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BIJ DIT BOEK.
De reizigers zaten bij het Fischerhaus te Beckenried, wachtend op de
pont naar Gersau. Ze waren niet in de weeke stemming van Heine—Mendelssohn . Immers, uit het nabijgelegen hotel kwamen drie Hollanders in zwemkostuum, twee jonge mannen en een jong meisje. De badmantels werden
afgegooid en zij gingen te water. Na een poos vroeg zij : „Bumpertje doen ? "
Mijn aandacht van lexicograaf en zwemmer was gespannen. Wat was dat ?
Wel, zij en een der mannen maakten de plank in het water, zetten de voeten
tegen elkaar en, met een hevigen afzet, schoten zij in tegenovergestelde
richting uiteen. Men vindt bumpertje doen niet in dit woordenboek.
Drie weken later trachtte ik in Nancy het schilderijenmuseum te zien.
Het was weer te vergeefs, want, ten gevolge van „les quarante heures" ,
had men den sluitingsdag weer veranderd. Dan loopt men zoo 'n stad nog
eens door ; ik werd getroffen door het opschrift clinique savatologique.
In dit land van klassieke cultuur kan men zich er niet over verbazen, dat
de artist, dien wij , Hollanders „schoenlapper" noemen, dit woord gekozen
had om op zijn winkeltje de aandacht te vestigen, al zou er nog wel wat
op deze samenstelling zijn aan te merken. Dit woord vindt men evenmin
in dit boek.
Zoo zou ik kunnen voortgaan met honderden woorden en uitdrukkingen te
vermelden, die de gebruiker tevergeefs zal zoeken en die ik reeds noteerde.
Hij zal mij ook kunnen verwijten, dat de beide deelen elkaar niet volkomen
dekken. Twee voorbeelden : le tueur = de massamoordenaar ; relais = servicestation , die men niet in deel II vindt . Hij zal mij ook vragen, in hoeverre algemeen gebruikte woorden, zooals un smoking, un slogan, le sundeck ,
un sketch, un sunlight, verdienen te worden opgenomen.
Moet ik de neologismen brengen met sur en super , die zulke typische
bewijzen zijn van onze moderne behoefte om te overtroeven , te overdrijven,
niet meer tevreden te zijn met het normale en natuurlijke ? Amerika levert
de voorbeelden voor supercarburant, supercombustible, superlubrifiant; men
spreekt van een superrevue; Paul Morand schrijft over een supercdble voor
een niet-uitgesteld telegram, dat Been Amerikaansch is, en in Menton verkoopt men surpastilles. En de muziekcriticus van het Handelsblad , die toch
wel zijn taal kent , schreef laatst over „een superromantische uitvoering
van de Mattheius-Passion" .
Het Nederlandsch kent thans top-prestatie, top-snelheid, top-uur, , woorden
met een Engelschen inslag, naast het vroegere, Duitsche, spitsuur. . Moet
men die opnemen ? En de nieuwe samenstellingen met alpha privans, atemporel ,
avitaminose, andere nog, waartegen een artikel in Onze Taal van Juni 1938
waarschuwt ?
En alle nieuwvormingen met inter , die doen zien, dat we doordringen in
de kennis van de geheimste roerselen der menschen : intersensoriel, intersuggestibilite?

VI

VOORREDE

Moet men de zoo moeilijk te vertalen meervouden der Fransche abstracta
geven, waaraan de taal der zeventiende eeuw zoo rijk is en die medewerken
tot de uitdrukking van de Fransche klassieke afstemming in de taal ? Les
fatigues, les vides , ces immobilites dat R. van Genderen Stort zoo knap vertaalt door „zulke oogenblikken van roerloosheid" .
Dit zijn problemen, die mij niet loslaten.
Want een woordenboek is een obsessie. Het is ook een afstanddoen van
veel ander werk van zuiver wetenschappelijken aard.
Een obsessie. Immers, de lexicograaf weet, dat hij zal doorgaan, van zich
zelf getuigend wat Montaigne zei : , J 'iray tant qu ' it y aura d 'ancre et de
papier au monde" .
De onzekerheid omtrent de spelling waarin we nu al meer dan twintig jaar
verkeeren heeft gemaakt, dat ik tot De Vries en te Winkel ben teruggekeerd voor een boek van dezen omvang en van een langzaam debiet . Hoe
lang nog zal men prutsen en geld doen verloren gaan met maatregelen en
tegenmaatregelen ?
De gebruiker vindt hier de vrucht van veertig jaar zoeken en zinnen, lezen
en luisteren.
Niet alleen van eigen werk ; ik had reeds veel te danken aan Kramers-Bonte ;
ook aan het woordenboek van L. Grootaers ontleende ik wat . Ik gebruikte
evenwel niet het Fransch-Engelsche woordenboek van Mansion, dat verscheen , toen de kopy van mijn boek grootendeels was vastgesteld. Larousse,
in allerlei vormen, leverde ook veel; niet alles nam ik op ; daarnaast geeft
mijn boek honderden woorden en beteekenissen die Larousse niet brengt .
Veel was ik verschuldigd aan alien, die in de voorrede van het tweede
deel zijn vermeld.
Maar het is toch een boek van mij , van eigen werk, van veertig levensjaren.
GALLAS .
AMSTERDAM, 1

November 1938.

VERKLARING DER VERKORTIN GEN.
De haakjes omvatten verklaringen, het dagelijksche woord als het volkswoord gegeven
is, en toevoegingen, die in 't Fransch 't aangegeven woord vergezellen.
De bijwoorden op ment , die dezelfde beteekenis hebben als de bijvoeglijke naamwoorden waarvan zij gevormd zijn, zijn alleen aangegeven; de beteekenis zoeke men onder het
bijvoeglijk naamwoord.
aardk.
aardrijksk.
achterv.
a lg.
bet.
bouwk.
by .nw.
bw.
dichtk.
drukk.
electr.
elk.
ellipt.
Eng.
enk.
fam.
fig.
Fr.
geneesk.
gesch.
godsd.
gymn.
heelk.
hulpw.
iem.
inf.
iron.
Isr.
Kath.
kind.
landb.
leger
lidw.
m.
meetk.
mil.
muz.
my .
Nap.
nat. hist.
natk.
Ned.

aardkunde.
aardrijkskunde.
achtervoegsel.
algemeen.
beteekenis.
bouwkunde.
bijvoeglijk naamwoord.
bijwoord-, -elijk.
dichtkunde.
drukkerstaal.
electriciteit.
elkander.
elliptisch.
Engelsch.
enkelvoud.
familiaar.
figuurlijk.
Fransch.
geneeskunde.
geschiedenis.
godsdienst, -leer.
gymnastiek.
heelkunde.
hulpwerkwoord.
iemand, iemands.
infinitief.
ironisch.
bij de Israölieten.
bij de Katholieken.
kindertaal.
landbouw.
leger-, soldatentaal.
lidwoord.
manlijk.
meetkunde.
militaire term.
muziek.
meervoud.
Napoleon.
natuurlijke historie.
natuurkunde.
Nederlandsch.

o.
ong. bet.
onov.
onp.
ontleedk.
ov.
p. d.
plantk.
post.
Prot.
qch.
qn.
rekenk.
Republ.
Revol.
samenst.
scheik.
schouwb.
spraakk.
stelk.
sterrenk
taalk.
telw.
tuinb.
tusschenw.
uitdr.
v.
verg.
verk.
voegw.
vnw.
voorv.
voorw.
vz.
w.
wapenk.
werkt.
wijsb.
w.w.
z.
zeev.
•

onzijdig.
ongunstige beteekenis.
onovergankelijk.
onpersoonlijk.
ontleedkunde.
overgankelijk.
passé defini.
plantkunde
posterijen.
bij de Protestanten.
quelque chose.
quelqu'un.
rekenkunde.
Republiek, -einsch.
Revolutie.
samenstellingen.
scheikunde.
schouwburgtaal.
spraakkunst.
stelkunde.
sterrenkunde.
taalkunde.
telwoord.
tuinbouwkunde.
tusschenwerpsel.
uitdrukking.
vrouwelijk.
vergissing.
verkorting.
voegwoord.
voornaamwoord.
voorvoegsel.
voorwerp.
voorzetsel.
werkwoord.
wapenkunde.
werktuigkunde.
wijsbegeerte.
wederkeerig werkwoord.
zie.
zeevaartkunde.

A.
A-Abandonner
A m.: 1. (letter) A. - privatif: Alpha
privans . 2. (f ig. ) Ne pas faire tine panse
d'a: Geen steek uitvoeren. Ne savoir ni
a ni b: Geen a voor een b kennen. Marque
a l'a: Uitstekend. Prouver -, demontrer
par a + b: Laten zien zoo zeker als tweemaal twee vier is. 3. (verk.) Altesse:
Hoogheid. Association: Vereeniging; - van
studenten. Petite A: Vereeniging van oudleerlingen eener lagere school. Grande A:
- van onderwijzers en -essen.
A. C.: Annee Courante : Van het loopende
jaar. A. C. I.: Assure contre l'incendie:
Tegen brand verzekerd. A. 1. c.: Au lieu
cite : Ter plaatse. A. I.: Altesse Imperiale:
Keizerlijke Hoogheid. A .R . : Altesse
Royale: Koninklijke Hoogheid. A. S.:
Altesse Serenissime : Doorluchtige Hoogheid. A. M.: Assurances mutuelles: Onderlinge verzekering. Arrt : Arrondissement:
Arrondissement. Ass.: Association (des
Etudiants) : Studentencorps.
A (a) vz.:1. (plaats) A l'eglise: Naar -,
in de kerk. A deux -, quatre pas de: Dicht
bij. Se battre corps a corps : Man tegen
man strijden. S'asseoir a son banc: In zijn
bank gaan zitten. A Waterloo : Bij W., in
den slag van W. 2. (tijd) A demain: Tot
morgen. Au temps jadis : In vroegere dagen.
3. (doe 1) Tenir a honneur : Er een eer in
stellen. Cuiller a potage: Soeplepel. Avoir a
faire: Te doen hebben. 4. (middel)
Pecher a la ligne : Hengelen. A la nage:
Zwemmende. Panier a anse : Hengselmand.
5. (voor een oorzakelijk voorwerp)
Sourd a mes prieres : Doof voor m'n verzoek . La fine a Marie : De dochter van
Marie. A bon entendeur, salut: Wie ooren
heeft om te hooren, die hoore. 6. (ellipt.)
A moi! Help! Au feu! Brand! A bas le
ministre! Weg met den minister! Au voleur!
Houdt den dief ! Aux trois empereurs:
Hotel de drie Keizers. A l'autre: Nu die
weer. A la frangaise: Op zijn Fransch.
7. (met inf.) Door te. Wanneer men.
Zoo dat. Bezig met.
Aaron: Aaron.
Ababouine : (zeev.) Bewegingloos.
Abaca m. (soms v.) : Manillaboom,
-hennep m.
Abaissable : Verlaagbaar. Abaissant:
(f ig.) Vernederd . Abaisse v. : Bodem van
bladerdeeg. Abaisse -langue ( my.onv.)
m.: Tonghouder. Abaissement m.: 1. Het
laten zakken, het neerlaten. Vermindering,
verval. (fig. ) Verootmoediging. Vernedering. (heelk.) Uitzakking. 't Lichten
(staar). 't Zachter worden (stem). (zeev.)
- de l'horizon : Kimduiking. - de peine:
Verzachting van straf. 2. Verlaging. 3.
Fransch-Nederlandsch. I.

Verminderd aanzien. Abaisse -paupiêre
(mv.onv.) m.: (geneesk.) Ooglidhouder.
Abaisser ov.w.: 1. Laten zakken, neerlaten. (muz.) Lager stemmen. (rekenk.)
Bijhalen (cijfer). (stelk.) Tot een lageren
graad brengen (verge lij k ing ) . (m eetk.)
Neerlaten (loodlijn). (fig.) Verootmoedigen. Vernederen. Dieper doen zinken.
Verminderen. (zeev.) - les voiles: De
zeilen strijken. - la voix: De stem doen
dalen. - les prix: De prijzen afslaan.
-lemritdqn:
Iem. verdienste verkleinen.
- son front : Het hoofd buigen. - la cataracte a qn: Iem. van den staar lichten.
2. Verlagen, platmaken. 3. Verbeteren
(tijd). Verminderen (spanning). / s '- :
Lager worden, zakken. (f ig.) Zich vernederen, - verlagen; - weggooien, - onderwerpen. Sa voix s'abaisse: Hij laat de stem
dalen . Le vent s' abaisse : De wind gaat liggen.
Abaisseur bv .nw . : Nedertrekkend . /
m.: Nedertrekkende spier.
Abajoue v . : Wangzak (dier ) . (f a m . )
Hangwang (mensch).
Abalourdir ov.w.: (fam.; o u d) Verstompen.Lomp en onhandig maken. / s'-:
Stompzinnig worden. Abalourdissement
m . : (f am. ) Verstomping . Verdierlij king .
Abandon m.: 1- 't Afstand doen van.
(recht) Acte van overdracht. Faire l'--de: Afstaan. 2. Veronachtzaming, verwaarloozing. Te vondeling legging. Het
aan zijn lot overlaten. Verlating (schip).
Laisser a l'-: Geheel verwaarloozen. A.
l'-: In de grootste verwaarloozing, onverzorgd, onbestuurd. Tout va a l'-: Alles
loopt in 't honderd. 3. Eenzaamheid. 4.
Los-, vrijmoedig-, ongekunsteldheid. 5.
Overgave . - a Dieu : Onbeperkt vertrouwen
op God. 6. 't Opgeven (v. wedstrijd, reis).
Abandonnable: Waarvan men moet afzien.
Abandonnateur m., -trice v.: Cedent,
-e. Abandonne m.: Verlatene. Abandon nement m.: Het afzien van. Acte van
afstand. Losbandigheid, liederlijkheid.
Abandonner ov.w.: 1. Geheel alleen -,
in den steek laten. 2. Prijsgeven. Afzien
van. Opgeven (strijd). Verlaten. Te vondeling leggen. Begeven (kracht). Verzaken. Niet opvragen (geld, rekening, spaarboekje). Slecht onderhouden (grond). Vieren (teugel ) . Verliezen (stijgbeugel ) . (se h e ik . ) Afzetten, -geven. Enfant moralement
-ne: Verwaarloosd kind. 3. Overlaten
(aan zijn lot). Opgeven . (zieke ) . 4. (f a m . )
Cadeau geven . Ma sceur, je te l'a-: Die
krijg je van me cadeau. / onov. w.: 't Opgeven. / s'-: Zich overgeven (aan), zich
verlaten (op). Vertrouwen stellen (in). Den
moed verliezen, 't opgeven.
1
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'Abandonneur-Abeequement

Abandonneur : Die afstand doet.
Abaque m . : 1. Rekentafel (der Ouden ) .
Telraam (op school ) . 2. (n ieuw ) Dekstuk
op een kapiteel. 3. Ertswaschtrog. 4.
Tabel. 5. (fig.) Schaal.
Abasourdir (spr. aba-sour-) ov .w . : Tij delijk doof maken. (f i g., f a m. ) Overbluffen, verbijsteren. Lastig vallen met klachten . Abasourdissement (spr. aba-sour-)
m. : Verbijstering.
Abat m. : 1. Pluie d'-: Regenbui.
pooten -,
2. Slacht. 3. Des -s: Kop
enz . van geslachte dieren,
vleugels
slachtafval.
Abatage m. : 1. Het vellen. Het neerslaan . Het slachten, het dooden. Het hakken . Hakloon. Het neerwerpen op den
grond . Het openleggen van kaarten. Societe
d'-: Slachtexportvereeniging. 2. (plat )
Standje. 3. (plat) Bluf, „lef".
Abatant m. : Klep van een klaptafel of
schrijftafel. Klaptafel . Valluik. Valdeur..
Neerslaand loopplankje (camera ) . Klep
van de W. G.
Abatardir onov .w . : Verbasteren, ontaarden. I ov.w. : (f ig. ) Doen ontaarden. I
s'-: Verbasteren. Abatardissement m. :
Verbastering.
Abat -faim m. : Zwaar verteerbare spijs,
die den eersten honger stilt. Abat-foin
(me. one.) m. : Hooigat. Abatis m. : Het,
omhakken, omwerpen, dooden. Hoop omgehakte dingen. Open plek. Puin . Groote
slachting (van wild ). Kop, enz. (z . abat
3) . Spoor (wilde dieren). (m ) Verhakking.
(f ig. ; plat) Handen en voeten; armen en
beenen. (fig. ) Opruiming, slachting. Abatjour (mu. one.) m. : Vallicht. Koekoek
(dakvenster ). Daglichtreflector . Lampekap .
Zonnescherm. Oogbeschermer, -kap . Mettre
sa main en -: De oogen met de hand tegen
't licht beschermen. Abats z . abat 3.
Abat-son (s) m. : Klankbord in de galmgaten der torens, ga imp lankj e . Abattage,
abattant z . abatage, abatant.
Abattre v . : (z e ev . ) 't Afvallen, zwaaien.
Abattement m . : Afmatting, moeheid .
Zwakte, uitputting. (fig. ) Moedeloosheid,
neerslachtigheid. Aftrek (belastinggrondslag ; - a la base). Abatteur m . : Omhakker.. Delver (kool) - de quilles : Goed
kegelaar ; (f ig. ) snoever. - de bois, - de
besogne : Werkezel. Abattis z . abatis.
Abattoir m. : Slachthuis, -plaats. Opengemeente-.
baar
Abattre ov .w. : 1. Omverwerpen, vellen,
omhakken, neer-, afslaan; delven (kool).
Sloopen. Neerschieten. Omgooien (kegels ) ;
slaan (schijven). (f ig.) - du bois, - des
quilles, - de la besogne: Heel wat afdoen.
- 10 kilometres: 10 K .M . afleggen. Petite
pluie abat grand vent : Een zacht woord
keert den toorn. - le Chien du fusil: Den
haan in rust brengen. 2. Dooden, neerschieten . Afmaken. Slachten. Afschieten.
Verslappen. 3. (fig. ) Fnuiken, vernederen . Ontmoedigen, verslappen. Doen
bedaren. - ophouden. Neerslaan (stof ).
Des voiles abattues : Slappe zeilen. A bride
abattue: Met lossen teugel, in vollen ren.
II y va comme une Corneille qui abat des
noix: Hij slaat door als een blinde vink.
4. Plat neerleggen. Uitspelen. - son jeu:

4

De kaarten openleggen . f onov .w . : Afvallen, door den wind afdrijven (schip ) .
I s'-:
Neervallen, ineenstorten. Moedeloos
worden . Vallen (dier ) . Neerstrijken (vogel,
zwerm ) . Neerstorten . Zich werpen . Gaan
liggen (wind ) . Afvallen, afdrijven (schip ).
L'orage s'abat sur: Ontlast zich boven.
Abatture v . : Het afslaan (vruchten ).
Spoor van hert . Abat-vent (mu. onv.)m. :
Windscherm, afdak . Buitenluik . Dekmat.
Schoorsteenkap . Abat-voix (mu . onv .) m . :
Klankbord van een preekstoel.
Abbatial : Van een abt, abdis of abdij.
Abbatiale v . : Kloosterkerk . Woning van
den abt. Abbatiat m. : Abt-, abdisschap.
Abbaye (spr. abe-i) v . : Abdij . Inkomsten er van. (f ig. ; plat) L'- de Monted-Regret: Het schavot. - de Thelème:
Ideaal van de Renaissance-menschen van
een centrum van hoogere cultuur in een
zorgenvrij bestaan. Pour un moine
ne taut, - ne se perd pas : Niemand is onmisbaar..
Abbe m. : 1. Abt, kloostervoogd - de
cour: Verfijnd, elegant levend geestelijke.
(f ig. ) Face d'-: Vollemaansgezicht . Pas
d'-: Statige tred. Table d'-: Welvoorziene disch . Pour un moine on ne laisse
pas de faire un -: Niemand is onontbeerlijk . Nous l'attendrons comme les moines
font l'-: Wij zullen hem wachten als de
koeien elkaar met het eten . 2. Wereldlijk
geestelijke. 3. Geestelijke ; pastoor . Abbesse v . : Abdis. (p la t ) Snol. Rendez-voushoudster .
A B C of a b e (ook abece ) m. : Alphabet.
A .B .boekje . Etre a
Aan de eerste
beginselen zijn. Remettre qn
Iem .
van meet of aan laten beginnen. Renvoyer
qn d Iem. voor een ezel uitmaken,
L'- des mathematiques : Het abc -, de grondslag der wiskunde. - de la vie: Eerste
kinderjaren.
Abeeder onov .w. en s'-: Zich tot een
zweer zetten. Abces m. : Zweer.
Abdere v . : Abdera . Abderitain : Bewoner van Abdera .
Abdias m. : Obadja.
Abdieable : Die men kan neerleggen.
Abdieataire : Aftredende . Abdication v . :
Vrijwillige afstand, nederlegging (ambt ).
Troonsafstand 't Zich wegcijferen (- de
soi), (zelf) verloochening. Abdiquer ov .w . :
1. (Vrijwillig) afstand doen van, nederleggen
(ambt ) . Vaarwelzeggen. 2. (f ig. ) - son
orgueil: Zijn trots laten varen. / onov .w . :
Afstand doen van 't bewind, de regeering
neerleggen. Zich verloochenen. Ne pas -:
Volhouden ; - to willen behagen (vrouw).
Abdomen (spr. -menn) m . : 1. Onderlijf,, -buik . (p la t ) Spekbuik . 2. Achterlijf
(insect)). Abdominal : Onderbuiks- . / m. :
Buikvinnige .
Abducteur bv.nw. : Afvoerend . / m. :
-e spier . Abduction v.: Buitenwaartsche, afvoerende beweging. Zijwaartsche zwenking.
Abece (me. one.) m . : A .B .C., alphabet.
Sleutel van een geheimschrift. Abecedaire
bv .nw . : Alphabetisch . Die nog aan het
abc is. (f ig. ) Elementair.. J m. : A .B .C.boek
Abeequement m. en abeequer : (Het)
voeren (ook een zieke ) .
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Abee-A bonner

Abee v.: Molensluis.
Abeillage m. : Bijenrecht. Abeille v .:
1. Bij, honigbij. - ouvriere, - commune,
- neutre : Werkbij. - male : Hommelbij.
- magonne: Metselbij. - fouisseuse:
Graafbij. - reine: Koningin. 2. IJverig
mensch. 3. Onderlinge vereeniging, courant. 4. Embleem van het wapen van
Napoleon. Abeille : Met bijen bezaaid.
Abeiller : Van bijen . I (s o m s -ier ) m . :
Bijenstand.
Abelmosch m.: (plantk.) Abelmosch.
Aberrant : Afwijkend. / m.: - type.
Aberration v.: 1. (sterrenk.) Schijnbare
afwijking van plaats (ster). (natk.) Afdwaling van het licht. 2. (f ig.) Afwijking,
afdwaling. Tijdelijke verbastering. Geestesafdwaling. Aberre : Lijder aan geestesstoornis . Aberrer onov .w . : Zich vergissen.
Abetir ov.w.: Verdierlijken, dom maken. / onov.w. en s'-: Zich verdierlijken.
Stomper worden. Abetissement m.: Verstomping, verdierlijking.
Ab hoc et ab hac : Verward, in 't wild.
Parler -: Doorslaan als een blinde vink.
Abhorrable : Verfoeilijk. Abhorrer ov.
w.: Een afschuw hebben van, verfoeien.
Abietine v.: Dennehars. Abietinee v.:
Kegeldragende.
Abime m.: 1. Afgrond, peillooze diepte.
Oceaan. Un - de misere: Een poel van
ellende . (f a m . ) - de sucre: Suikerdief .
2. (fig.) Ondoorgrondelijk -; onmetelijk
iets. Diepe kloof ; afgrond. - de science:
Vat van geleerdheid. Abimer ov.w.: 1.
In een afgrond werpen, verzwelgen, doen
vergaan. (fig.) Te gronde richten. Abime
de dettes: Tot over de ooren in schulden.
Abime dans ses pensees : Verdiept in zijn
gedachten . 2. (f a m . ) Bederven, havenen ,
kapot maken. (1 i g . ) Afkammen . / onov .w . :
Te gronde gaan. / s' -: Zich in den afgrond storten , verzinken, verloren gaan.
Zich verdiepen (in), opgaan (in). Bederven,
vuil worden. Steil hellen. (f ig.) Zich te
gronde richten.
Ab intestat : Zonder testament, ab -ato.
Abiotique : Die 't leven doodt.
Ab irato : In toorn.
Abject (spr. -jekfe): Laag, verachtelijk,
gemeen, vuig. Abjection v.: Vuig-, laag-,
gemeenheid. (Toestand van) diepe vernedering. - du peuple: Heffe des yolks.
Abjurable : Afzweerbaar. Abjuration v.:
Afzwering, verzaking. Faire - de : Afzweren, afzien van. Abjuratoire : Afzwerings. .. . Abjurer ov.w.: Afzweren, plechtig verzaken. (fig.) Verzaken, opgeven,
verloochenen. / onov.w.: Zijn geloof afzweren, - verzaken.
Ablactation v.: 't Ophouden van 't
zoogen.
Ablatif m.: (taalk.) Zesde naamval.
Ablation v.: (heelk.) Het afzetten, wegnemen . Vermindering, beperking. Afslijting ; afsmelting (gletscher). Eaux d'-:
Smeltwater.
Able m.: Witvisch, cyprinus.
Ablegat m.: Pauselijk vice-legaat.
Ableret m.: Kruisnet.
Ablette v.: Alvertje.
Abluant : Zweren reinigend. Abluer ov.
w.: Vlekken maken uit -, het schrift ver-
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levendigen van (handschrift). Ablution
v . : (godsd.) Afwassching, reiniging . (f a m . )
Faire ses - s: Zich wasschen .
Abnegation v.: 1. Verloochening, verzaking. - de soi: Zelf-. Faire - de: Verzaken. 2. Afstand van rechten.
Aboi m.: Geblaf. Les -s: Doodsstrijd,
uiterste nood. Tenir les -s: Stand houden
tegen de honden. Etre aux -s : Met den
dood strijden; (fig.) ten einde raad -,
wanhopig zijn. Mettre -, reduire aux -s:
Tot 't uiterste drijven. L'esprit aux -s:
De geest, die geen uitkomst meer weet.
Aboiement of Aboiment m.: Geblaf.
(f i g . ) Gekef, , gescheld (mensch ) .
Abolir ov .w . : Afschaffen , opheffen . In
onbruik doen geraken; te niet doen. Vernietigen. Afdoen met. Kwijtschelden (straf ).
/ s'-: In onbruik geraken. Verjaren.
(f i g.) Aboli: Voorbij. Abolissable : Af te
schaffen. Abolissement m.: Het afschaffen, vernietigen. Verjaring. Abolitif : Opheffend . Abolition v.: Afschaffing, vernietiging, opheffing. Gratie, genade, kwijtschelding. (geneesk.) Buiten werking
stelling. - de la cue: Het blind worden.
Abolitionnisme m.: Leer van den abolitioniste • m . : Voorstander van de afschaffing der slavernij; - der prostitutie; - der
doodstraf ; - der beschermende rechten.
Abominable: Verfoeilijk, afschuwlijk,
afgrijslijk. -ment_bw. Abomination v.:
Afschuw, gruwel. Etre en -a: Een gruwel
zijn voor. Avoir en -: Niet mogen lijden.
(f ig.) L'- de la desolation: De vreeselijkste dingen; (bijbel) een gruwel van
verwoesting . Abominer ov .w . : (f a m . )
Verfoeien, gruwen van.
Abondamment : Overvloedig, rijkelijk.
Abondance v.: 1. Overvloed. Coyne
d'-: Horen van o. Grenier d'-: Voorraadschuur. Pays d'-: Gezegend land; overvloedige rijkdom. Ecrire d'-: Maar raak
schrijven. Parler d'-: Voor de vuist spreken ; druk spreken. Parler de l'- du cceur:
Zijn hart uitstorten. De l'- du cceur, la
bouche park: Waar het hart vol van is,
daar loopt de mond van over. - de biens
ne nuit pas : Hoe meer, hoe beter. 2. Groote,
zinledige woordenrijkdom. 3. (school)
Wijn met zeer veel water aangelengd.
Abondant : Overvloedig, rijk. Vol zinswendingen. Die vloeiend spreekt. - en:
Rijk aan. Des paroles -es : Een stortvloed
van woorden.
Abonder : Over-, toevloeien, toestroomen. In overvloed aanwezig zijn. - en:
Overvloed hebben van, rijkelijk bezitten.
Ce qui abonde ne nuit -, ne vicie pas: Wat
overtollig is brengt nog geen ongeldigheid
mee. (fig.) - dans le sens de qn: Het
met iem. geheel eens zijn. - dans son
(pro pre) sens : Niet te overtuigen -, stijfhoofdig zijn.
Abonnê : Inteekenaar. Abonnement m.:
Inteekening. Huurkoop. Magasin d'-:
Magazijn op afbetaling. - de travail:
Werkliedenkaart (op spoor). Abonner ov.
w.: Een abonnement nemen voor ; als
inteekenaar noteeren. Tegen een aangenomen som afdoen. j s'-: Deelnemen,
inteekenen. Een overeenkomst aangaan,
een accoord sluiten. (f ig., tam.) Etre
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Abonnir-Abriter

abonne aux migraines : Veel last hebben
van m .
Abonnir ov .w . : Verbeteren . / onov .w .
en s'- : Beter worden . Abonnissement
m . : Het beter worden .
Abord m. : 1. Landing . Landingsplaats .
Toegang, oprit . Les -s : Omtrek, toegangswegen . -s d'une forteresse: Bestreken
terrein om een vesting. 2. Nadering . Onthaal , ontvangst , manier van ontvangen ,
voorkomen . A voir l'- facile: Minzaam zijn .
3. Aanval . A dans au premier
-, de prime -, des 1'-, tout d'-: Dadelijk , oogenblikkelijk , bij den eersten oogopslag. D'-: Eerst ; (o u d ) dadelijk .
Abordable : Genaakbaar . Toegankelijk .
N iet al te hoog (prijs ) . Abordage m . :
Het landen . Entering . Aanvaring . Aanrijding (v . trottoir b .v . ) . Courir
monter
Enteren . Aborde : Aangevaren .
Aborder onov .w . : 1. Landen, aandoen .
2. Aankomen , toestroomen . / ov .w . :
1. Naderen . Aanspreken . 2. Nemen (hindernis ) . Aanvatten . Aanvallen . 3. Beginnen
met, voor 't eerst doen . 4. Enteren . 5.
Aanvaren . / s'-: Elk . aanspreken . Hand.gemeen worden. Tegen elk. stooten . Abor deur : Enterend . Aanvarend .
Aborigêne by .nw . : Inheemsch . / m . :
Inboorling .
Abornement m . en aborner ov .w . :
( 't ) Afpalen , afbakenen, met grenspalen
afzetten . Ruilverkaveling. In r. verkrijgen .
Aborneur : Afpaler..
Abortif : Onvoldragen . Afdrijvend , abortus opwekkend . Die de verschijnselen verzwakt vertoont (ziekte ) . Niet tot ontwikkeling gekomen .
Abouchement m . : Mondgesprek . Stuikverbinding van pijpen (ontleedk.) Samenkomst van bloedvaten of zenuwvertakkingen . Aboucher ov .w. : Samenbrengen tot een gesprek . Aaneensluiten. Doen
uitmonden. s'-: Zich in verbinding
stellen .
Abougrissement m . : Het tegenhouden
der planten in haar groei.
Abouler : (p la t ) Afdokken , afschuiven .
Aboulie v . : Willoosheid. Aboulique :
Willooze. -loos.
About m . : Uiteinde van een balk,
sluitstuk , aanzetstuk , pen . -s: Grenzen .
Aboutage m . : (zeev. ) Het aanknoopen
van touwen Aboutement m . : Lassching .
Laschnaad . Abouter : De uiteinden stomp
samenvoegen .
Aboutir onov .w : 1. Uitloopen (op ) ,
grenzen (aan ) . Eindigen, toeloopen , samenloopen . (f ig . ) Ten doel hebben, uitdraaien
(op ) , leiden (tot)) . Slagen ; een gunstig
gevolg hebben. Cela n'aboutit a rien: Dat
loopt op niets uit . Vouloir -: De zaak
tot een (goed) einde willen brengen . 2.
(h eelk.) Rijp worden (zweer ) . Aboutis sant bv.nw . : Uitloopend op. / m . : Les
tenants et -5 d'un champ : De aangrenzende
erven . Les tenants et -s d'une affaire:
Het fijne van een zaak . Aboutissement
m . : 1. Het rijp worden. 2. Verlengstuk.
3. Uitkomst. - de nos efforts: Ons slagen.
4. Eindpunt .
Ab ovo : Van voren of aan .
Aboyant : Blaffend . (f ig . ) Afgunstig,

8

begeerig, kwaadsprekend . Aboyer onov.
w. : 1. Blaffen, aanslaan. 2. (f ig. ) - et,
centre, apres: Naschreeuwen ; kwaadspreken
van , belasteren . a la lune : Tegen de
maan blaffen, vergeefsche pogingen aanwenden - apres une place: Jacht maken
op een betrekking. Chien qui aboie ne
mord pas: Blaffende honden bijten niet .
Jamais bon chien n'aboie d faux : Een verstandig mensch doet niets zonder reden .
Aboyeur m . : 1. Jachthond , blaffer.. (f ig . )
Kwaadspreker.. Lastig vervolger.. Schreeuwer, opsnijder. . 2. Straatventer, marktschreeuwer.. (p la t ) Schreeuwer voor een
kermistent . Oproeper der rijtuigen . 3.
-deplacs:
Baantjesjager. . 4. (d jerk.)
Groenpootige ruiter. 5. (leger ) Kanon
van 75 c .M . ; onderofficier
Abracadabra m . : 1. Tooverformulier..
2. Onzin . / bw . : Onbekookt. Abracada brant : (f a m . ) Verbijsterend , allerzotst
Abrasif : Schurend . f m . : Schuurmiddel
Abrasion v . : Afschuring.
Abrege m . : 1. Uittreksel , kort begrip ,
schets . En -: In hoofdzaak . Donner un
- de: Den inhoud opgeven van. 2. Na vo lging op verkleinde schaal. 3. (m u z . )
Abstracten (in orgel ) . Abregement m . :
Verkorting . Abreyer ov .w . : 1. Ver- ,
afkorten. Afbreken. Abregeons! Laten we
't kort maken ! 2. Een uittreksel maken
van . Pour -: In 't kort. 3. un fief:
Een leengoed verbrokkelen. / s'-: Korter
worden . Zich korter uitdrukken .
Abreuvage, -ement m . : Drenking .
Bevochtiging . Abreuver ov .w . : 1. Drenken , te drinken geven . Op drank tracteeren .
(f i g . ) Overstelpen (met ) . - de prefuges:
Vooroordeelen ingang doen vinden bij .
2. Bevochtigen, doorweeken . In de grondverf zetten . / s'- : Zijn Borst lesschen .
- de larmes; - de plaisirs: In tranen baden ;
in genietingen zwelgen . Abreuvoir m . :
Drenkplaats, wed . Bak om het vee te
drenken .
Abreviateur : Verkorter, maker van een
uittreksel. Abreviatif : Verkortend . Signe
- : Verkortingsteeken . Abreviation v . :
Af- . Verkorting. Par -: Bij verkorting.
Abreviativement bw.
Abreyer z . abrier..
Abri m . : Schuil-, wijkplaats . Kippenren .
Toevluchtsoord . Afdak . Scherm . Beschutting , bescherming . (m i 1. ) Onderstand .
Droit d'-: Opslagrecht . A 1'-: Beschut,
gedekt. Mettre a l'-: Beveiligen, onder
dak brengen. Se mettre Een schuilplaats zoeken . A 1'- de: Beschut tegen ,
beveiligd voor ; beveiligd door, beschermd
door . A 1'- du besoin : Voor gebrek gevrij waard
Abricot m . : Abrikoos . d'Amerique:
Pruimekoos . Abricotê bv .nw . : Abrikoosachtig . / m . : Schijf geconfijte abrikoos.
Abricotier m . : Abrikozeboom, abrikoos.
Abricot -Oche m . : Perzik-abrikoos . Abri cotin m . : Pruimekoos (vrucht en boom ) .
Abrier ov .w . : (z e ev ) Beschutten . Den
wind afsnijden . Abriter ov.w . : Beschermen ,
beschutten Herbergen. Industrie abritee:
Geschut (E ng . ) sheltered bedrijf . I . nonabritee: Ongeschut bedrijf (door loonovereenkomst ) . Balcon abrite : Overdekt b . I s'-:
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Abrivent-Abstrait

Schuilen, zich beveiligen . (f ig. ) Zich achter
iemand verschuilen . Abrivent m . : (m il. )
Schilderhuis . (tu in b . ) Dek-, stroomat .
Windscherm .
Abrogatif : Intrekkend . Abrogation v . :
Afschaffing, intrekking (wet) . Abrogeable :
Die afgeschaft kan worden, herroepbaar..
Abroger ov .w . : Afschaffen, intrekken
(wet ) . / s'- : In onbruik geraken, vervallen , verjaren . Afgeschaft worden.
Abrouti : Afgeknabbeld . Abroutissement m. : Afknabbeling.
Abrupt (spr. . -upte): Steil. (fig. )
Ruw, onbeleefd . Onsamenhangend ; hortend en stootend (stip ) . Waarbij men van
den hak op den tak springt (gesprek ) .
Moeilijk ( auteur) . Abruptement : Onverwachts .
Abrus m . : Weesboontje .
Abruti m . : Idioot .
Abrutir ov .w . : Verdierlijken, verstompen . Vernederen . f s'--: (f a m . ) Dierlijk ,
dom worden. Abrutissant : Geestdoodend .
Abrutissement m . : Ruwhe id , stompzinnigheid . Zedelijke verdorvenheid . Verstomp ing . Abrutisseur : Verdierlijkend .
Abscisse v. : (meetk. ) Horizontale
coordinaat , abscis . Abscission v . : (h e elk . )
Het afsnijden, - wegnemen .
Abscons : Verborgen . Onbegrijpelijk .
Absence v . : 1. Afwezigheid . En l'de : Bij afwezigheid van . L'- eternelle:
De dood . Faire une - de 15 fours : Veertien
dagen wegblijven . Les -s: Absenties (op
school ) . 2. Gebrek , gemis . - (d'esprit),
Verstrooidheid . Il a souvent des -s: Hij
is dikwijls verstrooid, - „er niet bij " .
Absent : 1. Afwezig. Afwezig met verlof,, uit, weg. Afwezige . Les -s ont tort:
De afwezigen hebben verkeerd gedaan door
niet te komen ; de afwezigen worden altijd
verongelijkt . 2. Verstroo id , afgetrokken
(- d'esprit). Absenteisme m . : Het niet
verblijf houden op de plaats waar men
zijn bezittingen of betrekking heeft, absentismus . Absenteiste : Hij die niet zijn goed
bewoont . Absenter (s' ) : Afwezig zijn,
wegblijven . Zich van zijn woonplaats verwijderen . Uitgaan . Maken dat men wegkomt . Zich verwijderen .
Abside v . : Halfrond achter het koor,
absis . Reliquieenkast . Absidial : Van een
absis . Absidiole v . : Kleine absis .
Absinthe v . : 1. Absint (drank bereid
uit de alsemplant ) . L'heure de l'-: Het
bitteruur. . 2. (fig. ) Grievende smart.
3. Alsem . Amer comme de l'-: Bitter als
gal. - de mer : Zeealsem . Absinthe :
Absintdrinker . Absinther : Met abs int
vermengen . Absinthique z . -the . Ab sinthisme m . : Absintvergiftiging. Ab sinthiste : Absintdrinker . Absinthomanie
z . -isme.
Absolu : Onbeperkt , volstrekt , onafhankelijk . Beslissend, gebiedend . Die geen
tegenspraak duldt . Vast (regel ) . Waar
niets op aan te merken is (boek ) . (taalk .)
Alleenstaand. (scheik.) Zuiver, puur, absoluut (alcohol b .v . ) . / m . : (wij s b . ) Het
volstrekte . Absoluite v . : Volstrektheid .
Absolument : Onbeperkt . Volkomen, geheel en al, heelemaal . Gebiedend noodzakelijk . (t aalk.) Zonder bepaling. -
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parlant: In het algemeen gesproken . Ab-

solution v. : Vrijspraak . (go dsd. ) Vergiffenis voor zonden, absolutie. Absolutisms m. : 1 . Onbeperkte alleenheerschappij
2. Onverzettelijkheid van karakter. . Absolutists bv .nw . : Overeenkomstig met de
leer van het absolutisme . / m . : Voorstander
van die leer. Geheelonthouder. Absolu toire : Kwijtscheldend . Dat doet vergeven
en vergeten . Bref -: Aflaatbrief .
Absorbable : Absorbeerbaar, oplosbaar..
Absorbant : 1. Opslurpend, opdrogend .
Pouvoir - des corps : Vermogen der lichamen
om warmte of licht op te nemen. 2. Den
tijd -, den geest in beslag nemende . / m . :
Opslorpende -. Neutraliseerende stof.. Ab sorbation v., -ement m . : Het verzonken
zijn in jets . Absorber ov .w . : 1. Inzuigen ,
opslorpen . Verzwelgen . Eten , drinken,
tot zich nemen. Opnemen . (f ig. ) Opslokken , verteren , doen verdwijnen , wegwerken .
2. (f ig. ) Geheel en al in beslag nemen.
Cela absorbe 10 .000 fr .: Daarvoor zijn 10.000
frs noodig. Un ton -é: Toon van iem . die
niet er bij is . / s'- : Opgezogen worden .
(f ig . ) Verloren gaan . Zich verdiepen (in ) ,
opgaan in. Absorption v . : 1. Opslorping,
verzwelging. (fig. ) Het opslokken . Eten ,
drinken . Opname . 2. Het opgaan in. Absorptivite v . : Opslorpingsvermogen .
Absoudre ov .w . : Vrijspreken, onschuldig verklaren. (go dsd. ) De zonden vergeven . Absoute v . : (K a t h . ) 1. Gebeden
voor de afgestorvenen bij een lijkdienst .
Donner l'-: De laatste absolutie geven na
de uitvaart . 21. Algemeene vergiffenis der
zonden.
Absteme bv .nw . : Die zich onthoudt
van wijn . / m . : Geheelonthouder.
Abstenant m . : Thuisblijver . Abstenir
(s' ) : Zich onthouden . Buiten stemming
blijven . A fzien van (erfenis ). Dans le
doute, abst .ens-toi: Zoo ge twijfelt, handel
niet. Abstention v . : Onthouding. Het
blanco stemmen . Blanco stem. Politique
d'-: Neutraliteit . Abstention (n )iste : Kiezer -, afgevaardigde die blanco stemt ;
thuisblijver . (s o m s ) Geheelonthouder .
Abstergent bv .nw . : Wondreinigend .
m . : - middel. Absterger : Re in igen .
Abstersif : (Wond )reinigend . / m . : middel . Abstersion v . : Wondreiniging.
Abstinence v . : Matigheid . Onthouding.
Streng dieet, vasten . Faire -: Vasten.
Abstinent bv .nw . : Matig in 't gebruik
van. Die streng vast. / m . : Geheelonthouder. Thuisblijver, blanco-stemmer..
Abstracteur m . : (f ig. ) - de quintessence : Alchemist ; zoeker.. Abstraction v. :
1. Scheiding van de bijkomende omstandigheden eener zaak van de zaak zelf . Faisant
- de, - faite de : Afgezien van . Faire - de:
Niet meetellen . 2. Abstract begrip . 3.
Des -s : Verstrooidheid, oogenblikken van
v . ; zorgen . Abstractivement : In abstracto ,
op zich zelf (beschouwd ) . Abstraire :
Afzonderen, aftrekken . / s - : Zich verdiepen, - afzonderen . Zich houden (buiten ) .
Abstrait : 1. Afgetrokken , in gedachten
verdiept . 2. Door abstractie voortgebracht,
afgezonderd . Onbenoemd . Sciences -es :
Exacte wetenschappen . Mathematiques -es:
Zuivere wiskunde . Un etre -: Een wezen
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Abstraitem ent-Accent

dat door onze verbeelding is geschapen.
3. Moeilijk te begrijpen, te hoog. Abstraitement : In het afgetrokkene. Abstrus:
Moeilijk te begrijpen, duister.
Absurde by .nw . : Ongerijmd, dwaas.
Dom. I m.: Het ongerijmde. Demontrer
par l'-: Uit het o. bewijzen. Tomber dans
l'-: Tot onbestaanbare dingen vervallen.
Reduire a l'-: De ongerijmdheid bewijzen
van. Absurdement bw. Absurdite v.:
Dwaasheid , ongerijmdheid . Onz in . Domhe id .
Abus m.: 1. Misbruik, onmatig gebruik.
Par -: In een verkeerde beteekenis, abusievelijk . Appel comme d'-: Appel wegens
machtsoverschrijding. - de droit: Rechtsmisbruik . - de pouvoir : Machtsmisbruik.
2. Dwaling. 3. Bedrog, misleiding. Le
monde n'est qu'- et vanite: De wereld is
niets dan leugen en bedrog. Abuser onov.
w.: - de: Misbruik maken van. Met werk
overladen. Verkeerd gebruiken. Te veel
vergen van. Vous -sez : Gij gaat te ver.
/ ov.w.: Bedriegen, om den tuin leiden.
Verleiden. / s'-: Zich vergissen. Zich
hersenschimmen maken. Abuseur : Bedrieger.. Verleider. Abusif : Wederrechtelijk.
Verkeerd, oneigenlijk. Abusivement bw.
Abuter onov.w.: Er om opgooien (wie 't
eerste speelt) . I ov.w.: Stuiken.
Abutilon m.: Fluweelmaluw, abutilon.
Abyssal: Onpeilbaar. (in samenst.)
Bodem-, diepzee-. Abysse m.: Onderzeesche diepte.
Abyssin en -inien: Abessinier. -inisch.
Abyssinie v.: Abyssinie.
Acabit m.: Soort. Slag, aard, hoedanigheden. De bon -: Uitstekend. De meme
Een pot nat.
Acacia m.: Acacia. - vulgaire, faux -:
Gewone acacia , robinia . (s o m s) - des
jardins: Mimosa.
Academicien m.: 1. Lid v. e. geleerd
genootschap. 2. Een der 40 leden der Academie Francaise. 3. Leerling van Plato.
Academie v.: 1. Vereeniging van geleerden, letterkundigen of kunstenaars. L'nationale de musique : De Groote Opera te
Parijs. 2. Universiteit. 3. Inspectie-kring
van het schoolwezen. Of ficier d'-: Ridder
van een orde die voor toewijding aan het
onderwijs wordt toegekend. 4. School.
Rij-, dans-, schermschool. Partij schermen.
Bijeenkomst, gezelschap van hen die iets
uitoefenen. - de jeu: Speelhuis. 5. Studie
naar het naakt. 6. Lichaamsvorm. 7.
School van Plato. Academique : 1. Tot
een Academie behoorend. 2. Gedwongen,
stijf. Overeenkomstig de traditie. Les
discussions restent -s : De besprekingen
blijven theoretisch. 3. Tot het onderwijs
behoorend. Academiquement : Theoretisch. Stijf. Academisable: Waardig om
lid eener Academie (1 en 2) te worden.
Aeademiser : Gedwongen voorstellen, uitdrukken. Aeademiste: Lid van een rid-,
schermschool. Pikeur.. Schermmeester..
Aeadie v . : (o u d) Nieuw-Schotland .
Acagnarder (s' ) : Luilakken.
Acajou m.: Mahonieboom. -bout. Menbelstuk van m. - femelle: Sigarenkistenhout. / by .nw : Mahoniehoutkleurig . Soulier -: Red shoe.
Aealephe m.: Neteldier.
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Acanthe v.: (plantk.) Acanthus.
(bo uwk.) Ornament in den vorm van een
acanthusblad. (in samenst.) Stekel-,
doorn-.
A Capella: Zonder begeleiding.
Acarifitre: Prikkelbaar, kregelig. Twistziek, kijflustig. Bits, vinnig. Aeariatrete
v.: -heid.
Aearide, -ien m.: Mijtachtige. Aeariose
v.: Mijtziekte. Aearus m . : ( Schurft) mijt
Aeatene by .nw . : Kettingloos . / v . :
-ze fiets. Acatholique : Buiten de catholiciteit.
Aeaule: (plantk.) Zittend.
Accablant: Drukkend , zwaar.. (f ig . )
Verpletterend, overstelpend. Bezwarend (getuigenis ) . Aceablement m . : 1. (fig . )
Last, overladenheid met werk. Opeenstapeling . 2 . Neerslachtighe id . Uitputting Je ler -,
plonger dans l'-: Ter neer slaan. Le dernier
-: De genadeslag. - des affaires: Ambtsdrukte . 3. 't Overstelpende.
Aecabler ov .w . : 1. Overladen, onder
den last doen bezwijken. (fig. ) Verpletteren.
Ontmoedigen, ter neer slaan, uitputten.
Afmaken. 2. (fig.) Overstelpen. Accable
par le poids des ans : Gebukt onder den last
der jaren. -ble de dettes: Tot over de ooren
in schulden. -ble d'ennemis: Door vijanden
overmand. Silence -ble: Gelaten stilte.
Aecalmi : Bedaard. Acealmie v.: Korte
windstilte . (fig. ) Kalmte , rust . Oogenblik
van kalmte. Slappe tijd, komkommertijd.
't Bedaren (pijn).
Accaparement m . : Opkooping in 'tgroot .
Inpalming, hamstering. Prijsopdrijving
(door 't vasthouden ) . Accaparer ov .w . :
1. In Oène hand vereenigen van alle koopwaren eener zelfde soort die ter markt zijn.
Hamsteren . 2. (fi g . ) Naar zich toehalen ,
in beslag nemen, tot zich trekken. (f am.)
Zich indringen bij, inpalmen. - des voix:
Stemmen omkoopen. Accapareur, -euse:
Opkooper, -ster van al het voorradige.
Hamsteraar.. / by .nw . : Die opkoopt . Accaparomanie v.: Hamsterwoede.
Accastillage m . : (z e e v . ) Voor- en achter kasteel . Bovenschip
Aeceder onov .w . : 1. Toegang hebben -,
- geven (tot). 2. Inwilligen, voldoen aan,
zijn instemming betuigen (met). Toetreden.
Accelerateur : Versnellend. / m.: Versnelling (in auto). Gaspedaal (pedale d'-).
Appuger sur l'-: Gas geven. Acceleration
v . : Versnelling . 't Optrekken ( auto ) . (s t e rrenk.) Verschil tusschen aanvangs- en
eindsnelheid. Spoedige afdoening. Aeeelerer ov .w . : Versnellen . (f ig . ) Bespoedigen, verhaasten. Mouvement uniformement
accelere: Eenparig versnelde beweging. /
s'-: Sneller worden. f onov.w.: Optrekken (auto). Accelerometre m.: Versnellingsmeter m.
Accent m.: 1. Klemtoon, nadruk. 2.
(Toon- )teeken, accent. - de force: Krachtaccent . - d'acuite: Hoogteaccent. aigu: - circonflexe: /\. - grave: . 3.
Toon, klank. (d ichtk.) Woorden ; gezang;
klanken. Trouver de nobles -s pour: In
verheven termen spreken over. Aux -s
de ma voix: Op mijn gezang. 4. Eigenaardige uitdrukking, toon. Un - de franchise.
5. Verkeerde uitspraak die aan de bewoners
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van een streek of land eigen is. Avoir
italien : Het Fransch uitspreken met
Italiaanschen tongval. Vous n' avez pas d'-:
U spreekt zuiver.. 6. (f ig. ) Stembuiging,
uitdrukking .-s dans une peinture: Krachtige
penseelstreken . '7. Keurig-, fijnheid . Accenteur m. Heggemuschje (- mouchet).
Accentuable : Waarop de klemtoon kan
vallen.
Accentuation v . : 't Leggen van den
klemtoon. Het plaatsen van het teeken.
Het krachtig een toon voortbrengen. - de
mauvaise humeur : Krachtiger uiting van
slecht h.
Accentuer ov .w . : 1. Den klemtoon
leggen op . 2. Een teeken plaatsen op . 3.
Vol uitdrukking zeggen, - uitspreken.
4. Doen uitkomen, scherper maken. un dessin : In een teekening de lichtjes
opzetten. (f ig. ) - son opinion: Kracht bijzetten aan zijn meening. Des traits accentues : In 't oog vallende -; scherpe gelaatstrekken . Virage accentue : Scherpe bocht.
(fa m. ) ses gestes : Klappen uitdeelen.
s'-- : Den klemtoon krijgen. (f ig. ) Duidelijker sterker worden, toenemen ; scherper
worden (conflict)) .
Acceptabilite v. : Aannemelijkheid . Acceptable: Aannemelijk, aanneembaar.. Acceptant : Die iets aanneemt (vooral een
wissel te betalen ) Acceptation v . : Goedkeuring, inwilliging. Aanvaarding. Gelatenheid . 't Zich maar neerleggen bij . Het aannemen om een wissel te betalen, acceptatie.
Accept. Accepter ov .w . : 1. Aannemen .
Aanvaarden. - le combat : Den aangeboden
strijd aanvaarden . J'accepte : Aangenomen.
2. Goedkeuren, inwilligen. Op zich nemen
te betalen, accepteeren. 3. Zich schikken in ;
zich neerleggen bij (vonnis ) J 'en accepte
l'augure : Ik hoop dat het gebeuren zal,
zooals ge zegt. / s'-: Zich schikken in
zijn lot. Accepteur m . : Acceptant. Acception v.: 1. Beteekenis, zin. Dans toute
du mot, - du terme: In den vollen zin des
woords . 2. Voorkeur . Sans - de personne:
Zonder aanzien des persoons .
Accês m. : 1. Toegang. Laisser - a:
Toelaten. Avoir - dans une maison : Ontvangen worden. Un homme d'un - difficile:
Niet gemakkelijk te spreken m. Les - de
la science: Eerste beginselen . 2. Aanval
(ziekte ). Bui, vlaag (vreugde, enz . ) ;
opwelling. Il est triste par -: Hij heeft
buien van droefheid. Accessibilite v . :
Genaakbaarheid, toegankelijkheid. L'- aux
emplois : De mogelijkheid om tot betrekkingen te worden toegelaten. Accessible:
Toegankelijk, genaakbaar. (f ig. ) Vatbaar -,
gevoelig voor. Bereikbaar. Cette charge est
- a tous : Deze betrekking staat voor
ieder open.
Accession v.: 1. Komst. - au trOne:
Troonsbestijging. 2. Vermeerdering, aanwas.
(recht) Aanwas . 3. Toetreding (tot ver-:
drag). 4. Gerechtelijk onderzoek . Accessit
(spr.. -ite) m. : Tweede prijs, premie, eervoile vermelding.
Accessoire : 1. Bijkomstig. Ondergeschikt, (in samenst.) hulp-. 2. L'-:
Het bijkomstige, bijzaak, het ondergeschikte .
3.
-s : Onder
bestanddeelen, fittings .
-s d'un tableau: Bijwerk, stoffage. - de
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theatre : Tooneelrequisieten. - de cotillon:
Snuisterijen voor dien dans . - de traitement:
Toeslag. Accessoirement : Gelijktijdig,
bovendien, onder de hand . Accessoiriste
m. : Verzorger der requisieten.
Accident m : 1. Toeval A moins d'-:
Als er niets tusschenbeide komt 2. Ongeval,
ongeluk . - de route : - op reis . 3. Bijkomende
omstandigheid, toevallige eigenschap . Par
Bij toeval. 4. Oneffenheid (bodem ),
terreinplooi . 5. Lichtspeling (schilderij ) .
6. Bijkomend ziekteverschijnsel . 7. (m u z . )
Toevallig teeken. Bijaccent. Willekeurig
teeken. 8. (drukw.) Smoutwerk . 9.
(s pra a k k ) Buigingsvorm . 10. (wij s b )
Toevallige gedaante . Accidentaliser ov .w . :
Toevallig maken. Overlaten. Accidentalite v. : Toevalligheid .
Accidente: Veelbewogen, avontuurlijk.
Oneffen, heuvelachtig. Vol wisselvalligheid.
Ongelijk (stijl). (muz. ) Met een toevallig
teeken. I m. : Door een ongeval getroffene.
Accidentel: Toevallig. Noodlottig, door
een ongeval. Niet er bij behoorend. (mu z .)
Signe -: Toevallig bijteeken. Lignes
-les : Hulplijnen. L'-: 't Toevallige.
Accidentellement: Bij toeval; door een
noodlottig toeval. Accidenter ov .w. Oneffen maken. Variatie brengen in.
Aceise v. : Accijns, verbruiksbelasting.
Aeelamateur : Toejuicher. Acclamation v . : Toejuiching. Par -, d'-: Zonder
hoofdelijke stemming. Acclamer ov .w . :
Toejuichen. Bij acciamatie kiezen.
Aeclamper ov.w. : Verklampen (mast).
Acelimatation v., -atement m . en.
-ater ov .w. : (Het) aan een andere luchtstreek gewennen, acclimatiseeren. (fig. )
(Het)) een vasten voet doen krijgen. /
s'-: Zich wennen aan een klimaat. (f ig. )
Burgerrecht verkrijgen, zich inburgeren;
aarden. L' A-ation: „Antis", de Dierentuin.
Acelimateur : Iem., die invoert.
Aecointance v . : (Gezellige) omgang,
verkeer. Avoir des -s avec : In relatie staan
met. Accointer (s' ) : Vertrouwelijk omgaan
(met ), zich inlaten (met)).
Accolade v .:1.
Omarming. 2. - van den
nieuwbenoemden ridder , broederkus. Ridderslag. Plechtigheid, wanneer iem. ridder
van 't Legion d'honneur wordt. Donner l'a qn : Iem. tot ridder slaan. 3. Accolade,
strikje Accolader: Door accolades verbinden. / s'-: Elkander den broederkus
geven. Accolage m. : Het opbinden der
jonge twijgen. Aecolement m. : Omhelzing.
Samenvoeging. Aceoler : 1. Omarmen,
omhelzen. 2. Op-, vastbinden. Samenvoegen . Bijeenbrengen. Omstrengelen. Une
epithete accolee a son nom : Een bijnaam
die met zijn naam ben is geworden . Des
rimes accolees : Een samenraapsel van rijmwoorden. 3. Door een accolade verbinden.
4. Grenzen aan. Accolure v . : Bindsel.
Accommodable : Bij te leggen, te vereffenen .
Accommodage m. : Toebereiding. Accommodant : Toegeeflijk , inschikkelijk.
Rekbaar.
Accommodateur: Die de accommodatie
bewerkt. Accommodation v . : Inrichting
(lokalen). Schikking, verzoening. Accommodatie (oog), wijziging van de lens.
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Aecommodement m.: 1. Schikking, verzoening, vergelijk. Il est avec le ciel des -s:
Er is wel wat op te vinden. J'ai trouve un
-: Middel om de zaak bij te leggen. Un
homme d'-: Inschikkelijk. 2. Plaatsing,
schikking (stoffen).
Aecommoder ov .w . : 1. Passen , aanstaan, gelegen komen. 2. Verzoenen. In
der minne bijleggen (twist). 3. In orde
brengen, goed inrichten. Op zijn gemak
zetten. 4. Toebereiden (spijs). 5. Goed huisvesten, - bedienen. 6. (fam.; spot)
Toetakelen, afrossen. (fig.) - qn a toutes
les sauces : Iem. over den hekel halen.
Iem. belachelijk maken-qndetouspic: ;
- mishandelen. (f ig.) - qn au beurre noir:
Iem. een paar blauwe oogen slaan. Vous voila
bien accommode : Gij zijt er ook kaal afgekomen, men heeft u deerlijk toegetakeld.
7. - de: Voorzien van. Accommode (des
biens de la fortune): Welgesteld, gezeten.
8. - avec : In overeenstemming brengen
(strijdige dingen) met. 9. - a: Overeenbrengen met, schikken naar, regelen naar,
inrichten naar. I s'-: 1 . Zijn gemak nemen,
zich niet geneeren . (iron.) Accommodez-vous,
le pays est large: Geneer je maar niet.
2. Het eens worden. Vereffend -, bijgelegd
worden. 3. Zich toetakelen. Zich kleeden.
4. s'- a, (soms) avec: Zich schikken
naar. In overeenstemming zijn met, passen,
lijken. 5. s'- de: Zich bedienen van,
aanstaan. Voor lief nemen ; lijden, meemaken. Zich iets goed laten smaken. Zich
toeeigenen, meenemen. Il s'accommode de
tout: Hij neemt alles voor lief. 6. s'avec: Passen bij, in overeenstemming
zijn met.
Aeeommodatif : Van accommodatie (van
de ooglens).
Aecompagnateur, -trice : (muz . ) Bege!eider, -ster. Leider (van reisgezelschap).
Accompagnement m.: Stoet, geleide.
Sieraad, bijkomstigheid. (muz.) Begeleiding. Titre d'-: Geleibiljet. Accompagner ov .w . : Vergezellen, begeleiden .
Uitgeleide doen. Vergezeld doen gaan.
Sieren, goed komen bij. (mu z . ) Begeleiden,
accompagneeren. Melodie -agnee : M. met
accompagnement. Voyage -agne: Reis onder
geleide. - ses paroles de menaces: Zijn
woorden kracht bijzetten. I s'-: (muz.)
Zich zelf begeleiden. Vergezeld gaan (van).
Aecompli: Volmaakt, volledig. Uitstekend opgevoed. In vervulling gegaan.
12 ans -s : Voile -, meer dan -, over de
12 jaar. Fait -: Voldongen feit, gedane
zaak. Accomplir : Nakomen, volvoeren
(gelofte, wet, bevel). Voltooien, voleindigen. Tot stand brengen. Uitzitten
(straf ). Afleggen (afstand). - sa destinee:
Tot op hoogen leeftijd blijven leven. / s'--:
Vervuld -, volbracht worden. Tot stand
komen ; zich vervolmaken. Tot zijn voile
ontwikkeling komen. Aan 't doel beantwoorden. Que la volonte de Dieu s'accomplisse: Gods wil geschiede. Accomplissement m.: Volvoering, afdoening. Vervulling. - d'une peine : Afloop van straftijd,
het uitzitten van straf.
Aecorage m.: 't Stutten.
Accord m.: 1. Overeenstemming, eensgezindheid, eendracht. Etre d'-, demeurer
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d'- : Het eens zijn. Tomber d'-: Het eens
worden. Eire d'- avec soi-meme : Zich zelven
gelijk blijven, consequent zijn. Mettre d'-:
Verzoenen; tot overeenstemming brengen ;
(muz . ) stemmen . D'-: Aangenomen , afgesproken , goed. D'- avec: In overleg met.
Dans l'attente de votre -: In afwachting
van uw accoordbevinding. Il est de tous
bons -s: Hij zegt op alles ja en amen.
D'un commun -: Eenstemmig, eenparig.
2. Overeenkomst, schikking, accoord. 3.
Juiste verhouding, - overeenstemming.
4.
(t a a lk . ) Overeenkomst, -stemming .
5. (muz.) Samenklank, accoord. Toonhoogte. - parfait: Volkomen drieklank.
- de septieme; de dominante : Dominant-;
septime-accoord. Chercher l'-,s'assurer de
l'-, se mettre d'-: Stemmen. 6. Des -s:
Geluiden. (fig.) Verzen (vooral lyrische).
7. Verloving.
Accordable : Die men kan toestaan. tot overeenstemming brengen. Te stemmen.
Aceordage m.: Het stemmen. Marteau
d'-: Stemhamer . Aecordailles v .mv . :
(v olk ) Ondertrouw m . Accordant : Goed
samenklinkend, harmonisch. Bij elk. passend. Accordement z. -age. Accordê,
-e: Aanstaande, ondertrouwde. Accor(Non m.: Harmonica. Mettre en -: Plat
slaan, - maken; ineendrukken; in zwijm
doen vallen (boord). Accordeoniste m.:
Harmonicaspeler.
Accorder ov .w . : 1. Tot overeenstemming brengen. Bijleggen, vereffenen. - les
pas : Gelijken tred houden. 2. Toestaan,
vergunnen, verleenen (voorrecht, gunst),
inwilligen. - de l'attention : Aandacht
schenken. 3. Een juiste verhouding aanbrengen tusschen. - les tons: Licht en
donker juist verdeelen op een schilderij.
4. (t a a lk . ) Doen overeenstemmen . Faire-:
Regelen . 5. (muz . ) Stemmen . Op dezelfde
toonhoogte brengen. - avec : Afstemmen
op (radio). - sur : Stemmen overeenkomstig met. (oud) Accorder ses fliztes: Zich
gereed maken . 6. (z e e v . ) Accordez! Haalt
op gelijk! (bij het roeien). 7. Erkennen,
toestemmen, beamen. Laten wedervaren.
Je vous accorde que: Il geef u toe dat. Tout
le monde lui accorde du bon sens : Allen zijn
het eens, dat hij gezond verstand heeft.
8. Inwilligen, toestaan. - la main de qn:
Iem. ten huwelijk geven. - sa fille a:
Zijn dochter uithuwelijken met. / s'--:
1. Bij elkaar behooren, overeenstemmen,
rijmen. (ta a lk.) Overeenstemmen. 2. In
goede verstandhouding leven, elkaar verdragen. 3. s 9- a: Het eens zijn, eenstemmig beweren. 4. s'-avec : Afspreken. Overeenkomen. 5. Worden toegestaan. 6. Stemmen. Bij elk. passen (kleuren, stemmen).
Accordeur : Piano- , orgelstemmer . (o u d )
Vrederechter. Accordoir m.: Stemhamer.
Accore m . : 1. (z e ev . ) Schoor,, stutbalk .
2. Klip ; zandbank . / bv .nw . : Steil.
Aceorer : Stutten, schoren.
Accort, -ement : Voorkomend ; hupsch;
knap. Aceortise v.: Voorkomend-, beleefdheid.
Aeeostable: Waar men kan aanleggen.
Genaakbaar ; vriendelijk. Accostage m.:
(z e ev . ) Landing. Accoster ov .w . : 1.
Toeloopen (op iem.) om aan to spreken;
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aanspreken . 2. (z e ev . ) Langszij kdmen .
Accoste! Landen! Aan wal! / s'- de
(f a m. ) Omgang hebben met.
Ascot m. : Steun, stet. Rand van mest.
Aceotement m. : Berm (tusschen goot en
huis, weg en sloot) ; banket (spoorbaan ) .
Accoter ov .w. : Steunen aan een kant. /
onov .w . : (z eev . ) Overhellen . I s'- :
Leunen. Stutten, steunen. Accotoir m. :
Zijkussen, zijleuning.
Accouehêe : Kraamvrouw.. Les caquets de
l'-: Onbeduidend gesnap . Faire l'-:
Uit luiheid in bed blijven . Accouchement
m. : Bevalling, verlossing. Hulp bij de
geboorte. (f ig. ) L'- d'une poesie: Het
met moeite voortbrengen, de groote inspanning om een gedicht to maken. Accoucher
onov .w . : Bevallen, baren. (f i g. ) Met
moeite iets voortbrengen . (f a m .) Accoucherezvous ? Vooruit, spreek op I I ov .w. : Hulp
bij de geboorte verleenen, verlossen. (f ig.,
f a m. ) Met moeite maken. - les esprits:
Helpen bij 't voortbrengen van 't werk .
Accoucheur, -euse: Vroedmeester -vrouw.
Crapaud -: Vroedmeesterpad .
Aceoudement m. en -der (s'): (Het )
leunen op de ellebogen. Op een elleboog
gaan leunen. Accoudoir m. : Leuning ;
balustrade op borsthoogte . Leunkussen.
Kussen in de vensterbank .
Accouer: Staart aan staart verbinden.
Accouplage m. : Het samenbrengen. Accouple v . : Koppelband . Aceouplement
m. : 1. Samen-, (aaneen )koppeling. (f ig. )
Aaneenvoeging. 2. Het paren, dekken.
Accoupler ov .w. : 1. (Samen )koppelen,
vereenigen, tot elk. brengen. Twee aan
twee plaatsen. (f ig. ) - des mots: Woorden
in een zin gebruiken, die met elk . vloeken . 2. Paren. I s'-: Zich paren .
Accourcir : Korter maken, doen inkrimpen . Bekorten. Korten. / s'-: Krimpen . Accoureissement m. : Het bekorten,
- korten.
Accourir : Toeloopen, -snellen, -stroo men . - comme les poules au grain : Als de
kippen er bij zijn . Accourse v . : 1 . Buitengalerij . 2. z . coursive.
Accoutrement m. : Bespottelijke kleeding , vreemde opschik . Aceoutrer ov .w. :
1. Opschikken, vreemd -, bespottelijk
kleeden. Comme vows voila accoutre: Wat
zie je er mal uit. 2. (f ig. ) Toetakelen. de toutes pieces : Afranselen ; duchtig kwaad
spreken van. / s'-: Zich opdirken.
Accoutumance v . : Gewoonte, aanwensel.
Aceoutume: Gewoon, alledaagsch. Il avail
-e de : Hij was gewoon om. A l'-e: Gewoonlijk . Accoutumer ov .w. : Wennen, gewoon
maken. Africhten . - de faire qch : De
gewoonte aannemen om. / s'- a : Zich
gewennen aan. s'- avec : Zich wennen
aan, gemeenzaam worden met.
Aceouvage m . en -couver ov .w. : (Het )
voorzien van broedeieren. -age : Broedindustrie . / s'-: Gaan broeden .
Aecrediter ov .w. : 1. Aanzien -, vertrouwen -, een goeden naam doen krijgen.
(h a n d e 1) Krediet doen verkrijgen, borg
staan voor.. Il est accredits aupres du banquier N .: De bankier N . heeft hem een krediet geopend . 2. Geloofsbrieven geven,
volmachtigen (gezant ). 3. Ingang doen
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vinden. / s'- : Aanzien, krediet verwerven .
Meer en meer geloof vinden. Accrediteur:
Borg.
Acereseent: Die blijft doorgroeien.
Accroe (spr. akro) m . : 1. Winkelhaak,
scheur.. (f ig.) Hinderpaal, belemmering.
„Kink in de kabel". Smet, vlek. Faire
un - a : Schenden ; een smet werpen op .
2. Haak. Accrochage m. : Het ophangen.
Vulling (mijn ). Aanrijding (auto 's ) . (f ig . )
Wrijving, schuring. Il y a eu un -: Het
liep niet. Accroche-coeur (s ) (me .onv .)
m. : Plat krulletje aan de slapen, ( f a m .)
spuuglok . Accrochement m. : Aanrijding.
(f ig.) Hindernis . Aceroche-plat (mu.
---s) m. : Bordenhanger .
Accroeher ov .w. : 1. Ophangen. Demeurer -,rester accroche: Blijven haken ; (f ig. )
niet verder kunnen werken. Etre accroche a:
Niet afkunnen van. 2. (z e ev . ) Enteren. 3.
Aanrijden tegen (rijtuig, auto ) . 4. (f i g.)
Tegenhouden, niet toelaten. Door list of
behendigheid verkrijgen. (f a m. ) Aan den
hack slaan (echtgenoot ) . 5. Uitstellen
(proces ) . 6. Aanklampen. 7. Opvangen
(radio) . / onov .w. : Blijven steken. Een aanrijding hebben. / s'-: 1 . Blijven haken.Tegen
elk . aanrijden. Enteren, handgemeen worden . 2. s'- it: Zich vasthouden, - vastgrijpen aan. Hulp zoeken. Ne savoir oiz -:
Niet weten hoe men uit de moeilijkheid
moet komen. Accrocheur: Inpikker.. Vuller (mijn)).
Accroire ov .w . : Faire -: Wijsmaken,
op de mouw spelden. En faire -: Bedriegen,
misleiden . S' en f aire - : Zich iets inbeelden.
Accroissement m. : Aangroeiing, toename . Vermeerdering, uitbreiding. Droit
d'-: Becht van aanwas. Prendre de l'-:
Toenemen. Accroit m. : Aanwas . Accroitre
ov .w. : Doen toenemen, - aangroeien, vermeerderen , groot maken. / onov .w . en
s'-: Aangroeien, zich uitbreiden, grooter
worden, wassen. La part des morts accroit
aux vivants: Valt ten deel aan.
Accroupi : Neergehurkt. (w a p enk. ) Zittend . Aeeroupir onov .w. en s'- : Nederhurken , zich laten zakken. Gaan liggen (dier ) .
Accroupissement m . : Gehurkte houding .
Aecru m. : Worteluitlooper . Accrue v . :
Aanslibbing. Aanwas.
Accu m. : Accumulator, accu.
Accueil m . : Ontvangst, bejegening,
onthaal. Maison d'-: Tehuis. Recevoir de
qn un - empresse: Door iem. hartelijk
worden ontvangen. Faire bon - a : Goed
ontvangen ; (f ig . ) goed opnemen ; (h an d e I )
betalen, honoreeren . Faire -, preparer -, reserver un -: Een ontvangst bereiden.
F., pr., r. bon - a: Honoreeren. Accueillage m. : Aanneming -, huur van personeel.
Aeeueillant: Vriendelijk, gastvrij ; waarvoor men welwillend gestemd is. Die zich
gunstig laat aanzien . Gezellig. Aecueillir :
Ontvangen, onthalen, bejegenen. Goed
ontvangen. Inwilligen (verzoek ) . (fig. )
Opnemen. Ces paroles furent mal accueillies:
Vielen niet in goede aarde .
Accul m. : Straat die doodloopt. Kleine
kreek . Engte . (j acht) Mettre a l'-:
In 't nauw drijven.
Acculement m. : Ronding der scheepsbalken . (zeev. ) Het diepliggen van het
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achterdeel van een schip. Acculer ov.w.:
1. Met het achterste deel steunen, - stooten
tegen. In het nauw drijven. Zich in den rug
dekken. Acculê au suicide : Die geen anderen
uitweg heeft dan zelfmoord. 2. (fig.)
In-het nauw -, in de engte drijven. / onov.
w.: Achterover hellen, van achteren inzakken. Diep liggen van achter (schip). / s'- :
Met den rug steunen tegen (om zich te
verdedigen). Met het achterste bijna den
grond raken. Accule au Rhin: Met den Rijn
in den rug.
Accumulateur,, -trice : Hij, zij die opeenhoopt, bijeenschraapt. (werkt.) Toestel
om kracht te verzamelen, speciaal electriciteit, accumulator. Accumulation v.: Opeenstapeling. Accumuler : Opeenstapelen,
-hoopen. Bijeenschrapen. (fig.) Stapelen. /
s'- : Samentrekken (onweer).
Accusable : Aanklaagbaar. Accusateur,,
-atrice: Aanklager, -k laagster . Se porter -:
Als aanklager optreden. (recht) - public :
Openbare aanklager. I by .nw.: Beschuldigend. Accusatif m.: Vierde -, voorwerpsnaamval. Accusation v.: Aanklacht. Verwijt. Chef d'-: Punt van aanklacht.
Mettre en -: In staat van beschuldiging
stellen. Porter des -s contre : Beschuldigen . Accusatoire : Betrekking hebbende op
de aanklacht. Accuse, -e: Aangeklaagde. Un - de reception: Een bericht van
ontvangst.
Accuser ov .w . : 1 . Aanklagen . Verwijten,
aanwrijven. Ce fait vous accuse : Spreekt
tegen u. 2. Doen uitkomen, verraden.
Erkennen, opbiechten, uitkomen voor.
Annonceeren (stoot, slag) . - le coup: Erkennen, dat de slag raak was. - reception:
De goede ontvangst berichten. Celle balance
accuse faux ;- fuste: Wijstverkeerd; - juist aan.
- son feu : Zijn kaarten declareeren, roemen.
Son habit accuse sa profession : Duidt zijn
beroep aan. Il accuse des dispositions etonnantes : Geeft blijk van. Un nez tres accuse:
Scherp geteekende. Un menton vigoureusement accuse : Krachtig ontwikkelde, zeer
in 't oog loopende. 3. (handel) Aanwijzen (cijfer). I s 9-: Zich beschuldigen.
Merkbaarder -, scherper zijn, - worden.
Blijken te zijn. s'- de: Eerlijk uitkomen
voor.
Accuse v.: Erfpacht. Acensement m.:
Erfpachtgeving. Aeenser : In erfpacht geven.
Aeephale by .nw.: Zonder hoofd. Met
een korte syllabe aanvangend. / m.: Koploos weekdier.
Aceracees v.mv.: Ahorn-, eschdoornachtigen.
• Acerage m.: Het aanzetten.
Acerain: Op staal gelijkend, staalachtig.
Acerbe : Wrang, bitter . (fig . ) Bits,
scherp, uitdagend. Acerbite v.: Wrang-,
bitter-. Bitsheid.
Aeere : Zonder voelhorens.
Acere : Scherp, snijdend. Met staal.
(f ig . ) Bits, heke lend , scherp, vlij mend .
Acerer : Met staal beslaan, verstalen.
Scherpen, spits maken. (f ig. ) Vlijmend,
kwetsend maken.
Acerinees v.mv.: Eschdoorn-, ahornachtigen.
Aeeseence v.: Verzuring. Aceseent :
Zuur wordend.
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Acetabule m.: Gewrichtspan. Zuignap.
Acetate m.: (scheik.) Azijnzuurzout.
- (neutre) de cuivre : Kopergroen. Aeeteux:
Azijnachtig. Acetificateur m.: Azijnvormer. Acetification v . en -fier ov .w . :
(Het) omzetten in azijn(zuur). Aceti metre m.: Azijngehaltemeter. Acetique :
Azijn-. Acide -: Azijnzuur. Acetone v.:
Aceton . Acetylene m . : Acetyleen (gas)) .
Acetyleniste : Acetyleenfabrikant. Carbiedfabrikant.
Achale (spr . -ka) v.: Achaja. Aehalen,
-ne: Achajer, Griek . / bv .nw . : Achajisch .
Achaine z. akene.
Achalandage m.: Beklanting. De loopende klanten. Achalande : Druk beklant.
Achalander ov.w.: Klanten bezorgen aan.
(f ig.) Bekend maken. / s'-: Zich klanten
verwerven. Beklant worden.
Aehanti (n ) : Asjanti; -ijnsch.
Acharne : Vurig; bloeddorstig; hardnekkig; verwoed. Aeharnement m.: Verbittering, woede. Hardnekkigheid, onwrikbare moed; bloeddorst ; roofgierigheid.
Avec -: Hardnekkig. Mettre de 1'- a:
Koppig volhouden om. Acharner ov.w.:
Aanhitsen, opzetten, tergen. / 5 9- a:
(fig. ) Met woede vervolgen, verbitterd
zijn tegen. 5 9- sur,, apres , contre :
Met woede aanvallen, - verscheuren; (f ig.)
voortdurend kwellen, - pijnigen; niet willen loslaten, hardnekkig vervolgen. s'a : (fig.) Koppig volhouden aan, - om te,
- zich overgeven aan.
Achat m.: Aankoop, inkoop. Gekocht
voorwerp. - d' occasion : Koopje.
Aehate (spr . -ka-) m.: Achates. Son
fidele -: Zijn trouwe metgezel.
Ache v.: (plantk.) Eppe. - des montagnes : Lavas. - des marais : Selderie.
- d'eau : Groote watereppe.
Achee v.: Aas.
Acheen (spr. -ke-in): Achajer.
Acheminement m. : Nadering. (f ig. )
Voortgang, weg (tot). Travailler a l'd'une affaire: Bezig zijn om zulke maatregelen te nemen, dat de zaak beginnen
kan . Acheminer ov .w . : 1. Verzenden .
(fig.) Den weg banen tot, op weg helpen;
leiden tot. Galerie -ant 50 mille lignes :
G. vanwaar 50.000 lijnen uitgaan. 2.
Afrijden. / s'- : Zich op weg begeven.
(f ig.) Vorderen, in gang zijn.
Acheron (spr . -ke- of -che-) m.: 1.
Rivier der onderwereld. 2. Hel. 3. Dood.
Acherontia (spr . -keronsia) v.: Doodshoofdvlinder.
Achetable : Koopbaar . Acheter ov .w . :
1. Koopen. Betalen, koopen voor (geld).
au poids de l' or : Tegen goud opwegen.
a credit: Borgen. - un homme: Een
remplagant nemen. 2. (fig.) Met moeite -,
gevaar verwerven. - qch au prix de sa
vie: Er het hachje bij inschieten. 3. Omkoopen. Voor geld (stemmen) werven.
4. (p la t ) Gappen , Acheteur, -euse:
Kooper, -ster.
Achevage m.: Afwerking. Aeheve by.
nw.: Volmaakt, volledig, uitstekend. Volleerd. D'un ridicule -: Allerbelachelijkst.
Folle -e , fou -: Stapelgek. Elle est -e: Ze is
„stapel". / m.: Volmaaktheid van vorm.
Achevement m.: Voltooiing, voleindiging.
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Achever-Acquisitif

Volmaaktheid , zorgvuldige uitvoering . En
tours d'- : Waaraan men de laatste hand
legt .
Achever ov .w . : 1. Voltooien, afmaken,
volbrengen, afdoen . Uitspreken. - sa
carriêre, - ses jours: Sterven . - de vivre,
- d'exister: Ten grave neigen. 2. Volmaken,
ten top voeren. Uitdrinken . Leegeten. Afdragen . Oprooken. - de guerir: Volkomen
genezen . - de diner: Afeten . Il acheve de
me convaincre: Hij overtuigt me geheel . 3.
Afmaken (gekwetste ). Cela l'a acheve: Dat
was voor hem de genadestoot, de nekslag .
4. (f ig . ) Te gronde richten, ruineeren . 5.
Geheel. . . / onov .w . : Uitspreken. / s'-:
Ten einde spoeden, eindigen. Voltooid worden. Volmaakt worden. Tot zijn volkomen
ontwikkeling komen. Zich te gronde richten . Zich dronken drinken . Acheveur :
Afwerker ; polijster..
Aehille (spr. -ile) m. : Achilles. (fig. )
Dappere held. Achillee (spr. -ile) v . :
Duizendblad .
Aehoppement m . : 1. Aanstoot. Ergernis . Pierre d'-: Steen des aanstoots . 2.
Struikelblok . Achopper : Struikelen. (f ig. )
Tegengehouden worden. C'est lei oil tous
ont achoppe : Dat is het struikelblok voor
allen geweest . I s'-: Struikelen.
Achor, -e (spr. -ko-) m . : Berg of barg.
Aehromatique (spr . -kro-): Het licht
kleurloos doorlatend . Achromatiser (spr .
-kro-) : Kleurloos maken. Aehromatisme
(spr. -kro-) m. : Opheffing van de kleurschiftingsverschijnselen . Aehromatopsie
(spr. -kro-) v . : Kleurenblindheid .
Aciculaire : Naaldvormig .
Acide bv .nw . : Zuur, wrang . Schel
(kleur). (fig.) Bitter. I m.: (scheik.)
Zuur . Aeidement : Scherp , spottend . Acidifiable: Dat een zuur kan worden. Addifiant : Zuurvormend . / m . : Zuurvormer .
= Aeidifieateur m. Acidification v. :
Verzuring. Acidifier : Zuur doen worden.
s'- : Verzuren. Acidimetre m . : Zuurmeter. Acidimetrie v . : Zuurmeting . Addite v. : Zuurte, scherpheid. (scheik.)
Zurigheid . Zuurheid (grond ) . - stomacale:
Maagzuur. . Acido-resistance v . : Zuurvastheid . Acido-resistant: Zuurvast. Acidose v . : Zuur . Acidule of -dule: Zuurachtig, rinsch . Aeiduler ov .w . : Aanzuren .
Bonbons -es: Zuurtjes, drops.
Acier m.: Staal. (dichtk.) Wapen.
(f ig . ) Un cceur d'-: Ongevoelig. Des
muscles -; des jarrets d'-: Stalen -, onvermoeibare spieren ; - beenen. - au nickel:
Nikkelstaal. - de forge: Welstaal . - coule:
Gietstaal. - rigide: Hardstaal . - cemente:
Cementstaal . - au carbone: Koolstaal.
Acierage m. en -ation v . : Verstaling, verharding . Acierer: Verstalen, tot staal maken .
Aciereux: Staalachtig. Acierie v. : Staalfabriek, -gieterij . Aeieriste m . : Staalfabrikant ; handelaar in stalen voorwerpen .
Acne v . : Rood puistje (in het gezicht ) .
Acolyte m . : 1. (f ig. ) Trawant, handlanger . 2. Hulpgeestelijke , altaardienaar,
acoliet . 3. Bijzitter (stembureau ) .
A compte : Op afrekenimg . Acompte
m. : Voorschot (op afrekening) . - sur le
-, de dividende: Interim-dividend. Aeompter : Voorschot geven .
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Aconit (spr. -nit') m . : Monnikskap
(plant ; vergif ) . - tue-loup: Gele m. des Hollandais: Winterakoniet . Aeonitine
v . : Vergif uit de monnikskap .
Acoquiner ov.w. :(fam.;ong. b et.)Verwennen , verlekkeren op, verslaafd maken. I
s'-: Lui worden. Zich verwennen . hechten (aan ) ; - afgeven (met)) .
Aeore m. : Kalmoes (plant ) .
Acores v .my . : Azoren of Azorische
Eilanden .
Acotai m. : (drukk.) Geitevoet.
Acotar m . : Vulstuk (in wrang ) .
A-cote (mu. (1--s) m . : Het bijkomstige ;
bijverdienste . Wijkplaats .
Acotyledone, -one m. en by .nw . :
(p lantk., oud) Bedektbloeiend, -e, sporeplant.
Acoumetre m . : Toestel om gehoorscherpte te meten .
A-coup of Acoup m. : Ruk, schok .
Plotselinge beweging, - yerandering . Par
-s: Met horten en stooten.
Acousticien m . : Kenner der geluidsleer .
Acoustique by .nw . : Tot de geluidsleer
behoorend . Nerf -: Gehoorzenuw . Cornet
-: Spreekbuis ; spreekhoorn (voor dooven ) .
1 v . : Geluidsleer.. Wijze waarop het geluid
zich voortplant, acoustiek.
Acquereur m. of v. : Kooper, -ster,
verkrijger, -ster. Se rendre - de: Door
aankoop eigenaar worden van.
Acquerir ov .w . : 1. Verwerven, koopen,
verkrijgen, bekomen . Bien mat acquis ne
profile pas : Onrechtvaardig verkregen goed
gedijt niet. - la conviction: Tot de overtuiging komen . Qualites acquises : Bijgebrachte -, aangeleerde eigenschappen. Vitesse
acquisc : Verkregen snelheid . - des amis:
Zich vrienden maken. C'est (un point)
acquis : Daaraan valt niet meer te tornen,
dat staat vast. 2. Voor zich winnen, verwerven. Doen verwerven, verschaffen. Cela
m'est acquis: Dat heb ik verkregen . La
chose acquise: 't Verkregen resultaat .
Rester acquis: Het eigendom blijven . Fait
-, point acquis : Uitgemaakt punt. Ce fait
est acquis a la cause : Dit feit staat
in verband met -, behoort bij het proces .
Je vous suis tout acquis: Ik ben met hart
en ziel de uwe . Etre acquis a une idee:
Voor een denkbeeld gewonnen zijn . Ma
reconnaissance lui est acquise : Hij kan
zeker zijn van mijn dank. / onov .w. : Beter
worden. / s'- : Zich aanschaffen . Verkregen worden.
Acquet m. : 1. Goederen gedurende het
huwelijk verkregen. Communaute reduite
aux -s : Gemeenschap van vruchten en
inkomsten . 2. (fa m. ) Winst, voordeel.
Il n'est si bel - que le don: Wat men krijgt,
hoeft men niet te koopen. Acqueter ov.
w . : Koopen. Verkrijgen.
Acquieseement m . : Inwilliging, toestemming . Berusting . Acquieseer onov .w ..:
Toestemmen, inwilligen. Berusten (in ).
- a un jugement: Niet in appel gaan .
Acquis m . : Verkregen bekwaamheden,
- snelheid, opgedane kennis . Ondervinding.
Invloed . Het bereikte, het verkregene . Il a
de l'-: Hij weet hoe het in de wereld toegaat .
De l'- d'ecole: Schoolschheid . Aequisitif :
Die doet verkrijgen . La prescription est
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Acquisition-Action

-ive de la propriete : Verjaring doet bezit
verkrijgen. Acquisition v.: Verkrijging,
verwerving. Aankoop , aanwinst . (f ig. )
Het bereikte, het verkregene. Verkregen
resultaat. Faire - de: Aankoopen. Acquisivite v.: Bezit-, kooplust.
Acquit m.: 1. Betaling, schulddelging.
Par -, pour -: Voldaan (op rekening).
Jouer a l'-: Er om spelen wie alles betalen
moet. Mettre l'- sur : Voor voldaan teekenen. 2. Quitantie. - a caution: Uitslagbiljet (voor waren waarvan de rechten
slechts betaald worden naarmate zij de
magazijnen verlaten). - de transit : Uitslagbiljet voor doorvoer (zonder rechten).
- de franchise : Bewijs voor vrijen uitvoer.
3. (fig.) Pour l'- de -, par - de (ma)
conscience : Om mijn geweten gerust te
stellen, uit plichtsbesef. Par maniere d'-:
Om er of te zijn, voor den schijn, zorgeloos . 4. z. aequittement. 5. Acquit. Donner l'-: Van 't a. spelen. Aequittable :
Te voldoen, te betalen. Aequittement m.:
Vrijspraak. Betaling, afdoening.
Acquitter ov .w . : 1. Betalen , voldoen.
Inlossen (pand). Marchandises -6es: Waarvoor inkomende rechten betaald zijn.
2. Quiteeren, voor voldaan teekenen.
3. (f ig. ) Bevredigen (geweten)) . Houden
(woord). Gestand doen (belofte). Uitdienen (straf). Zich kwijten van (schuld).
4. Vrijspreken (beschuldigde). 5. Het
eerst stooten (biljart). 6. - de: Ontheffen
van. / s'-: Zich kwijten (van), voldoen
(aan) ; betalen; voldoen (schuldeischers).
au jeu : Herwinnen wat men verloren
heeft, gelijk -, quitte spelen. - envers
qn des services rendus : Iem. bewezen diensten
vergelden. - d'un personnage , - d'un emploi
Een rol spelen.
Acre v.: Vlaktemaat van + 50 aren
(in Frankr.), - van ± 40 aren (in Engel.).
A (á )ere : Bitter, scherp, wrang, bijtend.
Dat licht ontstoken geraakt. (f ig.) Bits,
kwetsend, stekelig. Un - plaisir : Een
b ittere vreugde . -ment bw . A (A )crete v . :
Wrangheid; scherpte (in bloed, van vochten ) . (f ig. ) Bitsheid .
Aeribie v.: Preciesheid (geleerde) .
Aeridien m.: Veldsprinkhaan.
A (à )erimonie v . : (f ig.) B itterhe id .
Scherpte (taal) . A Werimonieux, -euse ment : Scherp, zuur.. (f ig. ) Bits, hekelend .
Aerobate : Koorddanser, -es. Kunstenmaker, -maakster. - aerien : Stuntvlieger.
Acrobatie v.: Koorddanserskunst. (f i g .)
„Kunstenmakerij". - aerienne : Stuntvliegerij. - verbale : Woordkunstenmakerij.
Acrobatique : Der koorddansers. Aerobatisme m.: Kunstenmakersvak. Aeroeepha le : Spitsschedelig. Aeromegale m.: Lijder
aan acromegalie v.: Een te zwaar beenderstelsel. Aeromion m.: Schouderbladuitsteeksel. Acropole v.: Stadsburg, citadel
in het bovendeel der stad; Acropolis (te
Athene). Aerostiehe m. en bv.nw.: (Gedicht) waarvan de opeenvolgende beginletters der regels den naam van een persoon
of een zaak vormen, naamdicht. Aerotere
m.: (bouwk.) Uitstekend voetstuk, postament aan de gevels der huizen, waarop men
een beeld plaatst.
Aete m.: 1. Daad, handeling, werk. -
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de folie: Dwaze streek. Faire - de presence : Welstaanshalve ergens even komen;
aanwezig zijn. Faire - de complaisance:
Uit Touter welwillendheid iets doen. Un
d'autorite: Een eigenmachtig optreden.
Faire - d'autorite: Eigenmachtig optreden.
Faire - d'hostilite: Vijandig o. Faire de bonne volonte: Zijn goeden wil toonen.
Faire - de contrition: Boete doen. Faire
- de souverain : Een bewijs van zijn macht
geven. (recht) Faire - de commerce ;
- d'heritier: Te kennen geven dat men op-

treedt als -; optreden als handelaar, - erfgenaam . Faire - de soumission : Zijn onderwerping betu igen . (godsd.) Faire - de delachement: Zich voornemen zich los te maken
van de wereld. - de foi: Gebed waarin men
zijn geloof uitdrukt; verbranding van ketters, auto-da-fe. 2. Geschrift, oorkonde,
schriftelijk bewijs, akte. Wet. - sous seing
price : Onderhandsche akte. -s respectueux:
Akte van eerbied. - de baptéme: Doopceel. Prendre - de : Laten constateeren
door den deurwaarder. (fig.) J ' en prends
-: Ik constateer dat, ik neem het ad
notam . Dont -: Waarvan akte ; (f ig . )
dat neem ik ad notam. Donner - de:
Getuigenis geven. 3. Bedrijf (tooneelstuk).
(fig.) Le Bernier - de la vie: De dood.
4. Stuk in een bedrijf. 5. -s : Handelingen.
- des ApOtres : Handelingen der Apostelen.
des Martyrs : Geschiedenis der Martelaren. - du Parlement: Handelingen van
't Parlement. Salle des Actes : Bestuurszaal.
Aetee v.: Christoffelkruid.
Aster ov .w.: Akte geven, - nemen
van. Acteur, -trice : Tooneelspeler, -speelster. Hij die een hoofdrol speelt, bewerker;
handelende persoon. Actif bv.nw.: Werkend, handelend. Werkzaam , ijverig , bedrij vig. Die zich in daden uit. Bedrijvend gebruikt (werkwoord). Parate (kennis). Prendre une part -ive a: Een werkzaam aandeel
nemen, handelend optreden. Service -: Werkelijke dienst . Ecole -ive : Werkschool . (t a alk. ) Voix -ive : Bedrijvende vorm. Verbe -:
Overgankelijk -; Bedrijvend werkw. Remede
-: Krachtig middel. Dettes -ives : Uitstaande schulden. Citoyen - : Burger in het
voile bezit zijner burgerschapsrechten . Poison
-: Snelwerkend vergif. Imagination -ive:
Levendige verbeeldingsgeest. / m.: 1.
Hetgeen men bezit of te vorderen heeft,
activa . (f ig. ) Il faut porter cela a son -:
Men moet dat tot zijn eer erkennen. Mettre
a son -: Als een voordeel boeken. 2.
(t a al k . ) Bedrijvende vorm . 3. (f i g . )
Waarde.
Aetinal : Straalvormig. Aetinie v . : (d i erk.) Zeeanemoon. Aetinique : Een scheikundige werking hebbend. Aetinisme m.,
-ite v.: Lichtwerking van scheik. aard.
Aetinographe, -inometre m . : Meter voor
(scheik.) lichtwerking. Actinometrique :
Voor meting der (scheik.) lichtwerking.
Aetinographie, -logic v.: Leer van de
scheik. inwerking van 't licht. Actiono tropisme m.: Wending naar lichtstralen.
Action v.: 1. Daad, handeling. (Uit)werking. L'- de marcher ; - de penser : Het
loopen; het denken. - d'un remede: Uitwerking. - de la lumi ere : Inwerking -,
invloed van het licht. Tomber sous l'-
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Aetionnable-Adducteur

de la loi : Strafbaar zijn. Exercer de l'sur qn : Iem. bewerken, pressen. Homme
d'-: Man van de daad. Journal d'-:
Partij-, strijdblad. -s vitales,: Levensverrichtingen. -s naturelles: Spijsvertering. Mettre
en -: In beweging -; in practijk brengen.
La morale en -: Toegepaste, practische
zedeleer. En -: In beweging, - werking,
bezig. L'- est egale a la reaction: De
actie is gelijk aan de reactie. Mogen d'-:
Hulpmiddel. - de gretce(s): Dankzegging,
-gebed. - des vagues: Golfslag. - du
temps : Tand des tijds. 2. Gevecht, treffen;
(f ig. ) strijd . - herolque: Heldenfeit .
Engager l'- : Handgemeen worden. 3.

(recht) Rechtsvordering, aanklacht, vervolging, eisch. Avoir - contre qn : Rechtsingang tegen iem. hebben. 4. Levendigheid, vuur, nadruk. Gebaren en houding
(tooneelspeler, redenaar; - thetitrale; oratoire). Une - composee : Een nietnatuurlijke houding. Parler avec -: Met
vuur spreken. 5. Beweging van een paard.
6. (letterk.) Hoofdonderwerp, -stof. Handeling (stuk). Unite d'-: Eenheid van
handeling. (muz.) - musicale: Muziekdrama. 7. (handel) Aandeel (in maatschappij) . - de jouissance : Winstaandeel,
-bewijs. - de priorite, - privilegiee: Preferent aandeel. - d'apport: Oorspronkelijk
aandeel (bij de oprichting). (f a m.) Ses
-5 haussent, -baissent: Het gaat hem goed,
- slecht; zijn krediet vermeerdert, - vermindert . 8. (n a t k . ) Kracht.
Actionnable : Vervolgbaar. Actionnaire
m . en v .: Aandeelhouder ,-ster . Actionnariat
m.: Aandeelhouderschap. Aetionnement
m.: Drijving. Actionner ov.w.: 1. In
rechten vervolgen. 2. Aanzetten, verhaasten. 3. (werkt.) Drijven, in beweging
brengen. I s'- : Zich hevig bewegen. In
beweging worden gebracht.
Activateur m.: Aanzetter (toestel).
Activation v.: Verhoogde werking. Active
v.: Actief dienend leger. Activement
bw.: 1. Werkzaam, bedrijvig, levendig.
Druk. 2. (taalk.) Bedrijvend gebruikt.
Activer ov.w.: Aan den gang brengen,
drijven. Aanzetten, bespoedigen, verhaasten.
Aanwakkeren. De werking verhoogen van. I
s'- : Zijn best doen; druk in de weer zijn.
Activisme m . : Po litiek van afscheiding van
Vlaamsch Belgie. Activiste : Voorstander
der afscheiding van Vlaanderen van Belgie.
Activite v.: 1. Werkkracht. Werkzaamheid. Sphere d'-: Werkkring. En - de
service: In werkelijken dienst. En pleine
-: In vollen gang. En -: Bezig; geopend;
in werking (vulkaan); waar gewerkt wordt.
2. Voortvarendheid, naarstigheid, vlijt.
Kracht, uitwerking. Levendigheid (in za'ken ). Affaires sans -: Slappe zaken, beurs.
Actuaire : Verzekeringstechnicus, actuaris.
Actualisation v . en -iser ov .w . : (Het )
maken dat iets de algemeene belangstelling
opwekt. Actualiste : Iem. die „bij" is.
Actualit6 v.: Tegenwoordige toestand.
Werkelijkheid. Gebeurtenis -, vraagstuk
van den dag. Bock -, geschrift van belang
voor onzen tijd. Les -s: De jongste gebeurtenissen. Prix d'- : Crisisprijs.
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Actuariel : Van den actuaris.
Actuel : 1 . Werkelijk, wezenlijk. Nuchter
(feit). Onderhavig (geval). Dadelijk (genade) . Cause -le : Onmiddellijke oorzaak.
2. Tegenwoordig, hedendaagsch. Thans in
zwang zijnde, van thans. A l'heure -le:
Thans. 3. Aan de orde van den dag,
actueel. Actuellement : Werkelijk. Op dit
oogenblik, thans.
Amite v.: 1. Scherp-, puntigheid.
Hoogte (toon). - visuelle: Gezichtsscherpte. 2. (f ig. ) Hevigheid (pijn).
(geneesk.) Acute toestand. (f ig.) 't Acute.
3. Scherpzinnigheid.
Acul z. accul.
Acute : Van een angel voorzien. Acul (e )i forme : Angelvormig. Acumine. : Toegespitst. Acutangle of -angulaire, -angule :
Scherphoekig. Acutesse v.: Scherpheid.
Adage m.: Spreekwoord, adagium, zinspreuk. Wijze les; gevleugeld woord. Adagio bv.nw. en m.: (muz.) Langzaam (stuk
muziek ) .
Adam (spr. adan): De eerste mensch.
Etre de la ate d'- : Van een oude, voorname familie zijn; een mensch zijn even
goed als ieder ander. (f am.) Ne connaltre
ni d'Eve ni d'-: In het geheel niet kennen.
La fourchette -, le mouchoir -, le peigne du
pen -: De vingers. (godsd.) Le vieil
-: De oude Adam, - zondaar. Pomme
d'-: Adamsappel.

Adamantin : Diamantachtig, hard als
d. Van 't tandglazuur.
Adamique : Van Adam. Aangeslibd.
Adamisme m. : Naaktlooperij. Adamite m.: (g o ds d.) Naaktlooper.
Adaptable : Geschikt om zich to voegen
naar iets. Adaptateur : Bewerker. Adapta tif : Aanpassings-. Adaptativite v.: Aanpassingsvermogen. Adaptation v.: 1. Het
pasklaar maken. - aanbrengen. - d'un
roman au Maitre; - a l'ecran : Tooneelstuk -; film naar een roman bewerkt.
2. - (au milieu) : Aanpassing (aan de
omgeving). Adapter ov.w.: Pasklaar maken; aanbrengen, sluitend maken. Voegen
naar. Vrij bewerken. (f ig.) La musique est
adapt& aux paroles : In overeenstemming
met. Un discours adapte a la circonslance:
Een toespraak die Quist van pas was. /
s'-: Zich schikken, - aanpassen. Passen
aan, sluiten bij.
Addenda (spr . -din-) m .mv . : Toevoegsels aan het einde van een boek.
Additif : Met een plus-teeken voorzien. I
m.: Aanvullende noot, - artikel.
Addition v.: 1. Bij-, toevoeging. Kantteekening. Aanhangsel, toegift. Bijgebouwd
stuk (huis). 2. Optelling. Faire l'- de:
Optellen. L'-, s'il vows plait: Wat ben
ik u schuldig? Demander l'-: De nota
vragen (eethuis). Additionnable : Samenvoegbaar. Additionnel : Bijgevoegd, aanvullend. Articles -s : Overgangsbepalingen.
Centimes -5 : Opcenten (belasting ) . (gesch. )
L'acte -: Aanvulling door Napoleon
I bij de Constitutie (1815). (muz.) Lignes
-les : Hulplijnen. Additionner : Aanvullen, vermeerderen. Optellen. Toevoegen,
aanlengen. / s'- : Samengeteld worden.
Additionneur m.: Telmachine.
Adducteur bv.nw. en m.: (ontleedk.)
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Samentrekkende (spier). Aanvoerend. Adduction v.: Het binnenwaarts brengen.
Aanvoer (water). - d'eau: Waterleiding.
Adelaide : Adelheid.
Adele: Alida, Aaltje, Daatje.
Adelphe : Samengegroeid. AdOphie v.:
Vergroeiing. Adelphique : Vergroeid.
Adenite v.: Ontsteking (klier). Adenolde : Kliervormig, als een klier. Adenoldien m.: Lijder aan ontsteking van
zekere klieren, - aan adenolde vegetaties.
bv.nw.: Van die vegetaties. Adenome m.:
Weefselgezwel. Adenopathie v.: Adenoide
verschijnselen.
Adent m.: Tandvormige lasch, burghaak ; uitstek. Adenter : Vertanden.
Adephagie v.: Vraatzucht.
Adepte m.: Ingewijde (wetenschap,
kunst). Aanhanger, volgeling. Goudmaker,
die den steen der wijzen beweert te kennen.
Adequat (spr . -kwa): Geheel overeenstemmend, beantwoordende aan. Volkomen
gelijkwaardig. Adequation (spr . -kwa)
v.: Volmaakte gelijkheid.
Adherence v.: 1. Het aankleven ; 't
vastzittende. (geneesk.) Vergroeiing. Vergroeid deel . (n a t k . ) Adhesieverschijnsel .
2. (f ig. ) Gehechtheid . Adherent by .nw . :
Aanhangend, samengegroeid, vastgemaakt.
(Membre) -: Gewoon lid . / m . : (f ig. )
Aanhanger. Lid. Belijder (godsdienst).
Adherer onov .w . : 1. Aankleven , aanhangen, vast zitten aan. Kleven, plakken.
2. (f ig.) Gehecht zijn, vasthouden aan.
Van hetzelfde gevoelen zijn, bijvallen,
instemmen (met). Toestemmen. Zich aansluiten (bij), bijvallen, toetreden (tot).
Toegedaan zijn. Adhesif :1. Toestemmend,
bijvallend. 2. Hechtend. Emplatre -:
Hechtpleister. Bande -ice: Kleefstrook. Or
-: Kleefgoud. Adhesion v.: 1. Aanhechting. Verkleving (organen), vergroeiing.
(n a t k . ) Force d'- : Aanklevingskracht , adhesie . 2. Toestemming, goedkeuring. Donner
son - a, faire acte d'- ei, Bijvallen, zijn
instemming betuigen (met). 3. Verknochtheid. 4. Toetreding, aangifte van deelneming . - van lidmaatschap. Bulletin
d'-: Inschrijvingsbiljet (als lid). Adhesivite v.: Verkleefdheid.
Ad hoc : Daartoe (alleen bestemd, - dienend) .
Ad hominem : Rechtstreeks, op den
man af. Argument -: Bewijsvoering waarbij men zich beroept op als onder menschen
algemeen erkende dingen.
Ad honores : Eershalve, om den titel
alleen.
Adiante m.: (p lant k.) Adiant, Venushaar .
Adieu tusschenw. : Vaarwel. (f ig. ) mes esperances : Mijn hoop is vervlogen.
Sans -: Tot weerziens. -, paniers ,
vendanges sont faites: De zaak is in duigen
gevallen ; - afgeloopen. / m.: Afscheid.
Afscheidsgroet. Dire - a: Afscheid nemen
van; (fig. ) afzien van, laten varen. Faire
ses -x ex: Afscheid nemen van.
Adige m.: Etsch.
Adipeux: Vetachtig, vet..., van 't
vetcelweefsel. Adipocire v.: Lijkenvet.
Adipose v.: Vetzucht. Adiposite v.:
Vetvorming,

28

Adirer : (recht) Verleggen, zoekmaken.
Titre -6: Verloren geraakt effect.

Adjacence v.: Aanliggendheid. Adjacent by .nw . : Aangrenzend , belendend .
(meetk.) Angle -: Aanliggende hoek. I
Les -s : De buren. Adjectif m. : Bijvoeglijk
naamwoord. - verbal : Bijvoeglijk gebruikt deelwoord. / bv.nw. en adjectivement : Bijvoeglijk (gebruikt). Adjectiver
ov .w. : Bijvoeglijk gebruiken.
Adjoindre: Bij-, toevoegen. Adjoint :
Wethouder. Helper, adjunct, hulp-. Professeur -: Buitengewoon hoogleeraar. Adjonetion v.: Het bijvoegen. - bijbouwen;
toevoeging. Het toevoegen (helper). Adjudant : Onderofficier of officier die een
hooger geplaatst militair bijstaat. --chef :
Onderluitenant.
Adjudicataire m. en v.: Degeen aan
wie een aanbesteding is gegund. Kooper
(op veiling). Adjudicateur : Afslager.
Adjudicatif : Toewijzend. Adjudication v.:
1. Toewijzing. Gunning. Vente par -,
- forcee: Gerechtelijke verkoop. 2. Aanbesteding. Inschrijving. Mettre en -: Aanbesteden. Par vole d'-: Bij openbare inschrijving. - par soumission : Aanbesteding
bij inschrijving.
Adjuger ov .w . : 1. Toewijzen, toekennen. 2. Gunnen. 3. Toewijzen, -slaan.
Adjuge! Verkocht! / s'-: Zich aanmatigen,
- toe eigenen .
Adjupette: (grap, leger) Adjudant.
Adjuration v.: Bezwering, -sformulier.
Smeekbede. Adjurer : 1. (met de) Bezweren. Smeeken, met kracht en klem verzoeken.
2. Tot getuige roepen.
Adjuteur : Helper, adjutor. Adjuvant
m.: (geneesk.) Bijmiddel. / bv.nw.:
Bijkomend. Adjuvat m.: Betrekking van
assistent of prosector.
Ad libitum (spr . -omm): Naar verkiezing, - welgevallen.
Admetteur : Inlatend (stoom). Admettre ov.w.: 1. Toe-, inlaten, ontvangen,
opnemen. Invoeren. - au nombre de ses
amis : Vrienden worden met. - a se justifier: in de gelegenheid stellen zich te rechtvaardigen. 2. Inwilligen, goedkeuren (verzoek ). 3. Voor waar aannemen, als waar
erkennen ; goedkeuren. Je n'admets pas
cela: Dat wil er bij mij maar niet in; ik
sta dit niet toe (z. 4). En admettant qu' il
en soil ainsi: Als dat zoo is. 4. Dulden,
lijden. / s'-: Als waar erkend worden.
Erkennen te zijn.
Administrateur, -trice : Bestuurder,
beheerder, opzichter, regent (weeshuis).
Bestuurster, enz. Administrateur, bestuursambtenaar,, landsbestuurder. Administra tif : Besturend, van 't bestuur. Administration v.: Bestuur, beheer, toezicht. Administratie. Regeerings-, ambtenaarspersoneel. Het ingeven, het toedienen.
Het leveren (bewijs). - de la justice:
Rechtsbedeeling. Administrativement :
Langs administratieven weg. Administre:
Onderhebbende . Administrer ov .w . : Besturen, beheeren. Ingeven, toedienen. Leveren. - un malade : Een zieke de heilige
sacramenten toedienen. - une correction,
- le fouet a : Op een pak slaag onthalen. - les
premiers soins : De eerste hulp verleenen.
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- la justice : Becht doen. / s'-: Bestuurd
worden, zich zelf besturen. (fam.) Zich
trakteeren op, nuttigen. Zich toeeigenen.
Admirable en -ment : Bewonderenswaardig. Uitmuntend, meesterlijk. (iron.)
Mooi, fraai, keurig. - bien: Wonderwel.
Admirateur, -trice : Bewonderaar, -ster. I
bv.nw. : Vol bewondering. Admiratif :
Vol bewondering. Point -: Uitroepteeken.
Admiration v.: 1. Bewondering. Verrukking, opgetogenheid. Een voorwerp
van bewondering. Faire l'- de : Bewonderd
worden door. Etre dans l'- : Een en al
bewondering zijn. 2. (w ij s b . ) B elange looze belangstelling. Admirer ov.w.: Bewonderen. Verbaasd staan over; vreemd
vinden.
Admis m.: Geslaagde. Admissibilitê v.:
Aannemelijk -. Ontvankelijk -. Bevoegd -.
Geschiktheid om toegelaten te worden.
Admissible by .nw . : Aannemelijk . Ontvankelijk . Bevoegd. Geschikt om toegelaten
te worden. Cela n'est pas -: Dat kan niet,
- mag niet. / m.: Voorloopig geslaagde.
Admission v.: 1. - d'une preuve: Het
toelaten als bewijs. - temporaire : Het
tijdelijk vrijstellen van invoerrechten op
vreemde goederen. 2. Toelating, aan-,
opneming. 3. Inlaat, -klep. - de la vapeur:
Stoominlaat.
Admixtion v.: Bijmenging.
Admonestation v.: Strenge berisping.
Admonester ov .w. : Streng berispen. Admoniteur, -trice : Vermaner, berisper,
waarschuwster. (go dsd. ) Opzichter (klooster ). Admonitif : Vermanend. Admonition v.: Berisping.
Adne : Uri zijnde met. Adnêe v.:
Bindvlies (van 't oog).
Adolescence v.: Jongelings-, j ongemeisjesjaren. Jeugd. L'- du monde: De
eerste tijden. Adolescent by .nw.: Van
de jongelingsjaren. I m., -e v.: (dichtk.)
Jongeling. Jong meisje. Onervaren jongeling, melkmuil.
Adolphe: Adolf, Dolf.
Adonis (spr. -iss) m.: Zeer schoon,
behaagziek jongeling. / v. en -ide v. :
(p lantk.) Kooltje-vuur.. Adoniser ov .w . :
Opschikken, opsmukken
Adonner (s'): Zich overgeven, zich
toewijden. Geheel opgaan (in). Zich verslingeren, verslaafd raken (aan). -é a:
Verslaafd aan. / onov .w. : Ruimen (wind).
Adoptable : Aannemelijk. Adoptant : Hij
die een kind aanneemt. Adopte : Aangenomen kind. Adopter ov .w. : 1. (Een kind)
aannemen. Als zijn eigen kind behandelen.
L'Academie a -le Molière: De Academie
heeft Moliere als een der haren behandeld.
2. Aannemen, omhelzen (meening), goedkeuren (wet, notulen), zich neerleggen
bij (critiek), zich eigen maken, zich toeeigenen (werken, gedachten), invoeren
(woorden, stelsel), volgen (loopbaan).
Adoptif : 1. Enfant -: Aangenomen -,
pleegkind. 2. Pere -: Pleegvader. Patrie
-ive : Tweede vaderland. Adoption v.:
1. Het aannemen (als kind). Patrie d'-:
Tweede vaderland. Anglaise par -: E.
bij keuze. 2. Aanneming, goedkeuring,
toeeigening, invoering. Etude d'-: Lievelingsvak .
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Adorable en -ment : Aanbiddelijk. Een
engel van een ... Hoogst beminnelijk, uitstekend. Adorant : (kunst) Aanbiddende
figuur. Adorateur, -trice : Aanbidder,
-ster.. Warm vereerder, bewonderaar.. Vleier..
/ by .nw. : Vleiend. Adoration v.: 1. Aanbidding. - des idoles : Beeldendienst.
De aanbidding van Jezus door
-desMag:
de drie Koningen. 2. Vurige liefde, diepe
eerbied. _Etre en - decant: Afgodisch vereeren . Adorer ov .w . : Aanbidden . Eerbied
betoonen aan. Dol veel houden van. Afgodisch vereeren. Dol zijn op. - le veau
d'or: Den Mammon dienen. / s'-: Zijn
eigen waarde overschatten. Elk. aanbidden.
Adorner ov.w.: Opsieren. / s'-: Versierd worden.
Ados m.: Afhellend tuinbed. Door de
ploeg opgeworpen aarde. Adossement
m . : Het staan tegen . Adosser ov .w . :
Doen leunen, steunen. - a une riviêre: Zoo
plaatsen dat men in den rug door een rivier
gedekt is. / s'-: Met den rug gaan staan
tegen.
Adoub...: 1. z. radoub... 2. Adouber
un pion : Een schijf aanraken (zonder te
spelen).
Adouci m.: Eerste polijsting. Adoueir
ov .w . : 1. Verzachten , verzoeten . Lenig
maken (huid). Uit 't ruwe slijpen (metaal,
spiegel). Uitgloeien (staal). - les asperites,
- les angles: De scherpe kanten afslijpen.
Vriendelijker spreken . 2. (f ig.-lavoix: )
Temmen (dier). Beschaafd maken (mensch).
Lenigen (leed). Temperen (licht). Matigen,
stillen (gevoel). Verontschuldigen (misslag). / s'-: Zachter, bedaarder, minder
ruw, - ondraaglijk worden. Ses traits s'adoucissaient: Zijn gelaat werd vriendelijker.
Adoucissage m.: Polijsting. Tempering.
Adoueissant m. en by .nw.: Verzachtend
(middel). Adoueissement m.: 1. Verzachting. Het zachter worden. 2. Leniging,
matiging. Adoueisseur m.: Polijster. Fijnboor.. / by .nw . : Verzachtend .
Ad patres (spr. -ess) : Ten doode. Aller
-: Sterven. Envoger -: Dooden.
Adragant m.: Tragacantgom (gomme
-e).
Ad rem: Snedig, ter zake. Repondre -:
Den spijker op den kop slaan.
Adresse v.: 1. Handig-, vaardigheid.
Tour d'-: Goochelkunst; sluwe zet, slimme streek. -s de pinceau : Handigheidjes in
't schilderen. 2. Schranderheid, sluwheid ;
overleg, beleid. 3. Adres (op brief). Bestemming. C'est (un trait) a mon -: Dat kan
ik in mijn zak steken. 4. Adres. 5. Adres
van antwoord op een troonrede. Vertoog:
verzoekschrift; schrijven. 6. Aanbevelingsbrief . Adresser ov .w . : Toezenden , sturen ,
adresseeren. Richten. - la parole a:
Toespreken. - des reproches : Verwijten
toevoegen. On m 'a adresse a vous: Men
heeft mij naar u verwezen. / s'-: Zich
richten, zijn toevlucht nemen. Het woord
richten, toespreken. ll vaut mieux - a
Dieu qua ses saints: Men moet maar
terstond naar 't groote kantoor gaan.
Cela s'adresse a vous : Dat kunt gij u aantrekken. Vous vows adressez mal: Je bent op
't verkeerde kantoor. A qui pensez-vous
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vows -? Wien denkt ge, dat gij voor hebt?
Celle lettre s'adresse a lui: Is aan hem.
gericht. S'- Kerkstraat 24: Nadere inlich-

tingen zijn te bekomen K. 24. Adressier
m.: Adressenschrijver.
Adriatique v. en by .nw.: Adriatische
(Zee).
Adrien: Adriaan, Arie. Hadrianus.
Adrienne: Adriana, Jaantje.
Adroit en -ement : 1. Handig, bedreven. - de ses mains: Handig. - de ses
mains comme un cochon de sa queue : Vreeselijk onhandig. 2. Listig, geslepen. Gevat.
3. (soms) Elegant.
Adsorber ov .w . : Aantrekken . Adsorption v.: Aantrekking.
Adulateur, -trice : Pluimstrijker, flikflooier, -ster. . / by .nw . : Hu ichelachtig
vleiend, kruipend. Adulation v.: Kruiperij,
lievigheidje, baatzuchtige vleierij. Adulatoire : Vleierig. Aduler: Flikflooien. Verafgoden.
Adulte by .nw . : Volwassen . L'age -: De
manlijke leeftijd. I m.: Volwassene. Cours
d' -s : Herhalingsschool, -onderwijs.
Adulterant m. : Vervalschingsmiddel.
Adulteration v.: Vervalsching. Adultere
ms ) Vervalscht .
by .nw . : Overspelig . (soms)
m. en v.: Echtbreker, -breekster. / m.:
Overspel, echtbreuk. Adulterer : Vervalschen. Adultkrin: Uit echtbreuk geboren.
Aduste : (oud) Waarvan de lichaamsvochten uitdrogen. (soms) Door de zon
verbrand. Adustion v.: Dichtschroeiing.
Ad valorem : Berekend naar de waarde.
Advenir : Bij toeval gebeuren. Advienne
que pourra : Wat er ook moge gebeuren.
Fais ce que dois, advienne que pourra : Doe
wet en zie niet om. Adventice: Toevallig,
bijkomstig. Die niet uit het gestel voortkomt. Adventif : (recht) Buiten erflating
verkregen . Bijkomend , extra- . (p la n t k . )
Racine -ive,: Bijwortel, adventiefwortel. Cone
-: Parasitaire kegel. Branche -ive: Bijtak.
Adverbe m.: Bijwoord. Adverbial,
-ement: Bijwoordelijk. Adverbialite v.:
- karakter.
Adversaire m.: Tegenstander, tegenpartij, vijand. Mededinger. Adversatif :
(t a a lk . ) Tegenstellend . Advers : Tegenovergesteld. La fortune -e : De tegenspoed.
Partie -: Tegenpartij. Avocat -: Advocaat der tegenpartij. Adversite v.: Tegenspoed. Ramp, onheil, ongeval.
Adynamie v.: Uitputting. Adynamique : Krachteloos.
Aede m.: Zanger, dichter.
2Egagrophile m.: Haarbal (in maag).
Mirage m., -ation v.: Luchtverversching, -toevoer. Aerê : Luchtig, frisch
(bien -). Aerer : Luchten, aan de lucht
blootstellen. (kunst) Doen blijken. Aerien:
1. Van, in, door de lucht. Luchtvormig.
Esprits -s: Luchtgeesten. Voyage -:
Luchtreis. Lettre -ne : Luchtpostbrief.
2. (f ig.) Fijn en bevallig, Iuchtig. IJ1.
3. Bovengrondsch. Aeriennement : Door
de lucht, per vliegtuig. Aerifere: Luchtaanvoerend. Trou -: Luchtgaatje. Aerification V. en -fier : (Het) gasvormig maken. Aeriforme: Gasachtig. Aerium m.:
Openluchtlighal. Aerivore : Van lucht
levend.
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Aerobie by .nw. en m.: Niet zonder
zuurstof levend (diertje). Aêrobus m.:
Vliegtuig op een vaste kustlijn. Aeroclub
m. : Luchtvaartvereeniging. Aerochimique: Gas-. Danger -: Chemisch gevaar
bij luchtaanvallen. Aerodrome m.: Vliegveld. Aerodynamique v.: Luchtscheepvaart (zwaarder dan lucht). I b y .nw.: Gestroomlijnd. Ligne -: Stroomlijn. Akiodynamisme m. : Stroomlijnconstructie.
Aerogare v.: Vliegstation, -haven. Aerolithe m.: Meteoorsteen. Aêrologie v.: Leer
der verschijnselen in den dampkring. Aêromaritime : Van de luchtvaart ter zee.
Aerometre m.: Werktuig om den graad
van dichtheid der gassen te meten. Akiomêtrie v.: Wetenschap die zich met dichtheid van gassen bezighoudt. Aeromoteur
m.: Luchtmotor. Aeronat m.: Bestuurbaar luchtschip. Aeronaute : Luchtschipper. Aeronautique v. en by .nw.: (Van .
de) luchtscheepvaart. -schepenbouw. Aeronaval: Van luchtschepen ter zee. Akronef
m. (beter) v.: Luchtschip. Aêropare m.:
Vliegveld. Aeroplane v.: Vliegveld. Aeroplage v.: Zeilwagen. Aeroplane m.:
Vliegtoestel (door luchtdruk op een plat
vlak). Aerophagie v.: Luchtdoordringing
in de maag. Aeroport m.: Vlieghaven.
Aeroposte v.: Luchtpost. Aëropostal: Van.
de -, per luchtpost. Aerostat m.: Luchtballon. Aerostation v.: Luchtscheepvaart
(lichter dan de lucht). Aerostatique by.
nw.: Van de luchtscheepvaart. / v.: Wetenschap van het evenwicht der gassen. Luchtscheepvaart. Aerostier : Bestuurder van
een luchtballon.Soldaat van de militaire
luchtscheepvaart. Aerotechnique v.: Techniek der luchtscheepvaart. / by .nw.: Van
de luchtscheepvaarttechniek. Aerotherapie
v.: Luchtgeneeswijze. Aerotherapeutique:
Van de luchtgeneeswijze.
Affabilite v.: Vriendelijk-, minzaamheid. Affable, -ment: Minzaam, vriendelijk.
Affabulation v.: Zedeles (fabel). De
manier waarop lets verteld wordt.
Affadir ov.w.: 1. Smakeloos -, flauw
maken. 2. (f i g . ) Vervelen, doen walgen.
- le style: Den stijl krachteloos maken.
Affadissant : Walgingwekkend. Affadissement m. : Smakeloosheid . Het flauw maken .
Affaiblir ov .w . : Verzwakken . Ont.zenuwen . (f i g . ) Doen afnemen , verminderen .
Dunner maken. / s'- : Verzwakken, afnemen, zwakker worden. Une voix affaiblie:
Een stem die zwakker wordt. Affaiblissant : Verzwakkend. Affaiblissement m.:
Verzwakking; krenking (geest). Vermindering. Gehaltevermindering (munten).
Affaiblisseur m.: (photo) Verzwakkingsbad.
Affaire v.: 1. Zaak. Werk, bezigheid.
el 'en fais mon -: Dat neem ik op mij.
C'est votre -: Dat is wat u zoekt, - hebben
moet; dat is uw zaak, - moet ge zelf weten.
C'est - a lui: Dat gaat hem aan. Ce n'est
pas une -: Dat heeft niet veel te beteekenen . C 'est toute une -: Het heeft heel wat
voeten in de aarde. Ce n'est pas une petite
-: Dat is geen kleinigheid. La belle -!
't Is nog al de moeite waard! C'est une de temps: Dat is een kwestie van tijd.
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d'un moment: Dat is het werk
van een oogenblik. - de cceur: Liefdesgeschiedenis.
d'honneur: Eerezaak, duel.
Cela ne fait rien Dat doet niets ter
zake. Avoir - avec qn : In betrekking
staan met iem. Avoir - de : Behoeven,
noodig hebben. Vous avez bien - de cela:
Wat moet ge daarmee uitvoeren? Avoir
- a : Willen spreken te doen hebben met.
Avoir - avec: Zaken doen met. Point
d'-: Ik heb er niets mee te maken, dank
je wel, niets van dat alles. S'attirer une
C'esl

Zich jets onaangenaams op den hals halen.
Etre a son -: In zijn werk opgaan, „er
in zijn". Faire une - de tout: In alles
moeilijkheden zien. Se firer d'-: Zich er
doorslaan, zich redden. Hors d'- : Buiten
gevaar. Cela fait mon -: Dat is wat ik
zoek, - een kolfje naar mijn hand; dat is
voldoende. Il a son -: Hij heeft er genoeg
van ; hij is dronken ; hij is doodelijk gewond;
- dood. Je lui ai fait son -: Ik heb hem
goed de waarheid gezegd; - naar de andere
wereld gezonden; - afgeranseld. Son est faite: Hij ligt op sterven, zijn testament
is gemaakt . (spot) Son - est bonne : Hij is
er leelijk aan toe. J'ai votre 1k heb wat
gij zoekt. On lui fera son -: Wij zullen eens
met hem afrekenen. Une jolie Een mooie
geschiedenis. (La) belle -: 't Is de moeite
waard. Its font leur - et puis s'en vont : Zij
slaan hun slag en gaan er van door. Se faire
une - avec : Het aan den stok krijgen met.
2. Staatszaak. De regeering, het bestuur.
Faire de qch une - d'etat: Een kabinetskwestie van jets maken. 3. Handelszaak. Faire une - avec: Een koop sluiten
met. Faire ses -s: Veel geld verdienen.
Gens d'-s : Zakenmenschen, zaken- ;
kooplieden. Homme d'-s: Agent; zaakwaarnemer ; intendant. Agent d'-s: Zaakwaarnemer, praktizijn. Se mettre dans les
-s : In zaken gaan. Il est au-dessus de ses
5, it a bien fait ses -s: Hij heeft zijn
schaapjes op het droge. Il est au-dessous de
ses -s : Het staat ellendig met zijn zaken.
Une bonne -: Een buitenkansje. Il n'y
a point de petites -s : Men moet geen voordeel gering achten. 4. (nieuw) Zaak,
firma; winkelzaak. 5. Zorg, moeite, beslommering. A demain les -s serieuses: Wie
dan leeft, dan zorgt. Quelle Wat een
(kouwe) drukte om niets . Ses petites -s : Zijn
persoonlijke aangelegenheden. 6. Rechtzaak,
proces. - de mceurs: Zedenschandaal.
Plaider une
Een proces voeren. Votre
est dans le sac : Uw proces marcheert
goed. Surtout point d'-s: Vooral geen
standjes. Etre de bonne -: Zich gemakkelijk
naar anderen schikken.
7. Duel, tweegevecht. 8. Gevecht, treifen. L'- a ete chaude: Het is er warm
toegegaan ; (f ig. ) dat heeft moeite gekost.
9. Krakeel, „kwestie", „mot". 10. -s:
Zaken, bezigheden, belangen. Staatsbestuur.
Ministerschap. Volksbelangen. Handelszaken , Geldzaken , schulden . (f a m . ) Alles
wat men bij zich heeft. Bagage. Kleine
voorwerpen. Etre en -: Aan 't werk zijn.
Venir aux -: Minister worden. Faire les
- de qn : Iem. in de hand werken. Le chien
a fait ses petites -: De hond heeft zijn
behoefte gedaan.
Fransch-Nederlandsch. I.
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Affaire : Druk, met werk overladen.
Il a lair -: Men kan zien dat hij zich
druk maakt. Affairer ov .w . : 't Druk
maken. I s'-: Druk in de weer zijn.
Affairement m.: Drukte, drukke bezigheden. Affairisme m.: Neiging om alles
zakelijk te zien, zakelijkheid. Affairiste
m.: Mensch die alles zakelijk ziet, reeel
mensch . (s o ms ) Zakenman
Affaissement m.: 1. Verzakking. Door-,
inzakking. 2. Verzwakking, verval van
krachten. - cardiaque : Hartzwakte. 3.
Neerslachtig-. Lafheid. - moral: Inzinking. Affaisser ov .w . : Neer-, weg-, indrukken, doen inzakken. Verzwakken. / s'-:
Inzakken, neerzinken. Neervallen (op stoel).
(f ig.) Gebukt gekromd gaan. Vervallen,
wegkwijnen. Sa téte s'affaissa: Hij liet 't
hoofd zinken.
Affaitage m., -ement m. en -er ov.w.:
(Het) africhten (valk). Affaiteur : Africhter (valk).
Affaler ov .w . : (z e ev ) Afha len , neertrekken (touw). / s'-: Zich laten afglijden
(langs touw). Aan lagerwal komen. Zich
laten vallen.
Affame : 1. Hongerig. Ventre - n'a
pas d'oreilles : Een hongerige maag heeft
geen ooren. 2. Die geldgebrek heeft, kaal.
3. Begeerig, gretig, dol (op). - de sang:
Bloeddorstig. Affamer: Uithongeren, honger laten lijden. Door honger tot overgave
dwingen. - les convives : Alles alleen opeten.
Affameur m.: Uitzuiger.
Affangissements m.mv . : Slijkophooping.
Affectataire : Iem. iets dienstvak
waarvoor jets bestemd is, desbetreffend.
Affectation v . : 1 . Bestemming . (r echt)hypothecaire : Verband van hypotheek . 2. Gemaakt-, onnatuurlijk-, gezochtheid. Naaperij. Donner -, Comber dans l'-: Aanstellerig
worden. Mettre de l'- dans: Gekunsteld
doen bij. 3. Vertoon. - de vertu: Voorgewende deugd. 4. Zucht. Affecte: 1. Gemaakt, gekunsteld, gezocht. 2. Aangedaan.
- de surdite: Doof geworden. Affecter
ov.w.: 1. Bestemmen, toewijzen. Tot den
dienst aanwijzen. 2. Voorwenden, veinzen,
doen alsof. 3. Pronken pralen met. Dikwijls gebruiken. Goed laten merken dat.
4. Voorliefde aan den dag leggen voor, met
voorliefde gebruiken. 5. Huichelen. 6. Streven naar, sterk verlangen. 7. (Meestal) zekeren vorm aannemen, in zekeren vorm voorkomen. 8. (f ig.) Treffen, aandoen, smarten,
krenken. Il est affecte de la poitrine : Zijn
longen zijn aangedaan. 9. Verpanden, een
hypotheek nemen op . 10. (s te lk.) Een grootheid van een teeken, exponent of coefficient
voorzien. / s'-: Aangedaan Aangetast -.
Nagebootst worden. Affectibilite v.: Fijngevoeligheid. Affectif: 1. Betrekking hebbend op het gemoed, in het hart gevoeld.
Faculte -ive: Gevoelsvermogen. 2. Fijngevoelig. 3. Vol innigheid. / m.: Gevoelsleven . Affection v . : 1. (z ie 1) Aandoening,
affect. Indruk. Voorliefde. Genegenheid,
gehechtheid, liefde. (godsd.) Zielsverheffing. Mettre son Zijn hart hangen aan.
Prendre en Liefde opvatten voor.
-faitperdson:
Liefde maakt blind.
2. (lichaam) Aandoening, kwaal. Affec2
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tionne en -ment: Toegenegen, toegedaan.
Bemind . Affeetionner ov .w . : Genegenhe id
hebben voor (mindere ). Liefhebben, houden
van. Bijzonder gesteld zijn op. / s'- it:
Zijn hart zetten op, lief krijgen. Zich interesseeren voor. s'- qn: Iem. genegenheid
winnen. Alleetibilite v. : Gevoeligheid voor
indrukken. Affeetueusement en -ueux:
Hartelijk, innemend, vriendelijk. Teeder,
roerend, aangrijpend. Affeetuosite : -heid.
Affenage m. en -ager of -er ov.w. :
(Het) voorzien van hooi.
Afferent : 1. (recht) Toekomend (deel
erfenis). 2. (geneesk.) Aanvoerend. naar 't centra le zenuwstelsel. 3. (n ieuw)
Betrekking hebbend (op).
Affermable : Verpachtbaar. Afferrnage
m. : Verpachting. Het in pacht nemen.
Affermateur : Verpachter . Affermer ov .w . :
Verpachten. In pacht nemen. - des impOts:
Belastingen verpachten.
Affermir ov .w . : 1. Vast -, stevig -,
hard maken. Vastzetten. - la bouche d'un
cheval: Het paard aan het gebit wennen.
2. (fig. ) Bevestigen, sterken, kracht
geven aan . Overtuiging leggen in. Sterken
(in meening). Un bruit mal affermi: Een
onzeker gerucht. / s'-: 1. Zich sterken, bevestigen . Son c ceur s'affermit: Hij vermant zich. 2. Stevig -, vast -, hard worden.
(hande 1) Aanstijven, omhoog gaan. Affermissement m. : Het vast -, stevig -,
duurzaam maken. Bevestiging, grondvesting.
Affetê: Gedwongen, gekunsteld, gezocht,
gemaakt. Affèterie v. : -heid. -s: Kokette
maniertjes. Affetto (eon) of Affettuoso:
(m u z . ) Met gevoel.
Affiehable: Aanplakbaar. Waarop men
mag aanplakken. Affiehage m. : Het
aanplakken. Het openlijk te koop loopen
(met gevoelens of meeningen). Affiehe v. :
1. Aanplakbiljet. Tenir l'-: Iederen dag
onafgebroken gegeven worden . Faire - avec:
Op een avond gespeeld worden met. Les Petites A/fiches: Advertentieblaadje. - jaune:
Biljet voor gerechtelijke verkooping. a la main: Strooibiljet. 2. Kenmerk.
Affieher ov .w . : 1. Aanplakken . Pub liek
maken. Een advertentie plaatsen van,
aankondigen. De voorstelling aankondigen
van. 2. (fig.) Te koop loopen -, pronken
met. In opspraak brengen (vrouw). Veinzen , voorwenden. - le savant : Den geleerde
uithangen. Une femme affichee: Die haar
goeden naam te grabbel gooit. 3. Wegens
wanbetaling aanplakken. / s'-: In 't oog
loopen. Niets ontzien. - avec: Zich in 't
openbaar vertoonen met. Affiehe-reelame
(m y . -s--s) v.: Reclamebord. Affieheur:
Aanplakker. Affiehiste : Affichesteekenaar.
Affidavit (spr. -it' ; mv.onv.) m. : Verklaring onder eede van een vreemdeling
die in een land gevestigd is en die wil
vrijgesteld worden van zekere belastingen.
Affide by .nw. : Verknocht. / m. : Ingewijde , vertrouweling. Kornuit, trawant.
Lid (gezel-, genootschap).
Affilage m. : Het slijpen. Affilee (d'):
Achter elkaar (geplaatst). Aan een stuk
door. Affilee (en) : Toegespitst. Affiler
ov .w . : 1. Aanzetten , slijpen, wetten . (f i g . )
- sa langue de serpent: Zich oefenen in het
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kwaadspreken. Avoir la langue bien affilee,
- le coquet b . -e : Niet op zijn mondje gevallen
zijn. 2. Draden trekken door de trekplaat.
3. Achter elkaar plaatsen. Affilerie v.:
Slijperij. Affileur m. : Slijper (werktuig).
Affiliation v. : Opneming ; toetreding.
Vereeniging (geleerde genootschappen ) tot
een. Affilie: Medelid ; ingewijde. Affilier
ov .w. : Opnemen, verbinden. / s'-: Toetreden, lid worden . Hotel -ie : Bondshotel.
Affiloir m., -oire v. : Slijp-, oliesteen.
Aanzetstaal.
Affinage m. : 1. Het fijner, puntiger
maken. 2. Het zuiveren. 3. Het afwerken.
Affinement m.: Fijnheid. Zuiverheid.
Rijp ing (kaas ) . Afwerking . Affiner ov .w . :
1. Fijn-, tot poeder maken. Losser maken.
Fijnscheren (laken). Puntig maken. Hekelen . 2. Zuiveren (metalen). Frisschen
(ijzer). Laten rijpen (kaas). 3. Afmaken,
afwerken. - le style: Den stip polijsten.
4. (f ig.) Fijner, beschaafder maken. / s'-:
Zuiverder -. (f ig.) Beschaafder worden.
Affinerie v. : Fabriek waar men metaal
zuivert. Frischhaard. Draadtrekkerij. Metaaldraad in rollen. Affineur m. : Draadtrekker. Blikslager. Hekelaar. Fijnscheerder .
Affinite v.: 1. (fig.) Verwantschap,
aantrekking ; (n a t k . ) affinite it . Overeenkomst, gelijkvormigheid . -s electives : Keurverwantschap (Goethe 's Wahlverwandtschaften ). 2. Zwagerschap, verwantschap
door huwelijk.
Affinoir m.: Fijnhekel (vlas, hennep).
Affiquet m. : Haarnaald. Breihout. Des
-s: Strikjes en kwikjes .

Affirmatif : Bevestigend, toestemmend.
Zeker ; met overtuiging sprekend. Parler
d'un ton -: Op beslisten toon spreken.
Affirmation v. : Verzekering, bevestiging.
Verklaring. Bevestigende zin. Affirmative
v.: Bevestigende meening. - zin. Repondre par 1'-: Ja zeggen. Dans 1'-: Zoo ja.
Il y eut dix voix pour 1'- et cinq pour la
negative : Er waren tien stemmen voor en

vijf tegen. Affirmativement bw. Affirmer
ov .w . : Verzekeren , bevestigen . Beweren .
Toestemmen. (recht) Verklaren. Doen
uitkomen. / s'-: Bevestigd worden. Zich
doen gelden. Sterker op den voorgrond
treden. II s'affirme comme poêle: Het blijkt
meer en meer dat hij dichter is.
Affixal: Betrekking hebben op een affixe
m . : (t a a 1 k .) Aanvoegsel bij het grondwoord .
I by .nw . : Aanvoegend .
Affleurage m.: 1. Bloem van meel.
2. 't Roeren (in hollander ). Affieurement
m.: 1. Het gelijk -, effen maken. 2. Het op
eenzelfde hoogte liggen. L'- d'un filon:
't Aan de oppervlakte liggen van een mijnader. Affieurer ov .w . : 1. Gelijk -, effen -,
waterpas maken. 2. Op dezelfde hoogte
zijn, hetzelfde niveau hebben . (s o m s )
Even aanraken (z. effleurer ). I onov .w. :
In een vlak liggen. (f ig.) Zichtbaar worden.
Affiietif : Peine -ive : Lijfstraf . Affliction
v. : Diepe smart, langdurige droefheid,
kommer. . - d'esprit: Z ielesmart . Des -s:
Rampen. Afflige z. -er. f m. : Treurende.
Affligeant: Treurig, bedroevend, smartelijk.
Afftiger ov .w. : 1. Treffen, doen lijden.
Etre afflige de : Aangestast worden door ;
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behept zijn met, sukkelen aan . 2. Teisteren,
verwoesten. (f a m . ) Il est afflige de bonnes
rentes : Hij is er naar aan toe met zijn hoop
geld. 3. Kwellen, diep bedroeven, bekommerd maken. Vervelen, vermoeien. / s'—:
Zich -. Elkaar kwellen.
Afflouage m. en -er : (zeev.) (Het)
vlot maken.
Affluence V. : 1. Samen-, toevloeiing.
2. (f ig. ) Toeloop, toevloed. Overvloed
(waar). Heures d'—: Spitsuren. Affluent
by .nw . : Toevloeiend . / m . : Bijr.
iv ier .
Straat -, weg die uitmondt in een andere
(voie —e). Affluer onov .w. : 1. Overvloedig
toestroomen. Zich ontlasten, uitwateren.
2. (f ig.) Samenstroomen. In overvloed
voorhanden zijn. Afftux (spr. aflu) m. :
Toevloed, aandrang.
Affole : Radeloos. Buiten zich zelf . In
rep en roer. Affolement m. : Radeloosheid ,
dolle opwinding. Betoovering. Affoler
ov .w . : Radeloos maken . Dol verliefd maken,
betooveren. Il est affole d'elle: Hij is gels
op haar. (fig.) Boussole -, aiguille affolee:
Dol kompas. I s'--: Verzot -, dol verliefd
worden. De kluts kwijt raken , zich van
streek maken.
Affouage m. : Verdeeling van hout uit
het gemeentebosch onder de rechthebbende
burgers.
Affouillement m. : Losspoeling. Het
graven naar verloren voorwerpen. Affouiller
ov.w.: Losspoelen, doen afkalven.
Affour (r )agement m. en -er ov .w . :
(Het)) van voeder voorzien. Voedervoorraad.
Affourehe v. : Ancre d'—: Vertu ianker .
Cable d'—: Vertuiankertouw. Affourcher
ov .w. : (zeev.) Aan twee ankers vastleggen, vertuien. Aan elk. lasschen. Schrijlings zitten op. J s'—: (f a m. ) Zich schrijlings zetten.
Affranchi : Vrijgelaten slaaf . (f ig. ) Vrijgevochtene, iem. die zich niet aan decorum
of mode stoort. Affranchir ov .w . : 1.
Bevrijden, vrijlaten, onafhankelijk maken.
Vrijmaken (kaart). 2. Ontheffen, ontslaan
(belasting). Frankeeren. 3. Lens pompen.
I s'—: Zich vrijmaken. - ontrukken aan.
Gefrankeerd worden. — du joug: Het juk
afschudden. Affranchissable : Frankeerbaar . Affranehissement m. :1 . Vrijmaking,
vrij-, onafhankelijkwording. 2. Het vrij stellen, ontheffing (belasting). Frankeering.
Affranehisseur m. : Bevrijder.
Mires v.mv. : Doodsangst.
Affrétement m. : Het bevrachten, huren van een schip. Vrachtloon. Affrêter
ov .w . : Huren, bevrachten, charteren. Affrêteur : Scheepsbevrachter. In-, of-, verlader..
Affreusement en -eux : Afschuwelijk,
afgrijselijk, akelig, ijselijk. Naar, slecht.
Aifriander en Affrioler : V erlekkeren ,
verzot maken op lekkernijen. (f ig.) Aanlokken . Verleiden.
Affront m. : 1. Hoon, openbare, grove
beleediging, smaad. 2. Schande, oneer.
Faire — a : Schande aandoen. Faire — a
qn de qch: Lem. iets in het openbaar verwijten.
Avoir l'— de qch : Niet slagen in iets, terwijl
iedereen het ziet. (fig.) Sa memoire lui
a fait un —: Zijn geheugen heeft hem in
den steek gelaten. Affrontement m. :
Het op dezelfde hoogte brengen. (fig. )
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Het ferm aanpakken van een zaak. Het in
't openbaar beleedigen. Affronter ov .w . :
1. Het hoofd bieden aan, openlijk aanvallen,
stout aantasten. Trotseeren, tarten. Zich
niet bekreunen om. Onder de oogen zien
(vraagstuk ). La Tour Eiffel semble — le
ciel: De Eiffeltoren is zoo hoog dat hij den
hemel schijnt te bedroeven. 2. Tegenover
elkaar plaatsen. (geneesk.) Bij elk,
brengen. (wapenk.) Affronte: Aanziend.
Affronterie v.: Brutaal bedrog. Onbeschaamdheid . Affronteur m. : Durfal.
Affruiter ov .w. : Van vruchten voorzien.
Met vruchtboomen beplanten. / s'
Vruchten dragen. Vrucht zetten.
Affublement m. : Belachelijke, wansmakelijke opschik . Affubler ov .w. : Zot,
belachelijk kleeden, toetakelen. — qn
de ridicules: Iem. belachelijk maken. Il
est affecte d'idees saugrenues : Hij zit vol
malle gedachten. / s'—: Zich dwaas kleeden.
Affuser ov .w . en Affusion v . : (Het )
begieten met (koud) water.
Affilt m. : 1. Schuilhoek waar de jager
loert. Se mettre a l'—: Op de loer gaan
staan. Je suis a l'— de: 1k loer op, - ben
uit op. 2. Onderstel van een kanon, affuit,
(z e e v . ) rospaard . Stander (verrekijker,,
enz.) Affiltage m. en -er : (Het) slijpen
(gereedschap ). (Het) plaatsen op een affuit.
Pierre pour l' -age = Affide-couteaux
(m y . onv .) m. : Messenaanzetter. Affilteur
m. : Slijper. Jager (op de loer). Affiltiaux
(spr. -tio) m .my . : Kleinigheden , snorrepijperijen.
Afghan by .nw . : Afghaansch . / m . :
Afghaan.
Aficionado : Liefhebber van stierengevechten .
Afin de of — que : Opdat, om, ten einde.
A fortiori (spr. -si-): Des te meer, eerder.
Africain by .nw . : Afrikaansch. / m. :
Afrikaan. Militair die in Afrika heeft
gediend . Africanisme m . : U itdrukking
der in Afrika geboren Lat. schrijvers. Africaniste: Kenner der Afrikaansche talen en
ethnographie. Die N. Afrika wil veroveren . Africo- : Afrikaansch-. Afrikander :
Lid der partij der Afrikaanders (ZuidAfrika ). Afrique v. : Afrika.
Aga m. : Hoofd van de troepen (bij de
Turken). Agacant : Tergend, prikkelend.
Vervelend, ongeduldig makend . Uitlokkend,
uitdagend. Waarop men gauw verliefd
raakt, pikant. Die de tanden slee maakt.
Agace v . : (v o 1 k ) Ekster . Agacement m . :
Onaangename prikkeling. Het slee -, sleeuw
worden (der tanden ). Prikkeling, lichte
ongeduldigheid. Agaeer ov .w. : 1. Onaangenaam prikkelen. (De tanden ) slee maken.
Tureluursch -, ongeduldig maken. 2.
Plagen, ophitsen, verbitteren. Aanlokken,
verliefd maken. Kittelen. Stoeien met. /
s'—: Slee -. Geprikkeld worden. Elkaar
ophitsen. Agacerie v. : 1. Zachte plagerij.
Faire des —s a: Stoeien met. 2. Coquetterie
(vrouw ) . Elle lui fait mille —s : Zij coquetteert hevig met hem.
Agalaete : Zander melk.
Agame: (plantk.) Geslachtloos. Generation —: Ongeslachtelijke voortplanting. /
v. : Doornhagedis.
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Agami m.: (nat. hist.) Trompetvogel.
Agapanthe m.: Bloem der liefde. bleue: Blauwe tuberoos.
Agape v. (veel mu .) : (godsd.) Liefdemaaltijd der Eerste Christenen. (f i g.)
Vriendenmaa 1.
Agar v.: Hagar (de moeder van Ismael).
Agar-agar m. : Agar-agar.
Agarie (spr. -ik) m. : 1. Plaatzwam. champetre: Kampernoelie .2 .Vuurzwam, tonder . Agarieinees v .my . : Plaatzwammen
Agasse v . : (v o 1 k ) Ekster..
Agate v. : 1. Agaatsteen. - chatogante:
Katoog . 2. Po lijststeen Agathe v. : (n a a m )
Agatha . Agatiser (s') : Een agaatvorm
aannemen.
Agathoele: Agathokles.
Agathois: Bewoner van Agde.
Agave of -ave m.: Agave.
Age m. : Ploegdissel.
Age (age) m.; 1. Ouderdom, leeftijd.
Le bet -: De jeugd. L'- de raison, - de
discretion : De jaren des onderscheids. Ii
a vu trois -s : Hij heeft reeds drie geslachten
zien vcorbijgaan. President d'-: Degeen
die presideert omdat hij de oudste is. ingrat: Bakvischjesleeftijd, vlegeljaren. Enfant du premier -: Pasgeboren kind. Il
Porte -, parait -, accuse son -: Men kan wel
zien hoe oud hij is. Avoir l'-: Den leeftijd
hebben. On ne lui donne pas 1'-: Men kan
niet zien hoe oud hij is. On n'a que l'qu'on parait: Je bent nooit ouder dan je
lijkt. Prendre de 1'-: Wat ouder worden.
Il est plus vieux que son -: Hij ziet er
oud uit voor zijn leeftijd. ,‘ Entre deux -s:
BoVan middelbaren leeftijd. Etre sur
ven de 50 zijn. Tirant sur Oudachtig.
Waarvan
de
leeftijd
niet
te
bepalen
Sans -:
is. Get - est sans pitie: De jeugd is wreed.
Etre en - (de) : Oud genoeg zijn (om) . Il est
d'un certain -: Hij is niet jong meer.
Dispense d'-: Vrijstelling omdat men
zekeren leeftijd niet heeft bereikt. 2. Eeuw,
tijdperk. L'- d'or: Gouden eeuw. Homme
de l'- d'or: Degelijk, ouderwetsch mensch.
L'- de fer : Tijdperk van buitensporigheden.
L'- de la pierce; - du bronze : Steen- ; bronsMiddeleeuwen.
tijdperk. Le mogen
D'- en -: Van geslacht tot geslacht.
Age (age): Oud. Bejaard.
Agenee V. : Agentschap, agentuur, kantoor. Persbureau (- d'information). Agencement m. : Inrichting, regeling, schikking.
Juiste plaatsing (woord). Verband tusschen
de deelen eener schilderij. Ageneer ov .w . :
Schikken, plooien. Groepeeren. Inrichten
(vertrek ). Ageneeur m., -euse v. : Inrichter,, -ster.
Agenda (spr. -in-) m.: Aanteeken-,
zakboekje (--memento).
Agenesie v. : Onmacht. Agenesique:
Van de onmacht.
Agènois m.: Inwoner van -. Streek om
Agen.
Agenouillement m.: Het knielen. Kniebuiging. Agenouiller (s' ) Knielen, een
voetval doen. (f ig . ) Kruipen . Agenouilloir m.: Knielbankje.
Agent, -e: 1. Die de zaken voor iem.
waarneemt, agent. - de vente: Verkooper.
- de change : Commissionnair in effecten ;
wisselmakelaar. - en douane : Grensexpedi-
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teur. - matrimonial: Huwelijksagent. de faillite: Beheerder van den faillieten
boedel. - d'affaires: Zaakgelastigde.
Verbindingsagent. - de produc-deliason:
tion: Voortbrenger. 2. Beambte. - provocateur: Betaald opruier. - voger: Wegopzichter. . - de police: Iem. van de politie,
po 1 itiebeambte . 3. (f ig. ; m.) Werkende
kracht, - oorzaak, agens. Voortbrenger.
Middel. -s naturels: Krachten der natuur.
- de destruction: Verwoestend element.
Agêrate m.: Tuinbalsem.
Agesilas (spr. -ass): Agesilatis (koning
van Sparta ) .
Aggee (spr. ag-je): Haggai (profeet
van Israel).
Agglomêrant m . : Bindmiddel. Agglomêrat m.: Opeenhooping van minerale
overblijfselen. Agglomêratif : Opeenhoopend . Agglomeration v.: Opeenhooping.
Bebouwde kom. Agglom6r6 m.: 1. Briket
(van steenkoolgruis). Kunststeen. - de
liege, 1. -: Kurkblad. 2. Centrum (van
geb ied ) . Agglomerer ov .w : Opeenhoopen .
Tot een bal kluwen samenhoopen. s'-:
Opeenhoopen, samenballen. De bebouwde
kom vormen.
Agglutinant, -atif by .nw . en m.:
Klevend, hechtend. Bindmiddel. Emplatre
Hechtpleister. Langues -antes: Talen
die gebruiken de agglutination v.: 1.
Het gebruik van aangehechte woorden in
plaats van buigingsuitgangen. 2. Het
samenkleven. 3. Hechten van een wond.
Agglutiner ov .w . : Samenkleven . Hechten
(wond). Aanhechten (woord). I s'-:
Hechten ; vasthaken.
Aggravant : Verzwarend. Aggravation
v.: Verzwaring (misdrijf, straf ) . Verergering (kwaal). 't Drukkender worden (rentevoet ). Aggrave v.: Nieuwe banvloek.
Aggraver ov .w . : Verzwaren , verergeren ,
vermeerderen, drukkender maken. I s'-:
erger worden.
drukkender
Zwaarder
z. agre .
Aggre
Agile en -ment: Lenig, vlug, buigzaam. Handig, oink. Agilite v. : -heid.
Agio m.: (Winst behaald op het) verschil tusschen de nominate en de wezenlijke waarde, agio, opgeld. Premie die de
geldschieter boven den interest laat betalen.
Agiotage m. : Speculatie, windhandel.
Agioter onov .w : Speculeeren. Agioteur
m.: Effectenhandelaar. Speculant.
Agir onov .w . : 1. Handelen, te werk
gaan. Zich gedragen (als ). En - bien avec:
Goed behandelen. - d'autorite, - d'office:
Krachtens zijn ambt handelen. En sa tete: Zijn eigen zin doorzetten. En librernent avec : Zonder complimenten aanpakken. Faire qn: Iem. handelend
laten ingrijpen. L'homme n'agit point,
it est agi : De mensch handelt niet zelf,
maar krachten buiten hem doen hem
handelen. 2. Inwerken, invloed hebben,
indruk maken. Zijn invloed doen gelden.
Uitwerking hebben; werken (geneesmiddel).
Faire - les eaux : De waterwerken laten
springen. 3. Dagvaarden, in rechten vervolgen. / s'- de: Er op aankomen, de
vraag -, de kwestie zijn. I1 s'agit de mon
honneur : Mijn eer is er mee gemoeid, - staat
op het spel. Ik ne s'agit pas de savoir si
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...: Het komt er niet op aan te weten
of... Ce -, la chose dont it s'agit: De
zaak in kwestie. (spot) Il s'agit biers de
cela : Er is sprake van heel wat gewichtigers.
Agissant: Werkzaam, bedrijvig. Handelend, daadwerkelijk. Werkend. Agissements m.mv.: (veel ong.bet.) Handeling, daad. Optreden. Doen en laten.
Agitant: Die beweging -, trilling doet
ontstaan; (geneesk.) agitans. Agitateur
m . : Onruststoker, volksmenner.. (n a t k . )
Roerstaafje, -toestel, roerder. Agitation
v.: 1. Schommeling, beweging; onstuimigheid . Koortsachtige woêligheid, onrust.
Het schommelen. 2. (fig. ) Kwelling, onrust.
Gejaagdheid. 3. Gisting, onrustige yolksbeweging. Agitato : (m u z . ) Levendig, gejaagd , onstuimig. Agite m.: Rustelooze.
Onrustige patient. Agiter ov .w . : I.. Heen
en weer bewegen, schudden. Wuiven met.
- les bras. Met de armen zwaaien. Mer
agitee: Onstuimige zee. Jouer a la mer
agitee: Een stoelendans doen. 2. (fig.)
Kwellen, verontrusten, zenuwachtig maken. Treffen, aandoen. Dreigen met.
-lesang:
Het bloed aan 't gisten maken.
- les passions : De hartstochten opzweepen.
Vie agitee: Veelbewogen leven. Séance
agitee: Stormachtige zitting. 3. Ophitsen,
aanstoken, oproerig maken. 4. Ter tafel
brengen. Behandelen, overwegen ; bespreken . - en soi-meme: Bij zich zelf overleggen. / s'-: Heen en weer gaan. Woelig
-; onstuimig worden. Woelen (zieke).
Zich verontrusten. Aangedaan -. Besproken
worden. Zich druk maken.
Aglae v.: Aglaja (eene der Gratien).
Aglom ... z. agglom .. .
Aglut ... z. agglut ...
Agnat (spr. ag-na) m.: Bloedverwant
van gemeenschappelijke vaderszijde. Agnation (spr. ag-na-) v.: Bloedverwantschap
in de manlijke zijlinie. Agnatique (spr.
ag-na-) : Betrekking hebbend op verwantschap in de manlijke zijlinie.
Agneau m.: 1. Lam. - pascal: Paaschlam. Ne plus pouvoir danser decant l'blanc: Zijn onschuld verloren hebben.
2. Lamsvleesch . 3. (f ig . ) Zachtzinnig
mensch. L'Agneau sans tache, - mystique,
- de Dieu: Het vlekkelooze Lam (Jezus).
Agnel m.: Munt (met een lam Gods).
Agnelage m. en -eler: (Het) lammeren
werpen. Agnelet m.: Lammetje. Halve
agnel. Agnelle v.: Lam. Agnelin: Van
lammeren. / m.: Lamsvel. Agneline v.:
Lamswol.
Agnes (spr. -ess) v . : Agneta . (f ig. )
Onschuldig meisje.
Agnosticisme (spr. ag-no-) m.: Leer
die als grondslag aanneemt dat wij niet
weten (zullen) de grondslagen der verschijnselen en die het wezenlijke ondoordringbaar
voor den geest verklaart. Agnosticiste,
-tique (spr. ag-no-) : Aanhanger dier leer.
Agnus -eastus (spr. ag-nusscastuss) m.:
Kuischboom. Agnus Dei (spr. ag-nussdei)
'm.: 1. Gebed, tijdens de mis, dat met
die woorden (Lam Gods) begint. 2. Gewijde
penning met het Lam Gods.
Agonie m.: Doodsstrijd. Eire a l'-:
Zieltogen. (f ig . ) Souffrir l'-: In doodsangst zijn . Agonir ov .w . : (f a m . ) Over-
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stelpen (met scheldwoorden). Agonisant:
Stervende . Agoniser onov .w . : Zieltogen,
op sterven liggen, met den dood worstelen.
(f ig. ) Wegsterven.
Agora v . : Marktplaats (Athene ) . (f i g . )
Les combats de l'-: De openbare discussies.
Agoraphobe : Lijder aan agoraphobie
v.: Ruimtevrees.
Agourmander, (s o ms ) -ir: Verlekkeren .
Agouti m.: Agoeti (knaagdier).
Agrafage m.: Het vasthaken. Agrafe
v.: Haak, spang, gesp, kram. Ankerrozet
(muur). Beugel (v. flesch). Barrette (a.
ridderorde). - a champagne : Champagnehaak . Agrafer ov .w . : Vast haken . De
haakjes der kleeren vastmaken van. (fam.)
Inrekenen. Uitschetteren. Agrafeuse v.:
Toestel om beugels vast te slaan.
Agrainage m . en -er ov .w . : (Het )
voederen met zaden, - strooien van voedsel
voor jonge vogels.
Agraire: Betreffende de akkers. Loi
-: Akkerwet. Mesures -s: Maatregelen
ten bate van den landbouw. Socialisme
-: Stelsel van landsocialisatie.
Agrandir ov .w . : Vergrooten, uitbreiden .
In macht doen toenemen. Veredelen (ziel).
Overdrijven, vergrooten. Grooter doen schijnen. / s'-: Grooter worden. Zich verheffen, aanzienlijk worden. Agrandissement m.: Vergrooting, uitlegging. Aanwas,
bijgebouwd gedeelte (stad). Toeneming,
verheffing. Agrandisseur m.: Vergrooter.
Vergrootingstoestel . (p ho to ) -koker .
Agraphie v.: Begripsstoornis die 't
schrijven belet.
Agrav ... z. aggrav ...
Agrarianisme m.: Landbouwpartij.
Agrariat m.: Landverdeeling. Agrarien
bv.nw.: Van de landbouwwetgeving. / m.:
Voorstander daarvan, - der beschermende
rechten en bevoorrechting van den landbouw, agrarier. Heereboer. Agrarisation
v. en -iser ov.w. : (Het) bevorderen van
den landbouw.
Agreable en -ment : Aangenaam, lieflijk, innemend; bevallig, lief ; fraai. Avoir -,
prendre pour -: Goedkeuren, toestemmen
in. Il est - a vivre : Men kan goed met hem
opschieten. - a Dieu : Gode welgevallig.
I m.: Het aangename. Jonge fat. (fa m . )
Faire l'- aupres de qn: Zich lief bij iem.
voordoen.
Agree m.: Verdediger -, plaatsvervanger
in handelsprocessen voor de Kamer van
Koophandel. Agreer onov.w.: Bevallen,
passen, lijken, behagen. / ov.w.: 1. Met
genoegen ontvangen, goed opnemen. Toestaan, veroorloven. Verhooren. Deugdelijk
bevinden. Agreez l'assurance de ma consideration distinguee : Intusschen blijf ik
met hoogachting uw dienstwillige dienaar.
2. In een ambt aanstellen, toelaten. Iem.
huwelijksaanzoek aannemen. 3. Takelen.
Agreeur m.: Takelaar.
Agregat m. : Samenklomping van (gelijksoortige ) stollen, klomp. Agregatif : Samenvoegend. (grap) Die voor agrêgê studeert.
Agregation v.: 1. Samenhang. Opeenhooping. 2. (f ig.) Toetreding, opneming (genootschap ). 3. Examen voor -, titel van
agrege m.: 1. Iem. die het diploma bezit
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om leeraar (- des colleges) of (buitengewoon) hoogleeraar (- des facultes) te worden . 2. Opeenhooping . Agreger ov .w . :
Opeenhoopen, samenvoegen. Toelaten, opnemen. Als agrege toelaten. / s'-: Zich
voegen bij.
Agrêment m.: 1. Bevallig-, bekoorlijk-, lieflijkheid. Plante d'-: Sierplant.
2. Uitspanning, vermaak. Genoegen. Arts
d'-: Kunsten waardoor men zich ontspant
(muziek, dans); kunst als tijdverdrijf.
Voyage d'-: Pleizierreis. Chien d'-: Pleizierhond 3. Aangebrachte versieringen,
passementwerk. Ajouter a un air des notes
d'-: Een wijsje wat opfleuren door er
trillers bij te voegen. Des -s: Talenten,
bevalligheid. 4. Goedkeuring, toestemming,
vergunning, belofte. Agrementer ov .w . :
Versieren.
Agrês m .mv . : (z e ev . ) Takelage , scheepswant. (Gymnastiek)toestellen. - et apparaux: Zeil en treil.
Agresseur m.: Aanvaller, -ster. Il a
ete 1'.--: Hij heeft den strijd aangebonden.
Agressif : Aanvallend. Hatelijk, kribbig.
Uitdagend. Die 't oog kwetst, die pijnlijk
aandoet. Agression v.: Aanval, aanranding. Commettre une - sur : Aanvallen, aanranden. Agressivement bw. Agressivite
v.: Strijdlustigheid.
Agreste: 1. Landelijk. 2. Lomp, grof,
onbeschaafd . (f ig. ) Site -, paysage -: Een
beetje woeste plek. 3. In 't wild groeiend.
Agricole: Landbouwend. -kundig. Dat
uit landbouw voortvloeit, - op 1. betrekking heeft. Industrie -: Landbouwbedrijf.
Agriculteur m.: Landbouwer. Landhuishoudkundige. Agricultural: Van de landbouw . Agriculture v.: Akker-, landbouw.
Landbouwkunde.
Agriffer ov .w .: Met de klauwen aangrijpen. Pakken. / s'-: (fig.) Zich vastklemmen .
Agrigente v . : Agrigentum, (th a ns) Girgenti.
Agripaume m. : (p la ntk . ) Hartgespan.
Agripper ov .w . : (f a m . ) Snel aanvatten .
1 s'- : (f ig. ) Zich vastklampen. Agrippeur m . : (f ig. ) Grijpvogel.
Agronome : Wetenschappelijk gevormd
landbouwer, landhuishoudkundige. Schrijver over agronomie v.: Landhuishoudkunde. Agronomique : Landhuishoudkundig. Agronomiquement: Uit landhuishoudkundig oogpunt.
Agrostide v.: Struisgras. - jouet du
vent: Muggepoot. - blanche: Fioringras.
Agroupement m. en agrouper : (Het)
plaatsen in groepen.
Agrouelle v.: Helm-, klierkruid.
Agrumes v .mv . : Papier d'-: Dun vloeipapier voor verpakking.
Agrypnie v.: Slapeloosheid.
Aguerri: Gehard, gestaald. Krijgshaftig.
Aguerrissement m.: Harding. Gehardheid. Aguerrir ov .w . : Aan den oorlog
gewennen. / s'-: Zich stalen; - wennen.
Zich voorbereiden op wat er gebeuren
zal.
Aguets m.mv. (s o m s enk.): Hinderlaag. Etre -, se tenir aux : - Op de loer
liggen ; (fig.) loeren. Avoir l'oreille aux
-: Scherp luisteren.
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Agui m.: Wipper.
Aguicher ov .w . : Kittelen . (f a m . ) Aanlokken .
Aguigner ov.w.: (plat) Een knipoogje
geven aan.
Aguste : Zonder smaak.
Ah tusschenw.: Och! 01 Zoo! Ha, ha!
bien! Nu hoor! - non! Neen hoor!
- oui! Ja hoor! - oui ? 0 ja ? - non ? 0,
neen? - bien oui. . .: Jawel, morgen brengen. - mais . . .: Neen maar, zeg eens.
Ahan m.: Zwaar werk. 't Steunen bij
het werk. Zucht. Ahaner : Hard werken.
Steunen; zuchten (ook trein).
Aheurtement m.: Halsstarrig-, stijfhoofdigheid. Aheurter ov .w.: Op een
moeilijkheid doen stuiten. / s'-: Tegen
elk. ingaan. Stijf en strak staan (op).
Mislukken, te pletter slaan.
Ahi z. ale.
Ahurim.: Verbluft -, verwezen (mensch).
Ahurir ov .w . : (fa m . ) Verb luffen . Ahurissement m.: Verbluftheid.
Al m.: 1. (nat. hist.) Luiaard (dier).
2. Champagne uit Ay. 3. Spierknettering.
Aidant bv.nw.: Met behulp van; er nog
bijkomende. I m.: Helper. Aide v.: 1.
(zaak) Hulp, bijstand. Toeverlaat, toevlucht. A l'-! Help! A 1'- de: Met behulp
van. Dieu me soil en -: Zoo waarlijk helpe
mij God. Dieu vows soft en -: Wel bekome
het u. Bon droit a besoin d'-: Het is niet
genoeg het recht aan zijn zijde te hebben.
2. Les -5: Schenkingen, beden (belasting).
(f ig. fam.) Alter a la tour des -s: Leentjebuur spelen. I m. en v. (p erso on) : Helper,
helpster. (in samenst.) Hulp-, bij-,
onder-, (zeev.) maat. - de camp : Adjudant. - laminate: Hulp in de huishouding.
d'anatomie, - de chirurgie: Prosector.
Aide-mason (mu. -s-s): Opperman,
handlanger. Aide-major (mu . -s--s):
Officier van gezondheid le klasse. Aidememoire (mu .onv .) m.: Opschrijfboekje.
Kort overzicht . Memorandum . (s c h o o 1)
Smokkelbriefje , „spier" . Aider ov .w . :
Helpen, ondersteunen, te hulp komen,
bijstaan, dienen, gerieven. Aide-toi , le
ciel t'aidera: Help u zelf, zoo helpt u God.
/ onov.w.: Helpen, bevorderen. (fig.)
- a la nature : De werking der natuur te
hulp komen. - a une histoire: Een verhaal
opsieren. - a la lettre: Het ontbrekende
aanvullen. A qui se leve matin, Dieu aide
et prete la main: De morgenstond heeft
goud in den mond. I s'-: Zich (be)helpen.
Elk. helpen. Zijn krachten inspannen, zelf
werken. s'-- de : Zich bedienen van.
Ale : Ach! Au! 0 wee! - donc! Toe maarl
sla er op los! Et - donc! En dan regent
't klappen. - de mon pied: Wat doet m'n
voet zeer.
Aleul (mu . met s),-e: Grootvader, -moeder. Notre premier -: Adam. Aleux m.
mv.: Voorouders, -zaten. It est alle voir
ses -: Hij is ad patres.
Aigle m . : 1. Adelaar,, arend . (fig . )
Crier comme un -, pousser des cris d'-:
Moord en brand schreeuwen. - des Alpes:
Lammergier. - dore: Steenarend. 2.
(f i g . ) Scherpzinnig mensch , Ce n'est pas
un • -: 't Is geen hoogvlieger. L'- de
Meaux: Bossuet (schrijver 17e eeuw).
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3. Orde van den Adelaar (- blanc, noir,,
rouge). 4. Grootste formaat van papier
(petit -: 1 M. bij 0.66 M.; grand -:
1,06 M. bij 0.75 M.). / v.:1. Wijfjesarend.
2. Vaandel, veldteeken. Arend op wapen.
Aiglefin z. aigrefin.
Aiglon, -ne : Jonge arend, arendsjong.
L'Aiglon: Napoleon II.
Aigre: 1. Zuur, scherp, wrang. Verzuurd. Doordringend, krijschend, snerpend ; guur. Onsmeedbaar, bros. Schel
(kleur). 2. (fig.) Bits, zuur. Elle est comme verjus : Zij is een echte kat, - zuur
als azijn. / m.: 1. Bitsheid, spijtigheid.
Tourner a l'-: Verzuren ; (fig.) zuur -,
bits worden. Tirer sur l'-: Een beetje
zuur smaken. Les choses tournent a l'-:
Er komt ruzie. 2. Het zuur (slechte spijsvertering). Zure drank. 3. Zure lucht.
Aigre-doux (ma . aigres-doux, -s-douces):
Zuurzoet.
Aigrefin m.: 1. Schelvisch. 2. Sluwe
oplichter, gauwdief ; flesschentrekker.
Aigrelet: Zuurachtig, rinsch. Aigrement : (f ig. ) Scherp, bits . Aigret z .
-elet.
Aigremoine v.: (plantk.) Agrimonie,
leverkruid.
Aigrette v.: 1. Kleine zilverreiger. 2.
Kuif (vogels). 3. Pluim, vederbos. 4.
Hoofdsieraad (met edelgesteenten). 5.
Vuurwerk. 6. Fontein. 7. (natk.) Straalbundel. 8. (plantk.) Haarkroon. Aigrette:
Gekuifd, behaard.
Aigreur v.: 1. Zuur-, scherp-; guurheid.
Zure oprisping (veel m y .). Onsmeedbaar-,
brosheid (metaal). 2. (f ig.) Spijtig-, bitter-, bits-, schamperheid. Mettre de 1'a, - dans : Verbitteren. 3. Scherpe accenten.
Aigrir oy .w . : 1. Zuur -; bros -, onsmeedbaar maken (metaal). 2. (f ig.) Verbitteren,
vertoornen, prikkelen. Un esprit aigri:
'n Door het leed ontevreden geworden
mensch. - les affaires: De zaken ingewikkelder maken door vitterijen. I onov.w.:
Zuur worden. / s'-: Verzuren. (f ig.)
Zich ergeren . Pijnlijker -, grievender worden.
Aigrissement m . : Verzuring . (f ig. ) Verbittering.
Aigu: 1. Puntig, spits, scherp. 2. (f ig.)
Snijdend, hevig. Sterk. Snel verloopend,
acuut. A l' etat -: Acuut, waaraan spoedig
een Bind moet komen. 3. Hoog (geluid).
A l'-: Hoog. / m . : (mu z . ) De hooge tonen .
Aiguade v.: Plaats waar de schepen
water innemen. Faire -: Water innemen.
Aiguayer : Naar 't wed brengen. Spoelen.
Aiguail m.: Dauw (op bladeren). Aiguemarine v. (mu. -s--s): Zeegroene smaragd, aquamarijn. Aiguikre v.: Waterkan.
Aiguieree v.: Waterkan vol.
Aiguillade (spr. -gwi-) v.: Prikkel.
Aiguillage (spr . -gwi-) m.: Het verzetten
der wissels op 't spoor. Wisselstand. Erreur
d'-: Verkeerde -.
Aiguillat (spr. -gwi-) m.: Doornhaai.
Aiguille v. (spr . -gwi-) : 1. Naald. - a
broder : Borduur-. - d'emballage: Pak-.
- a repriser : Stopnaald. - a passer:
Rijgpen, -naald. - a tricoter: Breipen,
-naald ; (gr a p ) bajonet . Parapluie -:
Naaldparaplu. - a larder: Lardeerpen.
(heelk.) - a suture: Hechtnaald. - de
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We: Haarspeld. Travail a l'-: Naaldwerk.
Tirer l'-: Naaien. (fig.) De Ill en -:
Van stuk tot beetje; van a tot z. Fournir
de fit et d'-: Van alles ruim voorzien.
Disputer sur une pointe d'-: Om des Keizers
baard twisten. Jouer sur des pointes d'-s:
Gezocht geestig zijn. Chercher une - dans
une botte de loin: Een stopnaald in een
hooiwagen zoeken. On le ferait passer
par le trou d'une -: Hij is doodverlegen;
- bang. Il veut Mire passer un chameau par
le trou d'une -: Hij wil het onmogelijke.
(f ig.) Je sens des -5: Ik gevoel een geprikkel. Etre assis sur des -s: Op spelden

zitten. 2. Wijzer. 3. Magneet, kompasnaald. Spits (v. bliksemafleider). 4. Evenaar (weegschaal). 5. Wissel (spoorweg).
6. Fusil a -: Naaldgeweer, achterlader.
7. (nat. hist.) Zeenaald (- de mer).
8. (plantk.) Naaldblad (der coniferen).
9.
(plantk.) Stamper. 10. (delfst.)
Naaldvormig kristal. 11. Spitse bergtop.
Le cap des Aiguilles: Kaap Agulhas, Naaldenkaap .12. Grafnaald. Obelisk .13. Toren.spits. 14. Pijler (brug). 15. Dissel (wagen).
16. Confectievak. 17. (plantk.) -s (de
berger) : Naaldenkervel.
.Aiguille (spr . -gwi-) : Naaldvormig.
Aiguillêe (spr. -gwi-) v.: Draad, lang genoeg om in de naald te doen. Donner une
- de Ill: Een draadje garen geven. Aiguiller (spr. -gwi-) ov.w.: De spoorwissels
verzetten. Op een ander spoor brengen.
(fig.) Leiden. / s'-: Den weg inslaan ;
zich richten (ook fig.). Aiguillerie (spr.
-gwi-) v.: Naaldenfabriek; -handel. Aiguilletage m. en -eter (spr . -gwi-) ov .w . :
(zeev.) Het seizen, sjorren (want). (toe)rijgen. (Het) van nestels voorzien. I
s'-: Toegeregen -. Gesjord worden. Aiguilletier (spr. -gwi-) : Nestel-, vetermaker.
Aiguillette (spr . -gwi-) v.: Nestel. Veter.
(mu.) Nestel. Les -s: De zeeofficiersrang .
2. (zeev.) Seizing. Raband. (oud) Serrer les
vieilles -s: Een gorteteller zijn. 3. Reep
vleesch. Aiguilleur (spr. -gwi-) : Wisselwachter.. Aiguillier (spr. -gwi-) m.: Naaldenkoker.. -maker; -verkooper.
Aiguillon (spr . -gwi-) m.: 1. Prikkel,
drijfstok (vee). Il vaut mieux etre l'que le b mu/ : Het is beter baas dan knecht
te zijn. 2. (fig.) Drijfveer, prikkel, spoorslag. --s de la chair: Zinnelijke lusten. A
dur tine dur -: Wie niet hooren wil, moet
voelen. Avoir besoin d'-: Aangespoord
moeten worden. 3. Angel (insect). 4.
Stekel (plant, egel). 5. (fig.) Bijtende
critiek. Laisser un - dans lame de qn:
In iem. ziel een schrijnende wond nalaten.
6. Het schrijnende, - bijtende, de smart.
Aiguillonnant (spr . -gwi-): Prikkelend.
Aiguillonnement (spr . -gwi-) m.: Het
aansporen. Aiguillonner (spr . -gwi-) ov.
w.: 1. Met den prikkel voortdrijven. 2.
(f ig. ) Aansporen, -hitsen, prikkelen. 3. Een
spoorslag zijn voor. Aiguillot (spr . -gwi-)
m . : (z eev .) V ingerling .
Aiguisage en -ement (spr . -gwi-)
m.: Het slijpen, aanzetten, aanpunten.
Aiguiser (spr . -gwi-) ov .w . : 1. Scherpen,
aanzetten, wetten. Pierre a - Slijpsteen.
2. (fig.) Verlevendigen, aansporen, vaardig -, vlug maken. Scherpen (eetlust).
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Stekelig -, scherp -, grievend maken
(scherts). — les couteaux: Zich tot den
strijd voorbereiden. — ses dents: Zich
voornemen eens goed te schransen. 3.
Aanzuren. / s'—: Geslepen -. Geprikkeld
worden. Aiguiserie (spr. -gwi-) v.: Slijperij. Aiguiseur (spr. -gwi-) m.: Slijper.
Aiguisoir (spr. -gwi-) m.: Aanzetstaal.
Ail (mu. aulx, in de plantk. ails) m.:
Look. Knoflook (— comestible). — d'ours:
Daslook. — a toupet: Kuifhyacint. Gousse
d'—, tete d'—: Knoflookbolletie. Sentir
l'—: Naar k. rieken; (fig.)plat, gemeen zijn.
Plus on pile 1'—, plus it sent: Hoe meer
men in 't vuil roert, hoe meer het stinkt.
(fam.) Cela ne vaut pas un —: Dat is geen
cent waard.
Ailante v.: Hemelboom (— du Japon).
Aile v.: 1. Vleugel, vlerk. La peur
lui donne des —s, - met des —s aux talons:
De vrees geeft hem vleugels. Le mat a
des —s : Een ongeluk ligt in een klein hoekje.
Battre des —s : Klapwieken, hulpeloos
rondfladderen. Battre de l'—: In verlegenheid zijn. Ne battre plus que d'une —:

Vleugellam zijn, een kwijnend bestaan leiden. Il en a dans l'—: Hij loopt met den
dood in zijne schoenen; hij is verliefd; - er
ongelukkig aan toe. Tirer une plume de
l'— a qn: tem. plukken, - geld afpersen,
- afdreigen. Arracher a qn une plume de 1'—:
Iem. kortwieken. Vouloir voter sans avoir
des —s : lets boven zijne krachten ondernemen. Voter de ses propres —s: Op zijn
eigen wieken drijven. Tirer de l'—: Wegvliegen. Tirer -, trainer l'—: De vleugels laten
hangen. A tire d'—: Met den meesten spoed.
Ne pas avoir 1'— asset forte : Niet voor zijn
taak berekend zijn. 2. (fig.) Bescherming.
3. (fig.) Snelheid. Les —s du Temps.
4. Vleugel (gebraden vogel). Je vais en
firer pied ou —: Ik zal er haring of kuit
van hebben. 5. Molenwiek. Tourner l'—
au vent: Den molen naar den wind zetten.
6. Rand (hoed). Vleugel (leger, gebouw,
neus , drukpers, vloot ) . Spatbord . (n ieuw).
Draagvlak (vliegtuig). 7. Zwaard van schip ;
— de derive). 8. (y olk) Arm, „vlerk".
9. (dichtk.) Het hoogere, de wiekslag.
10. (plantk.) Vleugel.
Aile : 1 . Gevleugeld. Poisson —: Vliegende visch. (dichtk.) Le messager —: Mercurius. Le petit dieu —: Amor. Le cheval
—: Pegasus. 2. (plantk.) Gevleugeld.
Aileron m.:Vleugelspits.Vleugeltje.Boutje.
Vin (visch). Schepbord. Zwaard (schip).
Landingsklap (luchtschip ) . (p la t) Arm ;
borst. Ailette v.: Belegstuk (kleed).
Vleugeltje. Nok (projectiel). Scharnierblad.
Vleugel (ventilator). Ribben. A—s : Geribd.
Ailier m. : (sport) Vleugelman, hoekspeler .
Aillade v. : Knoflooksaus. (f ig. ) Standje.
Aillè, —ler m.: Kwartelnet.
Ailleurs : Elders, ergens anders. Litre
—: Er niet bij -, - in zijn. Aimer —: Van
een ander houden. D'—: Daarenboven,
bovendien, ten andere; overigens, trouwens. Par —: Anderzijds, elders; reeds op
een andere manier; daartegenover. / m. :
Les —: De andere omgeving.
Aimable en —ment : Beminnelijk, lieftallig, lieflijk. Goed, lief, vriendelijk.
Faire l'—: Zich innemend voordoen. Ai-
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mant bv .nw . : Liefhebbend . I m . : 1.
Zeilsteen. Magneet (— artificiel). 2. (fig.)
Aantrekkelijk-, aanlokkelijkheid. Lokaas.
Aimantable : Magnetisch maakbaar. Aimantation v . en —er ov .w . : (Het) magnetisch maken . Aiguille -tee : Magneetnaald . I
s'—: Magnetisch worden. Aimantin : Magnetisch.
Aimer ov .w . : 1. Beminnen (— d'amour),
liefhebben; genoegen vinden in. Bevallen
aan. Qui aime bien chatie bien: Wie zijn
kind liefheeft, spaart de roede niet. Qui
m'aime, aime mon chien: Wie mij liefheeft,
bemint ook de mijnen. Quand on n'a pas ce
que l'on aime, it faut — ce que l'on a:

Men moet roeien met de riemen die men
heeft. Il taut — pour etre aime: Wilt gij
bemind zijn, bemint. 2. Prettig vinden,
gaarne doen, - eten, - drinken, houden
van, graag hebben. Het best gedijen in.
3. — mieux : Liever hebben, - doen, de
voorkeur eraan geven te. / onov.w.: —
a : Gaarne -, allicht doen. J'aime a reconnaitre : Gaarne erken ik. J'aime a croire
que: Ik mag onderstellen dat. / s'—: Zich
zelf beminnen. — dans un lieu : Ergens het
best gedijen ; - zich het behaaglijkst gevoelen .
Aine v.: 1. Lies. 2. Bokkingspeet.
Aine by .nw . : Oudste, oudere . Branche
—e: Oudere linie. Le fils — de l' Pglise:
De koning van Frankrijk. Risler —: R.
senior. / m.: Oudere, oudste. Voorouder.
(fig.) Voorganger. Il est votre — de dix
ans : Hij is tien jaar ouder dan gij. Ainesse
v.: Droit d'—: Eerstgeboorterecht.
Ainsi bw.: Dus, zoo, op die wijze. S'il
en est —: Als 't er zoo mee staat. De tout
: De rest is net zoo. — va le monde:
Zoo gaat het in de wereld. Il est — fait:
Er is toch niets aan hem te veranderen.
— comme —: Hoe dan ook. Pour — dire:
Om zoo te zeggen. (fam.) Par —: Dien.tengevolge. — soit-il: Amen. / voegw.:
Bijgevolg, derhalve. — que: Evenals,
gelijk ; alsmede.
Air m.: 1. Lucht (gas, luchtruim,
-streek, wind). Frischheid. Tocht. Ii
n'y pas d'— : 't Is benauwd. J'evite
l'—: Ik houd niet van tocht. Entre deux
—s: Op den tocht. Changer d'—: Van
klimaat veranderen. L'— natal, - du pays:
't Klimaat van thuis. Mettre -, exposer a
l'—, donner de 1'— a : Laten uitluchten.
(drukk.) Donner de l'— a: Uitdrijven.
Monet a l'—: Bloote kuit. C'est dans l'—:
't Hangt in de lucht. Il y a du malheur
dans 1'—: Er dreigt een o. Battre l'—: Vergeefsche moeite doen. Courant d'—: Tocht,
luchtstroom. Faire courant d'—: Tocht
veroorzaken. Un peu d'— passait: Er woei
een zuchtje. z. plein (bv.nw. 3). Coup
d'— : Plotselinge verkoudheid. Il fait de
l'—: 't Waait. (fig.) Deplacer de l'—:
Drukte maken, voornaam doen. Les injures
de l'—: Het slechte weder. L'— de tour est
contagieux : De invloed van de omgeving aan
het hof deelt zich aan vreemden mede. Vivre
de l'— du temps : Van den wind leven. En
l'—: Zonder resultaat, onnut; onzeker,
van streek. Tirer en l'— : Niet op het doel
schieten; (f ig.) vergeefsche moeite doen;
(ha nde 1) wisselruiterij drijven. La maison
est en l'—: De boel is in rep en roer. Parler
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en l'-: In het honderd praten. Projets en
l'- : Vage plannen. Menaces en l'-:
Nietszeggende dreigementen. Coiffee en
l'-: Met opgestoken haren. Avoir toujours
le (un) pied en 1'-, etre 1. en l'-:
Geen zit in 't gat hebben. Batir en l'-:
Luchtkasteelen bouwen. Sa fortune est en
l'-: Zijn fortuin berust op niets degelijks.
Conies en l'-: Verzinsels. Soupcons en
l'-: Losse vermoedens. Escalier en l'--Zwevende trap. Dire qch en l'-: lets zeggen zonder het zeker te weten. Au grand
-: In de buitenlucht ; (f ig. ) in 't openbaar.
11 g a de V- dans ce tableau : Personen en
voorwerpen zijn los van elkaar. Prendre
1'-: Een luchtje scheppen ; de lucht ingaan
(vliegenier ) ; (f ig. ) heengaan . Prendre l'du feu, - un - de feu: Zich even warmen.
Prendre 1'- du bureau: Poolshoogte nemen.
11 a pris l'- de Paris : Hij is eens te P.
poolshoogte gaan nemen. Se donner de
l'-, jouer la flue de l'-: De plaat poetsen.

2. Uiterlijk. Manier van doen. Gezicht.
Houding. Gelijkenis. 11 a l'- irisle : Hij
ziet er bedroefd uit. Prendre-, se donner des
-s, - de grands -s : Een trotsche houding
aannemen. - de tete : Houding van 't hoofd.
(fig.) Des -s de tete: Trotsehe houding.
Par -: Om zich een houding te geven.
L'- bourgeois: Burgermansmanieren. Avoir
un faux - de bonhomie : Welwillendheid
voorwenden. Un - de famille: 'n Familietrek . Avoir l'- de : Schijnen ; lijken op ;
er uitzien als. Avoir grand -: Er voornaam
uitzien, Une personne de bon -: Iem. met
een fatsoenlijk uiterlijk. Avoir l'- a la
danse: Er vroolijk uitzien. Prendre des -s
penches: Doen alsof men veel leed heeft ; diep nadenkt. - de mgstere: Geheimzinnig
gezicht. Sans en avoir l'-: Ongemerkt.
Cela n'a l'- de rien, mais . . .: Dat lijkt
niets om het lijf te hebben, maar ...
3. Wijs, gezang, deuntje, liedje, aria. - a
boire : Drinklied. Il n'est pas dans l'-:
Hij is van de wijs, zingt valsch. En jouer
un -: 'm Smeren; te keer gaan. Je connais
des paroles sur cet --la: 1k heb dat meer
gehoord. C'es1 V- qui fait la chanson: Het
komt veel op de manier aan waarop men iets
zegt. L'- et la chanson: Schijn en wezen.
4. (nieuw) Vliegwezen, luchtverkeer. Par
la voie des -s: Per vliegtuig, door de lucht.
Ministre de l' Air : Minister van de Luchtvaart.
Airage m.: Luchtkoker (in mijnen;
puits d'-).

Airain m.: 1. Kopermengsel ; brons.
2. (dichtk.) Kanon. Standbeeld. Krijgstrompet. Doodsklok. - sacre: Kerkklok.
3. Klokspijs (gieten). 4. (fig.) Avoir un
front d'-: Blikken noch blozen (kunnen) .
C (Bur d'-: Meedoogenloos hart. L' age d'-,
le siecle d'-: De koperen eeuw. La loi d'-:
De ijzeren loonwet. Une discipline d'-:
Een ijzeren tucht. Un style d'-: Die niet
verouderen zal. Ba tir sur l'-: Stevig b.
Un siecle d'-: 'n Rampspoedige eeuw. Les
cieux sont devenus d'-: Drukkend, zwoel.
Graver sur l'-: Voor 't nageslacht bewaren. z. bienfait 1.
Aire v.: 1. Dorschvloer, deel. 2. Vloer.
Grondvlak (dok). Mortellaag (tegels).
Bruggedek. Ruimte (tusschen muren).
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(Vlieg )veld . 3. Nest (roofvogel ) .4. (m eetk.)
Vlakke inhoud. 5. - du vent: Windstreek.
6. Vaart ; gang (z. erre). Courir son -:
Zijn gang uitloopen. 7. (mijnb.) - de
grillage: Ertsoven. 8. (nieuw) Gebied,
streek. - d'atterrissage: Landingsterrein.
Airee v.: Vloer vol garven.
Airelle v.: (Blauwe) boschbezie. -struik.
- a fruit rouge, - poncluee: Roode b.
-destrainoubx:
Veenbes. - des
marais : Rijsbes.
Airer onov.w.: Zijn nest maken (roofvogel ) .
Ais m.: Plank, deel. (drukk.) Pers-,
natplank. Luik, blind. Paneel. Hakbord.
(Renferme) entre quatre -: In de kist,
„in een spanen doosje".
Aisanee v.: Ongedwongenheid, losheid van beweging. Speelruimte (deelen
eener machine). Avoir de l'- (dans les
manieres) : Zich gemakkelijk bewegen. 2.
Welstand, gegoed-, bemiddeldheid. Etre
dans l'-: Er warmpjes inzitten. 3. Les -s
(ook lieux d'-s, cabinet d'-s) : Bestekamer. Fosse d'-: Beerput. 4. Les -s :
Servituten.
Aise v.: 1. Gemak, rust, gerieflijke toestand. Se mettre a l'-, - a son -: Zijn
bovenkleeren uitdoen; op zijn gemak gaan
zitten . (f ig. ) Ne pas etre a son -: Ongesteld -, onpasselijk zijn. Etre a son - avec
qn : Ongedwongen met iem. omgaan. A
votre -: Zooals ge wilt; tot uw dienst ;
(iron.) geneer je maar niet. Mettre qn
a son -: Iem. geruststellen ; - aanmoedigen.
Vivre -, etre a son -: Zijn schaapjes op het
droge hebben. Etre a l'-, - a son -:
Zich prettig voelen. Mal a l'-: Niet op
zijn gemak. En prendre a son - avec:
Weinig complimenten maken met; zich
weinig storen aan ; niet nauwgezet zijn in.
N'en prendre qu'd son -: Niet meer of
minder doen dan ons lief is. En paix et
-: Rustig en kalm. Vous en parlez a votre
-: Gij hebt mooi praten. Les -s de la vie:
De overvloed. Aimer ses -s : Van een gemakkelijk leventje houden. A 1'-: Gemakkelijk,
zonder moeite. 2. Genoegen, vreugde,
tevredenheid, schik. Cela me combla d'-:
Dat vervulde mij met groote blijdschap. /
by .nw . : Blij , vergenoegd . Etre bien -:
Zich verheugen.
Aise : 1. Ongedwongen. Slank (gestalte).
Vlug (begrip). Gemakkelijk zittend. Bemiddeld. Vloeiend (stip). 2. Licht, gemakkelijk (te doen). Cela vous est bien - a
dire : Gij hebt goed praten. - a vivre:
Aangenaam -, handelbaar in den omgang.
Devotion -e: Rekkelijke vroomheid. Aise.ment: Gemakkelijk (z. aise) .
Aisseau m.: Dakspaan. Kleine dissel.
Aisselle v.: Leidekkershamer. Kleine
dissel.
Aitres z. titres m .mv .
Aix-la-Chapelle (spr . eks) v.: Aken
(in Duitschland).
Ajointer ov .w . : Samenvoegen (planken,
buizen).
Ajone (spr. -on) m.: Gaspeldoorn, steekbrem . Ajonneux : Vol gaspeldoorn.
Ajoupa m.: Negerhut.
Ajour m.: Opening. Licht deel. Ajourê:
Met openingen er in. Verlicht (door ope-
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ningen). Uitgehouwen. Uitgezaagd. Opengewerkt . Ajourer ov .w . : Op enwerken ,
ajouren. / s'-: Opengewerkt worden. Als
een luchtig kantwerk zich uitspreiden.
Ajourne m.: Voorloopig weggezonden
loteling; - candidaat. Ajournement m.:
1. Uitstel, verdaging. - fixe : - voor bepaalden tijd. 2. (recht) Dagvaarding, (in)daging. Ajourner ov .w . : 1. Uitstellen, verdagen. 2. Dagvaarden. 3. Voorloopig afwijzen ; - afkeuren. f s'-: Verdaagd -,
uitgesteld worden. De volgende zitting
bepalen (op), op reces gaan (tot).
Ajout m. en ajoutage m.: Verlengstuk,
aanzetsel. Ajoutê m.: Aan-, invoegsel,
aanvulling. Ajouter ov .w . : Bij-, toevoegen,
bijdoen. Vergrooten. Ajoutez a cela que . . .:
Daarbij komt nog dat ... - l'action aux
paroles : De daad bij 't woord voegen.
L' etude ajoute a la nature: Studie vult den
aanleg aan. Cela n'ajoute pas a la gang:
Dat draagt niet bij tot de vr. Cela ajoute a
la ressemblance : Dat maakt de gelijkenis
nog sterker. II aime a -, it en ajoute:
Hij overdrijft, hij zuigt wat uit zijn duim.
- a la lettre: Een verhaal opsieren. foi a: Geloof hechten aan. / s'- : Bijgevoegd worden. Er nog bijkomen.
Ajustable : Verstelbaar. Ajustage m.:
Het juist opstellen, - monteeren (machine).
Het juiste gewicht geven aan (munt).
Ajuste m.: Nauwsluitend kleed. Ajustement m.: 1. Het aanbrengen, - in orde
brengen. Het juist maken. Het ijken.
Aanpassing der salarissen aan de prijzen.
2. Verrekening. Schikking, vergelijk. 3.
Inrichting, opstelling. 4. Tooi, opschik.
Kleeding. Fraaie vrouwenkleeren.
Ajuster ov.w.: 1. Samenvoegen, schikken, goed plaatsen. Aanleggen -, richten
op. IJken (maat). Aanbrengen. Aanzetten
(lap.) Passend maken (- a la Mille).
Het juiste gewicht geven aan (munt);
zuiver stellen (balans). Zuiver stemmen
(instrument). Aanpassen (salaris aan prijs) .
V element ajuste: Nauwsluitend kl. V . mal -é:
Slecht passend kl. - un air sur des paroles:
Een wijs in overeenstemming brengen met
w.- le fusil: Aanleggen. 2. (f ig. ) Bijleggen
(twist). Overeenbrengen (woorden, opinies).
Verzoenen (personen). Verrekenen (schulden ) .Africhten (paard) . 3. Inrichten , gereedmaken . -- ses /lines: Zien dat men het
eens wordt; op zijn tellen passen. - des
cartes : Kaarten zoo plaatsen, dat men er
mee valsch spelen kan. - son air, - son
maintien: Een gelegenheidsgezicht zetten.
- des textes : Teksten tot overeenstemming brengen. - la toilette; - la coiffure
de : Netjes kleeden; - kappen ; opschikken,
opsmukken. - sa t., sa c.: Zijn kleeren;
- haar in orde brengen. - son chapeau:
Zijn h. recht zetten. -- toutes choses pour
un dessein : Alle maatregelen nemen om te
slagen. - qn de toutes pieces : Iem. deerlijk
over de tong laten gaan. / s'-: Bij elk.
passen. Goed geplaatst zijn. Goed sluitend
zitten (kleed). Het eens worden. Zich
schikken, -gereed maken. Zijn toilet maken.
Ajusteur m.: Bankwerker. Kompasverifieerder. Ajustoir m.: Kleine muntschaal,
justeerschaal. Werkplaats waar men machines opstelt. Ajusture v.: Kromming.
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Ajutage, -oir m . : Mond- ; verb indingsstuk .
Akêne v.: (plantk.) Dopvrucht.
Alaeritê v.: Opgewektheid.
Alaire : Der vleugels.
Alaise v.: Teenen band. Aangezette
plank. Steeklaken.
Alalie v.: Stom-. Sprakeloosheid.
Alambie (spr.. alanbik) m.:1. (scheik.)
Distilleerkolf , -toestel. Passer a l'-:
Overhalen; (f ig.) haarfijn uitpluizen. Pleurer comme un -: Bitter huilen. 2. Snavelvormige helm. 3. (recht) Distilleerderij
voor eigen gebruik. Alambiquage m.:
Verfijning . Alambiquer ov .w . : Overha len ,
distilleeren. (f ig.) Spitsvondig uitrafelen.
Alambique: Gekunsteld, opgesmukt; fijn
uitgesponnen. Esprit alambique : Muggenzifter. Sans -: Recht op het doel of . /
5 9-: Muggenziften. Alambiqueur m.:
Woordenzifter.
Alandier m.: Ovenmond.
Alangui: Kwijnend ; slap. Alanguir:
- maken. / s'-: -, smachtend worden.
Verslappen. Alanguissement l m.: Neerslachtigheid. Slapte.
Alard m.: Allard (mansnaam).
Alarguer: (zeev.) Afhouden .
Alarmant : Verontrustend, onrustbarend.
Alarme v.:1. Nood-, brandkreet, alarm,
-sein. Fausse -: Loos -. Le chien donna
l'-: De hond maakte ons op het gevaar
attent. 2. Plotselinge ontsteltenis, - schrik.
Jeter -, semer l'- dans : Verontrusten,
onrust zaaien (in). Nourri dans les -s:
In het krijgsrumoer grootgebracht. (fig. )
L'- est au camp : Holland is in last. Prendre
l'-: Verschrikken. Prendre - de : Schrikken van. 3. Angst, hevige ongerustheid.
Donner des -s : Verontrustend zijn.
Alarmer ov.w.: Alarm slaan in. Verontrusten, doen ontstellen, beangstigen.
(f ig.) Kwetsen. Un marche -é : Een beurs
in paniekstemming. / s'-: Zich ongerust
maken. Alarmisme m.: Neiging om zich
over alles te verontrusten. Alarmiste m.:
Onraadkraaier . I by .nw . : Onrustbarend.
Alaterne m.: Wegedoorn.
Albain : Van Alba Longa. / m.: Bewoner
van -.
Albanais, (o u d) -ien : Albanees .
Albatre m.: 1. Albast. - gypseux:
Gipsalbast. - calcaire: Kalkalbast. 2.
(f ig. ) Schitterend blank. Albfitrier m.:
Albastwerker. Albatriere v.: Albastmijn.
Albatros m. (spr . -oss): Albatros.
Albe v.: Alba. Le duc d'-: Alva.
Albe-Julie v.: Carlsburg (in Zevenbergen ) .
Albe-la-Longue v.: Alba Longa (in
Latium).
Alberge v.: Hartperzik. Albergier m.:
Hartperzikboom.
Albe-Royale v.: Stuhlweissenburg, Szekes Fejervaz (Hongarije).
Albert m.: Adelbert, Albrecht. Albertine v.: Albertina.
Albide: Witachtig.
Albigasme m.: Ketterij der Albigenzen.
Albigeois by .nw . : Uit Albi (Frankr.,
dep. Tarn). / m.: Albigens (bewoner van
Albi; ketter uit het Z. v. Frankr.).
Albinisme m., -inie v.: Afwijking, zich
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kenmerkend door witheid van huid en
Naar, en roodheid van den oogappel. Albinos (spr. -oss) m.: Iem. die met albinisme
behept is, albino. Witte Moor.
Albion v.: Albion, Engeland.
Alboche m . : (o u d) Duitscher,„Mof " .
Albugine v.: Witte viek op het oog.
Albugine : (ontleedk.) Wit. La membrane
-e: 't Oogwit. Albugineux : (ontleedk.)
Witachtig. Albugo m.: Witte viek op
't oog. Album (spr. -bomm) m.: Gedenkboek, album. Schets-. Aanteekenboek.
- a colorier: Kleurboek. Albumen (spr.
-menn) m.: Eiwit. Kiemwit. Albumine
v.: Eiwit(stof). Albumine : Met kiemwit
voorzien. Albumineux : Eiwit bevattend.
Taai. Albuminolde : Eiwithoudend. Les
-s : -e stoffen. Albuminose v.: Product
der inwerking van alcalische stoffen op
albuminoiden. Albuminurie v . : (geneesk.)
Nierziekte (waarbij de urine eiwit bevat).
Albuminurique m.: Nierlijder (die eiwit
afscheidt).
Aleade m.: Burgemeester, tevens met
de rechtspraak belast, alcalde.
Alcaleseenee v.: (scheik.) Alcaligehalte; - vorming. Alealeseent : Ammoniak
ontwikkelend. Aleali m.: (scheik.) Basis.
Ammoniak (- volatil). - volatil: Vlugr
zout, „smelling salts' . '- marin: Soda.
- vegetal: Potasch. Alcallifiant : Dat alcalisch doet worden. Alcalin : Alcalisch (bad
b.v.). (geneesk.) Met dubbelkoolzure
soda. Alealinite v . : 't Alcalisch zijn.
Alcal (in )isation v. en - (in )iser : (Het)
alcalisch maken. Alealolde m.: Plantaardige basis.
Alearazas m.: Spaansche koelkruik.
Alcee v.: (plantk.) Maluwroos.
Alchemille (spr. -Ice-) v.: Leeuwenklauw.
Alehimie v.: 1. Wetenschap die zich
bezig houdt met het zoeken naar een middel tegen alle kwalen, naar het levenselixir en vooral naar dat om goud uit andere
metalen te maken, alchemie. Il fait de
l'- avec les dents : Hij doet zijn maag te
kort. 2 . (nieuw) Fijne kunst van samenstelling na ontleding (- lyrique voor lyrische kunst; - mentale voor de gedachte).
Alchimique : Der alchemie. Alehimiste
m.: Beoefenaar der alchemie, goudmaker,
alchemist.
Aleibiade m.: Alcibiades.
Alcide m . : Hercules. (f ig. ) Onoverwinlijk held.
Alcmene v.: Alcumena.
Alcool (spr. -IcOl) m.: Gezuiverde wijngeest, alcohol. Spiritus. (fig.) De drank.
Likeur (bij de koffle). - a briller, dênature: Brandspiritus. Sans -: Alcoholvrij. Aleoolat m.: A. die op planten is
gedistilleerd. - de menthe: Pepermuntolie.
de citron: Citroenspiritus. Alcoolature
v.: Aftreksel in a. Alcoole m.: Alcoholoplossing. Alcoolifieation v.: Omzetting
in a. Alcoolique by .nw.: In a. opgelost,
a. bevattend. Boisson -: Sterke drank.
Etat -: Ziekelijke toestand die het gevolg
is van den drank. I m.: Drankzuchtige.
Alcoolisable : Omzetbaar in a. Alcooli sation v.: Voortbrenging -; bijvoeging
van a. Langzame vergiftiging van het yolk
door a. Alcoolise m.: Drinker. Alcooliser
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ov.w.: Met a. vermengen. Aan den drank
brengen. Door den drank vergiftigen. I
s'- : Zich geregeld bedrinken. Alcoolisme
m.: Drankzucht. Alcoolomane m.: Alcoholist. Aleoolometre of aleoometre m.:
Vochtmeter voor alcohol. Alcoolometrie
of alcoometrie , -scopie v . : Bepaling van
't alcoholgehalte.
Alcoran m.: De Koran (der Mohammedanen).
Alcove v.: Binnenkamer v. Slaapvertrek . (f ig. ) Sexualiteit , geslachtsleven .
D'-: Van 't huwelijksleven.
Alcyon m.: (nat. hist.) 1. IJsvogel.
(f ig.) Vogel die kalmte op zee aankondigt.
2. Oeverzwaluw. Alcyonaire, of -onien
m.: Achtarmige koraalpoliep. / bv.nw.:
Van den ijsvogel. Jours -iens: Zeven stille
dagen voor en na den 21en December.
Alde Manuce m.: Aldus Manutius
-(beroemd drukker in Venetie).
Aldehyde v.: Vluchtig product van
alcoholoxydatie (met de groep C 0 H).
Ale v.: Engelsch bier, ale of eel.
Alea m.: Onzekerheid, toeval; (handel)
risico. Aleatoire : Van het toeval afhangend, wisselvallig. Aleatoirement : Onzeker.
Aleeton v.: Alecto (een der Furien).
Aleman (n)ique : Alemannisch. DuitschZwitsersch . Alemans m .my . : Allemannen
(Zwaben, Noord-Zwitserland).
Alone v.: Els, priem. Alone : Priemvormig. Alênier : Fabrikant van -; handelaar in elzen.
Alenois z. Cresson.
Alent . . . z . ralent .. .
Alentour bw.: Rondom. D'-: Uit de
naaste omgeving. Il ne taut pas confondre
autour avec -: Aal is geen paling. / m.
my . : Omstreken . (f ig. ) Omgeving. Aux
-s de 1900 : Omstreeks 1900. Les -s du sujet:
Al wat met 't onderwerp in verband staat.
Aleoutiennes v.mv.: Aleoeten.
Alep (spr. aleppe) m.: Aleppo (in Syrie).
Alepin : Uit -. Bewoner van A. Alepine
v.: Halfzijden stof uit A.
Alerion m. : (wa p en k . ) Geknotte adelaar .
Licht vliegtuigje.
Alerte tusschenw.: Opgepast! Wakker!
Op, te wapen! / v.: Kreet om te wapen
te snellen. Onverwacht onraad, alarm.
Plotselinge schrik. Donner l'-: Alarm
slaan. Une chaude -: 'n Erge schrik.
Une fausse -: Loos alarm. I by.nw.:
1. „Vier", wakker, funk. - sur: Op zijn
hoede voor. 2. Handig, snel handelend.
-ment bw. Alerter : Alarm maken bij,
naar de wapens doen grijpen. (fig.) Waarschuwen ; doen uitkijken ; - uitrukken (politic
b.v.) ; oproepen. Alerte: Bij de pinken,
wakker geworden.
Alese z. alêze.
Alesage m. en -er : (Het) kotteren, boren. Alesoir m.: Ruimer, poleerboor.
Alester, , -ir ov.w.: Van een deel van
zijn ballast ontdoen, lichten.
Alesure v.: Ruimsel, metaalboorsel.
Aleurone v.: 1. Aleuron (stikstof in
plantenzaad). Pain d'-: Aleuronaatbrood.
2. Kleefstof.
Alevin m.: Jonge pootvisch. Alevinage
m. en -iner ov.w.: (Het) loslaten van
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pootvisch (in)) . / onov .w . : Kuitschieten .
Alevinier m., -iere v . : Vijver om visch
te fokken, pootvijver..
Alexandre m . : Alexander . Alexandrie
v . : Alexandrie (- d' Egypte) . Alessandria
(Italie) . Alexandrin by .nw . : Tot de
Alexandrijnsche school behoorend . I m . :
(Fransch) vers van 12 lettergrepen . Alexandrine v . : Alexandra.
Alexie V. : (gene esk . ) Het niet meer
kunnen lezen (door hersenfunctiestoornis ) .
Alezan m . : Vos (paard ) . - brine:
Zweetvos . - dor6: Goudvos. Jument -e:
Vosmerrie . / by .nw. : Voskleurig.
Alêze v . : Steeklaken (zieke ) . Verlengstuk (plank)) .
Alfa m. : (p lantk. ) Alfagras. -papier..
Alfange v . : Moorsche kromsabel.
(p la ntk . ) Bindsalade.
Alfatier m . : Verbouwer van alfagras .
Alfenide v . : Nieuwzilver..
Algacê: Wierachtig.
Algarade v . : Ruwe uitval. Standje,
heftige woordenwisseling. Onbezonnenheid .
Algarve v . : Algarvie (Portugal ) .
Algêbre v.: Stelkunde, algebra . Algebraboek . - appliquee a la geometrie:
Algebraische oplossing. van meetkundige
vraagstukken . C 'est de l'- pour lui:
Daarvan begrijpt hij geen woord . Algebrique: Stelkundig, algebra Isch . Algebriquement: Volgens de regelen der stelkunde . Algebriste m . : Stelkundige .
Alger (spr. -ge) m . : Algiers. Algerie
v.: Algerie, Algiers . Algerianiste: Bewonderaar -, kenner -; romanschrijver over
Algerie. Algerien by .nw. : Algerijnsch. /
m. : Bewonervan Algerie , A lgerijn .Algêro-:
Algerijnsch . Algerois : (Bewoner ) van de
stad Algiers.
Algide: (geneesk.) Koud (koorts) .
Algidite v . : Koude .
Algie v . : Pijn .
Algologie v . : Leer der wieren, - zeegrassen . Algologique: Der wieren . Flore
-: Wieren . Algologue m . : Wierenkenner .
Algonquin m. : Algonkin . (f ig. ) Lomperd . I by .nw . Algonkinsch .
Alguazil (spr. -goua-) m . : Politieagent
(Spanje ) . (f ig . ) Speurhond, klabak .
Algue v . : Zeegras, wier (- marine).
Alias m . : Andere naam .
Alibi m . : 1. (recht) Afwezigheid van
een plaats waar men vermoed wordt te
zijn. Etablir -, prouver un -: Zijn a. bewijzen . (f ig. ) Des -s: Uitvluchten . 2.
(f ig. ) Plaats waar men veilig is, wijkplaats . Alibiforain m . : (o ud) Uity lucht .
Alibile : Voedend ; voedings- . Alibilitê
v . : Het voedende .
Aliboron m . : (gra p ) Maitre -: De
ezel, 't grauwtje, Steiloor.
Aliboufier m . : Storax- , styraxboom .
Alicante m . : Spaansche wijn uit Alicante .
Alidade v . : V iseerlat .
Alie v . : (lam . ) Alice, Elly..
Alienabilite v . en -able : Vervreemdbaar- , overdraagbaar (heid ) . Alienateur
m . : V ervreemder . Alienation v . : 1 . (r echt)
Vervreemding, overdracht (goederen ) . a titre gratuit: Gift, gave . - a titre onereux:
Verkoop, ruil. 2. Verwijdering, afkee-
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righeid . 3. Verstandsverbijstering. - mentale : Waanzin . Ankle: Krankzinnige .
Aligner ov .w. : 1. (recht) Vervreemden,
overdragen (z . alienation 1). - sa liberte:
Zijn v. kwijtraken ; (f a m . ) verliefd worden.
- qch a qn : Iem . lets doen verliezen . 2.
Vervreemden, verwijdering doen ontstaan
bij . Van zich vervreemden . 3. - la tete,
- l'esprit: Krankzinnig maken . / s'-:
Overgedragen worden . In de war raken .
Van zich vervreemden . - les esprits:
De menschen tegen zich innemen . s'de : Afkeerig worden van. Zich afzonderen
van . Alienisme m . : Krankzinnigheid .
Alieniste m . : Krankzinnigenarts .
Alignêe v . : Rij . Alignement m . : 1.
Plaatsing in een lijn. Rooilijn . Het richten
(soldaten ) . Rentrer dans l'-: In de rooilijn komen ; (f ig. ) niet meer op den voorgrond treden . A droite -1 Rechts richt u!
Étre a l'-: Gericht staan . Arbres d'-:
In een rechte lijn geplante b. 2. Op rijen
geplaatste steenen (b .v. les -s de Carnac).
3. (n i e u w) (Internationaal) accoord voor
(algemeene) valutastabilisatie . Aligner ov.
w . : Op een lijn of rij -. In 't gelid plaatsen.
Sluitend maken (rekening) . Regelen (zaken ) .
Opmaken, afsluiten (rekening) . Schrijven
(zinnen ) . Neertellen (geld)) . (n i e u w) . In
overeenstemming brengen met de gedeprecieerde valuta . Rue alignee : Rechte s . - tine
rue : De rooilijn vaststellen van e . s . (fig . )ses phrases: Zijn stijl en taal verzorgen,
vijlen . / s'-: Op een lijn worden gebracht.
In het gelid gaan staan . In een lijn staan.
Mededingen (naar ) . (f a m . ) - (stir le
terrain) : Gaan vechten, - duelleeren.
Alignez-vous! Richt u! Aligneur m . :
Wisselwachter. . - de phrases: Praatjesmaker . - de chiffres: Cijferaar .
Aliment m. : 1. Spijs, kost, voedsel.
Onderhoud . (recht) Verzorgingskosten . 2.
(fig.) Voedsel. Servir d'- en Voeden,
onderhouden . Fournir tin - a : Voedsel
geven aan. 3. (h ande 1) Werkelijke waarde
der verzekerde goederen. Alimentaire:
Wat het voedsel -, onderhoud betreft . Voedend. Eetbaar.. Van voedsel. Canaux -s:
Spijskana len . Fourneau -: Vo lksgaarkeuken . Regime -: Dieet . Pension -,
provision -: Jaargeld voor onderhoud.
Tugau -: Voedingspijp . Alimentateur:
Voedend . / m . : Toestel om afgeroomde
melk te vervalschen. Voedingsleiding . Alimentation v . : Voeding, onderhoud, verpleging . Voedingswezen. Voeding (toestel ) .
Voorziening, proviandeering . Handel in
eetwaren . - d'eau: Watervoorziening.
- en courant: Stroomvoorziening. Alimenter ov .w. : 1. Voeden, verzorgen.
Van levensmiddelen voorzien . Voeden (toestel ) . Voorzien (van ) . Stijven (kas ) ; geld
aanbrengen voor ( 't spel ) . 2. (f ig. ) Bevorderen. Aanblazen. Gaande houden, stof
leveren tot. Bijdragen leveren aan.
Alin6a m . : Inspringende regel . Gedeelte
van den tekst tusschen twee nieuwe regels,
paragraaf . En -: Inspringend .
Alios m . : Zandoer..
Aliquante bv.nw. : (w isk . ) Partie -:
Niet precies opgaande deel. / v . : 7 est 1'de 23 : 7 gaat niet op in 23 . Aliquote
by .nw. : (w is k . ) Partie -: Precies op-
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gaande deel. / v . : 1. 5 est 1'- de 25: 5
gaat precies op in 25. 2. (mu z . ) Bijtoon.
Alise v. : 1. Lotus. 2. Alesia (stad
in het oude Gallic) . 3. Elsbes. Alisier m. :
Lotusboom. - aigrelier,, - des bois : Elsbes . - allouchier : Meelbes.
Alison v.: Elsje, Liesje.
Alitement m. : Bedlegerigheid. Het naar
bed gaan, - brengen. 't Bedrust geven.
Salle d'-: Zaal voor bedrustpatienten.
Aliter ov .w : Bedlegerig maken. In lagen
leggen. Bedrust geven aan. / s'- : Bedlegerig worden.
Alivrer ov .w. : In pakjes van een pond
afdeelen.
Alizari m. : Gedroogde meekrapwortel,
Levantsche meekrap . Alizarine v . : (s c h e ik .) Alizarine (roode kleurstof uit meekrap
bereid).
Alize, -ier z . alise, -ier.
Alize: Vents -s: Passaatwinden. Alizeen : Waar passaatwinden zijn.
Alkali m. : Natron. Ammoniak.
Alkêkenge m. : Jodenkers, Chineesche
lampionplant.
Alkermes m. : Likeur bereid met purperkorrels .
Allaise v. : Zandbezinksel.
Allaitement m. en -er ov.w . : (Het )
zoogen, - de Borst geven, - voeden. / s'-:
Gezoogd worden.
Alla : (m u z . ) Op zijn . . . - breve:
In gezwinde maat. - ottava : Een octaaf
hooger. Palestrina: In strengen kerkstip - polacca: Op Poolsche wijze. turca : Op Turksche wijze .
Allant bv.nw. : Die gaarne loopt. Vlug,
wakker, bedrijvig. / m. : 1. Les -s et
les venants : De gaande en komende man.
2. Flink-, bedrijvigheid. Viotheid. Avoir
de
Funk -; vlot zijn.
Allarguer z. alarguer.
Alleboehe m. : (o ud) Duitscher, „Mof "
Allebote v. : Trosje. Alleboter onov .w. :
Wijnstokken nalezen.
Alleehant: Aanlokkend. (f ig. ) Verleidelijk . Alleehement m. : (f ig. ) Verleiding, verlokking. Alleeher ov .w . : Aanlokken . (f ig. ) V erleiden, aantrekken. /
s'-: Aangelokt
Verleid worden.
Allee v : 1. Het gaan. Les -s et les
venues : Het heen en weer loopen ; de pogingen om een zaak te doen slagen. Les
-s de qn: Iem. doen en laten. (gra p )
Donner l'- et la venue : Op iedere wang
een kiap geven. 2. Laan, wandeldreef
- couverte : Hunebed. 3. Gang.
Allegation v. : Aanvoering, bijbrenging.
Bewering, verzekering.
Allege v . : 1. (z eev. ) L ichterschip
2. Scheepskameel. 3. Uitspringende vensterbank. 4. Tender. 5. Postwagen (in
trein )
Allegeage m. : Verlichting. Allegeanee
V. : 1. (oud ) Verlichting, troost. 2. Serv
ment d'-: Eed van leenplichtigheid ; van trouw. Allegement m. : Verlichting.
Leniging, troost. Het lichten (schip)) .
Alleger ov .w. : 1. Lichter maken. (f ig. )
Verlichten, verminderen. Lenigen, stillen.
lets weglaten uit. 2. Ontlasten, een last
afnemen van. Lichten (van schip ) . Afnemen,
ontstelen. Minder zwaar belasten. J s'-:
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Lichter worden. Allegir ov .w . : Dunner
maken.
Allegoric v. : Gelijkenis, voortgezette
beeldspraak, zinnebeeldige voorstelling.
Allegorique en -ment: Zinnebeeldig,
overdrachtelijk . Allegorisation v. en -iser
ov .w. : (Het)) in zinnebeelden uitdrukken.
Allegoriseur m. : lem. die alles steeds
zinnebeeldig wil uitleggen. Allegoriste
m . : Verklaarder van een tekst in allegorischen zin .
Allegre en -ment : Opgewekt, monter.
Levendig, vlug ; zonder vermoeid te raken.
Vlug ter been. Allegresse v . : Jubel,
(groote ) vreugde . Allegretto bw : (m u z . )
Vrij levendig. I m. : - muziekstuk. Allegro
bv .nw . : (mu z . ) Levendig, vlug en vroolijk . J m. : - stuk muziek.
Alleguer ov.w . : In-, bijbrengen, aanvoeren . Zich beroepen op .
Alleluia tusschenw. : Looft den Heer,
Halleluja . / m. : 1. Lofzang. Faire
de : Hemelboog verheffen. 2. (p lantk. )
Witte klaverzuring.
Allemagne v . : Duitschland. Allemand
bv .nw . : Duitsch. / m. : 1. Duitscher.
Querelle d'-: Twist zonder reden, - om
's Keizers baard. Un franc -: Een echte
botterik . 2. Het Duitsch (taal) . Du bas
Nederduitsch . Dry haul Hoogduitsch .
C'est de l'-, - du haut - pour lui : Dat is
Grieksch, hij begrijpt er niets van. Allemande v . : Duitsche. Duitsche polka.
Langzaam danswijsje. Lichte saus . Allemanique : Duitsch- (Zwitsersch ).
I. Aller onov.w.: 1. (mensch) Gaan,
loopen, reizen, zich begeven. - a pied:
Wandelen. - a cheval , - en voiture , - en auto:
Rijden. - en l'autre monde : Sterven. - en
Paradis : In den Hemel komen. - en bateau:
Varen, zeilen. On y va : Wacht even, zoo aanstonds. Qui va la ? Werda ? - aux informations: Uitgaan om inlichtingen. - au travail:
Beginnen met w. - en campagne: Te velde
trekken. - a la servitude: Tot knechtschap
vervallen. - loin: Het ver in de wereld
brengen. - a sa perte: Zijn ondergang te
gemoet loopen. Une curiosite qui va jusqu'd
l'extravagance: Een nieuwsgierigheid die
aan waanzin grenst. - en mesure : In de
maat spelen. - aux voix: Stemmen opnemen ; tot stemming overgaan. - selon
le vent : Zijn huik naar den wind hangen.
avant dans: Het ver brengen in, door-.
dringen in. Faire Doen gaan ; in beweging brengen ; den stoelgang bevorderen ;
(f ig. ) om den tuin leiden. - et venir:
Heen en weer loopen. Il ne fit qu'- et
venir : In een wip was hij weer terug. Laisser
tout -: Geen zorg meer hebben voor zich
zelf ; alles laten loopen (ingewanden ).
Se laisser -: Den moed verliezen. Se laisser
- a : Zich laten meesleepen om, - door ;
(fig. ) geen weerstand bieden aan ; (soms )
zich verwaardigen te. Se laisser - a boire:
Aan den drank raken. Se laisser - sur :
Zich laten neerzinken op . Laisser
Laten begaan, toegevend zijn. Cela peat loin: Dat muisje heeft een staartje. Ors
allons-nous ? Waar moet dat heen ? Les
premiers vont devant : Die eerst komt, die
eerst maalt. Il va comme on le mene : Hij
draait met alle winden. II sail - et parley:
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Hij is van zessen klaar. — aux provisions,
au bois, etc.: Halen, uitgaan om. Il va
encore: Hij sukkelt nog wel mee. 2. (van
onbezielde voorwerpen) Gaan. Stroomen (bloed, vloeistof ). Leiden (weg).
Branden (vuur ) . Werken (machine ). Zich
wenden (gelaat). Celle musique va a l'ame:
D. m. spreekt tot de ziel. Laisser —:
Loslaten (teugel) ; laten gaan. Ce billet
va a une femme : Is bestemd voor. Mes
vceux vont au mariage: Mijn wenschen
gaan naar het huwelijk uit. Ce paletot
me va: Past mij. Cela -, ( y olk) ca va:
Dat is in orde ; het gaat goed, - vrij goed.
Cela -, cet homme me va : Bevalt, staan aan.
Ces couleurs vont bien ensemble : Passen,
harmonieeren. La clef va a la serrure:
Past. Cetle porcelaine va au feu: Is bestand
tegen. Ma redingote ira jusqu 'et l'hiver:
Zal het uithouden. Cela va tout seul, de soi, - sans dire : Dat spreekt van zelf .
Il en ira pareillement de : 't Zal net zoo
gaan met. Comment va la sante, - allezvous? Hoe vaart ge ? (s p e 1) Va banque.
De geheele bank staat op 't spel. Quelle
bete va ? Wat is de inzet ? Tout va : Iedere
inzet wordt aangenomen. Rien ne va plus:
Het inzetten is gedaan. 3. y —. Comme
vous y allez: Wat staat ge weer door. Y
— doucement: Voorzichtig te werk gaan.
Ne pas y — de main morte : Hard toeslaan,
ruw aanpakken. J'y vais de vingt francs:
Ik zet, geef 20 frs . J'y vais de mes derniers
sous : Ik ben aan mijn laatste dubbeltjes
toe. Il y va de mon honneur: Mijn eer staat
op het spel. II n'y va pas de la tete : Het kost
iem. den kop niet. Tout y va, paille et ble:
Alles wordt op het spel gezet. Allons-y!
Vooruit maar! Slaat er maar op! Il n'y
va pas par quatre chemins: Hij windt er
geen doekjes om. Y— rondement, - de franc
jeu : Oprecht te werk gaan. 4. (a Is hulpw. ;
duidt een toekomst aan ). On allait partir:
Men stond op het punt te v. Cela va le perdre:
't Zal hem nog eens in 't verderf storten.
C'est ce que j'allais dire : Dat Wilde ik juist
zeggen. — chercher : Halen. — prendre:
Afnemen. — voir: Bezoeken. N'allez pas
croire: Gelooft nu maar niet. 5. (a ls
hulpw. met participe present of
g er ond if duidt een voortduring aan)
L'interet va croissant: Het wordt gaandeweg
boeiender. . La riviere va en serpentant:
De r. kronkelt steeds. 6.—pour: Aanstalten
maken om. 7. (met infinitif; blijft
onvertaald ). La balle alla /rapper le mur:
De kogel sloeg tegen den muur. (a Is impe rat if) Allons! Komaan! Voorwaartsl
Houd op! Allons donc! Och kom! Loop
heen I Maak dat anderen wijs; 't mocht
wat. Allez, allez! Kom. Allons, tout va
bien: Ziezoo, alles loopt goed. Et allez
donc! Jawel, ga je gang maar! Va, miserable:
Weg, ellendeling. Va pour une seconde
tasse: Nu dan, geef nog maar een kopje.
Allons, ferme: Toe maar, hou je goed.
Allez toujours votre train : Laat u maar niet
van de wijs brengen. Allez toujours: Ga
maar voort. Je suis raisonnable, allez: Ik
doe geen malle dingen, gerust, heusch,
wezenlijk. J'en sais quelque chose, allez:
Ik weet er van mee te praten, hoor. Vous
vous raccommoderez, va : Je zult wel, heusch,
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weer goede vrienden worden. Heureux
coquin, va : Wat ben je -, is hij toch een
geluksvogel.
s'en—: (o u d ) Gaan . Heengaan . Lekken .
Overkoken. Verwelken. Uiteenvallen. Bezwijmen ; stervende zijn. Verslijten. Verdwijnen (vlek ). Verdampen. Verspeeld -, uitgegeven worden. — de la poitrine: Aan
tering sterven, - wegkwijnen. — d'une
carte : Een kaart wegdoen. Ma tete s'en
allait: Ik was mezeif niet meer meester.
— comme on etait venu : Onverrichter zake
heengaan. — en vent et en fumee: In rook
opgaan ; verdwijnen . Tout s'en va: De
wereld loopt op zijn einde. (a ls hulpw.
z . 4 ). Je m'en vais faire: Ik heb het voornemen te maken . Ne pas — sur une jambe:
Op een been kan men niet loopen, nog een
glas drinken. Va-t'en voir s'ils viennent,
Jean : Jawel, morgen brengen.
II. Aller m. : Het gaan. Heenreis. Biljet
voor de heenreis. Billet d'— et retour,
un — et retour: Retourbiljet. Un — et
retour : (o o k ) Een op- en neergaande
beweging. (Un) — (seulement): Enkele reis.
Au long — petit fardeau pese : Op den duur
worden kleine pakjes zwaar. Au mieux
—: In 't beste geval.
Alleu m. : Erfleen. Franc —: Vrij leen.
Alleutier m. : Eigenerfde.
Alliable: Vereenigbaar.
Alliaee: Knoflookachtig.
Alliage m. : 1. Samenstelling, metaalmengsel . (f ig. ) Mengsel. 2. Allooi, legeering. De l'or sans —: Zuiver goud. 3.
(f ig. ) Onzuiverheid. Bijmengsel. Un cceur
sans —: Een rein hart. (rekenk.) Regle
d'—: Menging-, gezelschapsrekening.

Alliaire V. : Look zonder look.
Alliance V. : 1. Verbintenis, verbond.
L'ancienne —: Het oude verbond, - testament. 2. Bondgenootschap . Faire — avec:
Een verbond sluiten met. La Sainte A-:
De Heilige Alliantie (1814 ). La Triple A-:
Het drievoudig verbond (1883) . 3. Aanhuwelijking . Huwelijk. Trouwring. 4. (f ig. )
Ni ereeniging, vermenging, paring. Une heureuse — de mots : Een gelukkige woordverbinding . Allie bv.nw. : Vermaagschapt.
Verbonden. / m. : Bondgenoot. Aanverwant . Allier m. : Flouw (net). / ov .w . : 1.
Verbinden door een tractaat. 2. Vereenigen ;
legeeren. 3. Samensmelten. 4. (fig. ) Paren.
— la prudence a la valeur. I s'—: Een
verbond sluiten. Zich vermaagschappen.
- vermengen. Gepaard gaan met. Passen bij .
Alliciant : Aanlokkelijk.
Alligator m. : (n a t.h i s t. ) Kaaiman.
Alliteratif : Met een alliteration v. :
(d ichtk. ) Stafrijm (herhaling van gelijke
aanvangsletters of -lettergrepen in versregels of kunstvol proza ).
Allivrement m. en —er : (Het) vaststellen van den belastinggrondslag.
A118: Hallo! Heidaar!
Allobroge m.: Allobroog (krijgshaftig
man, vroeger in Savoye ) ; (so ms ) Savoyaard
(in onzen tijd ) . (f ig. ) Ongelikte beer,
vlegel.
Allocation v. : 1. Toegewezen som,
ondersteuning ; toelage. Toewijzing. Bewilligd bedrag. — en argent; - en vivres : Aandeel
in de soldij der soldaten in geld ; - in natura .
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d'assistance aux vieillards: Ouderdomsrente. - d'assisstance aux infirmes et incurables : Invaliditeitsrente. Ben6ficiaire d'-:
Steuntrekker, „stempelaar". - de chOmage:
Steun. familiale: Gezinstoeslag. 2.
(recht) Volgorde der schuldeischers bij
een faillissement. Allocataire : Steuntrekker, ingeschrevene bij een steuncomite.
Allocutif : Van een allocution v.: Korte
toespraak.
Allodial by .nw . : Erfvrij. / m . : - goed .
Allodialite v.: Erfvrijheid.
Allogamie v.: Kruisbestuiving.
Allogêne : Van een ander ras.
Allonge v.: 1. Verlengstuk, -sel. Inlegblad (tafel). 2. Halsterriem. 3. Papierstrook aan een wissel (voor endossementen),
allonge. 4. Vieeschhaak. 5. Kreupelheid
(hand ) . 6. Valsche vlecht . 7. (z e ev )
Oplegger. Allonge : Verlengd, uitgerekt.
Langwerpig. Position -e : Liggende houding. (f ig.) Mine -e : Lange neus. Visage
-: Lang gezicht. Allongement m.: Verlenging . Uitrekking. P letting . (f ig. ) Chercher des -s : De zaken op de lange baan
schuiven. Allonger ov.w.: 1. Verlengen,
Aanlengen . 2. Uitrekken . (Voor )uitsteken
- le pas : Doorstappen. - le trot : Aandraven. (f ig.) - la mine: Een langen neus
hebben. - le cou: Reikhalzen. 3. Rekken.
4. Toereiken. - un coup: Een slag toebrengen. - de l'argent: Geld afschuiven.
/ s'-: Verlengd langer worden. Rekken.
Languit vallen ; - zich neerleggen. (fa m.)
Vechten. Plukharen. Sa mine s'allonge:
Hij zet een lang gezicht.
Allopathe m.: Geneesheer die gebruik
maakt van allopathie (spr. -ti) v.: Behandeling van kwalen door middelen die direct
de ziekte bestrijden. Allopathique: Allopathisch.
Allotement m.: Verkaveling (grond).
Allotir ov .w . en -issement m . : (Het )
verkavelen.
Allotropic v.: Eigenschap dat een stof
in verschillende toestanden kan voorkomen.
Allotropique: Allotropisch.
Allouable : Dat men toestaan kan, toekenbaar. Allouer : Toestaan, bewilligen;
verleenen (geldsom). Goedkeuren (post).
Alluehon m.: Losse tand voor een kamrad .
Allumage m. : Het aansteken. Ontsteking
(motor). (fig.) Het prikkelen (zinnen).
Allume v . : Brandende houtspaan . Allumecigare (mu. onv) m.: Vlammetje. Allumefeu (mu. onv.) m.: Vuurmaker. Allumegaz(mu. onv.) m.: Lichtaansteker. Allumepipes (mu. onu.) m.: Fidibus.
Allumer ov .w. :1. Aansteken, doen ontbranden ; aanmaken, -leggen. Allume: Brandend (lamp). 2. (f ig.) Aanwakkeren, -stoken. Prikkelen. Verwekken, doen ontstaan.
In gisting brengen. Lokken. Visage allumg:
Door wijn verhit -; vuurrood gelaat. (fa m.)
Etre allume: Dronken zijn. - un homme:
lem. verliefd doen worden. - le visage,
- les joues : Het bloed naar 't aangezicht
jagen. - les esprits, - la We: Iem. in vuur en
vlam zetten. Allume, allume I Kom, vooruit - une pompe : Een pomp aanzetten. /
onov.w.: Licht maken. / s'-: Ontbranden.
Ontstoken -. Verwekt aangestookt worden .
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Zich bedrinken. Door zinnelijke lusten
warden aangegrepen. Ses yeux s'allument:
Zijn o. beginnen te schitteren. I1 n'est
bois si uert qui ne s'allume: De bedaardste
mensch verliest toch eens zijn geduld.
Allumette v.: 1. Lucifer (- chimique).
Zwavelstok. flamber comme des
(an paquet d') -s : Branden als een Tier.
Mince comme une -: Zoo mager als een
hout. 2. (school) Staafje, stokje. Allumette-bougie (mu . -s--s) v.: Dikke
waslucifer. Allumetterie v. : Lucifersfabriek. Allumettier, -iêre : Lucifersmaker, -maakster. -koopman. / bv.nw.: Van
de Lucifers. Allumette-tison (mu. -s---s)
v.: Windlucifer. Allumeur m. : Aan-,
opsteker, lantaarnopsteker. Opjager. Lokvogel. - de pratiques: Klantenlokker.
Allumoir m . : (Gas )vlammetje Toestelletje om licht te ontsteken. Sigarenaansteker.
Allure v . : 1. Gang, tred , stap . (n ieuw )
Regeling van verbruik. Manier van loopen.
Sporen van een pert. Vaart (schip). Gang,
snelheid (auto). - d'un filon : Richting
van een ertsader. A Joule -: In volle vaart.
Marcher a petite -: Een langzaam gangetje
gaan . 2. (f ig. ) Gedrag, handelwijze.
Changer d'-s : Zich anders voordoen.
De grande -: Die indruk maakt. Auoir
des -s (suspectes): Geheime sluipwegen
volgen. Je connais ses -s : Ik heb hem
in 't oog, ik ken zijn slinksche streken.
(f ig.) Wending, draai. 4. Ca a de l'-:
Daar zit wat in; dat ziet er goed uit.
Wijze van uitdrukken . 5. (n ieuw-dustyle: )
Flinkheid. De belle -, de fiere Flink
(gebouwd).
Allusif : Verwijzend ; vol zinspelingen;
die niet het wezen raakt; die niet tot uitdrukking komt. Valeur -ive: Waarde als
zinspeling, - als zachte wenk. Allusivement : Als een zinspeling; - een zachte
wenk. Allusion v . : Zinspeling, wenk. Faire
- a : Zinspelen op. Allusionnel : Die een
zinspeling bevat.
Alluvial : Aangespoeld. Alluvion v.:
Aanspoeling. -slibbing, alluvium. D'-:
Alluviaal. Alluvionnaire : Door aanslihbing ontstaan. Alluvionnê: Aangeslibd.
Alluvionnement m.: Aanslibbing. Vorming van alluvium.
Almanach (spr. -na) m.: 1. Dagwijzer,
almanak, kalender. Adresboek. - de Gotha:
Opgave van de vorstelijke en adellijke
geslachten. - royal: Staatsalmanak. 2.
(f ig.) Un faiseur d'-s: lem. die het weer
voorspelt, - luchtkasteelen bouwt. Des -s:
Voorspellingen. Un - de l'an passé:
Oude kost. Son corps est un -: Z. 1. is
een weerglas.
Almêe v.: Danseres
zangeres in het
Oosten.
Aloes (spr. -ess) m.: Aloe. -sap. Bois
d'-: Paradijs-, aloe/lout (niet van de
plant) . Aloetique : A lo ehoudend
Aloi m.: Gehalte, allooi. (fig.) Slag,
allooi. Homme de bon -: Solide man;
- van goeden huize. De bas : Gemeen, van
geringe afkomst.
Alonge, -ement, -er z. all...
Alopêcie v.: Het uitvallen der haren.
Kaa lhoofd ighe id .
Alors bw.: Toen, dan. Un samedi,
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que . . .: Op een Zaterdag, toen . . .,
dat. . . Jusqu'-: Tot dat tijdstip .
Wie dan leeft, dan zorgt . S'il
-come:
mourait, je serais - son heritier: In dat
Ah
!
non,
-:
geval .
Neen hoor, dank je
wet. Tous les fours, -? Alle dagen, dus?
- que voegw. : Terwijl ; gelijktijdig .
Alose v.: Elft. Alosier m. : Elftnet.
Alost (spr. -oste) m. : Aalst (in Belgiö) .
Alouate m. : Roode brulaap .
Alouette v . : Leeuwerik . - huppee:
Kuif- . - de mer: Zee-. Petite - de mer:
Oeverlooper. . Grosse - de mer: Krombekstrandlooper. . (f ig. ) Au chant de l'-:
Heel vroeg. Si le ciel tombait, it y aurait
bien des -s de prises : Als de hemel invalt,
zijn we alien dood . Il attend (que) les -s
(lui lombent toutes) rOties (dans le bee):

Hij wacht tot -, meent dat de duiven hem
gebraden in den mond zullen vliegen.
Terre a -s: Zandgrond .
Alourdir ov .w .: Zwaar, log, traag maken.
(f ig . ) Verstompen. Grof -. Slepend maken.
/ onov .w . en s'-: Zwaar -. Dom -. Traag
worden . La campagne -ie : De loom rustende
velden. Alourdissement m. : 't Zwaar
worden. Traagheid. Dofheid .
Aloyau m . : Lendestuk, harst.
Aloyse (spr . -lo-i-ze) m. : Aloysius
(mansnaam ) .
Alpaca, -aga m. : Kameelgeit (Peru)) .
Stof van de wol der kameelgeit ; lustre.
Alpage m. : Het weiden op Alpenweiden.
Tijd daarvoor.. Alpenweide. Alpe v. : Alp.
Basses -s : Neder- . Hautes -s : Boven-.
-s maritimes : Zee-Alpen (ook een departement ) . Alpenstock m . : Bergstok . Alper
onov .w . : Naar de Alpenweide gaan (vee) .
Alpestre Tot de Alpen behoorend. Tot
1800 M. boven den waterspiegel.
Alpha m . : Naam van de eerste letter van
't Grieksche alphabet. (f ig. ) Begin. L'et l'omega: Het begin en het einde ; de
eeuwigheid Gods . Alphabet m. : 1. De
letterteekens. (f ig. ) De eerste beginselen.
2. De letterklanken. (f ig. ) - chiffre:
Lijst van overeengekomen cijfers . 3. A-B
boekje . Klapper.. Alphabetique en -ment:
Naar de volgorde van 't alphabet. Tot het
alphabet behoorend. Alphabetiser ov .w. :
Alphabetisch leggen.
Alphonse m. : Alphons . (f am. ) Minnaar
die door een vrouw wordt onderhouden.
Alpines v .mv . : Laag-, Voor-Alpen.
Alpin by .nw . : Van -, op de hooge Alpen
(boven 1800 M . ) . Club -: Alpenclub . I
m. : Soldaat der bergregimenten, a 1penjager
(chasseur -) . Alpinisme m. : Bergsport .
Alpiniste m. : Bergbeklimmer .
Alpiste v . : Kanariezaad (- des Canaris).
roseau: Eenhalm .
Alque V. : Alk .
Alsace (spr . alzass) v. : Elzas. Alsacien
(spr. alza-) bv .nw. : Van -, uit den Elzas.
/ m. : 1 . Elzasser.. Entete comme un-: Koppig als een Fries . 2. Duitsche herdershond.
Alsine v.: (plantk.) Heggekruid.
Alterabilite v . : Veranderlijkheid. Alterable: Veranderlijk . Aan bederf onderhevig . Alterant bv .nw . : Dorstverwekkend . /
m. : - middel. (geneesk. ) Middel dat den
lichaamstoestand verbetert. Alteration v . :
1. Verandering. 2. - ten kwade, bederf,
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ontaarding, verergering. Verkoeling. Vervalsching . Verbleeking. - de la voix:
Verzwakking der stem. - d'un texte:
Tekstverdraaiing, -vervalsching (z . alterer 3) . 3. Ontsteltenis. Ontroering. 4.
Dorst, droge keel.
Altercation v . : Woordenwisseling, gekijf .
Alter ego m.: (fam.) C'est mon -: Dat
is mijn tweede ik ; ge kunt op hem rekenen
als op mij .
Alterer ov .w . : 1. Veranderen . (m u z . )
- une note : Een noot verhoogen of verlagen.
L' emotion alterait sa voix: De ontroering
versmoorde zijn stem. 2. Ontroeren, doen
ontstellen. Des traits alteres : Ontstelde t . 3.
Veranderen ten kwade. Doen ontaarden .
Krenken, benadeelen. Verdraaien. Vervalschen . - les esprits : De gemoederen in
gisting brengen (z . alteration 2) . 4. Dorstig
maken. Altere: Dorstig ; (fig.) begeerig.
Altere de sang: Bloeddorstig. / s'-: Veranderd worden. Bederven ; verschalen ;
verschieten. s'- de: Zich bedroeven over.
Aangedaan worden door.
Alternance v . : Afwisseling. Alternant:
Afwisselend . Cultures -es : Wisselbouw.
Alternat m. : Het wisselen. Het recht
volgens hetwelk twee steden beurtelings
hoofdstad zijn (b .v. Brussel en Den Haag
in 1816) . Alternateur m . : Wisselstroomdynamo . Alternatif : Afwisselend, beurtelingsch . Proposition -ive : Voorstel waarvan
het eene gedeelte het andere uitsluit.
Alternative v . : Afwisseling. Keus tusschen
twee 'dingen, dilemma . Verlegenheid . Combattre avec des -s de succes et de revers:

Met afwisselend geluk strijden . Alternativement : Beurtelings . Alterne : (m eetk.)
Verwisselend. (p la ntk . ) Afwisselend (geplaatst ) . Alterner onov .w . : Af-, omwisselen , om beurten den dienst waarnemen. /
ov .w . : Afwisselen.
Altesse v . : Hoogheid. - Serenissime:
Doorluchtigheid .
Althwa, -thee v . : Heemst.
Altier en -iêrement: Trotsch. Hoogmoedig . (d ichtk . ) Grootsch, verheven.
Altimêtre m. : Hoogtemeter . Altimetrie
v . : Hoogtemeting. Altimetrique: Der
hoogtemeting. Barometre -: Hoogtemeter.
Anise v . : Aardvloo .
Altiste m.: (we i nig) Altviolist.
Altitude v . : Hoogte (vooral boven den
zeespiegel ). Cure d'-: Hooge-luchtkuur..
Mal des -s : Bergziekte. Alto m. : Altstem .
-viool . -trompet.
Altruisme m. : Liefde voor anderen
(tegenover egolsme). Altruiste m. : Menschenvriend . / bv.nw. : Altruistisch.
Alude v . : (Groen ) bezaanleer..
Aludel m. : Sub limeervat .
Alumelle v . : Polijstijzer.. Lemmet.
Aluminaire : Aluinhoudend. Alumine
v . : Aluinaarde. Silicate d'-: Porseleinaarde . Aluminerie v . : Aluminium-. Aluinfabriek . Alumineux: Dat aluinaarde bevat
of er op gelijkt. Aluminifêre: Aluminiumbevattend . Aluminium (spr . -omm ) m. :
Aluminium.
Alun m. : Alp in. - de Rome: Teerling-a .
- calcine : Gebrande a . - de plume:
Pluima . Pierre d'-: Aluinsteen, „blok" .
Alunage m. en -er : (Het ) met aluin-
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water doortrekken. - koken. Alune: Met
aluin. Alunerie v.: Aluinfabriek. Aluneux :
Aluin bevattend. Alunier m.: Aluinfabrikant . Aluniere v . : A lu ingroeve , -ko kerij . Alunifere : A luinhoudend .
Alveolaire : 1. Tot de bijencellen behoorend. In cellen (gevangenis). 2. Tot de
tandkassen behoorend. Lettre - of - v.:
Letter die men uitspreekt zoo dat de tong
tegen de tandkassen slaat. Alveole m. en
(y olk) v.: 1. Wassen cel. 2. Tandkas.
3. - pulmonaire : Longblaasje; luchtzak
(vogel). Alveole : Van cellen -. Van tandkassen voorzien.
Alvin : Onderbuiks-.
Alysson m.: Schildzaad. - odorant:
Zee-.
Alyte, -es m . : Ke ttingpad .
Amabilite v.: Beminnelijkheid.
Amadis m.: 1. Amadis. - de Gaule:
A. van Gallie (held van een ridderroman).
2. (f ig . ) Ridderlijk minnaar..
Amadou in.: Zwam, tonder. Sec comme
de 1'- : Mager als een hout. (fig.) Prendre
feu comme de l'-: Om een kleinigheid
opstuiven. Amadouement m. en -er
ov.w.: (Het) vleien, - liefkoozen; - paaien.
- tot bedaren brengen. / s'-: Vriendelijker
worden. Amadoueur m.: Zwambereider.
Vleier. Amadouvier m.: (plantk.) Eikenzwam.
Amaigrir ov.w.: Mager maken. Uitmergelen, -putten. Dun maken. I onov.w.
en s'- : Magerder worden. Amaigrissant
m.: Ontvettingsmiddel. Amaigrissement
m.: Vermagering, magerheid.
Amaleciles : Amalekieten.
Amalfitain m.: Bewoner van Amalfi
(Italie).
Amalgamation v.: Het verbinden van
een metaal met kwik. Samensmelting.
Amalgame m. : Kwiklegeering. (f ig. ) Mengelmoes , rommeltje . Amalgamer ov.w.:
Met kwik verbinden. Vermengen . (f ig . )
Samensmelten. Niet samenpassende dingen
vereenigen. / s'-: Met kwik verbonden
worden. (fig. ) Nauw vereenigen.
Amalthee v.: Amalthea (nimf of geit
die Jupiter zoogde). Coyne d'-: Horen des
overvloeds.
Aman m. :1. Haman (Perzisch minister ).
2. Verzoek om genade der Arabieren die
zich onderwerpen. Demander l'-. 3.
(z e ev . ) Draaireep .
Amandaie v.: Amandelboomplantage.
Amande v.: 1. Amandel. Lail d'-:
-melk, orgeade. Pate d'-s: -pas.- lissee:
Bruidssuiker. - cassante: Kraakamandel.
En -: Amandelvormig. - de Jerre: Eetbaar cypergras. 2. Kern, pit. Il faut casser
le noyau, pour manger 1'- : Voor wat,
behoort wat. Amande m.: Amandelmelk.
Amandier m.: Amandelboom.
Amanite v.: Vliegenzwam. - bulbeuse:
Groene knolzwam.
Amant , -e : 1. Minnaar. Minnares,
neje. (soms) Aanstaande. Des -s: Geliefden . 2. L iefhebber , -ster .
Amarant (h )e v.:1. (p lantk.) Amarant,
majer. - queue de renard: Kattestaart.
- crete de coq: Hanekam. 2. (dichtk.)
Bloem der onsterfelijkheid. / bv.nw.:
Donker-, fluweelachtig rood.
Fransch-Nederlandseh. I.
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Amarinage m. en -er ov.w.: 't Zeewaardig maken. / s'-: Zich aan de zee
wennen. Amarine : Bevaren.
Amarrage m . : (z e e v . ) Het vastleggen ,
- meren. Ankerplaats. Het sjorren. Mat -,
pylOne d'-: Meer-, landingsmast (luchtschip ). Poteau d'-: Dukdalf. Amarre v.:
Meertros. Reddinglijn. Sjortouw. Etre sur
ses -s : Gemeerd liggen. Larguer ses -s:
Zijn trossen losgooien. Amarrer ov.w. :
Vastmeren. Sjorren. / s'-: Voor anker
gaan. Aanleggen (aan de kade).
Amaryllidacees , -idees v .mw . : Amaryllisachtigen . Amaryllis (spr. -i-liss) v . :
(plantk.) Amaryllis. - de Formose : Laklel ie .
Amas m.: Hoop, verzameling, opeenhooping. Toevloed, toeloop. Rommeltje.
Massa . Amasser ov.w.: Verzamelen , ophoopen. Bij elk. schrapen. Samentrekken.
- de l'argent (dans): Veel geld verdienen
(bij). Pierre qui roule n'amasse pas mousse:
Met reizen en trekken wordt men niet
rijker. I onov.w.: Potten, geld schrapen. I
s'-: Zich verzamelen, - opstapelen. Amas sette v.: Tempermes. Amasseur m.:
Schraper.
Amateloter ov.w.: Twee aan twee indeelen.
Amateur m.: 1. Beminnaar, liefhebber.
Vereerder. Kooper. - de cuisine : Fijnproever. 2. Kunstvriend, dilettant. Un
talent d'-: Middelmatig t. Faire les choses
en -: Bij wijze van tijdverdrijf jets doen.
Amateurisme m.: (sport) Amateurschap.
Geliefhebber (in kunst).
Amatir ov.w.: Mat maken. 1 s'- : worden.
Amaurose v.: (geneesk.) Zwarte staar.
Amazone (spr. -zone) v.: 1. Krijgshaftige vrouw. 2. (fig.) Heldin. (plat)
Driedekker, Kenau. 3. Vrouw die paard
rijdt. 4. Damesrijkleed (habit d'-). 5.
Amazonepapegaai. Amazonie (spr. -zOn-)
v. : Amazonegebied. Amazonien (spr.
-zOn-) : Van de Amazone-rivier. Amazo -.
nisme (spr. -zOn-) m.: Krijgshaftigheid
van een vrouw.
Ambages v.mv.: Omhaal van woorden.
Point d'-: Becht door zee, zeg je meening.
Ambassade v.: 1. Gezantschap. -spost.
-sgebouw. 2. (f i g., f a m.) Boodschap.
(iron.) Il a fait une belle -: Dat heeft
hij er mooi afgebracht. Ambassadeur m.:
Gezant. Afgezant. (f i g., f a m.) Bode.
Ambassadrice v.: Vrouw van den gezant.
(f ig. ) Boodschapster, afgezante. Koppelaarster.
Ambe m.: Twee gelijk uitgekomen
nummers, ambe.
Ambiance v . : Omgeving, milieu. (f ig. )
Stemming. Ambiant : Omgevend, omringend. (fig.) L'air -: De invloeden die op
iem. inwerken, 't milieu.
Ambidextre by .nw . en m . : L inkschen rechtschhandig (mensch ). (f ig. ) Huichelaar. Ambidexterite , -trie v.: Linkschen rechtschhandigheid. Ambigu, -ment :
Dubbelzinnig. Ambigu m.: 1. Tusschenvorm, -ding. 2. Tragi-comisch stuk. 3.
Koud avondmaal. Ambiguitê v.: Dubbelzinnigheid.
Ambitieusement en -ieux : 1. Eer3
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zuchtig, -gierig. Heerschzuchtig. Vol lust
om. 2. (f ig.) Gezwollen (stip). Overdreven
(woord). Dat te veel wil geven of bewijzen
(boek). / m.: Eergierige. Ambition v.:
1. Eer-, roemzucht. - de dominer : Heersch-.
- de l'or: Geld-. 2. Streven, ijver. C'esl
la toute mon -: Dat is al mijn streven.
Ambitionner ov .w . : Vurig begeeren, krachtig najagen, ambieeren.
Ambivalence v.: Tweewaardigheid.
Amble m . : Telgang. Ambler onov .w . :
In den telgang gaan. Ambleur m.: Telganger. / bv.nw.: Die in den telgang gaat.
Amblyopie v.: Gezichtszwakte.
Amboine v. : Ambon . / m . :Amboinahout .
Ambon m.: Soort koorlessenaar. Ambo
(gestoelte vanwaar het evangelie en het
epistel wordt gelezen).
Ambre m. :1. Amber. - gris : Gemeene -.
(f ig. ) Fin comme 1'-: Een slimme vos.
2. Barnsteen (- jaune). Ambre : Naar
amber riekend. Barnsteenkleurig; -achtig.
Ambrer : Met amber doortrekken.
Ambrette v.: Abelmoschzaad. Ambrolde
v.: Kunstbarnsteen. Ambroise, -osie v.:
1. Godenspijs, ambrozijn. (fig.) Een lekker
hapje. Jets keurigs. 2. (p lantk. ) Ambrosia.
3. Welriekende ganzevoet. Ambrosien:
1. Van den H. Ambrosius. 2. Fijn, keurig.
Ambulacraire : Ambulacraal, van een
ambulacre m.: Kalkplatenrij.
Ambulance v.: Rondtrekkend karakter
(v. functie). Veldhospitaal. Ambulancier,
-iere : Verpleger, -pleegster. Ambulant:
Rondwandelend, zwervend, reizend. Marchand -: Marskramer. I-1 Opital -: Veld.hospitaal. Une vie -e : Een leven van reizen
en trekken. Un homme -: Iem. die altijd
in de weer is. Comediens -s : Rondtrekkende t. .8cole -e : Rondgaand onderwijs.
Wagon -: Postspoorwagen. / m.: Postconducteur. Ambulation v.: Verplaatsing.
Ambulatoire :1. (r echt) Omgaand . Maniaque -: Lijder aan zwerfdrang. Patte -:
Looppoot. Manie -, folie -: Zwerfzucht,
-drang. 2. (f ig. ) Veranderlijk . Ambustion
V. : (h eelk .) Uitbranding.
Ame (Arne) v.: 1. Ziel (tegenover
lichaam). Se tourmenter le corps et 1'-:
Zich veel moeite geven. Corps et -: Met
hart en ziel. Il est un corps sans -: Hij weet
niet hoe hij 't heeft. 2. Ziel (na den dood).
Fête des -s : Allerzielen. Dieu veuille avoir
son -: God zij hem genadig. - en peine:
Rustelooze z. (aan de oevers van den Styx).
Errer comme une - en peine : Doelloos
ronddolen. Le pays des -s : De onderwereld.
Rendre l'-: Den laatsten adem uitblazen.
3. Persoon, ziel. Ne. .. . pas - qui vive:
Geen levend wezen. 4. Hoofdpersoon,
ziel. 5. Levensbeginsel, ziel. Grandeur d'-:
Grootmoedigheid. Une grande -: Iem.
met verheven gevoelens. Il n 'a pas d'-:
Hij is gevoelloos. Jusqu'd l'-, jusqu'au
fond de l'-: Tot in 't diepste van 't gemoed,
innig. A fendre 1'- : Hartverscheurend.
Sans -: Gevoelloos. Etre tout -: Zeer
gevoelig zijn. Une bonne -: Een goede ziel,
sukkeltje. Une belle -: (letterk.) Een
gevoelig hart; een schoone ziel. Mon -,
ma there -: Mijn liefje. mijn hartje. Ouvrir
son -: Zijn hart uitstorten. Avec -: Met
gevoel. Avoir sur l'-: Op zijn geweten h.
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Il donne de 1' - a: Hij blaast leven in.
Sur mon -: Op mijn woord. En mon et conscience: Naar plicht en geweten. Dans
l'-: Met hart en ziel. (fig.) Line etoffe
sans -: 'n Stof zonder kracht, - pit.

6. Het binnenste, voornaamste deel van een
voorwerp. Luchtklep (blaasbalg). Ziel
(kanon). Stapel (viool). Middeldraad (touwen ). As (der treden van een trap). Kern,
grondflour (van standbeeld ) . - d'une devise:
Verklaring, motto. Une -- de verite: Een
kern van waarheid.
Ame: (o ud ) Geliefd.
Amedee m.: Amadeus.
Amelanchier m.: Rotsmispel. Krentenstruik.
Annelle v . : Amalia .
_Ameliorable: Verbeterbaar. Ameliorant. m.: Verbeteringsmiddel. Ameliorateur m.: Volbloed dekhengst. I bv.nw.:
Verbeterend. Amelioration v.: 1. Het
verbeteren. Het zuiveren. 2. Verbetering.
Ameliorer ov .w . : Verbeteren. Zuiveren .
Meer waarde doen verkrijgen. Veredelen. /
s'- : Beter worden.
Amen (spr.. amenn) tusschenw.: Zoo zij
het. Amen. / (spr.. aman) m.: Dire - a
tout: Op alles ja en amen zeggen. Depuis
Pater jusqu'd -: Van A tot Z.
Amenagement m . : Inrichting . Regeling
van den houthak. Amenager ov .w . :
Gemakkelijk inrichten. - une forêt: Den
houthak regelen in een b. Amenagiste m.:
Boschopziener.
Amendable : 1. Verbeterbaar . 2. (o u d )
Beboetbaar. Door geld verzoenbaar. Amende v.: 1. Geldboete. Etre mis a l'-: Beboet
worden. Les battus paient l'-: Wie de
schade heeft, heeft de schande er bij. Etre
a 1'- d'un diner: Een dineetje moeten betalen voor straf. 2. Herstel van het kwaad
dat men heeft gedaan. - honorable: Eerherstel. Faire - honorable : Openlijk schuld
belijden ; (f ig. ) vergiffenis vragen . Amendement m.: 1. Verbetering (grond). Verbeteringsstof . 2. Wijziging tot verbetering
(wet ) . 3. Verbetering . Amender ov .w . :
Verbeteren. (Een wetsontwerp) wijzigen.
Verbeteren (door bemesting). / onov .w. :
Beteren. Jamais cheval ni mechant homme
N'amenda pour alter a Rome : Door reizen
wordt men niet beter. / s'-: Zich beteren.
Amene : Lieflijk, welwillend.
Amene m.: Dagvaarding om voor den
rechter te verschijnen. Amenee v.: (Water )toevoer ; -leiding. Het strijken (vlag).
Amener ov .w . : 1. Mee-, aanbrengen.
Aan-, toevoeren. Vervoeren. Geleiden.
In zwang brengen. Veroorzaken. Mandat
d'-: Bevel tot aanhouding en voorleiding
(voor den rechter). - a son opinion : Tot
zijn gevoelen overhalen. - la conversation
sur : Het gesprek brengen op. Comparaison
amen& de trop loin: Gezochte vergelijking.
Un malheur en amene un autre : Een ongeluk
komt zelden alleen. Chaque jour amene
ses peines : Geen dag zonder zorgen. (to onee 1) - le denoament: Handig de ontknooping aanbrengen. 2. Dichter naar zich
toe trekken. Ophalen (visch). Strijken
(zeil); vieren. - le pavilion: De vlag
neerbalen ; (f ig . ) toegeven ; zich overgeven . 3. Trekken (nummer); gooien (pun-
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Amënite-Ammoniaque

ten ) . / s'--: (f a m.) Komen aanzetten.
Amenitê v.: Lieflijk-. Zacht- (lucht).
Vriendelijk- , liefta llighe id . (s p o t ) Des -s:
Vinnige aardigheden, lieflijkheden. Depourvu d'-: Scherp, wrang, bitter.
Amenuisement m . en -iser ov .w . :
(Het) dunner maken. Afdunning (Het)
verfijnen. / s'-: Dunner worden.
Amer bv.nw.: 1 . Bitter. Avoir la bouche
amere : Een bitteren smaak in den mond
hebben. L'onde amere: 't Zilte nat. - a
la bouche, doux au cceur: Bitter in den mond
maakt het hart gezond. Eau amere : Moederloog. 2. (fig. ) Bitter, smartelijk . Betise
amere: Allerdomste streek. Livre -: Bijtend
scherp boek. / m.: Gal. ( y olk) Galblaas.
Bitter (drank). (geneesk.) Plantaardig
versterkend middel. Amerfeuille v.: Klis.
Americain by .nw .: Amerikaansch . (v o 1 k )
Avoir l' veil - : Een doordringenden blik
h. Vol a l'-e : Diefstal door voorwending van een vreemdeling te zijn die zijn
portefeuille niet zelf wil bewaren. / m.:
Amerikaan. (f ig.) Diefjesmaat. Kwartjesvinder.. Amêricaine v.: Amerikaansche.
Licht open rijtuig. Americanisation v.
en -iser ov .w . : Veramerikaanschen . Arne ricanisme m.: Eigenaardige uitdrukking
der Engelsch sprekende Amerikanen. Amerik. nationalisme. Studie van taal en zeden
van het oude A. Leer der Amerik. modernisten. Americaniste m.: Kenner der
zeden en talen van het oude Amerika.
Amerik. modernist. Americo- : Amerikaansch. Amerie Vespuce : Amerigo Vespucci. Amerique v.:Amerika. L'--- centra le :
Middel-A.
Amerissage m . en -erir (s o m s amerer )
onov.w.: (Het) neerdalen -, - landen op
het water.
Amers m .mv . : Landteekens .
Amertume v.: 1. Bitterheid, bittere
smaak . 2. (f ig . ) Het grievende , smart .
Zielsverdriet, hartzeer. Het kwetsende.
Gal (in woorden). Abreuver d'-: Door en
door verbitteren.
Amethyste v.: Violetkleurig kwarts; edelgesteente, amethist.
Ameublement m.: Meubelen; stoffeering.
Ameublir ov .w . en -issement m . : (Het )
losser maken, - omwerken (grond). (recht)
(Het) inbrengen van onroerend goed als
roerend.
Ameulonner ov.w.: In oppers zetten.
Ameutement m . en -er ov .w . : 1.
(Het) samenkoppelen. 2. (f ig.) (Het)
ophitsen, - te hoop doen loopen. / s'-:
Samenrotten.
Ami, —e : 1. Vriend, vriendin. - de
cceur: Boezem-. - de la rnaison: Huis-.
- lecteur: Goedgunstige lezer (in een
voorrede). Qui vice ? Ami. Werda ? Goed
yolk. Les bons comptes font les bons -s:
Effen rekeningen maken goede vrienden.
Mon bon -, mon bet -: Vrindje, kereltje, maatje. - de tout le monde, - du
genre humain : Allemansvriend is niemands
vriend. -s au preter, ennemis au rendre:
Graag leenen, niet graag teruggeven. -s
comme cochons : Judasvrienden, v. uit
eigenbelang. -s jusqu 'el la bourse : Vrienden
op voorwaarde dat men uit elkaars beurs
blijft. Mon amie, m'amie: Liefste, schatje.
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Il est bon d'avoir des -s partout: Men moet
den duivel te vriend houden. De mes -s:
Met mij bevriend. Iles des Amis: Vriend-

schapseilanden. 2. Makker. Goede kennis.
- de college : Schoolmakker. Mon -, l'-:
Vriendje, mannetje. Mon -: Man, manlief.
3. Voorstander, aanhanger, -ster. 4. Liefhebber, beminnaar, beschermer, -ster. 5.
Kwaker, -in. La Societe des Amis: De
Kwakers. 6. Minnaar, amant. Minnares,
ma itresse . / by .nw . : Bevriend . Bekend .
Toegenegen, gunstig gezind; gezellig (b.v.
lamp). Couleurs -es : Verwante k.
Amiable : Vriendschappelijk. A l'-:
In der minne; uit de vrije hand. Vente
a l'- : Onderhandsche verkoop. Amiablement : In der minne.
Amiante m. : Steenvlas, buigzaam asbest.
Carton d'-: Asbestplaat (voor dakbedekking) . Amiantin : Van asbest.
Amibiose v.: Ziekte veroorzaakt door
amihen. Amibe : m.: Wortelpootig oerdiertje.
Amieal : Vriendschappelijk. Amicale v.:
Vereeniging van onderwijzers of oud-leerlingen. Onderlinge hulpvereeniging. Amicalement bw . Amicaliste by .nw . : Die
een voorstander is van -. / m.: Lid gener
amicale.

Amiet m . : (K a t h . ) Linnen doek over
hoofd en schouders, humeraal.
Amidon m.: (Rauwe) stijfsel. Zetmeel.
Amidonnatje m. en -er : (Het) stijven.
- poederen (pruik ). Amidonnerie v.: Stijfselfabriek. Amidonnier : Stijfselkoopman.
-fabrikant.
Arnie v.: 1. z. arni. 2. Moddervisch.
Amienois : Uit -; bewoner van Amiens.
Amilear : - Barca : Hamilcar Barcas.
Un -: 'n Vroolijk, guitig persoon.
Aminche m . : (v o l k ) Vriend.
Amincir ov .w . : Dunner -, platter maken.
Cette robe amincit: Maakt dunner. / s'-:
Dunner -, platter worden, spits toeloopen.
Amineissement m.: Verdunning. Het
dunner maken.
Amiral m . : Admiraal . -schip . (p la t )
Mes. / bv .nw . : Admiraals- . Amiralat
m.: Admiraalsrang. Amirale v.: Admiraalsvrouw. Amiraute v.: Admiraliteit,
beheer der marine. Admiraalschap.
Amitie v. (spr.. -tge): 1. Vriendschap.
Des -s: Vriendschapsbetuigingen, voorkomendheden. L'- passe le gant: Onder
vrienden maakt men geen complimenten.
Ne laissez pas croitre l'herbe sur le chemin
de l'-: Verwaarloost uw vrienden niet.

2. Goede verstandhouding. 3. Genegenheid.
Mot d'-: Vriendelijk woord. Nom d'-:
Troetelnaam. Prendre en -: Vriendschap
opvatten voor. 4. (fa m.) Gunst, genoegen.
Faites-moi l'-: Doe me 't plezier. 5.
Groet. Mes -s chez vous : De complimenten
thuis. 6. Vriendelijke behandeling, beleefdheid. 7. (handel) Le ble a de l'-: 't
Koren voelt vettig aan. Cette etoffe n'a
pas d'-: Die stof is stug.
Ammi m.: (plantk.) Akkerscherm.
Arnrnodyte m.: (dierk.) Smelt.
Ammoniac, -iaque : (scheik.) Ammoniak . Sel - : Salmiak. Ammoniacal,
-iacê : Ammoniak bevattend. Ammo niaque v.: Ammoniak. - caustique:
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Ammonite—Amperemetre

Ammonia . Ammonite v . : Ammonshoorn.
Ammophile v.: (plantk.) Helm.
Amnesie v.: (geneesk.) Verlies -,
zwakte van geheugen. Herinneringsdefekt.
Amnesique m . : Lijder aan geheugenzwakte.
Amnion, -nios m. : Lamsy lies . Amnistique : Liquide —: Lamsvocht .
Amnistie v.: Amnestie, algemeene vergiffenis, - kwijtschelding van straf .
Amnistie m. : Begenadigde. Amnistier
ov .w . : In de amnestie doen deelen ; in
vergetelheid begraven.
Amocher ov .w . : (v o 1 k ) Een leelijken
opstopper geven aan, knauwen.
Amodiataire m . : Pachter . Amodiateur
m. : Verpachter . Amodiation v. : Verpachting. Amodier ov .w .: Verpachten.
Amoindri m. : Onvolwaardige. Amoindrir ov .w . : Verminderen, verkleinen. Verre
-issant: Verkleinglas. / onov.w. en s'—:
Minder -, kleiner worden, afnemen, achteruitgaan. Amoindrissement m. : Vermindering . Verlaging in rang.
Amollir ov .w . : Zacht -, week -, lenig
maken. (f ig. ) Vermurwen, verteederen.
Ontzenuwen. Verzwakken. Style amolli:
Ontzenuwde, krachtelooze stip. / s'--:
Zacht -. (fig. ) Krachteloos, verwijfd -.
Zachter gestemd worden. Amollissant:
Ontzenuwend. Amollissement m. : Weekheid . Verzachting. Verslapping, ontzenuwing .
Amonceler ov .w . : Ophoopen, -stapelen.
In menigte bijeenbrengen. Amoneellement
m. : Opeenhooping.
Amont: Stroomopwaarts. Le pays d'—:
Het hooger gelegen land. En — de : Boven,
de rivier op. (zeev . ) Vent d'—: Landwind.
Amoral: Die geen zedelijke wetten
erkent. Amoraliser onov .w . : Geen zedelijke wetten erkennen. Amoraliste by .nw .
en m. : (Iem. ) die geen zedelijke wetten
erkent. Amoralisme m., -ite v . : Het
leven zonder zedelijke wetten te erkennen.
Amorcage m. : Het aanlokken. - beginnen . - brengen op . Amorce v . : 1.
Lokaas. (f ig. ) Verleiding, aanloksel. —
vive : Lokvisch. Se laisser prendre a l'—:
Voor de verleiding bezwijken. 2. Pankruid.
Slaghoedje (— a percussion). Sans briller
une seule —: Zonder een schot te lossen.
3. Lont. 4. (nieuw) Begin. (fig.) Les
—s qu'elle trouve : Datgene dat Naar er op
wijst om in zekere richting voort te gaan.
5. Beginweg. Amoreer ov .w . : 1. Van
aas voorzien. — l'eau: Azen. 2. Met aas
lokken. (f ig. ) Aanlokken, verleiden. In
den val lokken. 3. Kruit op de pan doen,
een slaghoedje opzetten. 4. Aan den gang
brengen. — une pompe : Een pomp bewateren . 5. Beginnen. — qn sur : Iem. brengen
op. I s'—: Zich afteekenen, beginnen.
Amorceur, -euse : Lokvogel. Beginner,
-ster . Onstekingstoestel. Amorcoir m. :
Aastoestel . Schulpboor.
Amorphe : Vormloos, niet gekristalliseerd . Niet tot helderheid gekomen (bewustzijn ) . Amorphie v . : Vormloosheid.
Amoroso : (m u z .) Teeder, innig.
Amorrhêen : Amoriet (in Kanadn ).
Amortir ov .w . : 1. (f ig. ) De kracht
breken van (slag), matigen (snelheid ),
breken (vat), temperen (licht, kleur ),
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dempen (geluid ; slingerwijdte ) . Delgen,
afbetalen. (Geheel ) afschrijven. 2. (fig. )
Stillen, allengs verdooven (smart ), uitblusschen (hartstocht). 3. Murw koken
(vleesch). Blusschen (kalk). 4. (zeev.)
Navire amorti : Bij laag water gestrand
schip. 1 s'—: Verflauwen, bedaren. Dempen
(slingerwijdte). Amortissable : Aflosbaar.
/ m. : -e staatsschuld. Amortissement
m. : 1. Afkoop (rente) ; aflossing (schuld ) ,
amortisatie ; afschrijving. Sluitstuk . Demp ing (slingerwijdte ) . 2. (f i g.) Uitblussching .
— du vouloir: Verzwakking van den wil.
3. Het murw koken. 4. (z eev. ) Toestand
van eb . Stranding. Amortisseiir m. :
Schokhreker. Stroomdemper. / b y .nw . :
Die den schok breekt (rem b y . ) .
Amour m. (soms v.): 1. (mensch)
Liefde. — de Dieu: - tot (of van) God.
Pour l'— de Dieu : Om niet. Des —s:
Liefdesbetrekkingen . Faire l'—: Vrij en ,
het hof maken.; geslachtelijken omgang
hebben. Filer le parfait —: Langdurig en
kuisch beminnen. Pour l'— de vous :
Om uwentwil. — apprend aux tines a
danser : L. doet wonderen. • A haltre Taut
I'—: Als er klappen vallen, verdwijnt de
1. On revient toujours a ses premieres —s:
Oude 1. roest niet. Se prendre d'— pour:
L . opvatten voor. 2. (dier ) Paardrift.
Etre en —: Loopsch, krolsch, tochtig (koe),
bronstig (vogel ) zijn . La terre est en —:
De grond bezit welige groeikracht. 3.
Geliefde. Mon —, m'—: Liefje, schatje.
II n i g a point de laides —s: leder vindt
zijn meisje mooi. 4. Liefdegod, Cupido ,
Eros. Les —5: Liefdegoodjes. C 'est un
—: 't Is 'n snoesje. Un — de petite montre,
- de petite chevre: Een schatje -, hondje
van 'n. . . Quel —1 Hoe lief! Pomme d'—:
Tomaat . 5. Levendige belangstelling, zucht.
L'— de la gloire : Roemzucht. Avec —:
Liverig ; gevoelvol. 6. Amoer (rivier ) .
7. (plantk.) — en cage: Jodenkers.
Amourachement m. : Dwaze bui, do Ile
voorkeur . Amouracher ov .w . : (f a m . )
Het hoofd op hot brengen. / s'—: Smoorlijk verliefd worden. Zich verslingeren.
Amourette v. : Voorbijgaande liefde, minnarij . Liefje. Ruggemerg (schaap, kalf ).
Schubwortel. Trilgras (— des pres). Koekoeksbloem . Amoureusement: Verliefd.
(kunst) Met zekere voorliefde. Amoureux,
-euse by .nw . : 1 . Verliefd . Rendre —: Liefde
inboezemen. — fou: Smoorlijk verliefd.
Lettres -ses : Minnebrieven. Terre -se : Vruchtbare grond. Drap —: Zacht taken. 2. (f ig. )
Verzot, gesteld op . Gehecht aan. Ingenomen met. — de verite: Waarheidslievend.
Pinceau —: Mollig penseel. I m. en v. :
Geliefde. Minnares, vrijster. (f ig. ) Beminnaar (van). Amour -propre m.: E igenliefde . Hooge dunk.
Amovibilitê v. en -ible : Afzetbaar-.
Herroepbaar-. Afneembaar-. Verstelbaar(heid ) .
Ampelidees v.mv. : Wijnstokachtigen.
Ampelographie v. : Studie van den wijnstok .
Ampere m. : Eenheid van de electrische
stroomsterkte, ampere. Amperemetre m . :
Ampéremeter, galvanometer tot meting
van stroomsterkte.
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Amphibie—Anacoluthe

Amphibie by .nw. en m. : 1 . In 't water
en op het land levend (dier of plant),
tweeslachtig (dier)). 2. (fig.) Waarin veel
dingen vermengd zijn. fem. die twee geheel
verschillende vakken uitoefent. Dubbelzinnig (mensch). Anion —: Land- en watervliegtuig . Amphibien bv.nw. : Amphibieachtig. I m.mv.: (nat. hist.) Kikvorschachtigen . Amphibologie v. : Dubbelzinnigheid. Amphibologique en —ment:
Dubbelzinnig.Amphibraquem.:(dichtk.)
Amphibrachys
— —).
Amphictyon (spr . -lion) m. : Afgevaardigde van een godsdienstig verbond tusschen de primitieve volken in het oude Griekenland . Amphictyonie (spr. -tio-) v. :
Amphictyonenverbond.
Amphigouri m . : (f a m . ) Raadseltaal; gezochtheid.Arnphigourique: Raadselachtig.
Amphioxus m. : Lancetvischje. Amphiseien : Tweeschaduwige. Amphitheatre m. :
1. (oudh. ) Rond gebouw met trapsgewijs
oploopende zitplaatsen, waarin spelen plaats
hebben. 2. Deel van den schouwburg, dat
oploopt. Publiek dat daar zit. 3. Gehoor-,
collegezaal. Le grand —: De Aula —
anatomique , - de dissection : Snijkamer. En
Trapsgewijze oploopend.
Amphitrite V. : God in der Zee. De zee.
Amphitryon m . : Amphitryo . (f ig . )
Gastheer . Amphitryonne v. : Gastvrouw.
Amphiume v. : Aalsalamander..
Amphore v.: (Wijn )vaas, amphora.
Amphorique : Van een amphora .
Ample: 1. Wijd , ruim , breed. 2. (f ig. )
Veelomvattend. Rijkelijk. Nader, zorgvuldig (onderzoek ). Omstandig. Overvloedig. Lang. Rijk. Plus — informe:
Nader onderzoek. Amplement: Ruimschoots . Breedvoerig. Wijdloopig. Ampleur
V. : 1. Breedte, wijdte. 2. (fig. ) Breedte,
breedvoerigheid , omvang .0vervloed . Breed-,
statigheid. Gedragen karakter. Omvang.
Prendre toute son —: Zich geheel verbreiden .
Amplexicaule : Stengelomvattend. Amplexion v. : Omvatting.
Ampliatif : Aanvullend. Ampliation
v.: Verwijding, verbreeding. Uitzetting.
Afschrift (acte). Collationneering (telegram ). Pour—: Voor gelijkluidend afschrift .
Amp Tier Uitstel len . Amplifiant : Vergrootend. Amplificateur v. : Wijdloopig spreker. Opsnijder. Vergrootingstoestel. Versterker (radio). / bv.nw. : Vergrootend,
-ings, die 't geluid versterkt. Amplification v. : Vergrooting (kijker ) . Uitweiding.
(s c h o ol) Opstel over een gegeven onderwerp
Wijdloopigheid, omhaal. Amplifier ov .w . :
Vergrooten. -sterken (radio)). Uitbreiden.
Uitweiden over . Overdrijven. I onov .w. :
Zijn verbeelding laten werken. Amplitude
v.: Omvang. Amplitudo, slingerwijdte. Afstand van op- en ondergangspunten der zon
van 0. en W.
Ampoule v. : 1. Wijdbuikig fleschje.
La sainte A-: ,dat de olie bevatte waarmee
de Fransche koningen werden gezalfd.
2. Peer (v. electr. licht).3. Blaas. 4. (gene es k .) Ampul, fleschje voor injectievloeistof . Ampoule : Opgeblazen. Hoogdravend,
gezwollen.
Amputation v. en -er : (Het) afzetten.
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(f ig. ) (Het)) verminken. Ampule: Geamputeerde . Ampule du bras droit : Wien de
rechter arm is afgezet.
Amuir (s' ) en -issement m. : (to a lk )
(Het)) stom worden, - uitvallen, - wegvallen .
Amulette v. : Talisman.
Amunitionnement m. en -onner ov.w. :
(Het)) voorzien van ammunitie.
Amure v.: (zeev.) Hals (aan zeil) .
Amurer ov .w. : De halzen aanzetten van.
Amusable: (Gemakkelijk) to vermaken.
Amusant: Vermakelijk, dat den tijd verdrijft . Amuse : Prettig, onderhoudend.
Amusement m. : 1. Tijdverdrijf, -korting.
Oponthoud. 2. Afleiding (van ernstigs).
3. Vermaak, genoegen. Etre l'— de: De
speelbal zijn van. Amuser ov .w. : 1. Den
tijd doen verliezen. Ophouden. 2. Afleiden,
afleiding geven aan. Misleiden, paaien.
— le lapis : Door praten de belangstelling
(van het spel) afleiden ; (f ig. ) kletsen.
3. Vermaken. /
1. Zich vermaken.
2. s'— Zijn tijd verliezen treuzelen
met. — aux bagatelles de la porte : Zich
met nuttelooze dingen bezig houden. 3.
s'—
Behagen scheppen in. 4. s'—
Op den inval komen. 5. s'— de: Bespotten , voor den gek houden (iem. ). Pret hebben in (jets). Amusette v. : Tijdverdrijf ,
beuzeling. Spelletje. Speelpopje. Amuseur
m. : Hij die anderen vermaakt. Amusementkunstenaar.. Zwetser..
Amusie v. : Ziekelijke stoornis.
Amygdale v. : Amandel (keelklier ).
Amygdalaire, -dale: Amandelvormig. Les
-ees : De amandelachtigen. Amygdalin:
Met amandels. Amygdalite v.: (geneesk.)
Amandelontsteking.
Amylace : Zetmeelhoudend, stijfselachtig.
Amyle m. : Zetmeel. Amylique : Door
gisting van aardappelmeel ontstaan.
An m.: Jaar. Le jour de l'—, le nouvel
Nieuwjaarsdag. — et jour : Een jaar
en een dag (als termijn ). Deux lois l'—:
Twee maal per j. Bon — mat Gemiddeld 's jaars. L'— de grace, l'— de noire
Seigneur : 't Jaar Onzes Heeren, na Christus.
L'— premier : 't Jaar een van de Fransche
Republiek (1792 ). L'— du monde: J .
van of de schepping. Je m'en moque comme
de l'— quarante : 1k geef er geen zier om.
Les —s : Ouderdom, hooge leeftijd . Les 40
—5 de Mussolini : De 40ste verjaardag
van M . Ses vingt —s ont sonne : Hij is al
twintig. La fleur des —s : De bloei des 'evens.
Ana (mu . ana) m. : Verzameling anekdoten (over een bekend persoon ).
Anabaptisme (spr . -bat .) m. : Leer der
Wederdoopers. Anabaptiste (spr . -bat .)
m. : Wederdooper. --mennonite: Doopsgezinde. by .nw . : Der Wederdoopers.
Anabase v. : Anabasis (van Xenophon):
Anacarde m.: (plantk.) Anacardium.
Anachorete (spr. -ko-) m . : Kluizenaar.
Repas d'—: Sober maal. Anaehronique
(spr. -kr-) : Onjuist in de tijdrekening.
Verouderd, niet van onzen tijd. Anachronisme (spr . -kr-) m. : 1. Verwarring in
de tijdrekening. — de langage : - van de
taal der verschillende tijdvakken. 2. Ouderwetsch verschijnsel; -e uitdrukking.
Anacoluthe v. : (ta a lk. ) Onderbreking
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van de begonnen constructie van een zin.
Anaer6ontique : V ers -s : M inned ichtj es ,
zooals Anacreon ze gemaakt heeft of zooals
de Renaissancedichters die maakten op
zijne inspiratie .
Anaerobie v. : Organisme dat zonder
zuurstof leven kan.
Anagalliclee v. : Guichelheilachtige.
Anagranune v. : Letterverzetting, waarbij men een woord, zin of gedicht uit een
ander maakt (b .v. mare en amer zijn anagrammen van rame).
Anal : Van den aars, aars-.
Analeetes m.mv. : Bloemlezing.
Analepsie v. : Herstel van krachten.
Analeptique by .nw . en m. : Versterkend
(middel) .
Analgesiant by .nw. en m. : Ongevoelig
makend (middel). Anaigêsie of -algie
v . : (gene e s k . ) Ongevoeligheid . Analge sier ov .w . : Ongevoelig maken. Analge sique bv.nw. en m. : Ongevoelig makend
(middel ) . Analgesisant by .nw . en m. :
(n i e uw) (Middel) dat ongevoelig maakt.
Analogie v . : Overeenstemming. Verwantschap . (ta a lk. ) Analogie, taalovereenstemming . Analogique, -ment : Volgens de wetten der overeenstemming. Ana logisme m. : Redeneering volgens de wetten
der overeenstemming. Analogue : Soortgelijk , overeenkomstig; dergelijk . I m. :
Woord van gelijke beteekenis. Weerga .
Analphabête, (s o m s) -betique m . :
Iem. die niet heeft leeren lezen, analphabeet. Analphabètisme m. : Gebrek aan
kennis van 't lezen .
Analyse v. : 1. Ontleding, ontbinding.
Faire 1'- de : Ontleden. Par voie d'-:
Langs analytischen weg. Avoir l' esprit d'-:
Juist de drijfveeren van de ziel weten te
onderscheiden. En derniere -: Alles wel
overwogen, ten slotte. - grammaticale:
Taalkundige o . - logique : Redekundige
o . 2. Kart overzicht, uittreksel. 3. Analytische meetkunde. Analyser ov .w . : Ontleden , ontbinden. Een kort overzicht
maken van. / s'-: Zijn geheimste gedachten
en gevoelens ontleden. Analyseur m. : Ontleder.. Analysator, dubbelbrekend prisma.
Analyste m. : Wiskundig analyticus. Ana lytique : Ontledenci , analytisch . ( t a a lk . )
Ordre -: Zinsbouw die de opvolging der
logische analyse in acht neemt. Langue
-: Taal die zich vooral van verbindingswoorden bedient. Compte rendu -: (Kamer )overzicht in 't kort. Table -: Verklarende
inhoudsopgave. Index -: Register op slagwoorden . Analytiquement : Langs analytischen weg.
Anamorphose v . : Drogbeeld .
Ananas (spr.. anana) m. : Ananas.
Anapeste m. : Versvoet van twee korte
en een lange lettergreep . Anapestique :
Anapestisch.
Anaphore v. : Nadrukkelijke herhaling.
Anaphylactique : Betrekking hebbend
op de anaphylaxie v. : Overgevoeligheid
van 't dierlijk organisme voor soortvreemde
eiwitstoffen.
Anarchie v. : Regeeringloosheid ; staat
zonder wetten. (f ig. ) Bandeloosheid . Anar ehique en -ment : Regeering-, wetteloos .
De anarchie bevorderend. Anarchisant
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m. : Aanzetter tot a . f b y .nw. : Met anarchistische neigingen. Anarehisme m. :
Leer -, systeem der a . Anarehiser ov .w. :
Tot regeeringloosheid aanzetten. Anarehiste
m . : Voorstander van a. / by .nw . : Der
anarchisten . Anareho (t) m . : (o n g . -ID.e t . )
Anarchist.
Anarrhique m.: Zeewolf (- loop) .
Anastase m . : (n a a m ) Anastasius . Ana stasie v.: (naam) Anastasia. (fig.) De
censuur .
Anastomose v.: (geneesk.) Samenkomst (bloedvaten, zenuwen ) . Anastomo
ser (s' ) : Samenkomen, uitmonden.
Anastrophe v. : Woordomzetting.
Anathematisation v. en -iser : (Het )
in den kerkban doen, den banbliksem
slingeren naar. (f ig . ) Very loeken . Anatheme m. : 1. Banvloek, kerkban. Lancer -,
fulminer l'- contre, /rapper d'-: Den
banvloek uitspreken over ; (f ig. ) vloeken.
2. (fig.) Afkeuring, vloek. Dire - á:
Afkeuren. Crier - sur : Luide vervloeken.
3. Iem., die onder den banvloek ligt. /
by .nw. : Van den banyloek.
Anatife v . : Eendenmossel.
Anatomie v. : 1. Ontleedkunde. Ontleding. Faire l'- de: Ontleden ; (f ig . )
nauwkeurig onderzoeken. Piece d'-: Preparaat . 2. (f ig. ) Nauwkeurig onderzoek,
ontleding. 3. Pleister-, (was )figuur ; beeld.
4. Vormen. Anatomique : Ontleedkundig.
Anatomiquement : Langs anatomischen
weg . Anatomiser : (o u d ) Ontleden. (f ig . )
Grondig onderzoeken. Anatomiste : Ontleedkundige. (f i g . ) Onderzoeker..
Ancestral o : Voorouderlijk. Ancestralitê
V. : Voorouderlijke invloeden. Aneetres
m.my . : Voorouders. Vroegere geslachten.
Un ancetre : Een voorzaat ; (f ig. ) - oudere.
Aneette v. : Luskoordje. -s: Leuvers.
Anehe v. : 1. Mondstuk. 2. Tong (die
het geluid voortbrengt) ; rietje. Jeu d'-,
- a -: Tongwerk.
Anchilops (spr.. -kilopss) m. : Traanheuvel.
Anehise (spr.. anki-) m. : Anchises (vader
van Aneas).
Anehois m. : Ansjovis.
Aneien by .nw . : 1. Oud, overoud. 2.
Vroeger ; ex-. L'- regime: 't Regeeringsbestel in Frankrijk tot 1792. -ne maison
W .: Vroeger W. Des -s ages : Van den
ouden tijd . - soldat : Gewezen s., oudgediende. Pline l' Ancien: Plinius de Oudere.
/ m. : 1. Oudere (broer) . Oudere collega ;
oudere (in dienstjaren of lidmaatschap ) .
(f am. ) Grijsaard. Ouderling (in de kerk ) .
Oudere soldaat. Overman (gild ). L'- des
fours: De Oude der dagen, God. 2. Les
Anciens : De oude volken ; - oude classieke
schrijvers. Crier un A-: Een classiek schrijver aanhalen . 3. (f a m . ) Les -s : „De ouwe
lui", mijn oudjes. Anciennement : Eertijds .
In overoude tijden. Aneiennetê v. : 1.
Oudheid. Ouderwetschheid . 2. Vroegere
in-diensttreding, - opneming in een genootschap . Avancement par rang d'-, - a l'-:
Bevordering naar 't aantal dienstjaren,
- ancienniteit.
Ancile m.: (gesch.) Heilige beukelaar
(te Rome ) .
Aneillaire : Van -, met dienstboden.
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Ancolie v. : (p lantk. ) Akelei (- com-

mune).

AneOne v . : Ancona (Italie ).
Aneyle m . : Kophoornslak .
Ancrage m . : Ankerplaats . Het ankeren .
Droit d'-: Ankerrecht. Anere v . : 1.
(Scheeps )anker . Etre a Voor a .
liggen Chasser jouer sur ses -s : Op zijn
ankers drijven . Jeter
't A . laten vallen ;
(f ig. ) zich vestigen ; rust vinden. Maitresse
- de salut, - de misericorde : Nood-,
plechtanker ; (f ig . ) laatste hoop . L'sacree: Het geloof Jeter sacree: Sterven ; rust nemen. 2. Anker (in horloge,
van magneet ) . IJzeren muurhaak . Ancrer
onov .w : Ankeren . I ov .w . : Met een anker
vastmaken . (fig. ) Vastmaken, wortelen,
bevestigen . Ancre dans : Vastgeroest in .
s'-: Voor anker gaan . (f ig. ) Zijn intrek
nemen. Zich vastklampen aan, - houden
aan, niet willen toegeven. Anerure v . :
Anker, -ring en -stok Muuranker . Plooi
Andain m . : Zwa de .
Andabate m. : Andabata , gladiator die
in den blinde streed.
Andalou (s ) , -se : Andalusier, -ische .
Un Een Spaansch paard . l b y .nw :
Andalusisch . Andalousie v . : Andalusie
Andante , (s o ms ) -te bw . en m . : (m u z . )
Matig langzaam (stalk) . Andantino bw.
en m . : Een beetje minder matig langzaam
(stuk ) .
Andin : Der Andes .
Andorran : Uit Bewoner van Andorre
v . : Andorra .
Andouille v . : 1. Worst, beuling.
-detabc:
Rol tabak, karot . Rompre des
-s sur le genou : Het onmogelijke probeeren . 2. Sukkel, stoethaspel . I bv.nw.:
Stoetelig. Andouiller m.: Uitspruitsel
(aan gewei ) . Andouillette v . : Kalfsworstje .
Andraire : (plantk.) Met meeldraden.
Andre : Andries, Andreas . (fa m ) Pantoffelheld . Andrene m . : Aard-, zandbij .
Andrinople m . : Adrianopel . Rood katoen .
Rouge d'- : Turksch rood .
Androcee V. : (p lantk. ) Manlijke organen . Androgenie v . :Voortplanting. Andro gyne bv.nw.: (p lantk. ) Tweeslachtig.
m . : Tweeslachtig mensch, hermaphrodiet .
Androlfitre m . : Menschenaanbidder. . An drade m . : Beweegbare pop, automaat .
Androlfitrie v.: Menschenaanbidding.
Andromaque v . : Andromache (gemalin
van Hector ) . Andromede v . : 1. Andromeda (gemalin v . Perseus ) . 2. Rotsbes .
Andronic m . : Andronicus .
Androphobe : Mannenvreezend, -hatend .
Androphobie v . : Mannenhaat, -vrees .
Androphore m.: (plantk.) Helmstijl.
Ane (fine)) m . :1 . Ezel, grauwtje , langoor..
- de bat: Last-.
rage : Zebra. - sauvage:
Onagra Serieux comme un qu'on etrille:
Met een deftige houding . Mechant comme
un - rouge: Hoogst boosaardig, een echt
kreng. L'- de la Fable: De zondenbok .
A rude -, rude tinier : Op een ruwe kwast
past een ruwe bijl . C'est 1'- du moulin:
Hij moet het meeste werk doen ; hij is de
zondenbok. Faire 1'- pour avoir du son,
- du chardon : Zich dom houden om iets
nog eens te hooren ; - wat te krijgen .
Nul ne sait mieux que

oil le bat le
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blesse : leder weet waar de schoen hem
wringt . Faute d'un point, Martin perdit
son -: De minste onoplettendheid kan
een zaak doen mislukken . Le coup de pied
de l'-: De laatste beleediging die een
lafaard een weerloozen vijand aandoet .
Etre comme l'— de Buridan : Niet weten
hoe te beslissen . z. aiguillon 2. Peau
d'-: Ezelsvel ; (f ig . ) de Sprookjes van
Moeder de Gans. L'- du commun est toufours le plus mal bate : Men trekt altijd
eigen belangen boven die van het a Igemeen voor. On ne saurait faire boire un
qui n'a pas soif : Met onwillige honden
is het kwaad hazen vangen . Il y a plus
d'un - a la foire qui s'appelle Martin:
Er is meer gelijk dan eigen. Je prouverai
que votre n'esl qu'une bete : Ik zal bewijzen
dat gij ongelijk hebt . Sangler comme un
Duchtig afrossen . A layer la téte d'un
on perd la lessive : Dat is den Moriaan
gewasschen . 2. (f ig. ) Domoor, uilskuiken.
Pont aux -s : Ezelsbrug ; iets dat Jan en
alleman kan begrijpen of weet . (school)
Bonnet d'-, oreilles d'-: Muts met
ezelsooren (voor domme kinderen ) ; (n ieuw)
dameshoofddeksel in dien vorm . Jeu de
1'- sale: Het Engelsche spel aunt Sally,
waarbij men met stokken een pijp moet
uitgooien, die een pop in den mond heeft.
3. Houten bok (voor 't vastzetten ) . En
dos d'-: Zadelvormig. Un dos d'-: Een
terreingolving.
Aneantir ov .w . : 1. Vernietigen, vernielen , uitroeien . (f ig. ) In onbruik doen
geraken . 2. (f ig. ) Hevig doen ontstellen,
verpletteren . 3. Uitputten. / s'-: Vergaan, vernietigd worden, verdwijnen . (f ig.)
devant : Zich in het stof buigen voor.
Aneantissement m . : 1. Vernietiging,
verdelging, verval. 2. Diepe verootmoediging (voor God ) . 3. Volslagen verval
van krachten. Neerslachtigheid. Flauwte.
Aneedotage m . : Het plaatsen van.
anecdoten . Anecdote v . : Belangrijke levensbijzonderheid .Verhaaltje .Grapje .Anecdoterie z . -age. Aneedotier m . : Anecdotenverteller . Aneedotique : Anecdotisch.
Van een werkelijke gebeurtenis.
Anee (finee ) v . : Last -, vracht van
een ezel .
Anemie v . : Bloedarmoede . - des
mineurs: Wormziekte. Anemia m. : Lijder
aan bloedarmoede. Anemier ov .w . : Bloedarm maken . (f ig. ) Verslappen . / s'-:
Bloedarm worden . Anemique : Lijder aan
bloedarmoede. / bv.nw.: Bloedarm.
Anemographe , -metre m . : Windkrachtmeter. . Anemone v . : Anemoon .
des bois: Bosch-. (dierk.) - de mer:
Zeeanemoon . Anemophile : Waarbij 't
stuifmeel door verstuiving wordt overgebracht. Anemoseope m . : Windrichtingwijzer.
Anerie (fine...) v Ezelachtigheid .Groote
bok.
Anerobie v . : Dier dat geen zuurstof
noodig heeft . Anerade : Zonder vloeistof.
BaromOre
Metaalbarometer.
Anesse ( an ) v . : Ezelin .
Anesthesie v. : (geneesk.) (Gevoels)verdooving. Anesthesier ov .w . : Verdoo=
yen. Anesthesieur m.: Specialiteit voor

79

Anesthesique—Angulaire

narcose. Anesthesique b y .nw. en m.:
Pijnstillend (middel). Anesthesiste m.:
Specialist voor toediening van verdoovende
middelen, narcose-specialist.
Anet(h) m.: (plantk.) Dille. — doux:
Venkel.
Anevrismal : (geneesk.) Gelijkend op
een anevrisme m.: Slagadergezwel. Rupture d'— : Slagaderbreuk . (o u d) — du
c ceur : Hartvergrooting.
Anfraetueux : Kronkelend, bochtig. Anfractuositê v.: Oneffenheid. Kronkeling.
Angarie v.: (zeev.; oud) Recht om
vreemde schepen voor zekere diensten op
te vorderen.
Ange m.: 1. Engel, hemelbode. —
dechu: Gevallen e . , duivel . (K a t h . ) Le
pain des —s: De hostie. — gardien, tutelaire: Beschermengel. Bon —: Goede
raadgever, helper. Etre aux —s: In den
zevenden Hemel zijn. Rire aux —s: Buiten
zich zelf van vreugde zijn ; (ong. bet.)
onnoozel lachen. Voir des —s violets:
Visioenen hebben. Comme un —: Volmaakt, zeer schoon, zoo ... als 't maar
kan. Il passe un —: Er gaat een dominee
voorbij. Au pater —, au rendre diable:
Graag leenen, ongraag teruggeven. Un
bouffi: Een kind met dikke wangen,
blaas-, bazuinengel. Faiseuse d'—s : Vrouw
die de Naar vertrouwde kinderen doet
sterven; - die afdrijft, engeltjesmaakster.
Mon —: Liefje , engel. Saut de l'—: Zweef duik. 2. Kettingkogel (boulet a 1'—). 3.
Le Saint Ange : De Engelenburg, San
Angelo (te Rome). 4. (naam) Engel. Isaac
Isaak Angetus. Michel —: M. Angelo.
5. — de mer: Schoorhaai, zeeengel.
Angêle v.: (naam) Engel(tje). Angêlique by .nw.: 1. Engelachtig, hemelsch.
Une salutation —: Fen wees gegroet (gebed
der Kath.). Le Docteur —: Sint Thomas
Aquinas. 2. Keurig fijn. / v.:1. (plantk.)
Engelwortel (— sauvage), (soort) snippers (van den geconfijten stengel gemaakt).
epineuse: Stekelige aralia . 2. (naam )
Angelika. Angeliquement : Engelachtig.
Angeliser : Engelachtig maken. Angêlisme m. : Hoedanigheid van engel. Angelot m.: (nat. hist.) Engelvisch. Kleine
kaas uit Normandie. Engeltje. Oude Fransche munt. Angelus, -emus (spr. -uss)
m.: (Kath.) Engel des Heeren (gebed
dat men 's morgens, om twaalf uur en
's avonds bidt), het of de Angelus. Bedeklokje.
Bewoner van Anjou;
Angevin : Uit
- Angers.
Angine v.: Keelontsteking, angina.
- couenneuse, - membraneuse : Diphteritis.
— de poitrine: Hartvang, angina pectoris.
Angineux : Van keelontsteking.
Angiographie, -logie v : Bloedvatenleer.
Angiome : Vaatgezwel.
Angiosperme by .nw. en v.: (plantk.)
Bedektzadige (plant).
Anglais : Engelsch. L'—: De Engelsche
taal. Un Engelschman; - paard;
(f ig.) lastige schuldeischer. Une —e:
Engelsche vrouw ; schuinschrift; engelsche
dans. Des —es : Lange krullen aan beide
zijden van het gelaat. A l'—e : Op zijn
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Engelsch, naar de Engelsche mode; koeltjes.
Filer a l'—e : Heengaan zonder van den
gastheer afscheid te nemen. Saluer a l'—e:

Met een handdruk (een vrouw) groeten.
Semaine —e : Engelsche week (met een
vrijen Zaterdagmiddag). Anglaisage m.
en -er : Den staart doen opstaan (van) .
Angle m.: 1. Hoek. — visuel, - optique : Gezichtsh.; gezichtsveld. — facial : Gezichts-, gelaatshoek.
solide: Lichaamshoek.
d'attaque: Invalshoek (vliegtuig).
(fig.) d'un mur: Scherpe kant van een
muur. (fig.) Les —s s'arrondissent: Het
onaangename slijt af. Arrondir les —s:
De scherpe hoeken wegnemen. 2. Oog-,
standpunt (— de vision). Angler ov .w . :
Hoekig maken.
Angles m.mv.: Angelen (Germaansche
stam). Angleterre v.: Engeland. Wollen
stof uit E. Kant uit E. (point d'—).
Angleux : (plantk.) Fruit —: Steenvrucht.
Anglican : Anglikaan. -sch. Anglieanisme m.: Eng. staatskerk. Angliehe
m.: (plat; spot) Engelschman. Vreemdeling. Anglicisation v . en -iser ov .w . :
(Het) verengelschen. / s'—: Zich op z'n
E. kleeden ; - voordoen. Anglieisme
m.: Engelsche zegswijze. Voorliefde voor
al wat Engelsch is. Anglicisant en Angliste
m.: Kenner van de E. taal. Anglo - :
(in samenst.) Engelsch. Anglomane
bv.nw. en m.: Lijdend Lijder aan anglomanie v.: Overdreven voorliefde voor
al wat E. is. Anglophobe by .nw. en
m.: Lijdend Lijder aan anglophobie

v.: Afkeer van al wat E. is. Anglo -saxon
Angel-Saksisch. -er.
Angoissant Beangstigend, aangrijpend.
Spannend. Angoisse v.: 1. Angst, beangstheld . Poire d'—: Wrange peer ; (f i g . )
mondprop. Avaler des poires d'— : Bittere
pillen moeten slikken . 2. (geneesk.)
Hartbeklemming, benauwdheid. Angoisser ov.w.: Kwellen, beangstigen. / s'—
de : Zich kwellen over. Angoisseux:
Beangstigend.
Angon m.: Spies.
Angora m.: Angora-kat. Chkre —:
A .-geit
Angorie v.: Droit d'—: Dwangrecht.
Angoumois m.: Bewoner van Angoulême. Angoumoisin : Bewoner van 't
Angoumois.
Angrois m.: Opsluitkeg.
Anguiforme : Aalvormig. Anguillade
v.: Zweep (van aalsvel). Slag (met zweep,
opgerolden zakdoek). Anguille v.: 1.
Aal, paling. — electrique: Sidderaal.
— de sable: Zandaal. — de mer: Lamprei.
— des haies : Ringslang. Il vous êchappe
glisse des mains comme une Hij
is te vangen als een aal bij den staart.
Il y a — sous roche : Er is een adder in
het gras. Scorcher l'— par la queue : De
paarden achter den wagen spannen. _Etre
comme 1'— de Melun : Schreeuwen voordat men geslagen wordt. Rompre 12—
sur le genou : Het onmogelijke willen.
2. Valsche plooi (in laken). 3. (zeev.)
Smeerplank. Anguillikre v.: Aal-, palingvijver. Anguillule v.: Aaldiertje.
Angulaire : Hoekig, (in samenst.)
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hoek-. Vitesse —: Hoeksnelheid . Dent
— : Hoektand . Veine —: Ader aan den
ooghoek . Pierre —: Hoeksteen ; (fig. )
hoofdpersoon ; (b ij b e 1) Jezus . Angulairement : In een hoek . Angulë, -uleux :
Hoekig. (f ig. ) Vinnig, bits, stekelig.
Angustifolie : Sma lb ladig .
Anhelation V. : (geneesk.) Aamborstigheid. Anheler onov .w . : Kortademig
zijn . / ov .w . : (Het vuur ) aanblazen .
Anheleux : Kortademig.
Anhydre : (s c he ik . ) Zonder water . An hydride m . : Lichaam, dat met water een
zuur vormt . Anhydrobiose v . : Leven
zonder water.
Anicroche v . : Hinderpaal, belemmering . 11 y a une —: Er zit wat in den weg.
Anier, -iere (a ... ) : Ezeldrijver, -drijfster .
Anil (spr. anile) m . : Indigo-plant.
-hout . Aniline v . : (scheik.) Aniline
(uit steenkoolteer bereide verfstof ) .
Anille v . : Schoorbalk . Boorwortel .
Animadversion v . : Gestrenge berisping.
Algemeene afkeuring. Haat .
Animal m . : Dier, beest . Mensch . (fig .,
fa m . ) Lomperd . Un franc —: 'n Aartsvlegel . L'—! Wat een leelijke, nare kerel 1
Cet — est tres mechant, Quand on l'attaque
il se defend: Als hij zich verdedigt, wordt

hem dat nog kwalijk genomen . / b y .nw . :
1. Dierlijk. Regne —: Dierenrijk . Noir
—: Beenzwart . Vie —e : Dierlijk leven ;
spijsvertering. Traction —e : Voortbeweging
door dieren . Esprits -aux: Levensgeesten .
2. (f ig. ) Vleeschelijk, wellustig. Animalcule m . : (Microscopisch ) diertje . Ani malement : Dierlijk . Animalier m . : D ierenschilder ; -beeldhouwer . Animalisation
v. en -iser : (Het) omzetten van voedsel in dierlijk weefsel . - dierlijk maken.
- toeschrijven van dierlijke neigingen aan.
Animalisme m . : Lichaamskracht . Animalite v . : Dierlijke natuur, het dierlijke.
Animateur,, -trice : Levenwekkend . Vol
stuwkracht. / m . : Iem. vol ondernemingslust , (E n g.) „pushing man", gangmaker,
stuwkrachtige . Iem . die stemming brengt in
een omgeving ; (n i e u w) „gastvrouw aan
boord " . Animation v.: Levendigheid, vuur,
bezieling. Drukte (straat ) . Mettre de l'—
dans: Bezielen ; druk maken . Animê :
1. Bezield . (k uns t ) Met figuren . 2. Druk,
levendig, opgewekt . 3. Levend . 4. Beweegbaar.. 5. Met levende stukken . 6. — contre:
Boos op. Animer ov .w . : 1. Bezielen,
leven schenken aan, - inblazen in. Leven
en vroolijkheid brengen in. 2. Voortdrijyen , in beweging brengen. Dessin anime:
Teekenfilm . 3. Aansporen, -vuren . Prikkelen . Levendigheid bijzetten aan . Kleur
doen krijgen . Kracht geven aan . 4. —
contre: Opstoken -, -zetten -, in toorn
doen ontbranden tegen . / s'—: Bezield -.
Opgewekt -. Driftig worden , vuur vatten .
Le marbre s'anime: 't Beeld begint te
leven. Son coil s'animait: Zijn oogopslag
werd levendiger.. Animique : Ziels- . Ani misme m . : Leer die alles, bewerktuigd
of niet, als bezield voorstelt . Animiste
m . : Aanhanger dier leer .
Animositê v . : Voortdurende verb ittering , wraaklust, wrok . Hartstochtelijke
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drift. Avec —: Driftig, boos. Animoso :
(mu z . ) Levendig.
Anion m . : Electrisch negatieve ion.
Anis m . : Anijsplant . -zaad . (Dragées.
d'—): Mu isjes . — des Vosges: Karwij zaad . Aniser ov .w . : Met anijs kruiden .
Anisette v . : Anisette .
Ankylose v . : Gewrichtsverstijving. An kylose : Verstijfd . Ankyloser ov .w . : Stijf
maken. (f ig. ) Binden . / s'— : Stijf worden . Ankylostome m . : Draadworm . Anky lostomiase v . : Draadwormziekte . — deg
mineurs: Mijnwormziekte .
Anna v . : Anna .
Annal : Een jaar geldig . Eenja rig.
Annales v .mv . : Jaar-, geschiedboeken .
(f ig. ) Geschiedenis van een yolk. Annaliste m . : Schrijver van annalen .
Annamite : Annamiet . -itisch .
Annate v . : Aan den H . Stoel verschuld igd bedrag bij de aanvaarding van een
prebende .
Anne v . : Anna . Etre comme ma sour
— : Niets zien komen.
Anneau m . : 1. Ring. Schakel, schalm .
(f ig. ) Schakel. (gymn. ) Les —x: De
ringen . 2. Vingerring . — du pecheur:
Zegelring van den paus . — de Gyges:
Ring die onzichtbaar maakte . 3. Oog
(sleutel ) . Bocht, kronkel (slang) . Krul
(haar ) . Ring (om ei te meten ) .
Ann& v . : 1. Jaar. — astronomique,
- solaire , - tropique , - equinoxiale : Zonnejaar..
— lunaire : Maanj . — republicaine : 3 .
dat 22 Sept . begon . — russe : J . dat 13
dagen bij het onze achter is . — scolaire:
Schoolj . , cursus . L'— terrible: 1870-71.
Dans les —s quatre-vingt: (Duitsch) In
de tachtiger jaren . — moyenne: M iddelmatige oogst . Perdre une —: De inkomsten
van een jaar v. Souhaits de bonne —:
Nieuwjaarswenschen . Les premieres -, tendres- , belles —s : De jeugd . Chargé d'—s : Hoogbejaard . D'— en —: Allengs . 2. Jaargang .
(dichtk.) Les —s: Het leven.
Annele : In krullen neervallend, krullend . Geringd . Serpent —: Ringslang. /
m . : Geleed dier. Anneler ov .w . : Krullen . Annelet m . : Ringetje . (b ouwk.)
Ringvormige lijst rondom een kolom .
Annêlides m .mv . : Ringwormen . Annelure v . : Haarkrulling .
Annette v . : Annet, Antje .
Annexe v . : Onderdeel . Aanhoorigheid
(stuk grond ) . Bijkerk . Aanhangsel (orgaan ) .
Bijlage, bijblad . Bij-, buitenpost . (t aalk.)
Achtervoegsel . / bv .nw . : Bijgevoegd . E'co le
—: Leerschool . Piece —: Bijlage. Annexe
m . : Inwoner van ingelijfd gebied . Annexer :
Bijvoegen, aantrekken. Inlijven . Annexiel :
Van een aanhangsel . Annexion v . : Bijvoeging . Inlijving. (so ms) Bezet gebied.
Annexion (n )isme m . : Leer der voorstanders van inlijving. Annexion (n )iste
m . : Voorstander van inlijving.
Annibal m . : Hannibal .
Annihilable : Vernietigbaar . Annihilation v . : Vernietiging. Annihiler ov .w . :
Vernietigen . Te niet doen, vruchteloos
maken . (r echt) Van onwaarde verklaren . I
s'— : Vernietigd -; waardeloos verklaard
worden .
Anniversaire m . : Verjaardag.- Jaar-
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feest. Zielmis. C' est demain son - : Morgen
is hij jarig. I b y .nw . : Jaarlijks wederkeerend . Jour -: Verjaar- ; gedenkdag.
Annonee v . : Aankondiging, bekendmaking , advertentie ; (s p el) het bieden .
Sty le d'-s : Kwakzalversstijl. -s de manage :
Geboden. Annoneer ov .w . : 1. Aankondigen, melden, berichten, adverteeren ; verkondigen (Evangelie ; Gods eery. 2. Aandienen. Se faire -: Zich laten a. Je suis
-ce : Men weet dat ik kom. 3. (fig.)
Beloven, voorspellen. De voorbode zijn
van. 4. Verraden. Bewijzen geven van.
s'-: Aangekondigd worden. Elkander bericht geven. Zich aanmelden. Aangediend
-; afgeroepen worden (trein). Openbaren,
doen zien. Celle al' aire s'annonce bien :
Dat laat zich goed aanzien. La journee
s' annongait chaude : De dag beloofde warm
te zijn. Annonceur m. : Aankondiger.
Radio-omroeper. Adverteerder. Annon cense V. : Inleidster der nummers ( in variete) . Annonciade v. : Naam (Maria-Boodschap ) van geestelijke orden. Annonciateur m . : Voorlooper,, aankondiger . (n a t k . )
Verklikker ; klepje. Annonciation v. :
(K a t h . ) Maria -Boodschap . Annoncier m . :
Adverteerder..
Annotateur, -trice : Hij of zij die verklarende aanteekeningen bij een werk
maakt. Annotatif : Verklarend. Annotation v.: Het maken van verklarende aanteekeningen . Aanteekening. Annoter ov .w . :
Van verklarende aanteekeningen -; (mu z . )
van de vingerzetting voorzien.
Annuaire m.: Jaarboekje. Kalender,
almanak. Ranglijst. Jaarregister der recepten . - du telephone : Telefoonboek,
-gids. - du commerce : Adresboek voor
den handel. - officiel : Staatsalmanak.
Annualite v. : Jaarlijksch karakter. Annuel
Jaarlijksch. Die men een jaar bekleedt.
Een jaar oud. Eenjarige (plant). Annuellement : Jaarlijks. Annuitaire : Bij annuiteiten te voldoen. Annuite v. : Jaarlijksche
aflossing. Dienstjaar waarvoor gestort is.
Jaarpremie, annuiteit.
Annulabilite v. en -able : Nietigverklaarbaar . -heid.
Annulaire by .nw. : Ringvormig. / m.:
Ringvinger..
Annulatif : (recht) Vernietigend. An nulation v . : Vernieciging, nietigverklaring.
Tomber en - : Nietig worden. Annule m. :
Ringhagedis. Annuler ov .w . : Vernietigen,
ongeldig verklaren, te niet doen. Laten
afweten (invitatie ) . Afbestellen. Intrekken
(aanvraag). De macht fnuiken van. Buiten omloop stellen. (sp e 1) Pat -, remise
spelen (schaakpartij ).
Anobie v.: Anobie. - marquelte: Kloptorretje.
Anoblir : Tot den adelstand verheffen.
z. ventre 4. Un anobli : 'n Nieuwbakken
edelman. Anoblissement m. : Verheffing
tot den adelstand. Lettres d'-: Brieven
van adeldom.
Anode m. : Positieve electrode.
Anodin : (geneesk.) 1. Pijnstillend.
2. (fig.) Onschuldig, goedaardig; tam,
zacht. / m. : Pijnstillend middel. Anodinement : Op onschuldige wijze.
Anodonte v. : Zwanemossel.
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Anomal : Afwijkend, onregelmatig. Die
niet den gewonen gang volgt. Anomalie
v. : Afwijking, onregelmatigheid.
Anon (anon)) m.: Ezeltje. Ezelsveulen.
Anonnement m. en -ner (am ) : (Het)
hakkelen ; - opdreunen. Anonneur (a...)
m. : Hakkelaar.
Anonymat m. : Het niet noemen van
zijn naam, anonymiteit. Anonyme by .nw . :
Ongenoemd. Waarvan de schrijver niet
genoemd wordt. Ongeteekend (brief)) . Verborgen (leed ). Zonder persoonlijk karakter
(kamer, kleed). Naamloos (vennootschap ).
/ m. : Ongenoemd schrijver ; - schenker,
N. N. of X ). Anonymement : Ongenoemd
blijvend.
Anophele : Anopheles ; malariamug (a ailes tachetees) . Anophelique : Van de
malariamug.
Anoreetique of -exique m. : Lijder
aan anorexie V. : Gebrek aan eetlust.
Anormal, -ement : Afwijkend, abnormaal . / m. : Iem. met (sexueele) afwijkingen.
Un - de l'esprit: Iem. met geestelijke
afwijkingen.
Anosmie v. : Gebrek aan reukvetmogen.
Anoure : Staartloos. I m. : - amphibie,
kikvorschachtige.
Anse v.: 1. Oor, handvat, hengsel,
greep. Panier a -: Hengselmand. Faire
danser l'- du panier : Meer in rekening
brengen dan men heeft uitgegeven. Faire
le pot -, un panier a deux -s : De handen
in de zijden zetten ; aan iederen arm een
dame hebben. (leger) -s de panier : Prikkeldraadversperring . - de cadenas : Hangslotbeugel. 2. Bocht, kreek. 3. (geneesk.)
Kronkel. 4. Het Hanzeverbond. Anse : Met
een handvat. Croix -e : Opstandingsteeken.
Anseatique : Van het Hanze-verbond.
Ville -: Hanse-stad.
Anselme : Anselmus.
Anserine v.: (plantk.) Ganzevoet. I
by .nw . : Met kippevel.
Ansette V. : Test.
Anspect (spr.. -ek) m.: (zeev.) Handspaak, hefboom.
Antagonique : Vijandig. Antagonisme
m.: Wedijver. Vijandschap. Tegenstrijdigheid. Tegengestelde werking. Antagoniste
m. : Tegenstander. -partij , vijand. Spier
die afwisselend met een andere werkt. /
by .nw . : Tegenwerkend (spier ) . (geneesk.)
Bestrijdend. Antalgique : Pijn bestrijdend,
- opheffend.
Antan m. : Het jaar te voren. (fig.)
Vroeger. Mais olz sont les neiges d'-:
Deze versregel dient om uit te drukken,
dat men het verledene betreurt. Je m' en
soucie comme des neiges d'-: Ik geef er
geen zier om.
Antaretide v. : Zuidpoolgebied. Antaretique : Van de Zuidpool.
Ante V. : Penseelstok. Hoekpijler.
Antecedernment : Vooraf, van te voren.
Antecedent : Voorafgaand, vroeger. / m.
my . : Vroegere daden, - meeningen, verleden. / m. enkv.: 1. (ta a lk.) Het woord
waarop het betrekkelijk voornaamw. betrekking heeft . (w i s k . ) Voorafgaande term
eener evenred ighe id . (w ij s b . ) Eerste term
van een tweetermige sluitrede. 2. Vroeger
geval. Sans - : Ongehoord.
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Anteehrist (spr. -kriste) m.: Valsche
Messias, Antichrist. Vijand van het Christendom. (v o l k ) Satan.
Antediluvien : Behoorend tot het tijdperk voor den zondvloed. (f ig. ) Verouderd.
An-tee m.: Anteus (reus).
Antefixe m.: Anteflxum, versierde hoektegel aan lijst of dakgoot.
Antennaire v . : (p la n t k . ) Antennaria ;
rozenkransje (- diaque). - perlee : Prachtrozenkransje . Antenne v . : 1 . (z e e v . ) Spriet .
2. Voelhoren (o ok fig.) , -spriet. 3. Vangstang ; luchtnet, geleiding (draadl. telegr.).
Fervent de l'-: Radioliefhebber. - receptrice, - collectrice : Ontvangantenne. prismatique: Fuikantenne. - a cone renverse : Trechterantenne. Antenne : Van
voelhorens voorzien.
Antenuptial : Voor het huwelijk. Ante penultieme by .nw. of v.: Op twee na
de laatste (lettergreep ). Anterieur : 1.
Voorafgaand, vroeger. Etre — ei: Voorafgaan ; ouder zijn dan. 2. Vooraan, van
voren. Façade -e : Voorgevel. Anterieure ment : Vroeger, eerder. Anteriorite v.:
Het vroeger zijn. Voorrang. Vroegere
dagteekening. Les -s: De vroegere gebeurtenissen. Antero -posterieur : Van voren
naar achteren.
Anthele v.: (plantk.) Speer.
Anthelie v.: Tegenzon.
Anthelminthique bv.nw. en m.: Wormverdrijvend (middel).
Anthemis m.: Roomsche kamille.
Anthere v.: (plantk.) Helmknopje.
Anthologie v.: Bloemlezing. Antho logiste m.: Samensteller van een bloemlezing.
Anthonome m.: Appelbloesemkever.
Anthozoaires m.mv.: Koraaldieren.
Anthracite m . : G lanskoo 1, anthrac iet .
Anthrax m.: 1. Negenoog (- envahissant ,
- diffus) . - malin: Pestbuil. 2. Rouwvlieg.
Anthrene v.: Museumkever.
Anthropo ... (in samenst.): Van den
mensch, mensch-. Anthropocentrique : Anthropocentrisch, die den mensch als middelpunt of als doel van 't heelal beschouwt.
Anthropog eographie v.: Aardrijkskunde
van den mensch. Anthropoide by .nw.: Op
den mensch gelijkend. I m.: Menschaap.
Anthropologie v . : Natuurlijke historie van
den mensch. Anthropologique : Daarop
betrekking hebbend. Anthropologiste ,
-logue m.: Anthropoloog. Anthropo metric v.: Leer van de afmetingen der
lichaamsdeelen. Deze leer toegepast op
misdadigers. Anthropometrique : Daarop
betrekking hebbend. Anthropomorphe by.
nw . : Menschvormig . I m .mv . : Menschapen . Anthropomorphisme m.: Het toeschrijven van menschelijke eigenschappen
aan Goden. Anthropophage : Menscheneter. -etend. Anthropophagie v.: Het
menscheneten . (f ig. ) Groote wreedheid .
Anthropopitheque m.: Overgangsvorm
tusschen aap en mensch.
Anthume : Van voor den dood.
Anthurium (spr. -omm) m.: Aronskelk
met roode bloeikolf.
Anti- : Tegen, strijdig met. Anti -aeide :
Zuurbestendig. Anti -acridien : Tegen de
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sprinkhanen (plaag) . Anti -aleoolique : Van
drankbestrijding . Anti -aleooliste m . :
Drankbestrijder. Anti -aerien : Tegen luchtaanvall en . Artillerie -ne: (Lucht) afweergeschut. Anti -anemique : Tegen bloedarmoede . Anti-asphyxiant : Tegen stikgas.
Anti -avions : Tegen luchtaanvallen. Anti cancereux : Tegen kanker. Anti -cesar
m.: Tegenkeizer.
Antiehambre v.: Spreekkamer. Voor-,
zijkamer. De bedienden. Propos d'-:
Dienstbodenpraatjes. Faire -: Waehten
tot men ontvangen wordt. Faire faire
-: Lang laten wachten.
Antiehrese v.: Verpanding van 't
vruchtgebruik van onroerend goed in plaats
van rente, anti-chresis.
Antichretien bv.nw.: Tegen 't Christendom gericht. I m.: Tegenstander van
't Christendom. Antiehristianisme m.:
Leer die 't Christendom bestrijdt.
Anticipateur m.: (letterk.) Schrijver
van een anticipation 5. Iem. die voorziet wat de toekomst zal realiseeren.
Anticipatif : Dat vooruitloopt. Anticipation v.: 1. Het vooruitnemen van geld.
Par -: Bij voorbaat. - de pavement,
p. par -: Vooruitbetaling. 2. Het vooruitloopen op. 3. (muz.) Te vroeg aanslaan. 4. Inbreuk op eigendommen of
rechten. 5. (letterk.) Vervroegd verhaal
van mogelijke gebeurtenissen in de toekomst, utopie. 6. Betaling vOOr den gestelden termijn. Anticipe : Vervroegd, to voren.
VOOr den dood. Utopistisch. Anticiper ov.
w.: 1. Te vroeg beschikken over, - ontvangen. Voor den termijn betalen. 2. (muz.)
Te vroeg aanslaan. I onov.w.: - sur:
Vooruitloopen op. - sur ses revenus, - sur
un heritage : Inkomen -; een erfenis verteren voor men ze ontvangen heeft. Partage
-ipe : Verdeeling van goederen voor den
dood. I s'- : Vervroegd worden.
Anticlinal : Zadelvormig. I m.: -e
vallei. Anticonceptionnel : Tegen de bevruchting. Anticonstitutionnel en -le ment : Ongrondwettig. Anticorps m.:
Beschermende stof in de bloedwei; antistof . Anticryptogamique by .nw . en m.:
Schimmelwerend (middel). Anticyclone
m.: Streek waarin de barometerdruk hooger
is dan in de aangrenzende streek, gebied
van hoogen druk.
Antidate v.: Vervroegde dagteekening.
Antidater ov .w.: De dagteekening vervroegen van. Antiderapant : Dat slippen
voorkomt. I m.: Non-slipping band.
Antideperditeur bv.nw. en m.: Krachten
herstellend (middel). Antidiarrhique : Tegen diarrhee. Antidiphterique : Tegen
diphtheritis. Antidote m.: Tegengif.
Antienne v.: (Kath.; vroeger) Beurtzang van twee koren, antiphona, -phoon.
(thans) Vers der H. Schrift dat men
voor een psalm of gezang zingt, keervers.
Il chante toujours la méme -: Het is altijd
koekoek een zang. Une triste -: Een
jobstijding .
Antieselavagiste : Tegen de slavernij.
Antifascisme m.: Bestrijding van het
fascisme. Antifebrile : Koortsverdrijvend.
Antiferment m.: Gisting belettend middel. Antifermentiseible : Tegen gisting.
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Antifriction-Anxiete

Antifrietion by .nw . : Metal -: Metaal dat
bijna geen wrijving doet ontstaan . Antifumee : Rookyrij . Antigaleux: Schurftwerend .
Antigene m. : Vreemde stof, die 't lichaam
binnendringt en bedreigt, en door een
anticorps wordt bestreden. Antigoutteux:
Podagraverdrijvend. Antigrippal: Tegen
griep . Anti-guerre: Tegen den oorlog.
Antihygienique: Tegen de gezondheid.
Antijuif : Jodenhatend. -er . Antilegal:
Onwettig. Antiliberal: Onliberaal.
Antillais by .nw . en m. : (Bewoner )
der Antillen. Antilles v .my . : Antillen.
Antilogie v . : Strijdigheid , tegenspra ak .
Antilope v. : Antilope .
Antimilitarisme m . : Tegenstand tegen
het militarisme . Antimilitariste: Antimilitaristisch . / m. : -ist.
Antimoine m. : Antimonium ; spiesglans (- natif). Braakmiddel. Antimonial : Van antimonium. Antimonie: Antimoonhoudend .
Antimusieal, -musicien: Onmuzikaal.
Antinaturel: Tegennatuurlijk .
Antinomie v . : (wij s b . ) Tegenstrijdigheid .
Antioehe v.: Antiochie (in Syri ö ; thans
Antakieh ).
Antiodontalgique by .nw . en m. : Tandpijnstillend (middel). Antioxygene: Zuur:stof vernietigend. Antipaludique by .nw .
en m. : Malariawerend (middel). Antipape
m. : Tegenpaus. Antiparasitaire: Dat
storingen op de radio verhindert of vermindert . Antiparasiter ov .w . : Storingvrij
maken. Antiparlementaire: Strijdig met de
taak der Volksvertegenwoordiging. Antipathie v . : Tegenzin, afkeer (instinctmatig ) . Het niet-harmonieeren van kleuren . (natk.; soms) Gebrek aan verwantschap . Antipathique: Afkeer-, weerzinwekkend . Strijdig (kleuren). Elk . afstootend (karakters). Antipatriotique:
Onvaderlandslievend. Anti-pellieulaire:
Tegen schilfers. Antipesteux, -pestilentiel: Pestwerend. Antiphilosophique: Onwijsgeer ig . Antiphonaire m . : (K a t h . )
Gezangboek dat de antiennes bevat. Antiphrase v . : Verzachtend of ironisch gebruik
van een uitdrukking om het tegendeel
van de werkelijke beteekenis uit te drukken . Antiphysique: Tegennatuurlijk . Antipode m. : 1. Tegenvoeter. Punt tegenover
een ander. Je voudrais qu'il flit aux -s:
Il wou dat hij op de Mookerhei zat. 2.
(f ig. ) Geheel verschillend karakter. Il
est l'- du bon sens: Hij handelt tegen
alle gezond verstand in. Antipoetique:
Die niets voor dichtkunst gevoelt. Ondichterlijk . Antipolitique: Onpolitiek . Anti-poussiere : Stofwereld. Antipuant m. :
(leger) Gasmasker. Antiputrefiant, -putride: Rottingwerend. Antipyrine v. :
Antipyrine.
Antiquaille v. : Oud vod, - prul, oude
rommel. Dingen uit de oude doos. Antiquaire m. : Oudheidkenner . Verzamelaar
van - . Handelaar in oudheden. Antique
by .nw . : 1. Oud. Ouderwetsch . Tot de
Oudheid behoorend. 2. Zeer oud, aloud.
3. Hoogbejaard. / m. : Oude, classieke
kunst. D'apres l'-: Naar voorbeelden
uit de Oudheid. / v. : Kunstwerk der
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Oudheid . A l'-: Eenvoudig en deugdzaam ; ouderwets. Antiquisant m . : tem.
die de Ouden nadoet. Antiquite v. : 1.
Oudheid, hooge ouderdom. De toute -:
Van oudsher . L' - la plus reculee: Het
grijze verleden. 2. Voortijd. 3. L' A(classique): De Oudheid, wereld der Ouden.
4. Voorwerp uit de Oudheid. Les -s:
De voorwerpen, monumenten uit dien tijd;
oudheidkunde .
Antirabique bv.nw. en m. : (Middel)
tegen hondsdolheid. Antireligieux: Strijdig met -, vijandig tegenover den godsdienst . Antirepublicain: Die de republiek
bestrijdt. Antirepublieanisme m. : Systeem
tegen de republiek gericht. Anti-rides : Dat
rimpels wegmaakt. Anti-rouille : Roestwerend .Antiseien m .: Tegenschaduwige .Antiseorbutique b y .nw. en m. : (Middel) tegen
scheurbuik . Antisemite m. : Jodenhater.
Antisemitique : Jodenhatend . Antisemitisme m. : Jodenhaat. Antisepsie v . : Bederfwering . Antiseptique by .nw. en m.: Bederfwerend (middel ). Antiseptisant by .nw.
en m . : Antiseptisch makend (middel ) . Antisocial : Strijdig met de bestaande maatschappelijke orde . / m. : Maatsch. ongeschikte.
Antisolaire: Tegen zonnebrand. Antisoporeux: Slaapwerend. Antispasmodique:
Krampen stillend. Antistrophe v . : Tegenzang (antwoord van het koor ter linker
zijde van het tooneel). Antitabagique
by .nw. : Van een antitabagiste m. :
Tabakbestrijder. / by .nw. : Tegen de tabak.
Antithenar m. : Handpalm onder de
pink. Antithermique by .nw . en m.:
Warmtebestrijdend (middel). Antithese
v . : Tegenstelling. Antithetique: Een tegenstelling vormend. Antithetisme m. : Tegenstellend karakter. Antitoxine v. : Giftvernietigende stof . Antityphique: Tegen
typhus. Antiveneneux by .nw . en m.:
Tegengif (vormend ). Antivenerien by.
nw . en m. : (Middel ) tegen venerische
ziekten. Antivermineux by .nw . en m.:
Wormverdrijvend (middel). Antivirulent:
Tegen een virus. Antivibrateur : Trilling opheffend. Antivol : Tegen diefstal .
Chainette -: Kettingslot.
Antoine: Anton, Toon, Teunis, Antonius. Le feu Saint -: De roos (huiduitslag).
Antoinette v . : Antonia , Tonia . Antonin m. : Antoninus.
Antonomase v.: (taa lk.) Redekunstige figuur waarbij men een naamwoord
voor een persoonsnaam of omgekeerd gebruikt (b .v . de Zwijger voor Prins Willem
I; Cicero voor een redenaar ) . Antonym°
m. : Woord met tegenovergestelde beteekenis. Antonymie v . : Samenkoppeling
van woorden met tegengestelde beteekenis.
Antre m. : 1. Grot, spelonk, hol. L'de la chicane: 't Paleis van Justitie. 2.
(ontleedk.) Beenderholte.
Anuiter (s' ) : Door den nacht overvallen
worden. Un anuite: Een achterblijver.
Anurie v. : (geneesk . ) Wegblijven der
urine.
Anus (spr . anuss) m. : Aars, mond van
den endeldarm.
Anvers m. : Antwerpen. Anversois
by .nw . en m. : Antwerpsch. -enaar .
Anxiete v . : Angst, benauwdheid. (ge-
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neesk.) Beklemming. Anxieusement en
-ieux : 1. Angstig, beangst. (gene es k .)
Toegeknepen. 2. (nieuw en oud) Nieuwsgierig te weten. Verlangend (naar).
Aoriste m.: (spraakk.) Onbepaald
verleden tijd der Grieksche werkwoorden.
Aorte v.: Groote hartslagader, aorta.
Aortique : Van de aorta. Aortite v. :
Aorta-ontsteking.
Aoste (spr. osle) v. : Aosta (stad in
Noord-Italie).
Aoilt (spr. aou, aoute, ou of oute) m. :
1. Augustus (maand). 2. Oogsttijd. Oogst
Faire Oogsten. En moissonnant se
passe -: Als men hard werkt, gaat de
tijd snel voorbij. Bourbes en mai, epis
en Natte Mei, voordeelige oogst. En
- et en vendanges, I1 n'y a ni fetes ni dimunches : Dringend werk gaat voor alles.
Qui dont en - dort a son coil!: Wie Jong

niet werkt, lijdt oud honger. Actittain
(uitspr. z. aoilt) m.: Herfstmijt. Aoiltement (uitspr. z. aou!) m. : Rijping. Aofiter
ov .w . (uitspr. z. aou!): Oogsten . / onov..
w. en s'-: Door de herfstzon rijpen. Aouteron z. aou!) m. : Daglooner om
te oogsten, „hannekemaaier" .
Apache m.: 1. Apache. 2. Gevaarlijk
nachtzwerver, straatrekel. Apacherie v. :
Misdaad van een straatrekel. De straatrekels .
Apaisement m. : Het rustig maken,
stillen. Het tot rust brengen (gemoed).
Rust. Bevrediging, pacificatie. Geruststellende verzekering. Apaiser ov .w. : 1.
Tevredenstellen, sussen, bevredigen, paaien.
2. Doen bedaren (storm), stillen (honger,
pijn), lesschen (dorst), bijleggen (geschil),
dempen (opstand ) / s'--: Bedaren, tot
bedaren komen. Stil worden, gaan liggen.
Zich tevreden stellen.
Apanage m. : 1. Goederen die een
vorst aan zijn zoons en zijn jongere broeders geeft om in hun onderhoud te voorzien ; inkomsten daaruit. 2. (f ig. ) Erfdeel,
bezit, natuurlijk voorrecht ; wat er bij
behoort. Apanager ov .w . : Van een a.
voorzien. Apanage, -iste m.: Prins die
een a. heeft.
Aparte bw. : Ter zijde. / m.: Hetgeen
iem. ter zijde zegt. Gesprek onder vier
oogen, apartje.
Apathie v. : 1. Onverschillig-, zorgeloosheid. Doffe mijmering. Secouer
de: Wakker schudden, 2. (wijsb .) Het
volkomen ongevoelig zijn voor hartstochten.
3. Lui-, traagheid. Apathique : 1. Onverschillig. 2. Traag. I m.: Gevoellooze.
Apax m. : (t a a 1 k.) Eenig gebruik.
Apennins (spr . ape-) m .my . : Apennijnen .
Apepsie v. : Slechte spijsvertering.
Apereeptibilitê v.: Waarneembaarheid.
Begripsvermogen. Aperceptible : Bemerk-,
waarneembaar.. Apereeptif : Die gemakkelijk
begrijpt. Apereeption v. : Bewuste waarneming . Apereeptivitê v. : Aanschouwingsvermogen . Apereevable : Bemerkbaar.
Apercevoir ov .w . : 1. Bemerken , gewaarworden, waarnemen, zien. Zuiver waarnemen. 2. (fig.) Vatten, begrijpen, bemerken. Opmerken, onderscheiden. I s'de : Merken, gewaarworden. Apercu m.:
Vluchtig overzicht. Schatting (van kosten).
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Kort uittreksel, hoofdinhoud. Opmerking,
trekje.
Aperitif m.: 1. Laxeermiddel. 2. Middel
dat de eetlust opwekt. 3. Bittertje, borrel.
Apero m . : (f a m ) Barrel . Prendre
Er eentje koopen, - nemen.
Apertement : Klaarblijkelijk, openlijk.
Apetale : Zonder bloembladeren, bloemkroonloos . Apetalie v . : Afwezigheid van
bloembladeren. Kiasse der bloemen zonder
bloembladeren.
Apetisser z . rapetisser .
A (a ) peu pres bw. uitdr. : Bijna,
omtrent, ten naasten bij. J m.: Jets dat
bijna gelijk is met een andere zaak, half
woord, ruwe schatting. Par -: Ruw
gemeten, - geteld.
Apeurê : Bang gemaakt, - geworden.
Apeurer (s' ) : Bang worden.
Apex m.: Tandwortelpunt. Top.
Aphasie v.: (geneesk.) Spraakstoring.
Aphasique : Met gestoorde spraak. m.:
Spraakgebrekkige.
Aphêlie m.: (sterrenk.) Punt waarop
een planeet op den grootsten afstand van
de zon is.
Apherése v.: (t a a lk . ) Weglating van
een woorddeel van het begin van een woord.
Aphone : Die zijn stem kwijt is. Aphonie
v.: (Tijdelijk ) verlies van de stem.
Aphorisme m.: Kernspreuk, kort, pittig
gezegde. Aphoristique : Kernachtig.
Aphrodisiaque m . en by .nw . : (M iddel)
dat de zinnen prikkelt, liefdedrank. Aphrodite v. : Aphrodite. (dierk.) Fluweelen
zeemuis.
Aphte m. : Vochtblaasje in keel en mond.
-s : Tongblaar. -s a eruption confluente:
Spruw. Aphteux : Met vochtblaasjes. Fievre
-euse: Mond- en klauwzeer, tongblaar.
Aphtiser ov .w. : Met mond- en klauwzeer
besmetten.
Aphylle (spr. afile): (plantk.) Zonder
bladeren.
Api m.: Pomme d'-: Zekere appel,
waarvan een zijde rood en de andere blank
is. Rouge comme une p. d'-: Met een
kleur als een bellefleur.
A (it) -pie m. : Loodrechte wand.
Apicole : Op de bijenteelt betrekking
hebbend. Apieulteur m.: Bijenhouder,
ijmker. Apiculture v.: Bijenteelt. Apides
m .my : 13ijachtigen
Apieceur m. : Stukwerker. Kleermaker
voor groot werk.
Apion m . : Sp itsm uisj e
Apiquage m. en -quer : (z e ev ) (Het)
bijna rechtstandig plaatsen der raas, optoppen.
Apitoyer ov .w. : Medelijden inboezemen,
aandoen . I s'-- : Medelijden krijgen, zich
erbarmen. Apitoiement m.: Meewarigheid.
Des -s : Gevoelens van -.
Apivore : Bijenvernietigend.
Aplaigner ov .w . : Opkrassen, rouwen.
Aplaigneur m. : Opkrasser.
Aplaner ov .w . : Gladschaven Ophalen
(wol, laken).
Aplanetique : Objectif - : Gecombineerde lens.
Aplaneur m.: Schaver. Aplanir ov.
w.: 1. Vlak -, glad -, effen maken ; slechten, met den grond gelijkmaken; platslaan.
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2. (f ig.) Uit den weg ruimen (zwarigheden), beslechten (zaak). Banen, vergemakkelijken. / s'-: Vlak worden. (f ig. ) Verdwijnen, wegvallen. Aplanissement m.:
Het vlak maken, - effenen. 't Glad worden. (fig.) Uit den weg ruiming.
Aplat m.: Vlakke tint. Aplatir ov.w.:
Platmaken, pletten. (f ig.) Vernederen.
Aplati: Plat, afgeplat; geplet; (fig.) uit
het veld geslagen. / s'-: Plat worden,
-slaan. (f ig.) Vernederd worden. Kruipen,
zich yernederen. Aplatissement m.: Pletting. Afplatting. (f i g.) Kruiperigheid.
Aplatisserie v.: Pletterij. Aplatisseur m.:
Pletter. Pletmachine. Aplatissoire v.:
Pletrol.
Aplomb m.: 1. Loodrechte stand, het
lood. D'-: Loodrecht, in 't lood. Sortir
d'-: Uit 't lood hangen. Mettre d'-:
In evenwicht zetten. Remettre qn d'-:
Iem. er weer bovenop helpen. Remettre
une phrase d'-: Een volzin weer recht
zetten. Manquer d'- : Scheef hangen, staan. Retomber d'-: Weer op de beenen
terechtkomen. Le faux -: 't Hellen.
Etre d'-: Kant op de beenen staan ; (fig.)
/link -; evenwichtig zijn. D'- sur les
hanches : Stevig rechtop. Ne pas se sentir
d'-: Zich onlekker gevoelen. 2. (fig.)
Houding van gezag. Vastberadenheid. Brutaliteit . Manquer d'-: Weifelend optreden.
Quel -! Hoe durft ie 't to doeni
Apocalypse v . : Openbaring. (f ig., f am. )
Style d'--: Duistere stijl. Cheval de l'-:
Magere knol. Apocalyptique : Van de
Openbaring. (fig.) Duister, onbegrijpelijk.
Wonderlijk.
A poco a poco : (mu z . ) Langzamerhand .
Apocope v.: Verkorting van een woord
door weglating van een of meer letters.
Beenbreuk. Apocope: Waarvan een deel
is weggelaten. Apocryphe by .nw.: 1.
Niet door de kerk erkend. Les Evangiles -s.
2. Verdacht, ongeloofwaardig. 3. Van
twijfelachtige waarde. / m.mv.: Apocriefe
boeken (z. 1). Apocyn, -cin m.: (plantk.)
Maagdepalmachtige.
Apode m . : Muurzwaluw. . I by .nw . :
Zonder voeten; - pooten; - buikvin.
Apodietique : Onwederlegbaar, die geen
tegenspraak duldt. Overtuigend. Apogee
m.: 1. Punt waarop maan of zon 't verst
van de aarde verwijderd is. 2. (fig.) Toppunt, hoogste graad.
Apollinaire: Ter eere van Apollo. Apollinien : Van Apollo. (le tterk. ) Onbewogen,
verheven rustig. Apollinique: Apollinisch.
Apollon m.: 1. Apollo. Les favoris -, les
enfants d'-: De dichters. Rimer -, faire des
vers en depit d'-: Slechte verzen maken.
2. (fig.) Bron van inspiratie. 3. (f ig.)
Schoon man.
Apologetique : Tot verdediging van
den Christelijken godsdienst. I m.: Boek
dat dit bevat. / v.: Wetenschap die zich
daarmee bezighoudt. Apologie v.: Verdediging, rechtvaardiging. Verweerschrift.
Faire l'- de : Verdedigen. Apologique:
Rechtvaardigend. Apologists m.: Verdediger. Apologue m.: Fabel van zedelijken aard, gelijkenis. Aponevrose v.:
Peesscheede. Aponevrotique : Van een peesscheede. Apophonie v.: Verandering van
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den stamklinker, ablaut. Apophtegme m.:
Bondig gezegde, kernspreuk. Apophyse v. :
(ontleedk.) Beenuitsteeksel. Apoplectique by .nw.: (geneesk.) Wat tot een
beroerte hoort, ermee dreigt, erdoor verlamd is. Korte en dikke (hals). / m. of
v.: Iem. die aanleg voor b. heeft. Apo plexie v.: 1. Beroerte. Tomber en -: Een
b. krijgen. 2. Bloeduitstorting. Apostasie
v.: Afval. Verzaking. Het breken der
ordegelofte . Apostasier onov .w . : Afvallig
worden, zijn geloof verzaken. De ordegelofte breken. Apostat m.: Afvallige.
Monnik die zijn gelofte breekt. Julien l'A-:
Julianus de Afvallige. / b y .nw.: Afvallig.
Aposteme z. -stume.
Aposter ov.w.: Op de loer plaatsen,
posteeren. Voorbrengen. Des gens apostes:
Vriendjes, helpers.
A posteriori (spr.. -poss-te-): Naar
aanleiding der feiten, achteraf gezien.
Apostille v.: 1. Aanbeveling onder een
verzoekschrift. Kantteekening, noot. Afouter en -: In margine bijvoegen. 2. (grap)
Schram. Apostiller ov.w.: Een verzoekschrift aanbevelen. Kantteekeningen maken
bij.
Apostolat m. : Apostelschap. Verbreiding. Apostolicisme m.: Leer der
onbeperkte kerkelijke heerschappij. Apostolicite v.: Apostolisch karakter, overeenstemming met en afkomst van de leer der
Apostelen, apostoliciteit. Apostolique : 1.
Overeenkomstig met de leer der Apostelen.
La religion catholique, - et romaine. 2.
(fig.) Wat bij den H. Stoel behoort. 3.
Vroom. Apostoliquement : Op de wijze der
Apostelen.
Apostrophe v.: 1. (taalk.) Afkappingsteeken. 2. (redek.) Aan-, toespraak.
En -: Toegesproken. 3. (fig. ) Scherpe
vermaning, uitval. Apostropher ov.w.:
1. Aanspreken. 2. Met scherpe verwijten
aanvallen. 3. (grap) Toedienen (klap).
Apostume m. : 1. Ettergezwel. (fig. )
II faut que l'- crêve: De zaak moet tot een
uitbarsting komen. 2. (fig.) Oorzaak van
het kwaad.
Apotheme m.: Loodlijn op de zijde van
een regelmatigen ingeschreven veelhoek.
Apotheose v.: 1. Vergoddelijking. 2.
(f ig. ) Buitengewone , overdreven hulde .
Faire l'- de: Hemeihoog verheffen. 3.
Slot van een tooverstuk. Apothicaire m.:
Pillendraaier. (oud) Apotheker. Faire de
son corps une boutique d'-: Steeds medicijnen slikken. Note -, compte -, memoire d'-:
Te hoog opgevoerde rekening. C'est un sans sucre: Hij is slecht voorzien. Apothicairerie v.: Kloosterapotheek. Apiltre
m.: 1. Apostel. Symbole des -s: Artikelen
des geloofs. L' A-, l'- des nations, - des
Gentils : Paulus. 2. Zendeling. En -:
Met zalving en met innige overtuiging.
3. (fig.) Verdediger, verspreider. Faire le
bon -: Een heilig boontje zijn, den vrome
uithangen. Le bon -1 Hij heeft ze achter
de mouw! zoo'n brave ziell 4. (zeev.)
Apostel. I v.: Vrouwelijke apostel.
Apparage m. en -er ov.w.: Het sorteeren bij paren (b.v. kousen).
Apparaitre onov.w.: 1. Plotseling verschijnen, - zichtbaar worden. Zich laten
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zien. 2. Zich voordoen, blijken (waar te
zijn). I onpers.w.: Schijnen, blijken, voorkomen. Faire -: Overleggen.
Apparat m.: Pronk, praal, pracht,
luister. Discours d'-: Feestrede. Festin
d'-: Galamaal. Avec -: Op opzienbarende wijze. D'-: Sier-, pronk-.
Apparaux m .mv . : (z e ev . ) Tuigage ,
ankers, enz., zeil en treil. (soms) Gymnastiektoestellen.
Appareil m.: 1. Alle toestellen, gereedschap, tuig. Apparaat. Gymnastiektoestel.
Camera , (photo )toestel (- photographique).
Radiotoestel (- de T . S . F., - de radio).
- critique: Critisch apparaat. - a sous:
Automaat. - secteur; Op de electr. leiding
aangesloten toestel. - a gouverner: Stuurinrichting. 2. Verband. Mettre le premier
-: Een noodverband aanleggen. 3. Organen
die tot dezelfde lichaamsverrichting meewerken. Voortplantingsorganen (1'- male,
1'- femelle) 4. Toebereidselen, aanstalten.
Verschijnselen. - policier: Politiemaatregelen. 5. Pracht, praal. Omhaal. 6.
Wijze van constructie. 7. Beslag. Appareillage m.: (zeev.) Het zeil- of stoomklaar maken. Samenstel van toestellen;
installatie. Appareillement m.: Het bijeenbrengen . Appareiller ov .w . : 1 . Gereedmaken . Uitrusten. Voorzien van voorraad.
2. Gelijke dingen samenvoegen. Een pendant
zoeken bij. Appareillé : Bij elkaar passend.
3. Laten paren. 4. Sorteeren. 5. Een verband aanbrengen om (fractuur). I onov.w.:
Zich zeil-, stoomklaar maken. / s'-:
Paren. - avec : Zich vereenigen met, goed
passen bij. Appareilleur m.: Meesterknecht. Opmaker, stoffeerder. Fabrikant
van werktuigen. Aanlegger. - a gaz.
Apparemment: Blijkbaar. Apparenee
v.: 1. Schijn, voorkomen, aanzien. Sous
l'- de l'amitie: Vriendschap voorwendende.
Les -s sont trompeuses: Schijn bedriegt .
Juger sur l'-: Naar den eersten indruk o.
Qui a de l'-: Dat er goed uitziet. 2. Waarschijnlijkheid, vermoeden. Quelle - que?
Hoe kunt ge vermoeden dat? Il n'y a nulle
- de: Er is geen uitzicht op. Il y a - que:
Waarschijnlijk. 3. Uiterlijke schijn. Avoir
grande -: Er voornaam uitzien. Garder -,
sauver les -s : Den schijn redden, zijn fatsoen
houden. Les -s sont sauves : De schijn is
gered. En -: Schijnbaar. Selon les -s,
a en croire les -s : Naar het uiterlijk te

oordeelen. 4. Spoor, overblijfsel. Apparent:
1. Duidelijk zichtbaar, in het oog loopend.
Avoir -: Controleerbaar bezit. 2. Aanzienlijk, voornaam. Dat de aandacht trekt.
3. Schijnbaar. Mort -e: Schijndood.
Apparentage m.: Verwantschap. Apparentement m. : Mogelijkheid dat candidaten
hun stemmen vereenigen ten bate van hem
die de meeste stemmen heeft. Apparenter
ov.w.: Vermaagschappen, door huwelijk
in een familie brengen. / s'-: Door huwelijk in een familie brengen ; - komen. -ente
dans : Met familie bij. Honnétement -ent6:
Met fatsoenlijke familie.
Appariement of -'iment m.: Samenvoeging bij paren. Apparier ov.w. en s'--:
Paren. Apparieur, -euse : Huwelijksmakelaar..
Appariteur m.: Pedel. Bode.
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Apparition v.: 1. Verschijning. Het
zichtbaar worden. (soms) 't Verschijnen
(v. boek). Faire une courte -: Slechts even
ergens komen, aanwippen. 2. Geestverschijning , spook. Apparoir onov .w . : Blij ken . (r echt) Faire - de : Aantoonen . II
appert: Het blijkt.
Appartement m.: Waning, deel van een
huis dat een woning vormt. Vertrekken van
een vorst. Grands -s: Staatsievertrekken.
Petits -5, chambres d'-: Gewone k. Immeuble a -: Flatwoning. En -: (in s amenst.) Thuis.
Appartenance v.: Aanhoorigheid, bijgebouw. -s et dependances: Ap- en dependenties . Appartenir onov .w . : 1. Toebehooren. - en propre: - in eigendom. 2.
Verwant -. In dienst zijn. 3. Eigen zijn aan.
4. Deel uitmaken van, behooren tot het
gebied van. / onpers.w.: Betamen, passen,
voegen. 11 vows appartient bien de: Het
staat u fraai om. (recht) A tous ceux qu'il
appartiendra : Aan al degenen wien dit
aangaat. Ainsi qu'il appartiendra: Zooals
billijk is. / s'-: Zijn eigen heer en meester
zijn. On ne s'appartient pas toujours: Een
mensch kan niet altijd doen wat hij wil.
Appas m .mv . : Bekoorlijkheden . (v o 1 k )
Borsten . Appfit m . : (Lok )aas . Vogelvoeder.
(f ig.) Bekoring; vooruitzicht. Tendre un
- a: Verleiden. Appater ov.w.: 1. Met
deeg mesten. Voederen. .f ig. ) Rijkelijk
voorzien. Voeren (kind). 2. Lokken. met aas. - sa ligne: Aas aan zijn haak
slaan.
Appauvrir ov .w . : Verarmen, arm maken .
Uitmergelen (grond). Verdunnen (bloed).
/ s'- : Arm -. Minder vruchtbaar warden
(grond). Minder rijk aan zinswendingen en
woorden worden (taal). Une constitution
appauvrie : Een krachteloos gestel, - lichaam.
Appauvrissement m.: Verarming. Uitmergeling. Verdunning. Verzwakking. Achteruitgang.
Appeau m . : Lokfluitje , -vogel . (f ig . )
Valstrik, aanloksel.
Appel m.: 1. Roep, 't oproepen ; kreet;
appel (leger) ; beroep (dominee). Signaal.
Numero d'-: Telefoonnummer. Au premier - : Bij de eerste waarschuwing. Se
rendre a l'- de qn : Gehoor geven aan
iem. oproep. L'- des condamnes: Het
aflezen der namen der v. Faire l'-(nominal):
De namen aflezen, appel houden. Batire -; sonner l'-: Verzamelen slaan ; blazen. - de langue: Klappen met de tong.
- (du pied) : Dubbele stamp, appel.
2. Oproeping. L' - de la classe: - tot den
dienst. - au peuple: - tot het geheele yolk
om ander de wapenen te komen ; algemeene
verkiezingen. Devancer l'-: Vervroegden
diensttijd meemaken. Faire un - de fonds:
Bijstorting eischen van geld. Faire - a:
Een beroep doen op. Faire - a ses souvenirs:
Zich bedenken. 3. Uitdaging. 4. (recht)
Hooger beroep. Faire -, interjeter -: In
hooger beroep gaan. Sans -: In hoogste
instantie ; onvoorwaardelijk ; (f ig .) voor
goed, waaraan niets meer te doen is. comme d'abus: Beroep op de rechters wegens
machtsmisbruik. 5. Oproep, aanzetting.
6. Opzuiging. Chemin6e d'-: Luchtkoker;
aanjager. - d' air: Luchtkoker; opgezogen

95

Appelant-Appointement

lucht (in luchtpomp ). Faire l'-- du gaz:
De choke knop uittrekken ; choken (auto)).
7. Verwijzingsteeken. - de note: Nootcijfer,
verwijzing.
Appelant bv.nw. : Die in appel gegaan
is. / m. : In hooger beroep gegane, appelant . Lokvogel.
Appel6 m. : Opgeroepene (tot dienst).
Geroepene (heil; - au salut).
Appeler ov .w . : 1. Roepen, aan-.
Afroepen. Ontbieden. Aanslaan (hond).
Wenken. 2. Op-, of-,
-dugest,lamin:
inroepen, oplezen. Eischen, vorderen, noodzakelijk maken. Aansporen. Doen ontbranden (toorn ). Vestigen (aandacht).
Dieu l'a appele a lui: God heeft hem weggehaald . - sous les drapeaux : Tot den
werkelijken dienst oproepen. - les benedictions du Ciel : 's Hemels zegen afsmeeken.
La fourberie appelle la tourberie: Bedrog
lokt tot nieuw bedrog uit. Les affaires
appellent les affaires: Van zaken komen
zaken. Il se sent appele a: Hij voelt zich
voorbeschikt tot. - les regards : De aandacht
trekken. 3. Noemen. - un chat un chat,
- les choses par leur nom : Het kind bij den
rechten naam n. 4. Beroepen (tot), benoemen (tot) ; (f ig. ) in aanmerking doen komen
voor. 5.- (en duel): Uitdagen. 1 onov .w . :
1. (veel met en) (recht) In hooger beroep
gaan. (f ig.) Protesteeren tegen. 2. en a: Zich beroep*n, - verlaten op. I s'-:
Heeten, genoemd worden. Den titel voeren
van. Noodzakelijk maken. Voila ce qui s'appelle parler : Dat noem ik nog eens spreken.
Appelet m. : Reep met haken. Appe leur m.: Lokvogel, kooivogel. Appellatif :
(taalk.) Nom -: Gemeen znw. Appellation v.: 1. Naam, aanroep. 2. (taalk.)
Manier waarop men de letters van het alphabet uitspreekt. 3. Het afroepen.
Appendice (spr.. -pin-) m.: Aanhangsel,
bijvoegsel. Wormvormig aanhangsel v. d.
blinden darm (- ccecal, - vermiculaire).
Appendicitaire (spr.. -pin-) m. : Lijder
aan appendicite (spr.. -pin-) v. : Ontsteking van 't wormvormig a. v. d. b. d.
Appendiculaire (spr.. -pin-): Wormvormig . Appendre ov .w . : Ophangen. Appen tis m. : Afdak ; loods, schuur ; schuin dak.
Appert z . apparoir.
Appertement : Openlijk.
Appesantir ov .w . : Verzwaren, meer
doen wegen. (fig.) Log -, loom -, traag
maken. / s'- : Zwaar worden. Toevallen
(oog, ooglid ). (f ig. ) Traag worden. sur: Zwaar drukken op ; (f i g.) to lang uitweiden over . Appesantissement m. : Druk.
(fig. ) Loom-, traag-. Zwaarlijvigheid.
Appetence v. : (Natuurlijke) begeerte.
Appeter ov .w. : Begeeren (van nature).
Appetissant: Lekker, smakelijk (op het
oog), eetlustopwekkend. (f ig., f a m . ) Aantrekkelijk, bekoorlijk .
Appetit m. : 1. Neiging, begeerte, zucht,
verlangen. A mon -: Naar mijn inzicht.
2. Eetlust, trek, honger. Bon -I Eet smakelijk! Il n'est chere -, sauce -, viande que d'-:
Honger is de beste saus, - kok . Manger a
son -: Eten zoolang 't nog smaakt. L'vient en mangeant : Al etende krijgt men
trek ; (f ig.) hoe meer men heeft, hoe meer
men hebben wil. Demeurer -, rester sur son
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-: Ophouden met eten, voor men genoeg
heeft ; (f ig. ) zijn eischen matigen. Cela
le laisse sur son -: Hij heeft niet genoeg
gegeten. J'ai un - de loup: Ik rammel
van honger. Couper l'-: Den trek wegnemen. Changement de viande met en -:
Verandering van spijs doet eten. Avec -,
de tout son -: Met smaak. Pain derobe
reveille l'-: Verboden vruchten smaken
het best. Mettre qn en -, ouvrir 1'- a
qn: Iem. graag maken. (fig.) Il a bon -:
Hij is eerzuchtig, heeft nooit genoeg. I/
a de Bros -s: Hij wil 't ver brengen. II
a l'- ouvert de bon matin: Hij is er al vroeg
bij. 3. Des -s: Toekruiden. 4. .(plantk.)
Bieslook . Appêtition v. : Vurig verlangen.
- naar spijs.
Appien m. : Appianus.
Appienne: Voie -: Via Appia .
Applaudir onov .w . : 1. In de handen
klappen. 2. - a: (f ig. ) Goedkeuren,
prijzen, lof toezwaaien aan. Zich aansluiten
bij (iem. woorden). / ov .w . : Toejuichen. 1
s'-: Zich beroemen, - verhoovaardigen.
- gelukkig achten, blij zijn. Applaudissement m. : 1. Handgeklap, toejuiching. 2.
(fig. ) Bijval. Applaudisseur m. : Lofredenaar, flikflooier.
Applicabilitè v.: Toepasselijkheid. Applicable: (f ig. ) Toepasselijk, aanwendbaar, dat gebruikt kan worden voor.
(werkt.) Dat opgebracht, opgeplakt kan
worden. Applicage m. : Het aanbrengen,
- opleggen. Application v. : 1. Het aanbrengen, - opleggen; - opdrukken (zegel),
- stempelen met; - leggen (verband).
Omslag, compress (f ig., spot)
-surlajoe:
oorveeg.2.Toepassing,aanwending,gebruik.
Point d'-: Aangrijpingspunt (kracht ). Faire
mauvaise - de : Verkeerd toepassen. Pcole
d'-: Leerschool. 3. Vlijt, ijver, aandacht.
4. Kant (dentelle d'-). Oplegsel. Appliquant : Dat veel inspanning vergt (vak ) .
Applique v. :1. Op-, inlegsel. 2. Wandarm.
3. Het opleggen, - aanbrengen. Appliqué:
1. Toegepast (op nijverheid). 2. Vlijtig,
ijverig. Waarop men zijn best deed (werk,
schrift). Qqs coups bien -s : Eenige flinke
tikken. Appliquer ov .w . : 1. Opleggen,
aanbrengen, op-, aanplakken, opdrukken,
-brengen. Zetten (kop ). Leggen (verband).
Plaatsen. Aanleggen. Aanwenden (kracht ).
Geven. Opdrukken; stempelen met. Smeren
(verflaag). 2. Aanwenden, gebruiken, toepassen . Practisch gebruiken. Wijden. Gebruiken, bestemmen voor. Geheel wijden ann.
Arts-ques a l'industrie : Kunstnijverheid.
I s'-: Zich toeleggen, zijn best doen. Opgelegd worden. Toepasselijk zijn. Op zich
zelf toepassen. - a soi-meme: Zich toeeigenen . - 200 kilometres : 200 K.M. maken . Appliqueuse v. : Kantwerkster .
Appog(g )iature v . : (m u z . ) Voorslag.
Appoint m.: 1. (handel) Saldo, verschil . Bijvulling ( benzine) . Faire l'-:
Bijpassen ; met gepast geld betalen; bijvullen . Monnaie d'-: Pasmunt. Valeur3
d'- : Kleine effecten. Salaire d'- :
Bijverdienste. Chauffage d'-: Bijverwarming . 2. (f ig. ) Steun, Examen d'-:
Aanvullingsexamen. Appointage m. : Aanpunting . Appointê m. : Iem., die een toeslag krijgt. Gesalarieerde. Appointement
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m . : 1. Bezoldiging , jaarwedde (des -s).
Fournir a l'- de qn : Iem . bijspringen . 2.
Bijlegging (geschil) . Appointer ov .w . :
1. Bezoldigen . (f a m . ) Opleggen . 2. Bij leggen , schikken . Tot overeenstemming brengen. 3. Aanpunten . 4. (recht) Goed -,
richtig vinden Appointeur m . : Iem. die een
twist bijlegt . Appointir z. appointer 3.
Appontement m . : Steiger . Vlotbrug.
Apport m . : 1. Het aan-, overbrengen .
2. Aanslibbing . 3. Inbreng (vennootschap , huwelijk ) . -s de la science : Verkregen wetenschappelijke resultaten . Apporter ov .w . : 1. Brengen , aan- , mee- .
Inbrengen (huwelijk , zaak ) . Aanvoeren
(reden ) ; bijbrengen (bewijs ) ; wijden (zorg ) .
Apporte I Breng hier ! - en naissant : Mee
ter wergild brengen . - remêde a: Verhelpen,
herstellen . - des facilitès a : Vergemakkelijken . - des difficultes a : Bemoeilijken . 2.
Veroorzaken, teweegbrengen . Apporteur
m . : Aan-, inbrenger .
Apposer ov .w . : Aan-, opplakken . Aanbrengen , plaatsen (gedenksteen ) . (recht)
- les scell6s a: Gerechtelijk yerzegelen . sa signature a : Onderteekenen . - son
sceau : Zijn zegel hechten, - afdrukken . une condition a : Een voorwaarde bijvoegen .
I s'- : Opgeplakt worden . Appositif :
(t a a 1 k . ) Als bijstelling. Apposition v . :
Het aanplakken . - opleggen (handen) . plaatsen (gedenksteen ) . Verzegeling . Onderteekening . Bijvoeging . (t a a lk . ) Bijstelling .
Appreciabilite v . : Waardeerbaarheid .
Appreciable: Schat- , waardeerbaar.. (1 ig . )
Merkbaar,, noemenswaard . (n a tk . ) Weeg- ,
waarneem- , berekenbaar . Appreciateur,
-trice : Kenner, schatter, -ster. . Appreciatif : Schattend , waardeerend . Etat -:
Globaal overzicht . Note -ive : Conduitestaat. Appreciation v . : 1. Schatting der
waarde . 2. (fig . ) Opvatting, schatting .
Waardeering . Erkenning van de verdiensten , critiek . (school) Lijst. Apprecier
ov .w . : 1. Schatten, taxeeren . 2. (fig . )
Op prijs stellen, waarde hechten aan, de
verdienste erkennen van . Waardeeren . I
s'--: Zich -. Elk . schatten . Geschat -;
beoordeeld worden.
Apprehender ov .w . : 1. Duchten . 2.
In hechtenis nemen, gijzelen-aucorps: .
Apprehensible : (t a a lk . ) Begrijpelijk . Apprehensif : Vreesachtig. Apprehension v . :
1. Schroom, bezorgd-, beduchtheid . 2.
Opvatting, opneming in den geest . 3.
Gevangenneming .
Apprendre ov .w . : 1 . Leeren, beoefenen.
Apprenez que . . .: Weet wel dat . . . . Ce
qu'on n'apprend pas dans la jeunesse, on ne
l'apprendra jamais : Wat Hansje niet leert ,

zal Hans nooit leeren. 2. Onderwijzen ,
leeren, doen beoefenen. Je lui apprendrai
a vivre, - son devoir : Ik zal hem wel mores
leeren . Bien appris : Met nette manieren .
Mal appris: Met slechte manieren . 3.
Mededeelen , melden, aankondigen . Vous
ne m 'apprenez rien : Dat wist ik al lang ;
1 zegt me niets nieuws . 4. Vernemen ,
hooren . I s'- : Geleerd - . Onderwezen - .
Meegedeeld worden. Elk. meedeelen . Zich
onderrichten . Apprenti m . : Leerjongen ,
-ling. (f ig.) Beginner . Apprentie v . :
Leerlinge . Apprentissage m . : 1. LeerFransch-Nederlandsch. I.

98

lingwezen . Mettre en -: In de leer doen.
Contra/ d'-: Leerlingovereenkomst . (f i g . )
Faire l'- de: Aanleeren ; een proefstuk
afleggen in , leeren kennen . 2. 't Aanleeren .
Appret m . : 1. (vooral m y . ) Toebereidselen ; het aanstalten maken . Kruiden
en specerijen . 2. (f ig.) Gemaakt- , gekunsteldheid . Sans -: Ongedwongen ; ongekunsteld (ziel ) . 3. Het persen (stof ) , opwerken , - gladmaken , - stijven ; - glanzen (papier ) . De stof daartoe (lijm, pap,
gom ) , appretuur. . Recevoir l'-: Geappreteerd worden . 4. Grondverf . Appretage
m . : Het behandelen met, - gebruiken van
deze stoffen (z . appret 3 ) . Apprete:
Gezocht , gekunsteld . Voorgewend . Appreter ov .w . : 1. Gereedmaken . Toebereiden . In volgorde leggen (am te bedriegen ) •
Apprétez armes : Legt aan . 2. Opmaken ;
glanzen (papier ) ; stijven ; vollen of persen
Oaken ) . 3. In de grondverf zetten . / s'-:
Zich voorbereiden, - toerusten (strijd ) .
Toebereid worden . Maatregelen nemen.
Op het punt staan . Appreteur, -euse :
Toebereider ; opmaker.. Opmaakster..
Apprivoisable: Die tembaar is. Apprivoisement m . : Temming . Apprivoiser
ov .w . : Tam -, gedwee -. Handelbaar maken . Gewennen (schuw ) . / s'- : Tam - .
Handelbaar worden . - avec les hommes :
Familiaar w. (f ig. ) - avec le danger :
Zich gewennen aan den aanblik des gevaars . Apprivoiseur m. : Hij die temt .
Approbateur, -trice : Iem . die goedkeurt (vooral slaafs ) . / b y .nw . : Goedkeurend . Approbatif : Goedkeurend . Toestemmend . Approbation v . : Toestemming .
Algemeene lof,, bijval. Vergunning tot
drukken . Saul votre -: Met uw welnemen .
Approbativement : In goedkeurenden zin .
Approbativite v . : Geest van een jabroer .
Approchable : Genaakbaar,, toegankelijk .
Approehant by .nw . : Nabijkomend ; veel
gelijkend op . I bw . : Ongeveer, bijna.
Approche v . : 1. Nadering. Nabijheid ;
buurt . D'une - difficile: Moe ilijk te naderen .
Les -s : Toegang, buitenwijken . Travaux
d'-s: Belegeringswerken . Lignes d'-:
Loopgraven . L'- de la nuit: Het vallen
van den avond . Lunette d'-: Verrekijker..
2. Het koppelen . Approeher ov .w . : 1.
Nader brengen, nabij zetten, bijschuiven
(meubel ) ; dichter bij de oogen brengen .
Omgaan met, toegang hebben bij . 2. Naderen
aankomen bij . Aanbreken (dag ) . Invallen
(nacht ) . 3. (w i s k . ) Benaderen . (f ig . )
Bijna juist inzien . I onov .w . : 1. Naderen,
Toegang krijgen bij . - du but : Dicht bij het
wit raken ; (f ig . ) bijna zijn doel bereiken ,
- juist raden. (fig. ) Voltaire n'approche
pas de Racine : V . haalt niet bij R . Ce
poême approche de celui de Hugo : Dit gedicht
lijkt wel op -, komt nabij dat van H . 2.
Ongunstig worden (wind ) . I s'- : Naderen.
Approchez-vous : Treedt nader . - de:
Naderen ; loopen naar (leeftijd ) . - de la
Sainte-Table: 't Avondmaal gebruiken.
Approfondir ov .w . : 1 . Uitdiepen . (f ig . )
Dieper doen worden. 2. (f ig . ) Grondig
bestudeeren . Uitvorschen , doorgronden .
s'-: Dieper worden. Zich zelf nagaan .
Approfondissement m . : 1. Uitdieping .
2. (f i g . ) Navorsching .
4
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Appropriable : Toe eigenbaar . Appro priation V. :1. Inrichting, geschiktmaking;

aanpassing . 2. Toe eigening, -wijzing . Ap proprier ov .w. : 1. Behoorlijk inrichten,
in orde brengen. Gepast maken voor,
schikken (naar), passend aanbrengen (bij ) •
Opmaken (hoed). Wederrechtelijk overnemen . Approprie a: Geschikt voor, dat
juist past bij. 2. Reinigen. 3. Toewijzen.
s'- : Zich toe eigenen .
Approuvable : Goed te keuren. Approu ver ov .w . : Goedkeuren , b i llij ken , zijn
instemming betuigen met. Prijzen. Toestemmen in. Vergunnen dat een boek
wordt gedrukt of gebruikt. / s' - : Met zich
zelf tevreden zijn. Goedgekeurd worden.
Approvisionnement m. : Het van voorraad voorzien. Les -s : De voorraden.
Approvisionner ov .w . : Van voorraad
voorzien. I s' - de : Inslaan, zich voorzien
van. Approvisionneur m.: Wederverkooper (groente ). - de navires : Scheepshandelaar..
Approxis
' natil : Geraamd op, vermoedelijk bedragend. Bij benadering. Approximation v. : Benadering, raming. Vermoedelijk bedrag. En premiere -: Bij ruwe schatting . Approximativement : Ongeveer, plus
minus.
Appui m. : 1 . (fig. ) Steun, bescherming,
hulp, bijstand. Pieces a l'-: Bijlagen,
bewijsstukken. A l' - de : Tot staving van.
Dire qch avec preuves d l'-: lets met
bewijzen kunnen staven. 2. (fig. ) Beschermer.. Rechterhand. De partij. 3. Steun,
schoor. Het steunen. Point (d' ) -: Steunpunt (hefboom); haven waar een vloot voorraad vindt, vlootbasis. A hauteur d'-: Op
borsthoogte . 4 .Vensterbank . Leuning (trap) ;
balustrade (terras). Mur d'-: Schoormuur.
5. (taalk.) Nadruk. Consonne d'-: Steunmedeklinker. Appui -bras m., --eoudes
(mu. -s--) m. : Armleuning. Appuimain (mu. -s--) m. : Schilderstokje.
Appui -tete (mu. -s--) m.: Hoofdsteun ;
sluimerrol.
Appuyer onov. en ov.w.: 1. (met a,
eontre , sur ) Steunen, stutten. Drukken.
Aandringen. Aanhouden. - a droite: Naar
rechts aanhouden. - sur la plume : Op de
pen drukken. Ecriture appuyee: Zware,
dikke letters. Dessiner d'un trait appuye:
Met dikke lijnen aangeven. - la main
sur : De hand laten rusten op . Etre appuye:
Leunen. - qch contre: Jets aanzetten -;
iets aanbouwen tegen. - l' armee a un
bois: Een leger een steun doen vinden (in
den rug) tegen een bosch. - le pistolet a qn:
Iem . iets met de pistool op de borst vragen.
- l' eperon a un cheval: Een paard de sporen
geven. - des deux: Beide sporen aandrukken ; snel wegrijden. - sur le mors : Hard in
den bek zijn (paard). (f ig. ) - sur l'endroit
sensible: De gevoelige plek aanraken.
Den nadruk leggen op een woord-surnmot: .
ironie appuyee: Aangehouden i. - sur une
note: Een noot aanhouden. (schermen)
- la botte : Den degen aandrukken in de
wond ; (f ig. ) iem. een steek geven. - sur
un fait : Bijzonder gewicht hechten aan een
feit. - sur un payement: Aandringen op
betaling. Glissez, mortels, n'appuyez pas:
Laat de zaak maar blauw-blauw. N 'appuy-
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ons pas : Zoo is 't voldoende. (leger)
-surladoite:
Rechts aansluiten. 2. (met
par ) Schoren, ondersteunen. Aanzetten,
-moedigen (honden ). 3. (f ig. ) Helpen,
beschermen, bevorderen, ondersteunen. Protegeeren . Staven. Gronden. / s'- : Leunen
(tegen). In den rug hebben (leger ). Geschraagd worden, rusten. (fig. ) Rekenen
(op ), zich verlaten (op). Zich gronden -,
zich beroepen (op ). - sur des chiffres:
Berusten op c . - de : Zich beroepen op.
Een schotel soldaat maken,-unplat: leegeten .
A *pre : 1. Ruw, hobbelig. Scherp,
snijdend. Wrang. Schor.. Krassend, schel.
2. (f ig. ) Vinnig, scherp. Streng (deugd).
Etre — a qn : Hard zijn tegen iem. 3. (fig. )
a : Gretig, verzot, begeerig. - a la
curee : Vraatzuchtig (hond ) ; geld- , eerzuchtig (mensch). - au gain: Geldgierig.
a contraindre: Moeilijk te buigen.
A (a )prement : Op ruwe, scherpe wijze.
Vinnig (bestrijden ) . Gulzig .
Apres vz . : 1 . Na, nadat . Achter. ( y olk)
o1k)
Aan, tegen, op (z. it, eontre , sur ; b .v.
furieux -; s'essuger les mains -). (yolk)
Demander - qn : Iem. te spreken vragen.
qui en as-tu ? Tegen wien heb je 't ?
- nous le deluge : Laat ons van het tegenwoordige genieten. - la vine: Voorbij
de stad. - cela : Daarna . - quoi : Waarna .
Apres ? et puis -? En toen ? Vous êtes
furieux, eh bien, -? Wat kan mij dat
schelen? - coup : Naderhand. Venir - coup:
Achter het net visschen. - tout: Alles wel
beschouwd ; in alien gevalle ; bovendien . Etre
toujours—qn: Iem. steeds narijden. - vous :
Ga uw gang, na u. Crier - qn : Iem. naroepen ; - hoonen. - la pluie le beau temps : Na
regen komt zonneschijn. - ca it taut firer
l'echelle: Nu is het toppunt (van onzin )
bereikt ; niemand kan dit verbeteren. 2.
(vo lk ; z . 1 ). Aan (voor a ); tegen (voor
contre). 3. D'-: Overeenkomstig; in
navolging van; volgens. D'- nature:
Naar de natuur ; (fig.) waar, zooals 't is.
/ bw. : Daarna, vervolgens. L'annee d'-:
Het jaar daarop. / - que : Nadat, toen.
Apres -cure v. : Nakuur. Aprês-demain :
Overmorgen. Apr& -diner m. of apres dinee (mu. met s) v.: (oud) Namiddag;
tijd na 't eten. Apres -guerre m. : Naoorlogsche tijden. D'-: Na-oorlogsch.
Apr& -midi (mu. onv .) m. en v . : Namiddag. Aprês -souper m. of apressoupee (mu. met s) v. : Tijd na het avondeten.
A (It )prete v.: Ruw-, snijdend-, schel-.
Vinnig-. Streng-. Gretigheid (z. tipre ) .
A prima vista z. a vue .
A priori : Vooruit, te voren, volgens
gegevens die niet op waarneming berusten.
Apriorisme m. : Neiging, om te oordeelen
zonder op waarneming berustende gegevens.
A (it ) -propos m. : 1. Juiste oogenblik
om iets te doen. 2. Tegenwoordigheid van
geest (esprit d'-) . 3. Gelegenheidsstuk,
-vers.
Apte : Geschikt, in staat. (recht) Bevoegd . (s o m s ) Gene igd .
Aptere bv.nw. en m. : Ongevleugeld
(insect)). Apterisme m. : Vleugelloosheid.
Aptêryx m.: Kiwi. V leugellooze vogel.
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Aptitude v.: 1. Geschiktheid, aanleg.
laitie,re: Melkgevende eigenschappen.
Avoir de grandes -s : Een gelukkigen aanleg
hebben. 2. (recht) Bevoegdheid.
Apulee m.: Apuleius.
Apulien : Apulisch. er.
Apurement m . en -er ov .w . : (Het )
nazien en voor juist erkennen (rekening).
Apyre: Vuurvast, onbrandbaar. Apyre tique : Koortswerend. -vrij. Apyrexie v.:
Koortsvrijheid.
Aquafortiste (spr akwa-) m.: Etser.
Aquaplan (spr akwa-) m.: Waterzweeftuig.
Aquamanile (spr . akwa-) m. : Handenwaschbekken. „Fonteintje". Aquarelle (spr.
akwa-) v.: Waterverfteekening. -teekenkunst. Aquarellise (spr. akwa-): Als een
waterverfteekening gewasschen. Aquarelliste (spr . akwa-) m.: Waterverfteekenaar.
Aquariophilie (spr. akwa-) v.: Liefhebberij
voor aquaria. Aquarium (spr . akwariomm)
m.: Aquarium. Goudvisschenkom,
Aquassiere v.: Waterspreeuw. Aquatinte (spr. akwa-) v.: Gravure die de
gewasschen teekening nabootst. Aquatintiste (spr akwa-) m.: Graveur daarvan.
Aquatique (spr. akwa-) : 1. In het water
levend, water-. Le peuple -: De visschen.
La republique -: De kikkers. 2. Moerassig.
Aquatubulaire (spr akwa-) m.: Met
waterpijpen. Aquedue (spr. aghe-) m.:
Waterleiding (boven grond). (ontleedk.)
Buis. Aqueux : Vol water. Waterachtig.
Waterig. Aquieole (spr. akwi-) : Voor aankweeking van waterdieren en -planten.
Station -: Instituut voor zeeonderzoek.
Aquieulture (spr. akwi-) v.: Aankweeking van waterdieren, -planten. Aquifere
(spr . akwi-): Waterhoudend. Niveau
Waterniveau, fleschjeswaterpas.
Aquilin : Arends-. Nez -neus, haviksneus. Aquiline m. : Arendachtige.
Aquilon m.: Noorden-. Koude wind. Het
Noorden.
Aquin m.: Aquino (in Italie).
Aquitaine v.: Aquitanie (later Gascogne ).
Aquitubulaire (spr . akwi-) : Met waterpijpen . Aquosite (spr. -kO) v.: Waterachtigheid.
Ara m.: Ara (soort papegaai).
Arabe bv.nw.: Arabisch . / m . : Arabier..
Arabisch paard. Woekeraar. Vrek. Arabesque v.: (kunst) Versiering, aan de
Moorsche kunst eigen, bestaande uit figuren
die op grillige wijze dooreengestrengeld
zijn. Sieraad. Arabesque : Met arabesken
versierd. Arabette v.: (plantk.) Scheelkelk. - des sables: Zands. - printanare,
- du Caucase, - des Alpes : Randjesbloem.
Arable v.: Arable. Arabique : Arabisch.
Arabisant m.: Taalkundige die zich op
het A. toelegt. Arabiser ov .w . : Verarabischen. Arabiste z. arabisant.
Arable: Bebouwbaar. Terre -: Bouwland.
Arabophobe m. en bv.nw.: (Iem.) die
de Arabieren vreest. Arabophobie v.:
Vrees voor de Arabieren.
Arachide v . : Aard (pimper )noot . -plant,
apennootje.
Arachneen (spr. arak-): Van een spin,
-neweb. Araehnide (spr . arak-) m.:
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Spinachtige. Arachnolde (spr. arak-) v.:
Spinnewebvlies, middelste hersenvlies.
Araehnoidien (spr . arak-) : Fijn als 'n web.
Arac(k ) m.: Arak.
Aragonais : Uit Bewoner van Aragon.
Araignee v . : 1. Spin. (fig. ) Pattes
d'-: Lange, magere vingers; hanepooten
(letters ) . (v olk ) Il a une - dans le plafond:
Er loopt bij hem een streep door. - de
trottoir: Marskramer. 2. (f ig. ) Boosaardige
vrouw, spin. 3. Veelarmige haak. Mijngang
met veel armen. Lijsternet. Scheerlijn
(hangmat). Hooge fiets. Paardentepelontsteking. Sulkey (voiture -).
Araire v . : Zoolploeg .
Arameen bv.nw. en m.: Uit Bewoner
van Aram. Langues -es: Chaldeeuwsch en
Syrisch, Arameesch.
Aramon m.: Aramondruif. Wijn van
boven 10 pct. alcohol.
Araneide v.: Spin.
Arase v.: Vereffeningssteen. Arasement
m. en -er : (Het) effenen v. e. steenlaag,
- aanvlakken, - aanrazeeren.
Aratoire : Van den akkerbouw, landbouw-.
Arauean : Araucanisch. Araueanien m.:
Araucanier (Chili).
Araucaria m., -ie v.: Kegeldrager uit
Z .-Amerika .
Arbalestrille v . : (z e ev . ) Jacobsstaf
Arbalete v.: 1. Armborst. Plus cite qu'un
trait d'-: Als een pip uit den boog. Cheual
en -: Voorpaard (voor 2 andere). 2.
(gra p ) Geweer.. Arbaletrier m . : Armborstschutter. ( y olk) Zwaluw. (Dak)bint. Arbaletriere v.: Schietgat voor een armborst.
Arbeles, -belles v.: Arbela (stad in
Assyrie).
Arbitrage m.: 1. Scheidsrechterlijke
uitspraak. 2. Keuze van de beste wijze
om een handelszaak te vereffenen of om
winst met effecten of goederen te behalen.
3. Arbitragezaken. Arbitragiste : Hij die
zich bezighoudt met arbitrage 2, arbitrageant. / bv.nw.: Die internationale
arbitrage voorstaat. Arbitraire bv.nw.:
1. Willekeurig, eigenmachtig. 2. Eigenmachtig. Peine
Straf door den rechter
te bepalen. Pouvoir
Onbeperkte macht.
I m.: Willekeur. Despotisme. Laisser une
chose a 1)- de qn: lets van iem. wil laten
afhangen. Arbitrairement : Eigenmachtig.
Arbitral: Scheidsrechterlijk. Tribunal -:
Scheidsgerecht. Commission -e des lovers:
Huurcommissie. Arbitralement : Door
scheidsrechters . Arbitration v . : (r echt )
Schatting door scheidslieden. Arbitre m.:
1. Scheidsrechter. 2. (Onbeperkt ) heerscher,
heer en meester. -s du monde : Vorsten.
Vous rtes l'- de ma vie : Gij hebt mijn
leven in uw hand. 3. Bevoegd beoordeelaar.
L'- des aegances . 4. Wil. Libre -, franc
Vrije -. Serf -: Onvrije, gedetermineerde wil. Arbitrer ov .w Als scheidsman beslissen over, - uitspraak doen
in; - schatten. Zich bezighouden met
arbitrage 2. 1 onov .w . : Tot arbitrage overgaan. / s'-: Zich door arbitrage dekken.
Zijn eigen zaak of meening berechten.
Arborer ov .w . : 1. Planten, rechtop
zetten. Opzetten (mast). Uitsteken. Hijschen. Aandoen; zichtbaar dragen; getooid

103

Arboreseence-Archipompe

zijn met. 2. (f ig. ) Ten toon spreiden,
uitstallen, openlijk tot de zijne maken.
le drapeau de la revolte: De vaan des
oproers planten. - les couleurs: De vlag
hijschen ; (f ig. ) kleur bekennen . Arboreseenee v. : Overgang tot den boomvorm .
Vertakking. Arboreseent : Boomachtig,
(in samenst.) boom-. Arborieole: Op
boomen levend. Arborieulteur m. : Boomkweeker . Arboriculture v. : Boomkweekerij . Arborisation v. : IJsbloem (op
raam b .v . ) . Vertakkingen (v. e. kristal) .
Arborise : Boomvormig. Arboriste m. : 1 .
Kenner van geneeskruiden . 2. Boomkweeker .
Arbouse v. : Vrucht van den arbousier
m. : Aardbeiboom.
Arbousse, -ouste v. : Watermeloen.
Arbre m. : 1 . Boom . - fruitier : Vrucht-.
de haute futaie: Hoogopgaande -. vert: Altijd groene -. - de la liberte:
Vrijheidsboom . - de vie : Levens- (van
den paradijsmensch ) . - de la science du
bien et du mal: - der kennis des goeds
en des kwaads. - en buisson: Heester.
Le gros de l'-: De scam. Se tenir au gros
de 1'- : Het met de sterkste partij houden .
Se porter comme un -: Krachtig en gezond
zijn . De doux -s, douces pommes : Die wel
doet, wel ontmoet . L'- ne tombe pas
du premier coup : Er is tijd noodig om
met een zaak to slagen. Quand l'- est
tombe, chacun court aux branches : Als
iem . gevallen is, werpt zich ieder op
hem . Faire l'- (fourchu): Een hoogstand
maken. (v o 1 k ) Monter el P - : Er in loopen. (bouwk.) - de Jesse: Boom van
Jesse. 2. Mast. - de trinquet: Fokkemast.
3. Boom, stander, spil, as, rol . Kleerstander..
de charrue: Dissel. - d'une grue : Stander
v . e . kraan. - de couche: Liggende hoofdas .
de moulin ; - de pressoir: Molenspil ;
pers- . - d'une balance: Balk v. e. weegschaal . - a cames : Nokkenas . - coude:
Krukas . 4. (f ig . ) L'- de la croix : Het
kruishout . 5. Boomvormig kristal. 6.
(f ig. ) - genealogique: Stamboom. encgclopedique : Overzichtstabel der wetenschappen .
Arbrisseau m . : Boompje . Arbuste
m. : Struik, heester. Arbustif : Van heesters,
heesterachtig.
Arc m. : 1. Boog. En -: -vormig.
(f ig. ) Delendre l'-: Den geest ontspannen .
(fig.) Avoir plus d'une corde a son -:
Meer dan 66n pijl in zijn koker -, op zijn boog
hebben . Quand l'- est trop tendu, it casse: De
boog kan niet altijd gespannen zijn. Debander
I'- ne guerit pas la plaie: lets niet meer doen,
verhelpt het gedane kwaad niet . 2. (meetk.)
Cirkelboog (- de cercle). 3. (bouwk.)
Gewelfboog. - de triomphe : Eerepoort ;
zegeboog. 4. (on t le e d k . ) Bocht. 5.
(n a t k . ) Vlamboog . Lampe a -: Booglamp. Arcade v . : 1. Booggewelf,, bogengang . - de verdure , - de feuillage: Bladergewelf . - sourciliere : Wenkbrauwboog. 2.
Brug -, boog v. e. bril.
Arcadien : Uit -. Bewoner van Arkadib.
(f ig. ) Eenvoudig gelukkig, landelijk .
Arcane m. : 1. Geheim. 2. - middel.
Arcanson m. : Vioolhars.
Arcasse v . : Schijfblok (- de poulie).
(zeev.) Spiegel.
-
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Areature v
V. : Rij bogen . Are-boutant
(spr. arbou-) m.: 1. (bouwk.) Steunboog,

-pijler. (zeev.) Uithouder, spier. 2. (f ig. )
Steunpilaar.. Areboutement (spr . arbou-)
m . en -er ov .w . : (Het) stutten. / s'-:
Zich schrap zetten. Gesteund worden .
(f ig. ) - contre : Zich verzetten tegen .
Arceau m. : 1. (bouwk. ) Boog (gewelf ) .
-x de verdure: Prieel. 2. (geneesk.) Dekheffer, boog , raam .3.Boogje.Arc-doubleau
(my . -s--x) m . : Vooruitspringende lijst
onder een gewelf . Are-en-ciel (my . arcs-enciel) m. : Regenboog.
Archaique (spr . -ka-) : Verouderd. Primitief . Archalsant (spr . -ka-) m. : Hij
die zich bezighoudt met de studie van
verouderde woorden en uitdrukkingen ;
- zelf gebruikt ; schilder die Primitieven
nabootst. j bv .nw. : Die 't oude nabootst.
Archaisme (spr . -ka-) m . : Verouderd
woord, -e zinswending. Arehaiste z .
arehalsant.
Archal (spr. -kal) m . : Fil d'-: Koperdraad .
Archange (spr . -kan-) m. : Aartsengel .
Archangelique (spr . -kan-): Van een
aartsengel.
Arche v . : 1. Ark. (f ig. ) De Kerk .
L'- de Noe: De arke Noach's . L'- du
Seigneur, 1'- sainte, l'- d' alliance : De
Arke des Heeren, - des verbonds . C'est
l'- sainte : Dat onderwerp mag men niet
aanroeren. Etre hors de l'- : Buiten de
kerkgenootschappen staan . 2. (Brugge ) boog . Pont a -s: Boogbrug. 3. - au pain:
Broodkist. 4. Bijoven. I tusschenw. :
(1 e g e r) Marsch I Arehee v. : Overspanning
(brug) . Arehelet m . : Boogje .
Archeologie (spr . -id-) v. : Oudheidkunde . Archeologue (spr . -ke-) : Oudheidkundig . Areheologue (spr . -ke-) :
Oudheidkundige .
Archer m. : 1. Boogschutter . 2. (o ud )
Po litiedienaar . 3. (f ig. ) Le petit -:
Amor . 4. (d ierk . ) Boogschutter (visch ) .
Archet m. : 1. Strijkstok. Coup d'-:
Streek. Siirete d'-: Vastheid van streek .
Les -s: De strijkers. 2. Zaag. (geneesk. )
Dekheffer, boog, raam. Drilboog. 3. Contactbeugel.
Archetype (spr . -ke-) m . : Grondvorm,
oertype . Oertekst. IJkmaat . Areheveche
m. : Aartsbisdom. Aartsbisschoppelijk paleis . Areheveque m. : Aartsbisschop .
Archi...: Aarts-, opper-, hoofd-; zeer,
erg; meer dan ; aller-. Archiehancelier
m. : Grootkanselier. Archiconfrerie v . :
(Ka th. ) Liefdadigheidsvereeniging. Archidiaconat m. : Aartsdiakenschap . Archidiaeone m . : Rechtsgebied van een arehidiaere m. : Aartsdiaken. Arehidue m . :
Aartshertog. Archiducal : -elijk . Arehiduche m. : -dom. Arehiduchesse v . :
Aartshertogin. Archiepiscopal (spr . arki-):
Aartsbisschoppelijk. Archiepiscopat m . :
(spr. arki-): Aartsbisschoppelijke waardigheid . Archimandritat m . : Waardigheid van archimandrite m. : Kloostervoogd (bij de Grieksch-Katholieken ) . Archimede m. : Archimedes. Archimillionnaire: (Iem. ) die verscheidene millioenen
bezit . Archipel m . : Eilandengroep . De
Grieksche -. Archipompe v . : Pompkoker..
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Archipresbyteral—Argental

Archipresbyteral : Aartspriesterlijk. Ar chipretre m.: Aartspriester. Archipretre
m.: Gebied van een aartspriester. Architecte m.: Bouwkundige. L' A- du monde, le
grand A-: De Groote bouwheer, - des Heelals .
Architectonique : Bouwkundig. / v.: Bouwkunde. Architectural : Bouwkunstig, van
den bouwstijl. Architecture v.: 1. Bouwkunde. — navale : Scheeps-. — hydraulique:
Water-. 2. Bouworde. 3. Bouwstijl. 4.
(nieuw) Gebouw. Architrave v.: Onderste
hoofdbalk van een kroonlijst, bintbalk.
Archives v .mv . : Archief.. Mettez cela dans
vos —: Knoop dat in uw oor. (fig.) Rat
d'--: Snuffelaar. Archiviste m.: Archivaris. — paleographe : Titel der leerlingen
van de Ecole des Chartes, die eindexamen
hebben afgelegd. Archivistique v.: Archiefwezen. Arehivolte v.: Omlijsting van
een hooggewelf met snijwerk.
Archontat (spr.. -kon-) m . : (g esc h. )
Waardigheid -, regeeringstijd van een
archonte (spr.. -kon-) : Een der negen
bestuurders van Athene, archont.
Argon me : 1. Zadelboog. Etre ferme
sur ses —5 : Vast in den zadel zitten;
(fig. ) zich niet van zijn stuk laten brengen.
Pistolets d'—: Zadelpistolen. V ider -,
perdre les —s : Zandruiter worden ; (fig.)
de kluts kwijt zijn. Se remettre dans ses
—s : Weer te paard -; (fig.) er weer bovenop komen. 2. Kaardtoestel. 3. Zaagraam.
Arconnerie v . : Zadel (bogen )makerij .
Arctique : Noordelijk, Noordpool-. Mer
—: Noordelijke IJszee.
Ardechois : Uit -. Bewoner van de
Ardeche.
Ardeide m.: Reigerachtige.
Ardelion m.: Gedienstige bemoeial.
Ardemment : (f ig.) Vurig, hartstochtelijk. IJverig, hevig. Ardent bv.nw.: 1.
Brandend, heet. Blond —: Rosachtig
blond. Chapelle -, chambre —e : Verlichte
kapel of kamer waarin een door waskaarsen omringde lijkkist staat. Chambre —e:
Vroegere rechtbank voor gifmengers. 2.
Dat doet ontbranden. Miroir —: Brandspiegel. Verre —: Brandglas. Chemise
—e : Met zwavel ingesmeerd hemd voor
een geloofsdaad. Soil —e : Brandende d.
3. (fig.) Vurig, ijverig, hartstochtelijk.
Hevig, brandend. — a l' ouvrage: Blakend van ijver. L' (Bit —: Met een schitterend oog. Fievre —e : Heete k. — a:
Verzot op. — au combat : Strijdlustig.
/ m.: Dwaallichtje. Mal des A-s: Pestachtig miltvuur. Ardeur v.: 1. Hitte,
gloed • (geneesk.) Brandend gevoel, brand.
2. (f ig. ) Onstuimigheid, drift ; ijver,
vuur. Moed. Geestdrift. 3. Bronstigheid
(flier), 4. (oud) Liefde.
Ardillon m. : Tong van een gesp.
Ardoir, -dre onov .w . : Branden .
Ardoise v.: 1. Lei, schrijf-. Dek-.
Gris —: -kleurig. 2. ( y olk) Beer. Avoir
son — au cabaret : Krediet in de kroeg
h. Faire l'— nette: Zijn beren afbetalen.
Ardoise : Leikleurig. Met lei gedekt.
Ardoiser ov.w.: Met lei dekken. In leikleur schilderen. Ardoisier : Leisteenachtig. / m.: Leisteenhandelaar. Werkman in -. Bezitter van een ardoisiere
v.: Leisteengroeve. Leienfabriek.
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Ardu : Steil, moeilijk te beklimmen.
(fig, ) Moeilijk op te lossen, - te begrijpen,
lastig.
Are m.: Are (100 M2).
Areal m.: Bebouwde oppervlakte.
Arec (k) m.: Areka- of pinangboom.
-vrucht.
Arenace : Zandachtig. Arenaire : Met
zand. / v.: Zandkruid. Arenation v.:
(geneesk.)Zandbad.Arênev.:1.(dichtk.)
Zand . 2. Worstelperk . (f ig. ) Descendre
dans l'—: In 't strijdperk treden. 3. (fig.)
Kampplaats, slagveld. 4. Les —s: Circus,
arena . (s t err e n k . ) — de cirque: Maanring. Areneux : Zandachtig. Arenieole :
In zand levend. I v.: Zeepier.
Areolaire : Kringachtig. Areolation v.:
Kringvorming. Areole v.: Kring (maan,
puistje, tepel).
Areometre m.: Vochtweger. Areometric v.: Bepaling van het soortelijk
gewicht der vloeistoffen. Areometrique :
Der vochtweging.
Areopage m.: (gesch.) Hoogste rechtbank te Athene, areopagus. (fig.) Vierschaar. Areopagite m.: Lid van den
areopagus. Areostyle m.: Ruime zuilenreeks.
Areoteetonique v.: Versterkingskunst.
Arequier m.: Pinangboom.
Arete v.: 1 , Vischgraat. 2. Kant, scherpe
rand. (meetk.) Ribbe. En —: Scherp. A
— vive : Met scherpe kanten. L'— du nez:
De lijn van de neus. Style aux —s seches:
Hoekige s. 3. Kam (bergreeks). Uitspringende hoek. 4. (plantk.) Baard (aren).
5. (nieuw) Baan (op een mof). 6. (fig.)
Kant. Areteux : Vol graten. Aretier m.:
Hoekspar. Aretiere v.: Vorstpan.
Aretin : Uit -. Bewoner van Arezzo
(Italie ). L'—: Pietro Aretino (Ital. dichter ).
Argas m.: Wants. — des pigeons:
Duivenmijt.
Argemone v.: Stekelpapaver.
Argent m.: 1. Zilver (--metal). D'—:
Zilveren;zilverkleurig.— en especes: Gemunt
z. — natif , - vierge : Gedegen z. V if —:
Kwikz. — file: Zilverdraad. 2. Geld. —
blanc : Zilvergeld. Avoir de l'—, etre en —:
Bij kas zijn. (A) court d'—: Slecht bij
kas. Y aller bon jeu bon —: Rond en eerlijk
te werk gaan ; de zaak ernstig aanpakken,
„het meenen". Pas d'—, pas de Suisses:
Voor wat, hoort wat. En avoir pour son
—: Volop -, meer krijgen dan waarop men
recht heeft. On en a toujours pour son
—: Alle waar is naar zijn geld. Faire
— de tout : Alles te gelde maken; van
alles partij trekken. Je ne connais pas la
couleur de son —: Ik heb nog geen cent
van hem gezien. Avoir le drap et l'—:
De koopwaar aannemen en het geld houden.
— sur table : Boter bij de visch. A prix
d'—: Voor geld. — rep , — mange: Zoo
gewonnen, zoo geronnen. Avoir le temps
et l'—: Alles hebben wat men wil. —
d' autrui nul n' enrichit : Onrechtvaardig
verkregen goed gedijt niet. L'— est un
bon serviteur et un mauvais maitre : Geld
is de slaaf of de tyran van hem die 't bezit.
Homme d'— : Geldman; iem. die veel
om geld geeft.
Argentage m.: Verzilvering. Argental :
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Met zilver vermengd . Argentan m . :
Nieuwzilver. . Argentation v . : Verzilvering. Inspuiting met kwik . Argente :
Verzilverd . Zilverkleurig. (d ichtk.) Zilveren . Gris -: Peper en zout (haar) .
Renard -: Zilvervos. Argenter ov .w . :
Verzilveren. (fig. ) Een zilveren glans
geven aan. Geld geven aan . Argenterie
v . : Zilveren vaatwerk ; tafelzilver. Argen teur m. : Verzilveraar.. Argenteux : (y olk)
o1k)
Met geld, bij kas . Argentier m. : 1. Bewaarder van zilveren vaatwerk en tafelzilver.. Zilverkast. Buffet -: B. met laden
voor zilver. 2. (o ud ) Schatmeester . Bankier.. (grap) Le grand -: De Minister van
F inane i en. firg entif6re : Zilverhoudend .
Valeur -: Zilverwaarde. Argentin : Zilverkleurig. Helder klinkend . Zilverrein . Argentijnsch . / m . : Argentijn . Argentine v . : Z ilvervisch . (p la ntk . ) Witte onschuld ; zilverschoon. (a ardrij ksk. ) Argentinie. Argen tiste m. : (Voorstander ) van de vrije aanmunting van zilver . Argentolier m . : Bewoner van Argenteuil . Argenton z. ar gentan . Argenture v . : Verzilvering.
Bladzilver..
Argien : Argivisch . Bewoner van Argos .
Argile V. : 1. Klei ; leem. - plastique:
Boetseerklei . - smectique : Vollersaarde .
- figuline : Vormklei. Tous les hommes
sont petris de la meme -: Alle menschen
zijn even zwak . Statue -, colosse aux pieds
d'-: lets dat uiterlijk sterk en machtig
is, maar waarvan de grondslag niet deugt .
Ma prison d'-: Mijn aardsch omhulsel .
2. Aarden pot. Une /ale -: Een broos
vat . Argileux: Klei- ; leemachtig. -houdend .
Argilifere : Leemhoudend . Argiliêre v. :
Kleigroeve. Argilo - : (in samenst.) Klei-.
Argine v . : (s p e 1) Klaveren vrouw .
Argolide v . : Argolis (in den Peloponnesus ) .
Argonaute m . : (g es c h . ) Argonaut,
metgezel van Jason. (nat. h is t . ) Schippertje (schelp ) .
Argot m . : 1 . Dieventaal. Koeterwaalsch .
2. Woorden en uitdrukkingen, die alleen
in zeker yak of bij zekere menschen worden
gebruikt, groeptaal. - des coulisses:
Tooneelspelerstaal . 3. Minder nette, zeer
gemeenzame taal . Argotier m . : Kenner
-, spreker van argot. Argotique : Van 't
argot .

Argous (s )ier m . : Du indoorn .
Argousin m . : Opzichter over galeiboeven . (f a m . ) „Klabak " .
Argovie v . : Aargau . Argovien : U it - .
Bewoner van Aargau.
Argue v . : Trekbank . Arguer ov .w . :
1. (spr. -ghe) Door de trekbank halen . 2.
(spr. gue) Besluiten, een gevolgtrekking
maken . 3. (spr . -gue) Tegenwerpen, bestrijden . - de faux: Voor onecht verkla ren . Argument m. : 1. Bewijsgrond . Tirer
- de: Zich beroepen op . - en forme:
Bewijsgrond volgens de regels der logica .
2. Hoofdinhoud ; kort overzicht . Argumentateur m . : Hij die houdt van redetwisten , betweter . I by .nw . : Van een betweter . Argumentation v . : Bewijsvoering.
Manier -. Kunst van betoogen . Verdediging
van een proefschrift of stellingen . Argumenter onov .w . : Betoogen. - contre:
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Redetwisten met. - de: Besluiten uit. I
ov .w . : Weerleggen .
Argus (spr . -puss) m . : 1. Argus, alziend mensch . Sp ion . Opmerker. . Deg
geux d'-: Argusoogen . 2. Argusfazant .
Argusvlinder. . - bleu: Blauwtje .
Argutie (spr . -ci) v. : Spitsvondigh6d,
vitterij . Argutieux : Sp itsvond ig .
Argyrisme m. : Zilververgiftiging. Ar gyro - : (in samenst.) Zilver-. Argyrose
v . : Glanserts .
Aria m . : (f a m . ) Beweging, drukte ,
gedoe, ophef . / v . : (m u z .) Aria .
Ariane v . : Ariadne . (f ig.) Verlaten
meisje.
Arianisme m . : Leer van Arius (z .
arien 1 ) .
Aride : 1. Dor, droog. Onvruchtbaar .
2. (fig. ) Zwak, arm, dor. Ongevoelig.
Dor, droog. Dor, zonder afwisseling. Zielloos (gelaat ) . Ariditê v . : 1. Droog- , dor- .
Onvruchtbaar- . 2. (fig. ) Dor-, droog-,
ongevoeligheid .
Arien m . en by .nw . : 1. (Aanhanger )
van de kettersche leer van Arius . 2. z .
Aryen .
Ariette v . : Wijsje, liedje .
Arille m. : Bijzaadrok .
Arioste (1' ) m . : Ariosto (Ital. dichter ) .
Aristarque m. : Aristarchus . (fig . )
Onpartijdig en streng beoordeelaar..
Aristide m . : Aristides.
Aristo , -crate m. : Voornaam persoon .
Aanhanger van de aristoeratie v. : Regeering door de edelen en voornamen . De
voorname, eerste standen . L'- de l'argent :
De geldadel. Aristoeratique , -ment :
Deftig, waardig. Verfijnd . Aristoeratiser
ov .w . : Een regeering van edelen geven .
Deftiger -, waardiger maken . / s'-:
- worden . Aristoeratisme m . : Aristocratische geest .
Aristoloehe v.: (plantk.) Pijpbloem.
Turksche pijp , moffepijp (- siphon).
Aristophane m . : Aristophanes . Aristo phanesque : Van A . ; uitgelaten en scherp .
Aristote m . : Aristoteles . Aristoteli den : Overeenkomstig met -. Aanhanger van
de leer van A . Aristotelique : Overeenkomstig met de regels van A . Aristotaisme
m . : Leer van A.
Arithmetieien m.: Rekenkundige . Arith metique v . : liekenkunde . / b y .nw . :
-kundig. Machine -: Cijfermachine . -ment
bw. Arithmo - : (in samenst.) Reken-,
getal- . Arithmographe, -metre m . : Rekenmachine .
Arlequin m . : Arlekijn . Hansworst . (fig. )
Habit d'-: Arlekijnspak ; letterkundige
lappendeken ; (spot) onecht kind . politique : Politieke windwijzer Des -s :
Schotel waarin allerlei restjes zijn opgewarmd . Arlequinade v . : Klucht waarin
A. een hoofdrol speelt . Pots, grap.
Arlesien m : Uit -. Bewoner van Arles.
-ne: Arnhemsch meisje (koekje ) .
Armada, -ade v . : Armada . Armadille
v
V. : 1. Gordeldier . 2. Rolpissebed . 3.
Klein eskader..
Armagnac m . : Brandewijn uit Armagnac .
Armand m . : Herman . Armande v. :
(Her )mina .
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Armateur m . : (Scheeps )reeder.. Kaper..
-schip . Armature v . : 1. IJzeren geraamte
dat de deelen bijeenhoudt ; beslag . 2.
Anker, poolstuk . Sans —: Naakt. 3.
(mu z . ) Voorteekens . 4. (f ig . ) Steun .
Grondgedachte, gegevens . Opzet (boek) . 5.
Boomsteunsel. 6. Boog van hout. 7. Bekleeding (condensor ) . 8. (f ig.) Inwendige
steunsels.
I. Arme v . : 1. Wapen. Geweer.. Wapenrusting . — a feu : Vuur- . — de trait : Schiet- .
— de jet: Slinger- . — tranchante: Houw- .
— d'estoc , - a pointe: Stoot-. — courtoise:
Stomp of tournooiwapen . A —s courtoises:
Waarbij de hoflijkheid niet uit het oog
wordt verloren. Hackie d'—: Strijdbijl.
— se chargeant par la bouche ; - par la culasse:
Voor- ; achterlader. . Aux —s ! Te wapen !
Portez —s ! 't G . in den arm ! Reposez —:
't G. in rust. Etre 1'— au bras: Met het
geweer in den arm staan ; (f ig. ) lijdelijk
toezien. Prendre les —s, courir aux —s :
Naar de wapenen grijpen. Porter les —s,
4tre present sous les —s : Dienen. Se mettre
sous les —s : De wapenen opvatten . Poser
les —s : De geweren wegzetten ; (1 ig. ) de
wapens neerleggen ; vrede sluiten. Rendre
les —s : Zich overgeven ; (f ig. ) zwichten .
Mettre bas les —s : De w . neerleggen.
Place d'—s: Exercitieveld . Cheval d'—s:
Legerpaard . Homme d'—s . : Gewapend
ruiter ; militair. Capitaine d'—s : Konstabelmajoor. . Etre sous les —s: Onder de
wapens zijn ; (f ig. ) voorbereid zijn. (fig. )
Elle est sous les —s: Zij heeft haar mooiste
kleederen aan, - doet alles om te behagen .
Passer a l'ennemi avec —s et bagages:
Met pak en zak overloopen . (f ig . ) Avec
—s et bagages: Gepakt en gezakt. Passer
qn par les —s : Iem . fusilleeren . Etre
passé par les —5: Gefusilleerd worden .
(fig.) Faire Comber les --s des mains a
qn: Iem. de wapenen uit de hand slaan.
Faire — de tout : Geen middel versmaden .
Les —s naturelles : Handen en voeten .
(v o 1 k ) Passer l'— a gauche : Sterven .
S'escrimer des —s de Samson : Flink schransen . Veillëe des —s : Nacht, waarin de aanstaande ridder bij zijn wapens waakte ; (f ig.)
nachtwake . Les gens d'—s: Militairen. Accompagner en —s : Een gewapend geleide
vormen bij . Etre au port d'—s : In de positie
staan . Port d'—s: Het dragen van wapens;
houding van het geweer ; jachtakte. 2.
(f ig. ) Wapen. 3. (m i 1.) Wapen. —s savantes : Technische wapens (genie en artillerie ) .
II. Armes my . (z. ook arme 1 ) : 1.
Het schermen. Maitre d'—: Schermmeester..
Faire -, tirer des -: Schermen . 2. Beroep
van militair, krijgsdienst. Faire ses premares —: Zijn proefstuk afleggen ; (fig. )
voor 't eerst optreden, zijn eerste proeven
afleggen . Carriére des —: Krijgsdienst .
3. Gevecht. Fait d'—: Wapenfeit, krijgsdaad. Les — sont journalieres : De oorlogskans is wisselvallig ; (f ig. ) 't kan verkeeren . I l porta ses — dans: Hij voerde
oorlog tot in. 4. Wapen, -schild . Heraut
d'—: Wapenbode, heraut . Homme d'--:
Wapenknecht .
Arme : Gewapend . Beslagen . Versterkt .
- en guerre : Ten oorlog toegerust . — a
la legêre: Lichtgewapend . — de toutes
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piéces: In voile wapenrusting ; (f i g.) volledig uitgerust. A main —e : Gewapenderhand . V erre -; beton —: Gewapend g . ; - b.
Ciment —: Uzercement . Canon —: K. op een
affuit . Oie —e : Spoorgans. Armee v . :
1. Leger . — de terre : Landmacht. — de
mer : Zeemacht . Les —s de Jerre et de mer :
Leger en vloot . — du Salut: Leger des
Hells. Etre a 1'—: Dienen. Aux —s: Bij

het leger te velde, in werkelijken dienst.
Le Dieu des ---s : De Heer der heirscharen.
2. (f ig . ) Groote menigte. L'— du vice:
De slechten . L'— du crime: De misdadigerswereld .
Armeline v . : Hermelijnbont.
Armement m . : 1. Bewapening, uitrusting . 2. Krijgstoerusting (natie ) . -materiaal. 3. Uitrusting (schip ) . Reedersbedrijf .
Maison d'—: Reederij . Prendre —: Zijn
bewapening aan boord nemen. Le petit
—: De kleine reederij . Role d'—: Scheepsrol.
Armenie v. : Armenie. Armenien : Armenisch . Armenier..
Armer ov .w . : 1. Wapenen, Onder de
wapens brengen. (Zich) tot den oorlog voorbereiden . — chevalier : Tot ridder slaan .
2. (f ig. ) Ophitsen, verbitteren. J' armai
la calomnie : Ik voorzag den laster van
wapens . 3. Voorzien (van het noodige ) ;
gereedmaken . Uitrusten, bemannen. Beslaan . Stellen (camera ) . Van geschut
voorzien. Vullen, gereedmaken (vulpen ) .
— les avirons : De riemen uitleggen in de
dollen . — un fusil, - un pistolet : Den haan
overhalen. (mu z . ) — la clef : Den sleutel
van teekens voorzien. — un canon : Laden.
— une poulre : Een balk met ijzeren banden
beslaan . — un aimant : Een magneet met
een poolstuk voorzien. 4. (f ig . ) Sterk -,
gehard maken . / s'—: Zich wapenen. De
wapenen opvatten. Zich voorzien van.
Aandoen. Voorbehoedmiddelen nemen.
Geduld oefenen. — contre —depatinc: le
malheur : Voorbereid zijn op leed. — de
la priêre: Kracht zoeken in 't g. Armes
z . II. arme. Armet m. : Stormhoed . Tinnen deksel.
Armillaire: Sphere —: Planetarium.
Armille v . : Antieke armband . (b ouwk.)
Kapiteelring.
Arminianisme m . : Leer van Arminius .
Arminien : Arminiaan. -sch.
Armistice m. : Wapenstilstand . Armoire
v . : Kast . - vitt*: Glazenkast. — a glace:
Spiegelkast . — a froid: Vrieskast. — de
distribution, - de manoeuvre: Schakelkast .
Armoiries v .my . : Wapen, -schild.
Armoise v. : (p la n tk . ) Artemesia . Bijvoet (— commune). — amére: Absint. —
des champs: Wilde averuit, - averoon.
Armon m. : Spoorstok, zwengel.
Armorial m . : Wapenboek . / by .nw. :
Op de wapenkunde betrekking hebbend.
Armoricain: Uit -. Bewoner van Armorica (Bretagne ). L'—: Het Keltisch
dialekt dat er gesproken wordt.
Armorier ov .w . : Met wapenschilden
versieren. Armorie: Met een wapen er op.
Armorique v . : Armorica (thans Bretagne) .
Armoriste : Kenner -. Teekenaar -,
graveur van geslachtswapens . Armure
v. : 1. Wapenrusting. Bepantsering. Pantser
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(om kabel ) . Pantser (van dier ) . 2. IJzerwerk, beslag. 3. (fig. ) Bescherming, verweermiddel. 4. z . armature (2 en 3) .
5. Kepergrond (stof ). 6. Boombeschermer .
Armure : Gekeperd. Armurerie v . : Wapensmederij ; -fabriek ; -winkel. Armurier m . :
Wapensmid ; -verkooper ; -fabrikant. Geweermaker. / bv.nw . : Der wapens.
Arnaud, -nauld, -nault m. : Arnold,
Arnout .
Arnaute, -aoute: Albanees. Uit Albanie.
Arni m . : Gewone buffel.
Arnica m . : Arnika , valkruid, wolverlei
(- des montagnes).
Arnolphe, -noul m . : Arnulf .
Arole v . : Siberische pijnboom, arola .
Militate m. : Welriekende stof, kruiderij .
Aromatique: Welriekend, kruidig. Aromatisation v. en -iser ov.w. : (Het )
welriekend maken . Arome (spr. -Ome)
Tn . : Geur (kru iden ) . ( f i g .) Geur.
Aronde v . : 1. Zeehaan . 2. (o u d) Zwa luw . Queue d'-: Zwaluwstaart . 3. Paarlmossel.
Arpêge m . : (m u z . ) Harpachtig aanslaan van de tonen van een akkoord, arpeggio . Arpegement m. en -kger: (Het )
aanslaan v . e. arpeggio . Accords -es : Arpeggio-accoorden .
Arpent m. : Landmaat van 1/3 tot 1/2
H .A ., pondemaat . Arpentage m. : Het
landmeten. Faire l'- de : Meten. Arpenter
ov .w . : 1. Opmeten . 2. (f ig . ) Met groote
passen doorloopen . Arpenteur m. : Landmeter. (dierk.) Griel. Arpenteuse v.:
Spanrups (chenille -). Arpête en -ette
m. en v . : Leerjongen, -lingetje , naaikipje.
Arpion m . : (f a m . ) Poot .
Argue: Gewelfd ; krom . Met kromme
voorpooten . Naar buiten staand krom
(been) .
Arquebusade v . : Schot uit een arquebuse v. : Haakbus. Jeu de l'-: Schijfschieten . Compagnie de 1'- : Schuttersgild .
Arquebuser ov .w . : Doodschieten met
een haakbus. Arquebuserie v. : Handel
in -. Gebruik van draagbare vuurwapens .
Geweerfabricage . Arquebusier m . : Haakbusdrager.. Geweermaker.. Schutter van een
gild.
Arguer ov .w. : Ombuigen, krommen . j
onov .w . en s'- : Krom worden, -trekken ;
doorbuigen .
Arrachage m. : Het wieden, rooien,
uittrekken . Arraehe-elous (mu . onv .)
m.: Spijkertrekker. . Arraehement m . :
Het uittrekken, -rukken, -halen. Begin
der gewelfkromming. Arrache-pied (d'):
Aan 66n stuk door. Arraeher ov .w . : 1.
Ontwortelen, wieden, rooien, uittrekken.
Los-, of-, ontrukken, afscheuren. Met
geweld afnemen. Openhalen (papier bij
't schrijven). - les yeux : De o . uitkrabben.
Preis a s'- les yeux : Gereed om mekaar
in het Naar te vliegen. 2. (f ig.) Afpersen,
ontlokken . Onttrekken, afbrengen . Ontpersen (tranen). - la vie a qn : Iem . het
',even benemen. - le cceur, - l'ame: 't Hart
doen breken. (f ig. ) - une dent a : Een
veer uittrekken, geld afpersen. - la
victoire : Na veel moeite overwinnen . On
ne peat lui - un mot : Men kan Been woord
uit hem krijgen . - les mots a qn : Iem .
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de woorden uit de keel halen . - a la
misere : Beschutten tegen a . On ne saurait
lui - eels de l'esprit, - de la tete : Men kan
hem maar niet er van afbrengen . j s'-:
Uitgerukt warden. Zich uitrukken, onttrekken, - losrukken . Elk . uitrukken .
On s'arrache cet homme, ce livre: Men
vecht om, iedereen wil hebben. - une
epine du pied: Zich uit een moeilijke omstandigheid redden . Arraehe-raeine (mu.
onv.) m. : Wortelmoier. . Arraeheur m. :
1. - de dents: Kiezentrekker. Mentir
comme un - de dents: Liegen alsof het
gedrukt is . 2. Rooimachine . Arraeheuse
v. : Rooimachine . Arraehis m. : Het uitrukken van jonge boomen . Jonge boom
met wortel en al uitgerukt. Arrachoir
m. : Plantenschop .
Arrageois: Uit -. Bewoner van Atrecht.
Arraisonnement m. en -er ov .w . :
1. Het onderzoeken van den gezondheidstoestand op een verdacht schip . 2. Het
praaien . 3. Bepraten.
Arrangeable: Bij te leggen, te schikken.
Arrangeant : Inschikkelijk. Arrangement
m. : 1. Rangschikking, regeling. Juiste
plaatsing, - inrichting. (muz . ) Bewerking . 2. (f ig. ) Minnelijke schikking,
vergelijk. Regeling. Des -s: Maatregelen
om tot een schikking te geraken .
Arranger ov .w . : 1. Rangschikken, regelen . Juist plaatsen, - inrichten . - verdeelen . Wat opstoken (vuur ) . Wat opknappen . (rn u z . ) Bewerken . Ontwerpen , maatregelen nemen voor.. In orde brengen
(kleeren, toilet ). Comme vous voiles arrange:
Wat zie je er uit. - une periode : Een zin
mooi afronden. 2. Toetakelen, mishandelen.
Scherp terechtwijzen . 3. Bijleggen. 4. Lijken , passen. Il vous arrangera : Hij zal het
wel met u eens worden, - over den prijs . 5.
Uit de moeilijkheid helpen. / s'-: 1. Zijn
maatregelen nemen , schikkingen treffen. Cela
s'arrange bien: Dat treft mooi. Arrangezvous comme it vous plaira : Doet wat ge
wilt. Arrange-toi: Zie maar, dat je je
er uit redt. - avec soi-meme: 't Met zich
zelven eens worden. 2. In orde geplaatst
zijn. Orde op zijn zaken stellen. Zich
opknappen. Beter warden, opknappen ('t
weder ). 3. (f ig. ) Bijgelegd warden . Cela
s'arrangera : Dat komt terecht. 4. s'avec : Het eens worden -, een vergelijk
treffen met. 5. s'- pour: Het zoo aanleggen dat. 6. s'- de: Tevreden zijn met.
Arrangeur m . : (m u z . ) Iem . die een
stuk arrangeert . - de phrases: Taalkunstenaar (dikwijls gezocht) .
Arras m . : Atrecht (N .-Frankrijk ).
Arrentement m. en -er : (Het) verpachten . (Het) pachten.
Arrerager onov .w . : Oploopen . Arrêrages m.mv . : 1. Achterstand, achterstallige rente, - schuld. 2. Verschenen rente.
3. Vervallen bedragen.
Arrestation v . : Aanhouding. Mettre
en (etat d') -: Aanhouden . Arrét m . :
1. Oponthoud, stilstand, het ophouden.
Temps d'-: Rusttijd, -punt. Marquer un
temps d'-: Geen voortgang hebben, de
pas markeeren. Moment d'-: Korte pauze.
Esprit sans -: Rustelooze geest. Tomber
en - (sur): Stilstaan (hand) ; uitvallen
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(schermer ) ; plotseling bemerken . Chien
d'- : Staande hond . Fort d'- : Sperfort .
Mettre a l'-: Op onveilig plaatsen (sein ) .
(sport) Sans -: Non-stop ; zonder tusschenla nd ing . 2. Gevangenneming . Beslaglegging .
(school) Nahouden , schoolblijven . Mettre
aux -s : Opsluiten ; arrest geven . Etre
aux -s : Kamerarrest hebben . Maison
d'-: Huis van arrest, - van bewaring.
Mettre - sur : Beslag leggen op . -s forces,
- de rigueur : Verscherpt arrest. 3. Aanhechtingsplaats . Pal, rust. Stopper (roer )
Rust (geweer ) Un fusil en -: G. waarvan de haan in rust is. - d'une lance:
Lansschoen . Mettre la lance en -: De 1.
vellen . 4. Vonnis , uitspraak . Les -s du
destin , - de la Providence : De besluiten
der Voorzienigheid. Ses paroles sont des
-s: Wat hij zegt staat onherroepelijk vast.
5. Trens . Arretê m . : Beslu it . - de compte:
Afrekening . / by .nw . : Vast (staand ) . Arr'ete-baeuf m. : (p lantk. ) Kruipend stalkruid .
Arreter ov .w.: 1. Tegenhouden , stuiten , stremmen, stelpen , doen stilstaan ;
bedwingen (opstand ) . In de rede vallen .
Aanvallen Ne m 'arrétez pas : Houdt me
niet op, hinder mij niet. 2. In hechtenis
nemen . Beslag leggen op . 3. Vastmaken
Bepalen . Vestigen (oog ) ; trekken (aandacht ) 4. Huren , in dienst nemen , bestellen ; bespreken . 5. Afsluiten (rekening ) .
Vaststellen (plan)) . C'est arrete: Dat is
afgesproken ; - afgehandeld . 6. Besluiten .
onov .w : Blijven stilstaan. Blijven staan
(hond ) Arretez! Halt ! Genoeg daarvan ! I
s'- : 1. Ophouden , blijven stilstaan. Il
ne taut pas - a ce qu'il dit: Men moet
zich niet storen aan zijn w. - en beau
chemin: Halverwege blijven staan (a ls 't
goed gaat ) - court: Zijn rede afbreken
2. Vertoeven . 3. Een besluit nemen. 't
B . n . om . Kiezen . Arretiste m . : Uitgever
verzamelaar van een verzameling vonnissen . Arretoir m . : Houvast (bajonet ) .
Steun (hefboom ) .
Arrhement m. en -rher ( spr . aar- )
ov .w : (Het)) geven van een waarborgsom
voor . Arrhes ( spr . aar ) v .mv . : Handgeld.
Godspenning . Waarborg. Waarborgsom ,
staangeld (b .v . bij bootjesverhuurder ) ;
voorschot op een gedane bestelling (b .v . bij
kleermaker ) .
Arrieration v . : Achterlijkheid . Arriere
bw : Achter. (z e ev . ) Aller vent -: Den
wind voor 't lapje hebben. les menteurs :
Weg met 1. En -: Achteruit, terug, rugwaarts ; (f ig . ) ten achter ; in 't verledene .
En - de: Achter bij . En marche Achteruit
rijdende . j m . : 1. Achterschip Achterste
(rijtuig ) . Rester -, demeurer en -: Achterblijven . Eire en - pour ses affaires: Meer
schulden dan geld hebben . ( y olk) Faire
qch a l'- de qn : Jets buiten iem . om doen .
2. (sport) Back, achterspeler, -waarts .
3. (n ieuw ) Achterland . 4. (leger ) Alles
wat achter het front is ; achterste linie .
A l'-: Achter het front. 5. Achterzijde
(gebouw ) . Arriere m . : 1. Achterstand ;
achterstallige schuld . Avoir de l'-: Ten
achter zijn . 2. Achterblijver,, achterlijk
leerling . / bv .nw . : Achterlijk. Achterstallig .
Arriere-ban (mu . --bans) m . : Land-
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storm. Oproeping der vazallen (z. ban 3)
Arriere-bee (mu . --bees) m . : Hoek van
een brugpijler stroomafwaarts. Arrierebouche (mu --bouches) m . : Neus-keelho lte Arriere-boutique (m y . --boutiques) v . : Winkelkamer . Arriere -bras
(mu. onv .) m . : Bovenarm . Arrierecaution (mu . ---s) v . : Tweede borg .
Arriere-corps (mu onv.) v . : Achtervleugel, -muur.. Arriere-sour (mu . --tours}
v . : Achterplaats . Arriere-dent (mu. -dents) v . : Achterste tand . Arriere-douleurs v .mv . : Naweeön Arriere-faix (mu.
onv.) m . : Nageboorte , moederkoek . Arriere-fief (mu. --fiefs) m . : Achterleen .
Arriere-foin m . : Tweede snede hooi .
Arriere-fleur (m y . ---s) v . : Nabloei.
Arriere-fonds (mu onv .) m . : Verborgenste
deel Arriere-front (mu onv .) m. : Troepen
in rust . Arriere-garant (mu - -s) m . :
Tweede borg . Arriere-garde (mu. --gardes ) v . : Achterhoede . Arriere-gout (mu.
--gouts
ts ) m . : Nasmaak . Arriere-grand'mere (mu --grand'meres): Overgrootmoeder . Arriere-grand -pore (mu . --grandsperes) : Overgrootvader . Arriere-grandoxide en Arriere-grandlante (mu -grands-oncles , --grand' tantes): Broeder of
zuster van den overgrootvader of -moeder .
Vader of moeder van oud-oom of -tante .
Arriere-main (mu . --mains) v . : Rugzijde
der hand . Slag daarmee . (f ig ) De l'-:
Verraderlijk . / m . : Achterhand van 't paard .
Arriere-neveu (mu --neveux) : Achterneef . Les -x : De naneven, 't nageslacht .
Arriere-niece (mu . --nieces): Achternicht . Arriere-pays (mv .onv .) m.: Achterland . Arriere-pensee (mu . pensees) v .
Geheime gedachte , bijbedoeling . Arrierepetite-fille (mu --petites-flies): Achterkleindochter. Arriere-petit-fils (mu . -petits- fils) : Achterkleinzoon. Arriere-petit-neveu (mu. --petits-neveux): Achterachter-neef Arriere-petite-niece (mu .
--petites-nieces) : Achter-achter-nicht . Arriere-piece (mu . ---s) v . : Achterkamer
Arriere-plan (mu . --plans) m . : Achtergrond . Arriere-point (mu . ---s) m :
Stiksteek . Arriere-port (mu. - -s) m . :
Binnenhaven . Arriere-projet (mu . ---s)
m . : Nakomend ontwerp . Arriere -propos
(mu . onv .) m . : Nawoord . Arriere-rang
(mu. ---s) m . : Achtergelid .
Arrierer ov .w . : Uitstellen . Nalaten.
s'-: Achterblijven ; zich verlaten . Niet
op tijd betalen .
Arriere-saison (mu . --saisons) v . :
Nazomer.. (f ig . ) Herfst (leven ) . Arrieresourire (mu. ---s) m . : Heimelijke
glimlach . Arriere-train (mu. --trains)
m . : Achterdeel . -stel . Sleep (japon )
Arriere-vassal (mu --vassaux) m :
Achterleenman Arriere-vieillesse v.: Zeer
hooge ouderdom . Arriere-voussure (mv.
--voussures) v . : Gewelf achter een deurof vensteropening .
Arrimage m en -er ov .w . : (z e ev . )
(Het) stuwen van de lading. Tonneau
d' -age: Scheepsladington . Changer d'-:
Verstuwen . Arrimeur m . : Bootwerker .
Arriser °v.v. : Sjorren . Reven .
Arrivage m . : Het landen , aankomst .
Aanvoer . (s p o t )
d' strangers : Aanvoer
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van vr. Des -s : Aangekomen schepen of
waren. Arrivant : Aankomende. Nouvel
-: Nieuw aangekomen (gast). Arrive :
(Iem.) die 't ver heeft gebracht, - „binnen"
is. Arrivke v.: (Aan)komst. Toelaat(klep,
-buis). _Nieuw aangekomene. - de vapeur :
Stoomaanvoerder. - d'air: Luchtkoker.
Visite d'-: Eerste bezoek ter kennismaking . D'-: In eens, zoo maar. Arriver
onov .w . : 1. (Aan )komen, naderen . On
ne peul - jusqu 'el lui: Hij is niet te
spreken ; - te genaken. - sur qn : Afkomen
op iem. 2. (veel onpers.) Gebeuren, voorvallen, overkomen. Que Bela ne vous arrive
plus : Dat is voor het laatst, he ? Il en
arrivera ce qu'il pourra : Er kome van wat
wil. S' il vous arrive de . . .: Als ge mocht. . .
Tout arrive: Alles is mogelijk . Il croit que
c'est arrive: Hij neemt dat voor goede
count op. 3. Slagen, het ver brengen, vooruitkomen . - a ses fins: Zijn doel bereiken.
- a une dignite: Opklimmen t. e. w. - aux
affaires: Minister worden. 4. (z e e v . ) Het
schip zoo wenden dat men den wind achter
heeft. 5. - it : Slagen in. Bereiken. - a 40
ans : Veertig worden. En - a : Komen -, vervallen -, geraken tot. Arrivisme m. :
Zucht -, gedragslijn om 't ver te brengen,
zonder middelen te ontzien. Arriviste
m. : Iem. die in den strijd om het bestaan
geen middelen ontziet ; baantjesjager,
(D ui tsc h) „streber" .
Arroche m.: (plantk.) Melde. puante: Stink-. - pourpier de mer : Strandmelde .
Arrogamment : Aanmatigend, verwaand.
Arrogance v.: Laatdunkendheid, aanmatiging . Arrogant: Aanmatigend. / m. :
Verwaande gek . Arroger (s' ) : Zich
aanmatigen. - toeèigenen.
Arroi m. : (o u d ) Nasleep . En mauvais
-: Schraal in de plunje. En bon -: Rijk
uitgedost.
Arrondir ov .w . : 1. Rond maken, afronden. Vloeiend en welluidend maken.
Omvaren. De omtrekken zuiver doen uitkomen van. Aanbieden (arm). Bourse
bien arrondie: Goed gespekte b. 2. Door
vergrooting tot een geheel maken. Zijn
bezittingen -, zijn rijk uitbreiden ; zijn
fortuin vermeerderen; afronden (som).
- sa pelote: Een spaarpotje maken. I s'-:
Een ronden vorm aannemen. Zijn land
vergrooten. Dikker -, ronder worden.
Arrondissement m.: 1. Het aanvullen.
(fig. ) De afronding. 2. Arrondissement
(deel van een departement; - van Parijs).
Arrondissementier m. : Tegenstander van
evenredige vertegenwoordiging.
Arrosable: Besproeibaar. Arrosage m.:
Besproeiing. Omkooping. Arrosement m. :
Begieting, besproeiing. Bevloeiing (land).
Overstelping (met projectielen). Arroser
ov .w . : Begieten , -sproeien , -sprenkelen ,
-vochtigen. Bedruipen (vleesch ). Drinken
bij (eten). Bespoelen, stroomen door. Bevloeien (voor cultuur ). (Met projectielen )
overstelpen . (f a m . ) Omkoopen . - son
pain de larmes: Zijn brood met tranen eten.
la terre de ses sueurs : Den grond in het
zweet des aanschijns bearbeiden. (f a m . )
des creanciers : Met kleine sommen op
afbetaling de s. paaien. Se laisser --:
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Geld aannemen. - son litre, - ses galons:
Trakteeren wegens, drinken op . / s'.--:
Bespoeld worden. Arroseur m. : Straatbesproeier . Tonneau - = Arroseuse v . :
Sproeiwagen. Arrosoir m. : Gieter.
Arrow-root m. : Arrowroot.
Ars m .mv . : Schoft . Schoftader. . Schenkel .
Arsenal m. : Tuig-, wapenhuis. Werkplaats . (f ig. ) Bewaarplaats, verzameling.
Bron.
Arsenate m.: (scheik.) Arseenzuurzout. Arsenic (spr. -nik) m. : 1 . Arsenikum.
2. Rattenkruit. Arsenical: Arsenikhoudend. Met arsenik. Arsenicisme m.:
-vergiftiging. Arsênieux : Acide - : Arsenigzuur. Arsenique : Acide -: Arseenzuur.
Arsenique: Met arsenik. Arsenite m.:
Arsenigzuurzout. Arseniure v.: Arsenikverbinding. Arsênothérapie v.: Behandeling met arsenicum.
Arsouille m.: Smeerlap, zwijn.
Art m.: 1. Kunst. Bedrijf, , beroep. -.5
liberaux : De zeven vrije k . Maitre es -s:
Meester in de vrije k. Prose d'-: Kunstrijk
proza . Reliure d'-: Artistieke band.
Ècole d'-s et métiers : Kunstnijverheidsschool. Avoir l'- de: De k. verstaan om.
Homme de l'-: Deskundige. La critique
est aisee, et 1'- est difficile: Het is licht
te taken, maar beter te maken I Terme
de l'-: Technische -, vakterm. -s du
feu: Ceramiek. -s utiles, --s industriels:
Vakken van industrie. Le septiême -:
De filmkunst. Grand -: Alchemie. -s
mecaniques : Ambachten. Pour l'amour
de l'-: Zonder practisch nut, zoo maar
eens. Faculte des -s: Philosophische
faculteit. (letterk.) L'- pour l'-: De
kunst om haar zelf. 2. Handig-, bekwaam-. 3. Gekunsteld-, gemaaktheid.
4. List, kunstgreep. Avec -: Sluw. 5.
Regels van een kunst.
Artaban m. : Artaban (Perzisch koning ).
Fier comme un -: Trotsch als een pauw..
Artaxeree of -ere& m. : Artaxerxes .
Artêre v.: 1. Slagader. - pulmonaire:
Groote long-. 2. (fig. ) Groote verkeersweg. Elect. hoofdgeleiding. Artêrialisation v. en -iser : (Het) slagaderlijk maken
(bloed door zuurstof ). Arteriel: Slagaderlijk . Arteriole v. : Slagadertje . Artèrioselereux m. : Lijder aan arterio-selêm,
rose v.: Aderverkalking der kleine vaten.
Artêriotomie v. : Opening van een slagader.. Artêrite v.: Slagaderontsteking.
Artêsien: Artesisch. Uit Artesische putten afkomstig. Bewoner van -. Uit 1'Artois
of uit Atrecht.
Arthrite v . : Gewrichtsontsteking. Arthritique : Lijder -, lijdend aan arthritisme m.: Slechte toestand der gewrichten
ontstaan door zuurvergiftiging bij voeding.
Arthrologie v.: Gewrichtsleer. Arthropathie v . : Pijn in de gewrichten. Arthropode m. : Geleed dier.
Arthurien : Van koning Arthur.
Artiehaut m.: 1. Artisjok. - des toils:
Huislook . (f ig.) Avoir un ccenr d'-: Veel
liefjes hebben. 2.Rand met punten en haken.
Artichautiêre v.: Artisjokkenveld ; -bed.
-pan.
Article m. : 1. Lid, geleding. 2. Afdeeling (geschrift), artikel. Post (reke-
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ning). Ce ne sont pas -s de foi: Ge behoeft
dat niet te gelooven. - par -: Artikelsgewijze ; van stukje tot beetje. - de fond,
- de tete : Hoofdartikel. A l'- de la
mort : Op het sterfbed. Sur 1'- de : Wat
betreft. Sur cet -: In dat opzicht. 3.
Onderwerp, stof. . C'est un autre -: Dat
is wat antlers . C 'est un - a part : Men
moet dit van de hoofdzaak gescheiden
houden. Interroger sur les faits et -s:
Naar de feiten en bijkomende omstandigheden o. 4. Koopwaar. -s de Paris : Galanterieen ; speelgoed. Faire l'-: Zijn
waar aanprijzen; de klanten bezoeken;
(fig.) reclame voor zich maken. - de
fonds : Fondsartikel. 5. Lidwoord.
Artielier m : Artikel-schrijver. Artieulaire : Van de gewrichten. (plantk.)
- geledingen. Articulation v.: 1. Gewricht. Geleding - (plant). Gelede vorm
(grond). Verbinding (machine ). - parMite: Kogel-. - imparfaite: Scharniergewricht. 2. (Duidelijke) uitspraak. Point
d'-: Articulatie-punt. 3. (recht) Opsomming der feiten, uiteenzetting. Grief .
Artieule : 1. Geleed. Les -s : De gelede
dieren. 2. Beweegbaar. Fauteuil -: Doktersstoel . Pantin -: Ha nsworst . 3. (Du idelijk ) uitgesproken. Langage -: Gearticuleerde taal (tegenover klanken). Artieuler
ov .w. : 1. Door gewrichten verbinden. 2.
(Duidelijk ) uitspreken, uitbrengen. 3.
(recht) Artikelsgewijze uiteenzetten. In al
zijn bijzonderheden vertellen. Inbrengen.
/ s'- : Door gewrichten -. Beweegbaar
verbonden zijn. Zuiver uitgesproken worden . In elk. grijpen. Artieulet m.: Artikeltje .
Artifice m.: 1. Kunstvaardig-, bedrevenheid. 2. List, kunstgreep, -middeltje.
Se soutenir par -: Met kunst en vliegwerk zich staande houden. Sans -, depouitle
d'-: Onomwonden, recht op den man.
Plein d'-: Arglistig. User d'-: Gemeene streken gebruiken. 3. Sas. Feu
d'-: Vuurwerk. Tirer un feu d'-: afsteken ; (f ig.) iets zeggen of doen dat
schitterend lijkt. Piece d'-: Stuk vuurwerk . 4. (m i 1. ) Vuurwerk . - de guerre:
Ernst-. Artificialisme m.: Systeem van
gekunsteldheid. Artificialitê v. : Gekunsteldheid . Artifieiel : Kunstmatig, kunst-.
Gekunsteld. Memoire -le : Kunst om het
geheugen te hulp te komen. Langage -:
Taal die door vastgestelde teekens wordt uitgedrukt. -lement bw.Artificier m.: Vuurwerkmaker. Artifieieusement en -ieux :
Listig, doortrapt. Bedrieglijk. Artiflot m. :
(gra p ) Artillerist.
Artillerie v. : 1. Geschut. - de siege:
Belegerings-. Piece d'-: Vuurmond. 2.
Artillerie. - a cheval, - mobile, - montee:
Rijdende -. --tambour: Roffelvuur.
Veldgeschut. 3. (fig. ) -decampgn: Il
fit jouer sa grosse -: Hij kwam met grof
geschut. Artilleur m.: Artillerist.
Artimon m. : Bezaan. Mat d'-: -mast.
Artisan m . : (o u d ) Ambachtsman . (f ig . )
Bewerker, oorzaak. - de calomnies : Kwaadspreker. . - de discordes: Opruier. Chacun
est 1'- de sa fortune : Ieders lot hangt van
hem zelf of . Artisanal : Ambachts-, werklieden-. Artisanat m. : Ambacht, arbeid;
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staat van werkman. Artisanerie v.: De
ambachtslieden.
Artison m.: Mot. Houtworm. Arti sonne : Met motten er in. Wormstekig.
Artiste m. en v. : Kunstenaar, -nares.
dramatique : Tooneelspeler. - lyrique:
(Opera )zanger. - peintre : Kunstschilder.
veterinaire: Veearts . / bv .nw . : Kunstrijk , kunstig. Main -: Kunstenaarshand .
Ecriture -: Woordkunst. -ment bw.
Artistique : Tot de kunst behoorend.
Kunstig. Smaakvol. -ment bw.
Artocarpe m.: Broodboom.
Arum m.: Aronskelk. - macule: Kalfsvoet .
Aruspiee m.: (gesch.) Romeinsch waarzegger, die de toekomst voorspelde uit de
ingewanden, haruspex. Aruspicine v . :
Vogelwichelarij.
Arverne : Uit -. Bewoner van het oude
Auvergne.
Arya m. : Arièr. Aryan = Aryen
by .nw . : Arisch . Langues -nes : Indoeuropeesche talen. / m. : Arier.
Arythmie v. : Onregelmatigheid (hartslag) .
Arytenolde b y .nw . en m. : Bekervormig
(kraakbeen) .
As (spr. ass) m . : 1. Aas . (fig . )
-depiqu:
Schoppenaas ; domoor ; lastertong;
stuitstuk (vogel). Elle est ficelee comme
un - de pique : Zij lijkt een gestopte worst.
(fig. ) - de carreau : Ruitenaas; ransel.
2. As (gewicht en munt in het oude Rome).
3. Slagroeier. 4. Tafeltje no. 1. 5. Een
(op dobbelsteen). 6. Bootje. 7. Eerste
klas vliegenier, vliegerheld. 8. Eerste
rangs persoon ; held ; knappe kop, „kei" .
de l'ecran: Filmheld. - du volant:
Kei van een autorenner.
Asaret m.: (p lantk.) Mansoor.
Asbeste m.: Steenvlas, asbest.
Asearide, (s o ms ) -aris m . : Spoelworm .
Ascendance v. : 1. Opgaande linie.
2. 't Opgaan boven den horizon. 3. (f ig.)
Overwicht. Ascendant m.: 1. Klimmende
beweging (ster). 2. Geboortester. 3. Gesternte. 4. Neiging. 5. Invloed, gezag,
overwicht. Prendre de l'- sur: Een overwegenden invloed krijgen op. 6. Familielid in opgaande linie. -s de la guerre:
(Groot )ouders van oorlogsslachtoffers. I
bY .nw . : Stijgend , klimmend , toenemend .
(rekenk.) Progression -e : Opklimmende
reeks. Ascenseur m.: Lift. Hooger kanaaldeel . Ascension v.: 1. Hemelvaart.
-sdag. 2. Stijging. Tuyau d'-: Stijgbuis.
3. Bestijging (berg); opstijging (ballon).
4.
(sterrenk.) Rechte klimming. 5.
(f ig. ) Opkomst. - sociale: Opklimming
op den maatschappelijken ladder. Aseensionnel : Stijgende, stijg-. Ascensionner
onov .w . : Stijgen . Ascensionnisme m . :
Bergsport. Ascensionniste m.: Bergbeklimmer.
Ascêse v.: Askese, ontzegging van
aardsch genot. Aseête m.: Streng levend
mensch, die zich uit de wereld terugtrekt,
Aseetique : Die de aardsche genoegens
mijdt. Ase6tisme m.: Ontzegging van
aardsch genot om tot volmaaktheid te komen .
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Ascide v . : Bladurn. (d ierk.) Zakpijp .
Aseien m . : Schaduwlooze .
Aseienee v . : Onwetenschappelijkheid .
Aseite v . : Onderbuikswaterzucht
Aselepiade v . : 1. (o ok we 1 -ias m . )
Zijdeplant . 2. Twaalflettergrepig lyrisch
vers .
Aseomyeete m. : Pijpzwam .
Asdrubal m . : Hasdrubal.
Aselle m . : Waterpissebed
Asepsie (spr . -ass-) v . : Behandeling in
gesteriliseerde omgeving. Aseptique (spr.
ass- ): Aseptisch . Sarrau Gesteriliseerde
doktersjas . Aseptisation v. en -iser (spr.
ass-) : (Het) aseptisch behandelen.
Asexualitê (spr ass-) v. : Ongeslachtelijkheid . Asexu6 (spr . ass-) : Ongeslachtelijk
Asiatisme m. : Concentratie van (wereld )belangen rondom Azie. Aziatisch karakter.. Asiatique : Aziatisch . (f ig. ) Verwijfd , wellustig. Vol buitensporige weelde .
Gezwollen, vol nuttelooze woordenpraal.
m. en v. : Aziaat. Aziatische. Oudgast uit
Azie. Asie v. : Azie. Mineure : Klein-.
Asile m . : 1. Vrijplaats (in de middeleeuwen ) . Toevluchtsoord . 2. Schuilplaats,
veilige plek. Woning, verblijf Rustig
plekje. Sans —: Dakloos. 3. (fig.) Beschermer,, toeverlaat. 4. Verpleging . —
d' alienes : Krankzinnigengesticht . Salle d'—:
Kinderbewaarplaats. — de nuit Slaapstee .
ouvroir : Werkverschaffing. — ecole:
School voor onbehuisden — prison : Werkinrichting. — pour la vieillesse : Oudemannen- en vrouwenhuis . 5. Asilus (roofvlieg ) .
Asine: Van ezels . Bete — Ezel, -in.
Asocial (spr. a-sso-) : (Iem. ) die zich
niet aan de maatschappij aanpastAspect (spr. aspe): 1. Aanblik , gezicht.
Enseignement par l'—: Aanschouwelijk
onderwijs . 2. Uiterlijk , voorkomen. Se
presenter sous un defavorable: Zich ongunstig laten aanzien . 3. Gezichtspunt .
Sous tous les —s : Van alle kanten. 4.
Stand der sterren . — favorable : Gunstig
voorteeken .
Aspedistra m.: Aspedistra .
Asperge v . : 1. Asperge . — en branche :
Slierasperge (f ig. ) Une — montee : Een
boonenstaak . 2. Korte balein.
Asperger ov .w. : Besprenkelen (vooral
met wijwater ) .
Aspergerie v.: Aspergekweekerij . Aspergiere v . : Aspergeveld.
Asperges (spr . -gess) m . : Besprenkeling
met wijwater . Wijwaterkwast .
Asperite v . : Ruw-, hobbeligheid . (fig. )
Stug-, stuurschheid . Hobbeligheid (stiji) .
Asperme: (plantk.) Zaadloos. AsperV. : Zaadloosheid .
masie, -mie v
Aspersion v. : Besprenkeling (met wijwater ) . Aspersoir m . : Wijwaterkwast,
kwispel.
odorante :
Asperule v . : Ruwkruid .
Lieve-vrouwenbedstroo
Asphaltage m. : Asphaitbestrating. Asphalte m. : Asphalt. De straat. Balteur
d'—: Boemelaar . Asphalter ov .w . : Met
asphalt bestraten. Asphalteur, (ook )
-ier m. : Asphaltwerker. Asphaltite: Le
lac — : De Doode Zee .

120

Asphodele m.: (plantk.) Affodil, gouclwortel.
Asphyxiant b y .ny . en m . : Verstikkend
(middel ) . Asphyxie v . : Verstikking. Asphyxie m : Bewustelooze, verstikte . As phyxier ov .w . Verstikken, den adem benemen . — au gaz : Gassen . I s'—: Zich
door kolendamp van 't leven berooven.
Asphyxique: Verstikkings- I m . : Verstikkingsmiddel.
Aspic (spr . -pik) m . : 1. Adder . Langue
d'—: Lastertong. 2. (p lantk ) Spijk.
3. Vleesch in gelei. Gelei .
Aspidie v . : Niervaren.
Aspirail m. : Trekgat . Aspirant b y .nw . :
Pompe —e: Zuigpomp. / m. : Sollicitant,
aanzoeker.. (K a t h.) Postulant. Vrijer..
(leger) Vaandrig. — de marine : Adelborst eerste klasse . Aspirante v . : (K a t h .)
Postulante Sollicitante Aspirateur b y ,
nw. : Opzuigend . / m . : Trekbuis ; aspirator, zuigtoestel. Stofzuiger (— a pous sieres , - de p .) . Aspiratif : Met aanblazing.
Aspiration v . : 1 . Inademing. 2. Opzuiging
(plant) . 3. Zuiging (pomp)) . 4. Aanblazing,
-ademing (klank ) . 5. (f ig.) Het streven,
- verlangen naar hoogers . Aspiratoire : Faculte Inzuigingsvermogen. Aspirepoussiere (my . on y .) m. : Stofzuiger.
Aspirer ov .w . : 1. Inademen, ademhalen
2. (Op )zuigen. 3. Aanblazen. I — a onov.
w. : Haken streven naar. / s'—: Aangeblazen - (letter ) . Opgeslorpt worden .
Asplenie m . : Miltkruid
Asque v . : (p la n tk . ) Sporeblaas .
Assa
(soms m.): — dulces : Benzoebars . — I cetida : Duivelsdrek ; priemkruid .
Assagir ov .w. : Verstandiger maken .
onov .w . en s'— : - worden. Assagissement
m . : 't Verstandiger worden.
Assailant m. : Aanvaller . Aanrander .
Assaillir ov .w . : Berennen, bestormen .
Aanranden. (fig. ) Overvallen . Een run
doen op (een bank) .
Assainir ov .w. en -issement m. :
desin(Het) gezond maken (ook geld) ;
fecteeren,
reinigen. (fig. ) Gezond leven
brengen in. Assainisseur : Reinigend.
Assaisonnement m. : 1 . Toekruid, kruiderij . 2. Het kruiden. 3. Verfraaiing,
sieraad ; zout (gesprek ). Assaisonner ov.
w. 1. Kruiden. Toebereiden . La faim
l'appetit assaisonne tout : Honger is de
beste saus. 2. (f ig. ) Aangenamer -, gewilder maken, versieren. Kruiden. Verzachten.
3. Vereenigen.
Assassin m. : (Sluip )moordenaar.. (f ig . )
Wreedaard . Crier a - Moord roepen.
bv.nw. : Moordend, doodend. Boos (tong).
Schalksch (blik ) . Dat 't hart verovert
(moesje ) . Assassinat m. : (Opzettelijke )
moord . (f ig .) Snood verraad ; smaad
Daad van geweld . Assassins v . : Sluipmoordenares . Assassiner ov .w . : (Verraderlijk ) vermoorden . (f ig. ) Gruwelijk
toetakelen, mishandelen. Bezwalken. Doodelijk vervelen . Lastig vallen (met) .
Assaut m. : 1 Berenning . Alter -, monter
) : Stormloopen
a l'— (de) , donner
(op)). D'— : Stormenderhand . (f ig. ) Ces
pensees revenaient D. g. bestormden
hem weer. 2. Schok, slag; vlaag (storm )
Plotselinge schrik . Subir un rude —:
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Hevig aangegrepen worden. 3. Dringend
verzoek. Aanvechting (verleiding). Zorg.
4. Schermpartij, -oefening. Faire- avec: Een
partij trekken met. - de boxe : Bokspartij.
5. (f ig. ) Strijd . Faire - de: Wedijveren
in, als om strijd ten toon spreiden. Les -s
' livrer: Die hinderpalen die men overwinnen moet, de strijd dien men te strijden
heeft.
Assauvagir onov .w . : Verwilderen .
Assavoir ov .w. : Faire -: Kond doen.
Asseau m.: Leidekkershamer.
Assee m.: Tijd van droog liggen. As seehage , -ement m.: Droogligging, -valling . Droogmaking. Assêcher ov .w . : Leegpompen . Droogmaken . / onov .w . : -vallen .
Assemblage m.: Samen-, bijeenvoeging , verzameling . (f ig . ) Vereeniging , menging. Voeging, verbinding, aansluiting
(deelen); rijgen (goed); lasch ; het monteeren ; vergaring (gedrukte vellen); atelier
daarvoor. Assemblee v.: 1. Vergadering,
samen-, bijeenkomst. L'- des fideles:
De kerk. - de famille: Familieraad.
2. Gezelschap, de gasten. 3. Kermis,
dorpsfeest. 4. Sein tot verzamelen. Sonner
l'-: Verzamelen blazen. 5. Belachelijk
huwelijk. Assemblement m.: Het verzamelen . Assembler ov .w . : 1 . Verzamelen,
bijeenbrengen, doen samenkomen ; monteeren ; vergaren (gedrukte vellen). Il a
bientOt assemble son Conseil: Hij is snel
van besluiten. 2. Samenbinden, innaaien,
ineenvoegen ; opzetten (ton); lasschen.
s'-: Vergaderen, bijeenkomen. - en Mule:
're hoop loopen. Assembleur,, -euse :
Vergaarder, -ster (van gedrukte vellen).
Assener (s o m s -ener) ov .w . : Toebrengen.
Assentiment m.: Toestemming, inwilliging . Bijval. Assentir onov .w . : Goedkeuren .
Asseoir (z . assis) ov .w . : 1. Neerzetten .
2. Oprichten, plaatsen, leggen ; opslaan
(kamp); vestigen (regeering) ; gronden (oordeel ) ; verdeelen , omslaan (belasting ) ; nemen
(hypotheek). On ne peut - aucun fondement sur : Men kan geen peil trekken op.
Faire - a sa table : Laten aanzitten. /
s'- : 1 . Gaan zitten ; nederstrijken (vogel);
beklimmen (troon). Donnez-vous la peine
de vows -: Neem plaats. Je m'assois
dessus: Ik geef er geen zier om. 2. Onafzetbaar rechter worden. 3. Vasten voet krijgen.
(fa m.) Allez-vous -! Loop naar de weergal
Je l'ai invite a -: Ik heb hem tegen den
grond geslagen. Envoger qn -: Iem. wegsturen.
Assermente : Beeedigd. Die den eed
op de Constitutie van 1790 heeft afgelegd
(geestelijke) . Assermenter ov.w.: Beeedigen.
Assertif : Bevestigend. Assertion v.:
Bewering. Verzekering, bekrachtiging.
Asservir ov .w . : 1. Onderwerpen, ten
onder-, onder 't juk brengen. 2. (f ig.)
Boeien, beheerschen. Bedwingen, beteugelen ; aan banden leggen. I s'- a : Zich
onderwerpen aan, - schikken in. Slaafs
volgen. Asservissant : Vernederend. As servissement m. : Onderwerping. Slavernij,
dienstbaarheid. Verslaafdheid. Asservis seur m.: Onderwerper.
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Assesseur m.: Bijzitter, helper. Plaatsvervangend rechter. Assessor (i )at m. :
-schap. Assessor (i )al : Van een -.
Assette v.: Leidekkershamer.
Assez bw.: 1. Genoeg, voldoende.
C'en est -, en voila -: Ik heb er mijn
bekomst van. C'est - dire que . . .: 't Is
dus duidelijk dat. - de Bette legende: Weg
met die 1. -! -I Hou op! schei uit!
2. Vrij, tamelijk, nog al. Je croirais que: Ik ben geneigd te denken. 3. Heel
wat, „een hoop". Est-ce - bete: Wat is
dat toch dwaas. - etrange : Heel erg vreemd .
- peu: Zeer weinig.
Assibilation v . en -iler ov .w . : (Het )
geven van de s-klank aan.
Assidu : 1. Nauwgezet, stipt. Vlijtig,
werkzaam. Dikwijls bezoekend, trouw (bezoeker, lezer). - aupres de : Vol attenties
voor. 2. Onafgebroken, gestadig. Assi duite v. : 1 . Stipt-. Werkzaamheid. Onvermoeide arbeid. Avec -: Trouw. 2. Gestadige tegenwoordigheid, volijverige bezoeken.
Dispense d'-: Vrijstelling van 't bijwonen
der lessen. 3. -s: Oplettendheden. Assithiment : Nauwgezet. Onverdroten.
Assiege m.: Belegerde. Assiegeant m. :
Belegeraar. / by .nw .: Belegerend. Assigner:
1. Belegeren. Omringen, den uitweg afsnijden aan. Lastig vallen. Elk. voor de deur
verdringen van. Steeds aankloppen bij. 2.
Gedurig lastig vallen, plagen, geen rust
laten.
Assiette v. : 1. Stand, houding. Se
tenir dans la meme -: In dezelfde houding
blijven. Avoir une bonne -; manquer d'-:
Goed -; slecht te paard zitten. 2. Ligging
(huis), 't opslaan (legerkamp). Avoir
son - en France : In F . gelegen zijn (en
worden omgeslagen (z. 5). 3. Stemming.
Ne pas etre dans son -: Niet op dreef -;
niet wel, ongesteld -; niet in zijn humeur
zijn. Une - inebranlable: Een onverstoorbare kalmte. Esprit qui manque d'-:
Onrustige, wispelturige geest. Avoir son
- bien mal assise : Spoedig uit zijn evenwicht zijn te brengen. 4. Fonds waarop een
rente gevestigd is .5. Grondslag (belasting).
6. Toestand, verhouding. 7. Bord. volante: Rondgaand -. - assortie, - garnie,
- anglaise : Schaal mPt koud vleesch, worst
en kip. - montee : Dessertschaal. Son dine pour lui : Hij is niet aan tafel, maar
moet toch betalen. Casseur d'-s : Twistzoeker ; levenmaker. (f am. ) L'- au beurre:
De vette baantjes ; de staatsdienst. Avoir
-, tenir l'- au beurre: Veel in de melk te
brokken hebben. 8. Vaste positie. (zeev.)
Hors de son -: Zonder stuurlast. 9. Vastheid. 10. Goud-, verguldgrond; kleurbad.
11 . Basis, grondslag. Assiettee v.: Bordvol.
Assignable : Aanwijsbaar. Assignat m.:
Papiergeld (tijdens de le Republiek). -s
metalliques: Teekenmunt, -geld . (f ig . )
La planche aux -s : De biljettenpers (voor
inflatie). Assignation v.: 1. Aanwijzing
van het fonds waaruit een betaling geschiedt. 2. Dagvaarding. Manquer a l'-:
Den termijn laten voorbijgaan. 3. Aanwijzing tot betaling, assignatie, orderbriefje.
Assigne m.: Gedagvaarde. Iem. op wien
een orderbriefje gesteld is . Assigner ov .w. :
1. Gelden aanwijzen_ op. 2. Dagvaarden.
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3. Een assignatie geven op . 4. Toekennen,
aanwijzen, bepalen, vaststellen.
Assimilable : Voor voeding, - opneming
geschikt . Licht verteerbaar (facilement -).
Dat men zich eigen kan maken (weten ) .
Die (sociaal) gelijkgesteld kan worden
(met) . Assimilateur, -atrice : Die in zich
doet opnemen. Snel zich eigen makend
(gedachte ) . Assimilation v . : 1. Gelijkstelling. Gelijkmaking (klanken ) Overeenkomst in rang. 2. Opneming van het
voedsel in de cellen . 3. Vermogen om
anderen met zich gelijk te doen worden.
Avoir une grande facilite d'-: Zich gemakkelijk de gedachten van anderen eigen
maken. Assimile m . : Gelijkgestelde . Soldaat der hulpwapens. Assimiler ov .w . :
Gelijkstellen, op gelijke lijn plaatsen.
Vergelijken . Opnemen (voedsel) . / s'a: Zich vergelijken met. Vergeleken -,
gesteld -. Gelijk worden . s'- qch : lets
in zich opnemen, zich eigenmaken (gedachte ) . Opnemen (voedsel ) . s'-: Opgenomen
verteerd worden .
Assis : Zittend, gezeten . Gevestigd . Vast
(ras ) . (f ig. ) Vaststaand, stevig. Elre -:
Zitten ; (f ig . ) steunen . Maison bien -e:
Goed gelegen h . Magistrature -e: RaadsGoed
heeren en rechters . ImpOt bien
Geschokt C.
verdeelde b. Credit mal
(v o 1 k ) J'en reste Ik sta er paf van,
ik heb er niet van terug . Place -e : Zitplaats . Voter par - et par leve : Stemmen
bij zitten en opstaan . Assise v . : 1 . (Steen )laag . Premiere -: Grondslag ; onderbouw..
2. (Wijdte van de ) zitting. 3. (f ig . ) Grondslag . 4. (a a r drij ksk ) Assisi. Assises
v .mv . : Zitting van een (crimineel ) gerechtshof. . Cour d'-: Lijfstraffelijk gerechtshof..
Vergaderen, bijeenkomen.
Tenir ses
Assistance v. : 1. (recht) Aanwezigheid (ambtenaar ) . 2. De aanwezigen,
het publiek . 3. Hulp , ondersteuning, bijstand. - publique: Openbaar armbestuur..
- judiciaire : Kostelooze rechtsbijstand .
Prime d'-: Hulploon . 4. Afdeeling (geestelijke orde ) . Assistant b y .nw . en m . : 1.
Aanwezig, helpend . 2. -s: Aanwezigen,
omstanders . Un des -s : Een omstander..
3. Assistent (priester ; jezuletenorde ) . Assistent . Assiste m . : Bedeelde . Iem. die
rechtsbijstand geniet . Enfant -: Voogdijkind , kind onder den voogdijraad . Assister
ov .w . : 1. Helpen, bijstaan . Onderstand -.
Gerechtelijken bijstand verleenen, pleiten
voor . (Que) Dieu vows assiste : Wel bekome
het u (niezen ) ; God helpe u (bedelaar ) . 2.
(r echt ) Vergezellen, begeleiden . J onov.
w . : - a : Bijwonen, aanwezig zijn bij .
Associable : Vereenigbaar . Associatif :
1. Der (vak )vereenigingen . 2. Der (begrippen )associatie . Association v . : 1.
Vereeniging, maatschappij , gezelschap .
douaniere : To lverbond . - commerciale:
Vennootschap . - de malfaiteurs: Misdadige samenspanning . Droit d'-: Recht
van vereeniging. 2. Verbinding, samenvoeging . Koppeling (dynamo 's ) . Associatie
(begrippen ) . Associationnel, -niste : Der
(vak )vereenigingen . Associationnisme m. :
Neiging tot vorming van vakvereenigingen
en trusts . Associe, -e : Deelhebber,,
-ster, vennoot. Levensgezel, -lin . (Membre)
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-: Buitengewoon lid. Medespeler (bij
bridge ) . Associer ov .w. : 1. Tot deelgenoot maken. Als vennoot opnemen. qn Iem doen deelen in . 2. Paren, in
zich vereenigen . Samenvoegen . / s'Deelen in. Verbonden aangeschakeld
worden . s'- avec : Een vennootschap
aangaan -. Omgaan met. s'- qn : Iem
als vennoot opnemen.
Assoiftë : Zeer dorstig. (f ig. ) Verzot
(op ) . Assoiffer ov .w . : Dorstig maken
Assolement m . : Wisselbouw. Volgorde
der gewassen bij den -. Assoler ov .w . :
Voor den wisselbouw verdeelen .
Assombrir ov .w . : Verduisteren. Somber -, droefgeestig maken. Somber doen
voorkomen . / s'-: - worden . Assombrissement m . : Donkerheid . Verduistering . Het droefgeestig worden.
Assommade v . : Slachting. Ruwe gewelddaad . Assommant : Afmattend, verpletterend. (f a m. ) Gruwelijk vervelend.
Assommer ov .w . : 1. Doodslaan, -gooien ;
dollen (koe ) . Afrossen . 2. (f a m.) Doodelijk
vervelen. 3. De genadeslag zijn voor. Uitputten . 4. Voortdurend lastig vallen.
s'-: Zich vervelen. - dooden . - te gronde
richten . Assommeur m . : Doodslager .
Assommoir m . : 1. Knuppel . (f i g.) Coup
d'-: Onverwachte slag. 2. Val. 3. Kroegje .
5. (f ig . ) Vervelende vent.
Assomption (spr.. assonps-) v . : 1.
Maria-Hemelvaart. 2. L'A-: Asuncion
(hoofdst. v . Paraguay) .
Assonance v . : Klankovereenkomst van
den klinker der betoonde lettergreep (b .v.
sauvent en pauvres). Assonance : Waarin
assonance voorkomt . Assoner onov .w . :
Een assonance bevatten
Assorti : 1. Goed er bij - bij elk .
passend . Passend (huwelijk ) . 2. Goed
gesorteerd . 3. (rec ht ) - de: Vergezeld
van . Assortiment n. : 1. Passende samenvoeging . - keuze . Sorteering. (f a m. ) Tout
un - de . . Alle mogelijke . . . 2.
Stel. 3. Voorraad (waar ) . Livres d'-:
Commissiegoed . Librairie d'-: Deb ietzaak . 4. (dr u k k . ) Defecten (van een
lettersoort ) . Assortir ov .w . : 1. Bijeenvoegen , schikken, uitzoeken (wat bij elk.
hoort ) . - les conditions : Menschen van
gelijken stand bij elk . brengen. 2. Van de
vereischte waren voorzien . / onov .w . en
s'-: Goed bijeenkomen. s'- de: Zich
van de vereischte waren voorzien. (r ec ht)
Vergezeld gaan van . Assortissant : Bijbehoorend .
Assoter ov .w . : Zot - . Dolverliefd maken.
Assouchement m . : Basis van een
driehoekig fronton.
Assoupir ov .w . : 1. Doen insluimeren.
Assoupi : Slaapdronken. 2. (f ig. ) Stillen,
bedaren (smart) . Smoren ( iets leelijks ) ;
sussen (twist) ; dempen (opstand ) ; sussen,
in 't vergeetboek doen raken . / s'-:
Slaperig worden, insluimeren. Langzaam
wegsterven , verflauwen ; bedaren . Assou pissant : Slaapwekkend . Bedwelmend . Vreeselijk vervelend . Assoupissement m . :
1. Lichte sluimer. Loomheid , verdooving.
2. Het sti lien Minnelijke schikking . 3.
Onverschillig-, nalatigheid. Bedaring (woede) . 4. (geneesk.) Slapende toestand.
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Assouplir ov.w.: Buigzaam
lenig -,
(f ig.) Zacht
zacht
gedwee maken.
— le caractere a qn: Iem. plooibaar maken.
I s'—: Lenig Handelbaar worden.
Assouplissement m.: Lenig-. Handelbaarmak ing . Verzachting (discipline)) .
(gy m n . ) Exercises d'—: Vooroefeningen .
Assourdir ov.w.: Doof maken (door
lawaai). Dempen (geluid). Verzachten,
dempen (kleur) ; dof maken (metaal).
— les oreilles de qn : Iem. de ooren doof
schreeuwen. I s'—: Doof Gedempt -.
Verzacht worden. Assourdissant : Oorverdoovend. Assourdissement m.: Verdooving. Doofheid.
Assouvir ov.w.: Stillen, lesschen. (f ig.)
Botvieren, koelen, verzadigen. / s'—:
Verzadigd worden. — de sang: Zijn bloeddorst stillen. Assouvissement m.: Verzadiging. Bevrediging, koeling. Voldaanheid.
Assuerus m.: Ahasverus.
.Assujetti m.: Hij die valt onder 'n wet.
Assujettir, -jetir ov.w.: 1. Onderwerpen,
onder 't juk brengen. _Etre fort assujetti:
Het zeer druk hebben. 2. (fig.) Dwingen,
noodzaken. Beheerschen. — tous les cceurs:
Aller harten winnen. 3. Vastzetten. I s'—:
Zich onderwerpen, schikken naar (regels,
wet). - streng houden aan. Assujettissant :
Vernederend. Lastig. Gebonden. Assujettissement m.: 1. Onderwerping. 2. Onderworpenheid, dwang. Dienstbaarheid. —
a la mode: Slavernij der mode.
Assumer ov .w. : Op zich nemen. Aannemen.
Assurable : Verzekerbaar. Assurance
v.: 1. Zekerheid, innige overtuiging. Avec
—: Op beslisten toon. 2. Veiligheid, gerustheid, vertrouwen. Il n'y a pas d'—
a prendre en lui : Men kan op hem niet
aan. 3. Verzekering, plechtige betuiging.
4. Vrijmoedigheid, zelfvertrouwen. Avec
Vrijmoedig, zelfbewust. 5. Waarborg,
onderpand. 6. Agreez l'— de ma consideration
fres distinguee: Hoogachtend heb ik de
eer te zijn (in brief ). 7. Verzekering (tegen
schade ; brief met aangegeven waarde).
Compagnie d'— contre l'incendie : Brandwaarborgmaatschappij . — stir la vie : Levensverzekering. — contre le mauvais
temps : Regenverzekering. — tous risques:
A tot Z verz. — par forme de gageure : Wedverzekering. — collective: V. op beurspolis.
Assure bv.nw.: Verzekerd. Zeker, gewis.
Vast. Stout, driest. Vrijpostig. Coup mal
: Met onvaste hand toegebrachte slag.
/ m.: Verzekerde. —ment : Zeker, gewis.
Assurer ov .w . : 1 . Vastzetten, -drukken,
steunen, stutten. sa contenance : Een vastberaden houding aannemen. 2. Moed inboezemen. 3. Verzekeren, dekken, beveiligen.
Vastzetten. Onaantastbaar maken. 't Kapitaal vastzetten voor. Celle victoire a assure
sa couronne: Die o. heeft gemaakt, dat
hij de kroon thans duurzaam bezit. 4.
Betuigen, bevestigen, verzekeren. — son
pavilion : De vlag hijschen om de nationaliteit te doen kennen. la main a qn:
Iem. een vaste hand van schrijven doen
krijgen. 5. Verzekeren (tegen schade). 6.
Voorzien in. Zich vastheid -,een steunpunt verschaffen. Bevestigd worden. Verze-
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kerd overtuigd zijn, staat maken op. Zich
geruststellen. Zich (iets) verschaffen, verzekeren. — du pain: Zorgen, dat men
geen gebrek lijdt. s'— en, a, sur: Zich
verlaten op. s'— de (qch ) : Zich vergewissen, de zekerheid verkrijgen. Bespreken,
afhuren. Zich meester maken van took:
s'— qch). s'— de qn : Iem. gunst weten
te winnen. s'— de la personne de : Gevangennemen . s'— contre : Maatregelen nemen
tegen. Zich verzekeren tegen (schade).
Assureur m.: Verzekeraar, assuradeur.
Assyrie v.: Assyrie. Assyrien : Assyrisch. Assyrier. Assyro-: Assyrisch-.
Aster (spr. astere) m.: Aster. Asterie
v.: Zeester. Sterresteen. Asterisme m.:
Sterrenbeeld . Asterisque m . : (d rukk.)
Sterretje. M . Trois —s: De Heer N.N.
Asterolde m.: Kleine planeet tusschen
Mars en Jupiter. bv.nw.: Stervormig.
Asthenie v.: Krachteloosheid, zwakte.
Asthenique : Krachteloos. I m.: - mensch.
Asthesie v.: Ongevoeligheid voor indrukken.
Asthmatique (spr. asma-) bv.nw.:
Aamborstig, kortademig. m.: Lijder
aan asthme (spr. asme) m.: Kortademigheid.
Asti m.: Asti (Italie). Wijn uit A.
Astian: Uit
Bewoner van Asti.
Astic (spr. astik) m.: Likhout, -been
(leer glad maken). (leger) Alter a I'—:
Po etsen . Astieot m . : V ieeschwormlarve
Aas . Asticoter ov .w . : (f a m . ) Kwellen -,
plagen met kleinigheden, treiteren, „pesten".
Astigmate : Lijdend aan astigmatisme
m.: Gezichtstoornis door een afwijking
in hoornvlies of lens, onvoldoende scherpte
van de excentrische gedeelten v. e. beeld.
Astiquage m . en -quer ov .w . : (Het )
met een likhout gladmaken. (Het) poetsen
(— a la peau). (fam.) Bien astique: Op
z'n Paaschbest.
Astragale v.: 1. Kootbeen. Jeu d'—:
Kootspel. 2. Stijlband (zuil). 3. Hokjespeul, kantzaad.
Astrakan m.: Zwart krulbont.
Astral : Van de sterren. Lampe —e:
Astraallamp (reflecteert naar onder). Corps
Lichaam om 't onze, astraal 1. Astre
m.:1 .Ster, gesternte; hemellichaam.L'— du
jour: De dagvorstin. L'— de la nuit,
- des nuits : De nachtvorstin.
jusqu'aux —s : Tot de wolken verheffen.
Beau comme un Verheven schoon.
L'— de la maison : 't Zonnetje in huis.
2. Geluksster. 3. Genie. Astree v.: 1.
Sterkoraal. 2. Astrea (godin ; herderin).
Astreindre ov .w . : Noodzaken , b inden . /
s'— Zich verplichten om ; - opleggen
(werk). Astreinte v.: Boete. Dwang.
Dwangsom. — par corps : Gijzeling. AstricLion v.: (geneesk.) Samentrekking.
Astricule m.: Sterretje.
Astringence v.: Werking van een astringent bv.nw. en m.: Samentrekkend
(middel).
Astrolabe m.: Sterrehoekmeter. Astro lfitrie v.: Sterrendienst. Astrologie v.:
Sterrenwichelarij. Astrologique : Dat bij
de s. behoort. —ment : Volgens de s.
Astrologue m.: Sterrenwichelaar. Ce n 'est
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pas un grand —: Hij timmert niet hoog .

Astronef v . : Luchtschip voor verkeer tusschen planeten. Astronome m . : Sterrenkundige . Astronomie v . : Sterrenkunde .
Astronoimique en —ment : Sterrenkundig.
(gr a p ) Onbetaalbaar ; du ize 1 ingwekkend .
Astrophotographe m. : Photograaf voor
sterrenkaarten. Astrophysieien m. : Kenner
der astrophysique v . : Natuurlijke gesteldheid van de sterren.
Astuee v . : Sluw- , arglistigheid . Sans
— : Argeloos. Astucieusement en -ieux :
Loos, geslepen, sluw..
Asturien : Asturisch . Asturier.. Asturies
v .mv . : Asturie.
Asyle z . asile.
Asymetrie (spr. a-si-) v . : Ongelijkvormigheid . Asymetrique (spr . a-si-):
Niet symmetrisch .
Asymptote (spr. a-siem-plot) v . : (w i s k . )
Raaklijn aan een kromme in het oneindige .
Asyndete (spr . s-sin-) v . : Weglating der
voegwoorden, asyndeton . Asystolie (spr .
a-sis-) v . : Hartzwakte .
Atalante : Nummervlinder .
Atale : Ongodsdienstig.
Ataraxie v
V. : Blijvende gemoedsrust .
Atavique , —ment : Atavistisch, van
het atavisme m . : Erflijkheid van de
geestelijke eigenschappen der intellectueele
voorvaderen .
Ataxie V. : (geneesk. ) Onregelmatigheid . — locomotrice : Bewegingsstoornissen.
— loc . progressive : Ruggemergsverlamming.
Ataxique : Onregelmatig. / m . : Iem . die
zijn bewegingen niet meester is.
Atehin m . : Atjeh . Atehinois : Atjeher..
Atjeesch.
Atêle m. : Boschduivel (aap ) .
Atelier m . : Werkplaats . Atelier . Personeel . Chef d'—: Werkmeester.. — familial:
Werkplaats van een gezinshoofd met zijn
gezin. Rivalites d'—: Nijd ; jaloezie tusschen
leerlingen van verschillende schilderscholen.
—5 nationaux : Werkplaatsen in 1848 , voor
de werkloozen .
Atellanes v .mv . : Landelijke kluchtspelen der Romeinen .
Atermoiement, -moiment m. : Uitstel
van betaling. Schikking tot betaling in
termij nen . Uitvlucht . Atermoyer ov .w . :
Uitstellen (betaling) . / onov .w . : Uitvluchten zoeken, dralen.
Athanase m. : Athanasius .
Athêe m. : Godverzaker, , atheist. I
by .nw. : Godloochenend . Atheisme m . :
Godloochening.
Athênêe m . : Gebouw voor openbare
lezingen, - lessen. Gymnasium (in Belgiè ) .
Athênes v . : Athene . Athenien : Atheensch .
/ m. : Athener. . Oud-leerling der .cote
francaise to A .
Athermane , -mique : Ondoordringbaar voor warmtestralen. Gourde —: Thermosflesch .
Atherome m . : Ingekapseld gezwel met
vet gevuld. Verkalking van groote aderen.
Athlete m. : Worstelaar, kampvechter..
Gespierd man. (f ig. ) Sterke mededinger..
Martelaar .Athletessev .: Vrouwelijk athleet .
Athletique bv .nw. : Sterk gespierd. Athletisch. / v . : Worstelkunst . Athlêtisme m. :
Krachtsport .
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Atlante m . : Steunbeeld (onder balkon ) .
Atlantide v . : Atlantis (verdwenen wereld deel tusschen Europa en Amerika ) . At 'antique by .nw . : 1. Atlantisch . 2. In
atlas-formaat, in piano. / v . : Atlantische
Oceaan . Atlanto - : Atlantisch- . Atlas
(spr . -lass) m . : Boek met landkaarten .
- met platen. Eerste halswervel, atlas.
Fijne zijden stof. . Sterk gespierd man.
Atlasgebergte . Format —: Atlas-formaat.
Atmosphere v . : 1. Dampkring. Lucht
(van plaats ). 2. (f ig. ) Omgeving. Stemming, sfeer.. — des tours: Hoflucht. Greer
une —: Sfeer scheppen. 3. Dampkringsdrukking . Atmosphêrique : Op den dampkring betrekking hebbend. Met samengeperste lucht. Die den indruk van de vrije
natuur geeft .
Atoll m . : Kringvormig koraaleiland ,
met een binnenwater . Groep daarvan.
Atome (spr . atOme) m . : Ondeeibaar
klein deel, atoom . Zonnestofje . Onbeduidende kleinigheid . Atomieite v . : Atoomtheorie. Atomique : Van de atomen,
a toom- . Atomisme m. : Atoomtheorie.
Atomenleer.. Stelsel volgens hetwelk het
heelal uit atomen is opgebouwd . Atomiste
m . : Voorstander van atomisme . Atomis tique : Volgens de atoomtheorie . / v . :
Atoomtheorie.
Atonal : Atonaal, zonder toonaard . Atone
(spr . atone): Toonloos . ongeaccentueerd .
Zonder uitdrukking, dof . Slap (mensch ) ,
zonder fut. Atonie v.: Verslapping (spier,
weefsel ) . Slapheid, gebrek aan fut . — de
sentiment : Onverschilligheid . Atonique :
Krachteloos.

Atour m. (veel my . ) : (Vrouwen ) opschik , tooi . Dame d'—: Statiedame (aan
't hof ) . Femme -, fille d'—: Kamenier .
Atout m . : 1 . Troef (kaart ). Jeter ses —s :
Zijn troeven uitspelen. Voir de queue
couleur sont les —s : Zien hoe het met de
zaken staat. 2. (gr a p ) Oorveeg; opstopper.
Wonde . Tegenslag, ongeluk . Et —! —1
En pats! pats!
Atoxique : Zonder gif .
Atrabilaire : (f ig. ) Zwartgallig. Un
—: 'n Knorrepot. Atrabile v . : Zwarte
gal. Zwaarmoedigheid .
A (à )tre m. : (Vuur )haard, stookplaats .
Vloer (bakoven ) . Dans cette maison l'—
est toujours froid: Schraalhans is daar
keukenmeester. . Atrium (spr . atriomm)
m. : Open voorvertrek . (t h a n s) Hall.
Atrebate m. en bv .nw. : (Bewoner ) van
Atrecht .
Atree m. : Atreus . Atride m . : Afstammeling van Atreus.
Atroee , —ment : Afschuwelijk , gruwzaam, snood. Wreed, barbaarsch . Nijpend,
guur (weder ) . Hevig (smart)) . (f a m . )
Ellendig. Atroeitê v . : -heid .
Atrope v . : Nachtschaduw, belladonna .
Atrophie v
V. : Onvoldoende voeding,
wegkwijning. Atrophier ov .w . : Doen wegkwijnen . / s'— : Wegteren, verdorren .
Droog worden (rivierarm ) . Atrophique :
In gewicht achtergebleven (kind)) .
Atropine v . : Gif -, alcalolde uit de
belladonna .
Attabler ov .w . : Doen plaats nemen . /
s'— : Aan tafel gaan zitten.
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Attachant : Boeiend. Attache v.: 1.
Band, riem, snoer; mutseband. Chien
d'-, - a l'-: Kettinghond . (f ig. ) Etre
toujours a l'- : Het zeer druk hebben, een
slavenleven leiden. (Droit) - : Stal-;
ankergeld. Port d'-: Haven waar een
schip thuis behoort, is ingeschreven, woonplaats van een schip. 2. (fig.) Band, gehechtheid; zucht; verband. Avoir de ra : Verslaafd zijn aan. Avoir de 1'- pour:
Gehecht zijn aan. Defaut d'- a la vie:
Gebrek aan gehechtheid aan 't leven. 3.
Spieraanhechtingsplaats; aanzetting (dier) .
Avoir les - fines : Fijngevormde handen
en voeten h. 4. Haak (diamanten). Slot
(armband). 5. Goedkeuring. Avoir 1'de qn: lets in iem. naam mogen doen.
6. Avoir des -s dans : Betrekkingen onderhouden met. 7. Hechtlood . (d rukk.)
Gem: Nietje. - isolante: Afspanisolator. . Attache-capot (my .onv .) m.:
Kapfoedraal. Attache-coins (mu .onv .) m.:
Papierclip. Attaché m.: - (d'ambassade):
Hij die (aan een gezantschap) is toegevoegd . Attachement m.: 1. Genegen-,
gehecht-, verknochtheid. Liefde. 2. Groote
vlijt. 3. Kostenberekening.
Attacher ov .w . : 1 . Vastbinden , -maken.
Aanspannen. Vastnaaien. - avec un clou:
-spijkeren. - avec une epingle: -spelden.
-: au gibet: Ophangen . 2. (Ver )b inden .
Etre attache a: In verband staan -, verbonden zijn met. 3. Hechten (waarde,
beteekenis ) . Afhankelijk maken van (geluk ).
Boeien (blik). Vestigen (blik). Geheel
in beslag nemen (geest). Etre attache a
qn : Iem. genegen zijn ; in iem. dienst
staan. (beurs) Coupon attache: Met c.,
c. inbegrepen. / onov .w .: Aanzetten.
Spannend zijn (boek). / s'-: Zich hechten,
- vastbinden. Kleven. Zich wijden. L'opprobre s' attache a ses crimes : De schande
is onafscheidelijk verbonden met z. m.
- a une opinion : Een gevoelen aankleven,
bij een - blijven. - aux pas de qn: Iem.
volgen als zijn schaduw. - d un travail:
Zich wijden aan een werk. Je m'attache
a lui etre utile: Ik beijver mij -, doe mijn
best h. v. d. te z: - a la poursuite, - aux
pas de qn: Iem. hardnekkig vervolgen.
l'estime de tous : Aller achting voor
zich winnen. s'- qn: lem. in zijn dienst
nemen. Attache -serviette (my .onv .) m.:
Servetophouder. Attache-tout m. en v.:
(gra p ) Zuinig mensch.
Attaquable : Aantastbaar.. (f ig . ) Aanvechtbaar. Attaquant m.: Aanvaller. Attaque v.: 1. Aanval. Aanranding. Bestorming. Uitval (schermer ) . Het inbijten (zuur) .
Des -s : Aanvalswerken. Alter a l'-:
Stormloopen. (fam.) Y alter d'-: Flink
aanpakken. Li tre (franc) d'-: Van aanpakken weten; krachtig zijn. Homme d'-:
Man die van a. w. 2. Aanval. Vlaag.
-denrfs:
Zenuwtoeval. 3. Beleediging,
beschuldiging. Schimpscheut. 4. Het polsen, uithooren. 5. (muz.) Het inzetten.
6. Oproep-, weksein. Attaquer ov .w . :
1. Aanvallen, -randen, -tasten. Tergen,
Bestrijden (brand ) . Inbijten (zuur ) . (r ec h t )
Bestrijden (vonnis ) ; de rechtsgeldigheid bestrijden van (acte). Kwetsen (zeden).
Aanpakken (onderwerp ) . Aansporen (paard ).
Fransch-Nederlandsch. I.

130

qn en justice : Iem. een proses aandoen.
l'honneur de qn : Iem. in zijn eer tasten.
qn de conversation : Een gesprek aanknoopen met iem. tegen zijn zin. Bien attaque , bien delendu: Hij heeft zijn man gevon-

-

den . z . faible (m . 3) . 2. Beginnen met, onder
handen nemen ; aansnijden. 3. Aangrijpen
(ziekte). Il est attaque de la poitrine:
Zijn longen zijn aangedaan. 4. Verwoesten,
wegvreten (roest ) . 5. (m u z . ) Inzetten (noot ) .
/ s'-: Elk. aanvallen. - tergen. s'- a:
Bestrijden, openlijk aanvallen. Te lijf gaan.
Aanranden. Het gemunt hebben op.
Attarde: Die te laat is. Verouderd.
Achterlijk. Laat. Attarder ov.w.: Te laat
doen komen, vertragen. / s'-: Te laat
uitblijven. Slepend zijn (stip). s'- a,
sur : Stilstaan bij ; zijn tijd verbeuzelen
met. - sur une syllabe: Een lettergreep
lang aanhouden.
Atteindre ov .w . : 1. Bereiken . 2. Treffen,
raken. Aandoen, ontstellen. Ces paroles
ne sauraient m'-: Dat laat mij koud. 3.
Inha len . (fig . ) Evenaren . 4. Overvallen,
aantasten (ziekte). 5. Grijpen, pakken
(wat hoog hangt). / onov .w . (met a):
Met moeite bereiken; geraken tot; reiken
aan. I l n' y saurait -: Zoo ver reiken zijn
krachten niet. - de proche en proche:
Langzaam veld winnen. / s'-: Bereikt
worden. Elk. inhalen. Zich verwonden;
- treffen. Atteint: Bereikt. Aangetast.
Getroffen. - et convaincu : Beschuldigd
en schuldig bevonden. Atteinte v.: 1.
Slag, stoot, houw, worp, schot. Lichte
wonde, schram. Hors d'-: Buiten gevaar,
- bereik. 2. Aanval (ziekte). 3. Schade,
inbreuk (recht); beleediging, aanranding;
nadeel. Porter - a: Afbreuk doen aan,
schaden ; een smet werpen op. Sa sante
n'a jamais rep d'-: Z. g. heeft nooit
geleden. Une - mortelle : Een doodelijke
slag.
Attelage m.: 1. (Voor)span. - a /a
flèche : Twee paarden voor elkaar. - a la
Daumont : S. met twee voorrijders. - a quatre : Vierspan. 2. Span (menschen). 3. Het
aanspannen. Koppeling (spoor). Rupture
d'-: Ontkoppeling. Barre d'-: Koppelstang. Atteler ov .w. : Aan-, in-, bespannen.
Koppelen (wagon). C 'est une charrette mat
attelee: Die lui kunnen niet met elkaar
opschieten. I s'-: Voorgespannen worden.
- a une rude besogne: Zich spannen voor e.
m. w.- au char de : Volgen; profiteeren van.
Attelle v . : Haamhoorn . (Been )spa lk .
Attenant bv .nw . : Belendend . - a:
Dat grenst aan ; vastgehecht aan. / bw. en
voorz.: Vlak naast.
Attendant (en): Intusschen, onderwijl;
al vast. - mieux, - partie: In afwachting
van beter ; al vast. - que: Totdat. I m.:
(o u d ) Waardgelder . Attendre ov .w . : 1.
(Af)wachten. Tout vient a temps -, a point
a qui sail -: De tijd baart rozen. C'est la
oa -, que je l' attends : Daar wil ik hem juist
hebben; nu zullen we zien, wat hij doet;
nu zal ik hem te pakken krijgen. Celui
qui depassera mon fits, je l'attends: Wie

knapper is dan mijn jongen, die moet nog
geboren worden. - qn a ses actes : Nieuwsgierig zijn te weten wat iem. zal doen als
't op handelen aankomt. Un coup n'attendait
5
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pas l' autre: Het ging slag op slag. Vous
ne perdrez rien pour —: Het wachten zal

u geen schade doen ; ge krijgt toch uw verdiende loon wel. — et voir: Op zien komen
leven. 2. Rekenen, staat maken op, hopen.
(fa m.) — apres: Wachten op . (f a m ) Cela
l'attend encore: Dat staat hem nog te wachten.
I s'— a: Rekenen op, hopen, verwachten ;
zijn hoop stellen op. (iron. ) Attendez-vous-y:
Reken daar maar op. Je m'y altendais-:
Dat dacht ik wel. Ne t'attends qu'a toi
seul: Het oog des meesters maakt het paard
vet .
Attendrir ov .w . : 1. Week, malsch,
murw maken. 2. (f ig . ) Roeren , aandoen,
verteederen, vermurwen. / s'—: Malsch
(f ig. ) Aangedaan worden. Attendrissant :
Aandoenlijk . Attendrissement m. : Het
murw maken. (fig. ) Verteedering, deernis.
Attendu : Gezien, uit hoofde van. — que :
Daar, aangezien, overmits. / m . : Overweging waarop een vonnis berust.
Attentat m. : Aanslag, toeleg, wreveldaad. Inhreuk (recht ) . — aux mceurs:
Zed enm isdrijf Attentatoire : Die inbreuk
maakt, schendend. Die zijn bevoegdheid
te buiten gaat, die aantast.
Attente V. : 1 . Het (ver )wachten, afwachting. Etre dam l'— de :Verwachten. Ligature
noodhechting. Salle
d'— : Voorloopige
Inmiddels.
d'—: Wachtkamer . Dans cette
2. Verwachting, meening, hoop. Contre toute
Onverhoopt. — tourmente: Hoop bedriegt . Une bonne fuite vaut mieux qu'une
mauvaise Beter ten halve gekeerd dan
ten heele gedwaald. D'—: Voorloopig. Table
d'—: Ledige steen, - plaat, - paneel (om
later te vullen) ; (f ig. ) jongmensch, waaruit
veel goeds kan groeien. Traitement d'—:
Wachtgeld. Pierre d'—: Bindsteen ; (fig. )
mogelijkheid . 3. Wachtteeken .
Attenter onov .w . : Aanranden, een aanslag doen, zich vergrijpen. — aux fours de
qn : Iem. naar het leven staan. ses
fours: Zelfmoord plegen.
Attentif : Oplettend Opmerkzaam , aandachtig . Hoffelijk. — a: Zorgvuldig in.
Rendre — a : Attent maken op . Attention
v . : 1. Oplettend-. Opmerkzaamheid (-volontaire). —I Opgepast I Geeft acht I Faire
Opletten. Faire — a soi : Zich in acht
nemen. Faites — que: Vergeet niet dat. 2.
Beleefd- , gedienstigheid ,zorg . Attentionnê :
(fa m ) Voorkomend, gedienstig. Attentivement bw.
Attenuatif : Verminderend. Attenuant :
Verzachtend. Bloedverdunnend . Attenuation v . en -nuer ov .w . : (Het) vermageren,
-slappen, -dunnen, -zwakken. (fig. ) Verzachten , -minderen, -lagen. Responsabilite
-te: Verminderde toerekenbaarheid. Virus
-é : Verzwakt gif . Or -e : Gebrand goud.
s'—: Verzwakken. Verminderen.
Atterrage m. : Nabijheid van het land.
Kustverkenning. Landingsplaats. Atterrer
ov .w . : 1. Ter aarde werpen. (f ig . ) Ten
onder brengen, vernielen. 2. Zwaar grieven,
diep bedroeven, ter neder slaan. I onov .w .
en atterrir onov. : (Aan )1anden ; nederdalen (ballon ). / ov .w. : Met aarde vullen.
s'—: Aanslibben. Atterrissage m. : Landing. -splaats. Faire un —: Het land verkennen ; landen ; neerda len . Chariot -,
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train d'— : Landingsgestel. — force,
— de fortune : Noodlanding. Atterrisse-

ment m . : Aanslibbing, gors. Landing
(boot, vliegtuig); nederdaling (ballon ) •
Attestation v. : Getuigschrift. — de
bonne vie et m ceurs: Bewijs van goed gedrag.
Attester ov .w . : Getuigen, verklaren , stayen . Tot bewijs dienen van. Tot getuige
roepen. Bewijzen geven van. / s'—: Blijken
te zijn, blijkbaar zijn.
Attieiser onov .w . : Keurig schrijven als
de Atheners. Attieisme m. : 1. Fijne smaak.
Zuivere, sierlijke stijl. 2. Eigenaardige
vorm van het Attisch dialect. Atticiste m.:
Keurig kunstenaar naar voorbeeld der
Atheners.
Attiedir ov .w . : 1. Lauw maken. Afkoelen (heet). (Op )warmen (koud ). 2. Doen
verflauwen, - bekoelen (ijver ) / s'— : Lauw
worden. Verflauwen. Attiedissement m. :
Het lauw worden. (f ig.) Lauwheid, verkoeling .
Attifage m. en -ement m. : Opschik.
Attifer ov.w. en s'—: (Zich) belachelijk
opdirken ; - kappen. Attifet m. : Vrouwenhaartooi.
Atilla m. : 1. Atilla . (f ig. ) Verwoester,
uitroeier. 2. Korte mansrok (met snoeren).
Attique by .nw . : Attisch, Atheensch.
Sierlijk, vernuftig. Du sel Fijne geestigheid. I v . : Attica (land ). Fijne geest.
m. : Halve verdieping onder het dak.
—ment : Op zijn Attisch.
Attirable : Dat kan aangetrokken worden.
Attirail m. : 1. Gereedschap, tuig, toebehooren. — de guerre: Krijgstoerusting. —
de menage: Huisraad. 2. (spot) Rompslomp . Overtollige bagage. - gevolg. Attiranee V. : Aantrekkelijkheid ; -kingskracht.
Attirant : Bekoorlijk • Aantrekkelijk . Innemend . Attirer ov.w. : 1. Aantrekken.
(f ig. ) Aanlokken. Tot zich trekken (blik ).
Veroorzaken, na zich sleepen. Un malheur -,
un abime en attire un autre : Een ongeluk
komt zelden alleen. 2. Winnen, verwerven.
Doen winnen (hart). / s'— : Elk. aantrekken. Zich verwerven, - op den hals
halen, oploopen.
Attisage m. en -iser ov .w . : (Het)
opstoken. (f ig. ) - aanhitsen. (f ig. ) — le
feu: Olie in 't vuur gieten. Attiseur m. :
Twiststoker . Vuuropstoker. Attisoir,
-isonnoir m. : Pook.
Attitre : Officieel aangesteld. Gewoon,
vast. Die den titel heeft van. Omgekocht.
Attitrer ov .w . : Op zijn post plaatsen.
Aanstellen tot.
Attitude v. : Stand. Houding. Gedrag.
Par —: Om zich een houding te geven.
Chretien d'—: Schijn-Christen.
Attol (e) z. atoll.
Attouehement m. : Aanraking, bevoeling, betasting. (meetk.) Point d'—:
Raakpunt.
Attraeteur, -if bv.nw. : Aantrekkend.
Force -ive : Aantrekkingskracht. (Onguent)
-if : Trekpleister. Attraction v.: 1. Aantrekking (skracht ) . Aanlokkend genoegen.
L'— du jour : 't Glansnummer.. 2. (t a a 1 k . )
Verandering onder den invloed van een
naburig woord. Attraire ov .w . : Aanlokken.
Attrait m. 1. Aanloksel, bekoorlijk-,
verleidelijkheid, lokaas. 2. Neiging, roeping,
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smaak, trek. Se sentir de l'- pour: Zich
aangetrokken voelen tot. 3. -s: Bekoorlijkheden.
Attrapade v., -age m.: Kloppartij.
Attrape v . : Val, strik . (f ig. ) Fopperij ,
poets. Snaveltang. (zeev.) Borgtouw, ophouder. Jeu d'-: Gezelschapspel waarbij
iem. gefopt wordt. Attrape-lourdaud
(mu. ---s) m.: Boerenbedrog. Attrapemouche (s ) (me .---s) m . : Vliegenvanger.
Attrape -niais of attrape -nig aud (my.
--nigauds) m.: Boerenbedrog. Attrapeparterre (me. one.) m.: Grof tooneeleffect. Attraper ov.w.: 1. Vangen (in val).
2. Bedriegen, foppen, oplichten. Attrape I
Gefopt ! Steek dat in uw zak I (zeev.)
Gereed om...I Attrapez-moi toujours de
meme : Als ge mij zoo denkt te bedotten,
zal me dat niet schaden. Bien fin qui pourrail Wie hem bedriegen wil, moot
vroeg opstaan. Les plus fins y sont attrapes:
Oppassen is hier de boodschap. Il est bien
-pe : Hij vischt achter 't net; hij staat op
zijn neus te kijken; hij is er in geloopen.
3. Betrappen, overvallen. Se laisser
Er in loopen. Que je ne vows y altrape
plus: Pas op, als ik je weer snap. 4. Inhalen. Ce malade n'attrapera pas le printemps : Die z. z. de 1. n. halen, - bereiken.
5. Vangen. 6. Krijgen, trekken (lot). 7.
Wegkapen (baantje, door list). 8. Oploopen,
opdoen (slaag, ziekte). - un rhume,
froid: Kou vatten. 9. Goed begrijpen
(beteekehis). - weergeven. Ce peintre a
bien attrape votre ressemblance: Die s. heeft
u goed getroffen. 10. Raken, treffen. 11.
Bereiken (doe!). I s'-: Elk. -. Zich bedriegen. s'- Blijven haken aan. Attrapeur
m . : Bedrieger.. Attrapoire v . : Val. (f ig. )
List.
Attrayant: Aantrekkelijk, innemend.
Attrempage m . en -er ov .w . : (Het )
regelmatig verwarmen.
Attribuable : Toe te schrijven. Attribuer
ov.w.: Toebedeelen. Verbinden (voordeel).
Verleenen (recht). Toeschrijven, wijten. I
s'-: Zich aanmatigen, - toeeigenen, toeschrijven. Verkrijgen na een inspanning
(b.v. een record). Attribut m.: Kenmerk,
-teeken, zinnebeeld. Hoofdeigenschap.
Voorrecht. (taalk.) Bijvoegelijke bepaling.
Attributaire m.: Verkrijger. Attributif :
Toekennend. (taalk.) Van een bepaling
die 't woord onmiddellijk vergezelt. Verbe
-: W. bestaande uit etre met het attribuut.
(r e c h t) Etre - de : Toekennen . Attribution v.: 1. Verleening (recht); toekenning
(aandeel ) . 2. Ambtsbevoegdheid (f ig. )
Bevoegdheid. Cela n'entre pas dans mes -s:
Daartoe ben ik niet bevoegd. Con flit d'-s:
Kwestie over ambtsbevoegdheden. 3. Voorrecht.
Attristant : Bedroevend. Attriste : Triestig. Attrister ov.w. en s'-: (Zich) bedroeven.
Attrition v . : Schur ing . Schram . (go d sd . )
Onvolmaakt berouw (z. contrition).
Attroupement m.: Samenscholing. Attrouper ov.w.: Te hoop doen loopen. /
s'-: Te hoop loopen.
Atypique : Van 't type afwijkend, niet
tot een type behoorend.
Au, aux z. a en le of les.
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Aubade v.: Morgenmuziek, -begroeting.
(gra p) Ketelmuziek.
Aubage m.: De schoepen (turbine).
Paneelhout.
Aubain m.: Niet genaturaliseerd vreemdeling. Aubaine v.: Buitenkansje. Droil
d'-: Recht van den vorst op de nalatenschap van een aubain.
Aube v . : 1. Ochtendgloren . (f ig. ) Het
begin. L'- de la vie: De jeugd. Des t'-:
Vroeg in den morgen. 2. Wit miskleed,
albe. 3. Schoep. 4. Voormiddagwacht (van
8 tot 12 uur).
Aube: Met schoepen voorzien.
Aubeau m.: Witte abeel. Aubepine v.:
Mei-, hagedoorn.
ecarlate: Scharlaken
roode m.
Aub6re: Roodschimmel. - vineux : Wijnschimmel (paard).
Auberge v.: Herberg. (thans) Klein
hotel. (lam.) Il tient -: Hij houdt open
tafel.
Aubergine v.: (plantk.) Teroeng, eierplant . / bv .nw . : Donkerviolet .
Aubergiste m. en v.: Herbergier, -ster.
Auberon m.: Slotkram.
Aubette v.: Wachtkamer. Hoog gelegen
schildwachthuis. Lighal.
Aubier m.: Spinthout. Watervlierboom.
Aubifoin m . : (v olk ) Blauwe koornbloem .
Aubin m . : Drieslag. Aubiner onov .w . :
In drieslag gaan.
Aubour(s) m.: 1. Gouden regen. 2.
Sneeuwbal. 3. Spint.
Aubri m . : (n a a m ) Alberich.
Aucuba m.: Aucuba (Japansche struik).
Aucun : 1. (met ne) Geen. Niemand.
Eenig ander. 2. my . (soms met d') Eenigen, sommigen. Aucunement : 1. (met ne)
Geenszins, in geenen deele. 2. Eenigermate.
Audace v . : Stout (moedig )- , onverschrokken-, roekeloosheid. Brutaal-, vermetelheid. Payer d'-: Zich door zijn vermetelheid
er uit (zien te) redden. Audacieusement
en -ieux: Koen, driest, vermetel, stoutmoedig, gewaagd. Brutaal. (f ig. ) Gewaagd.
Krachtig (stijl). / m.: Waaghals.
Au-deck: Aan dezen kant. Au-dedans:
(Van ) binnen, in zijn binnenste. Au-dehors
(Van) buiten, uitwendig. Au-deli: Aan
gene zijde. Verder, voorbij. Na. Boven,
meer dan. Nog meer. I L'-: Het leven
hiernamaals. lets beters. - hoogers; hoogere
aspiraties. Au-dessous: Beneden, (daar )onder.
. - de rien: Beneden alles. Etre de qch : Niet berekend zijn voor iets. Etre
- de ses a/ faires : Geen succes in zaken hebben. Au-dessus : (Daar)boven. C'est - de
ses forces : Dat gaat zijn krachten te boven.
Etre — de qch : Verheven zijn boven iets.
Se mettre - de tout: Geen gewetensbezwaren
kennen. Au-devant de: Te gemoet. Alter
- de qn : Iem. te gemoet gaan. Alter d'une objection: Een tegenwerping voorkomen, - voor wezen. Alter - d'une attaque:
Een a. trotseeren. Alter - des besoins de
qn: Tem. behoeften voorkomen. Aller d'un echec: Zich blootstellen aan een teleurstelling.
Audible: Hoorbaar. Audience v.: 1.
Gehoor, het hooren naar. Donner - a:
Het oor leenen aan. 2. Gehovrverleening,
audientie. 3. Terechtzitting. Gerechtszaal.
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Tijd der zittingen. Renvoyer a la prochaine
-: Ter naaste rolle u. - des criees: Publieke, gerechtelijke veiling. 4. Toehoorders.
Audieneier m.: (recht) Huissier
Eerste deurwaarder. Audiomêtre m.: Gehoormeter. Auditeur : 1. Toehoorder. libre : Hospitant. 2. Bijzitter, auditeur
(rechtbank). Auditeur (bij den Raad van.
State). Auditif Gehoor-. Nerf Gehoorzenuw. / m.: Iem. met sterk ontwikkelden
gehoorzin. Audition v.: Gehoor. Verhoor.
Uitvoering (v. muziek). Zangproef. - de
comptes: Nazien van rekeningen. - coloree:
't Kleurenhooren .Auditoire m . :1 . Gehoor-.
Leer-. Gerechtszaal. Grand -: Aula. 2.
Toehoorders, gehoor. Auditorat m.: Ambt
van staatsraad. 't Optreden als toehoorder.
Auditrice v.: Toehoorster.
Audonien Bewoner van -. Uit SaintOuen.
Auge v.: 1. Bak, trog, krib. Koel-,
Iekbak. 2. Bak om een molenrad. Waterloop
Keelgang, schaar. Roue a -s: Scheprad.
Augee v . : Bakvol . Augelot m . : V ierkant
gat voor den wijngaard. Auget m.: (Zaad)bakje (kooi). Tremelschoen (molen). Emmer (moddermolen.) Augette v.: Waschbakje (erts).
Augment m.: (taalk.) Toevoegsel.
(r e c t) Toelage (voor weduwgeld).
Augmentateur m.: Ultbreider. Augmen tatil by .nw . : Vermeerderend, vergrootings-. Versterkend. / m.: Versterkingswoord (coutelas naast couteau). Augmen tation v.: Vermeerdering, -sterking, -booging, aangroeiing. Opslag. Aanwas. Augmenter ov .w : Vermeerderen, bijvoegen,
vergrooten. Opslaan. Bevorderen . (mu z. )
Verhoogen . onov .w . : Opslaan, aanwassen.
--de voiles, - de toile: Meer zeil bijzetten.
Vermeerderen, daarbij komen.
Augural: Van de wichelarij. (f ig.)
Van een wichelaar, profetisch. Baton -:
Wichelroede. Augure m.: Vogelwichelaar,
augur .Voorspelling (uit vogels). (f ig.) Voorteeken, -spelling. Voorspeller. Oiseau de bon
Geluksbode. 0. de mauvais -: Jobsbode. De mauvais Onheilspellend. z.
accepter 3. Augurer : Voorspellen, -zien.
.1 'en augure mal: Ik heb er weinig verwachting van.
Auguste bv.nw.: Verheven, doorluchtig.
m.:
Heerlijk , groot. Eerbiedwaardig
(s o ms ) Augustus (maand ) . August , -us .
Guus. August de Domme, circusclown.
(gesc h. ) Bestuurder in een Rom. provincie.
Augustin m . : 1. (n a a m ) Augustinus . 2.
Augustijner monnik. Augustine v.: Augustijner non. Augusta. Augustule m.: Augustulus.
Aujourd'hui bw. en m.: 1. Heden,
vandaag. In onzen tijd. M wurs d'-:
Hedendaagsche zeden. Au jour d'-: Heden
ten dage. 2. Naaste toekomst.
Aula v.: Aula.
Aulide v.: Aulis.
Aulique by .nw .: Conseil -; conseiller
Hofraad. Cour -: Rijkskamergerecht.
Auln. . . z. aun. . .
Aulotfee v.: Het oploeven.
Aulu Gelle m.: Gellius.
Aululaire v.: Aulularia (blijspel van
Plautus).

I
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Aumaille V. : Hoornvee (betes -s).
AumOne v.: Aalmoes, liefdegift. Demander l'-: Bedelen. Etre reduit a 1'-: Tot
den bedeistaf gebracht zijn. Faire 1'-:
Aalmoezen geven. (fig. ) Zich verwaardigen
(te geven). On dirait qu'on lui demande 1'-:
't Is of men een bedelaar is. Aumanerie
v . : Betrekking, woning van een aumanier m.: Aalmoezenier, ziekentrooster.
Veld-, scheepsprediker. Godsd ienstleeraar .
bv.nw.: Die gaarne aalmoezen geeft.
AurnOniere v.: Beurs. Tasch. Kerkezakje.
Aumusse, -muce v.: Koorpels.
Aunage m.: Het meten met de el. Lengte,
ellemaat. Stof bij de el (niet bij 't Auk).
.11 a un bon -: Hij meet ruim.
Aunaie v.: Elzenbosch. Anne m.:
Elzeboom, els. - blanc: Grauwe e. - visqueux: Zwarte e. - noir: Vuilboom. Le
roi des -s : ErlkOnig (van Goethe). j v.:
1. El. (spot) Les messieurs de t'-: De elleridders. Je sais ce qu'en vaut 1k weet
er alles van. Au bout de 1'- taut le drap:
Aan alles komt een Bind. On lui en a donne
tout le long de l'-: Men heeft hem er ongemakkelijk van langs gegeven. Tout le long
de l'-: Zooveel je maar wilt, overvloedig.
Mesurer les autres a son De anderen naar
zich zelven beoordeelen. Les hommes ne se
mesurent pas a l'-: Het verstand zit niet
in de lengte. 2. (fig.) Maatstaf.
Auntie v.: (plantk.) Alant, alantswortel.
Auner ov .w . : Met de el aimeten (spot)
- l' habit de : Afrossen.
Auparavant bw.: Vooraf, vroeger, eerst.
L'annee d'-: 't J. daarvoor. Aupres
bw.: Dicht daarbij. / - de vz.: 1. (Dicht)
bij, naast. 2. In dienst van. Se retirer d'de qn: Iem. dienst verlaten. 3. Vergeleken
met. Cela n'est rien Dat is van geen
waarde daarbij vergeleken. 4. .11 est fort
bien - du roi : Hij staat zeer in des konings
gunst.
Aura v.: Glans, geur, schittering.
Aurantiacees v .mv. : Oranjeachtige
planten. Aurate m.: Goudzuurzout.
Aurêle m. : Aurelius. Aurelien m. :
Aurelianus.
Aureolaire: Aureoolvormig. Aureole v.:
Licht-, stralenkrans. (ontleedk.) Tepel.krans. Kring om een vuile vlek, - op verf.
(fig. ) Heerlijkheid der zaligen. L'- des
martyrs: De martelaarskroon. - de cheveux:
Overvloedige lokken. Aureole: Door een
stralenkrans omgeven. Aureoler ov .w . :
Met een stralenkrans omgeven. J s'-:
- worden.
Auriculaire: 1. Van het oar; gehoor.
Touffe Oorpluimpje. Temoin Oorgetuige. 2. Van de hartooren. m.: Pink
(doigt -) . Auricule v.:1. Oorschelp. -lel.
V ederbos . Aurikel , (v olk ) berenoor (plant) .
2. Hartoor. Auricule: 1. Met hartooren.
2. Met oorvormige aanhangsels. Auriculiste m.: Oorspecialist.
Aurifêre: Goudhoudend. Valeur
Goudwaarde. Aurification v. en -fier
ov .w . : (Het) vullen met goud. Aurifique:
In gaud omzettend . Aurige m . : (s t err enk.)
Voerman . Aurique: 1. V ierzijdig. 2. Goud-.
Auriste m.: Oorheelkundige (medecin-).
Aurochs (spr.. oroks) m.: Oeros, wilde os.

I
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Aurone v.: Citroenkruid. - femelle:
Heiligenbloem.
Auroral: Dageraads-. Aurore v.: 1.
Aurora. Dageraad. Ochtendstond. Het Oosten. (f ig.) Het begin. L'- de la vie: De
eerste jeugd . -polaire, - boreale; - australe:
Pool-, Noorder-; Zuiderlicht. Des rubans
(couleur d') -: Hoogoranje linten. Les
doux presents de l'-: De dauw. 2. Goudgele ranonkel. - theeroos.
Auscultation v . en -er ov .w . : (Het )
onderzoeken der borst door het gehoor.
Ausones m .mv . : Ausoni ers . Ausonie NT : :
Ausonie (naam door de Grieken aan Italie
gegeven).
Auspice m.: Vogelwichelaar. Voorspelling. (f ig. ) Voorteeken. Sous les -s de:
Onder begunstiging van; onder toezicht
van.
Aussi bw.: 1. Ook, eveneens. 2. (Even)
zoo, (even)zeer. 3. Dan ook (aan het begin
van den zin); dat komt dan ook omdat.
- bien : Daarenboven, trouwens; toch op
een of andere wijze; eveneens, toch al
feitelijk, juist.- bien que: Zoowel -, evenzeer als. C'est qu'- bien, puisque - bien:
Daar nu eenmaal. - pea que: Evenmin als.
Aussiêre v . : (z e ev . ) Tros, lijn .
Aussittit bw.: Dadelijk, aanstonds, terstond. - dit, - fait: Zoo gezegd, zoo
gedaan. - pris, - pendu: Zoo gevangen,
zoo gehangen. / vz.: - mon retour: Dadelijk
na m. t. / - que: Zoodra. Gelijktijdig met.
Auster (spr. -stere) m.: (dichtk.)
Zuidenwind .
Austere en -ment : Streng, hard.
Ernstig, stug. Ingetogen. (kunst) Eenvoudig, streng-verheven. Wrang. Austêrite
v.: -heid. Des -s: Kastijdingen.
Austral : Zuidelijk . Zuid (er ) . Zuidpool- .
Australasie v.: Oceanid. Australasien:
Oceanisch . Australie v . : Nieuw-Holland .
Australien: Australi dr . -isch . Austrasie
v.: Austrasie (Oostelijk deel van het Frankische rijk). Austrasien : Austrasidr. -isch.
Austro- : (in samenst.) Oostenrijksch-.
Austrophile : Oostenrijkschgezind. -e.
Autan m.: (dichtk.) Z.-W. wind.
Storm.
Autant bw.: Evenveel, -zeer, zooveel,
even.... als. (mil.) -I Herstelt I Tout -:
Evenveel. Cela est fini ou - vaut: Dat
is zoo goed als af. C'est - de gagne, - de
pris sur l'ennemi : Dat hebben we ten minste
vast binnen. C'esl piste -: Er moet nog
net zooveel bij. - de fetes, -d'avis, - de
sentiments: Zooveel hoofden, zooveel zinnen.
- en emporte le vent: Dat zijn woorden in
den wind; - is vergeefsche moeite. En faire
-: Hetzelfde doen. - ne pas le faire: Dan
zou ik het liever maar niet doen. Acheter -:
Even duur betalen. J'aime - rester a la
maison: II blijf net zoo lief thuis. - moi
qu'un autre: Waarom ik wel en een ander
niet? - ... (met inf.): Men kan even
goed... - dire: Nagenoeg, om zoo te -,
laten we maar zeggen; men kan even goed
beweren dat. / - que: Voor zoo ver (pour
- que) . / d'-: Naar evenredigheid . Boire
d'-: Duchtig pooien. A la charge d'-:
Mits ge mij hetzelfde teruggeeft, -doet;
ieder op zijn beurt. D'- mieux, - moins,
- plus: Des te -, hoe b., m., m. / d'-
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que voegw . : Aangezien , v o oral daar..
Autarchic, -kie (spr. -kie) v . : Staat d ie
in eigen economiqche behoeften voorziet.
Autel m.: 1. Altaar. Offertafel. Il merite
qu'on lui dresse des -s: Hij v. dat men
hem in 't goud beslaat. Le sacrifice de
1'-: De mis. Elever - conire -: Een
scheuring (in de kerk) veroorzaken ; zijn
invloed tegenover lien van een ander
stellen; concurreeren. Il prendrait sur l'-:
Hij neemt wat hij krijgen kan. Ii Taut que
le pretre vine de l'-: Leder moet van zijn
beroep leven. Conduire a l'-: Huwen.
S'approcher de l'-: De mis lezen; ter
communie gaan. Trainer une jeune fille
a l'-: Tegen haar zin een m. trouwen.
Pare comme l'- de la V ierge: Rijk uitgedost.
2. Godsdienst. Amis jusqu'aux -s: Vrienden mits men niet over g. praat. 3. Vuurbrug.
Auteur m.: 1. Schepper, voortbrenger,
bewerker, stichter, maker, dader.. (r echt)
Verwekker (kind). Les -s de nos fours:
Onze ouders. - d'une race: Stamvader.
L'- de mes fours, - de ma vie: „Paps". 2.
Uitvinder, ontdekker. 3. Schrijver. Letterkundige. Femme -: Schrijfster. 4. Werk.
Connaitre ses -s : Belezen zijn. 5. Zegsman.
6. (recht) Schenker. Lastgever.
Authentieite v.: Echt-. Rechtsgeldig-.
Geloofwaardigheid. Authentification v. en
-tier ov .w . : (Het ) waarmerken . Authentique by .nw.: Echt. In den door de wet
voorgeschreven vorm. Geboekstaafd (datum) . Notarieel (a kte ) . (f a m . ) Van den
bovensten plank. / v.: Akte van echtheid.
-went bw. Authentiquer ov .w . : Waarmerken.
Auto ...: (in s a menst.) Zell-, eigen-.
Zelfwerkend. / m. en v.: Auto. Autoaccusateur: Een zelfbeschuldiging inhoudend. Auto-accusation v.: Zelfbeschulaiging. Auto-arroseuse v. : Motorsproeiwagen. Autoballon m.: Luchtschip. Autobiographe m.: Iem. die zijn eigen leven
beschrijft. Autobiographie v.: Eigen levensbeschrijving. Autobiographique : Autobiographisch. Autobus (spr. -buns) m.:
Autobus. Auto-eamion m.: Vrachtauto.
Autoeanon m.: Kanon op een pantserauto.
Autoear m.: Toerauto. Automobiel voor
gezamenlijke uitstapjes. Autocephale : Onafhankelijk (bisschop). Auto-eharrue (mu.
-s---s) v.: Ploeg met tractor. Auto-chenille v.: Rupsauto. Auto-chirurgie v.:
Zelf-amputatie. Autoehrome : De eigen
natuurlijke kleuren weergevend, - voortbrengend (plaat). Autoehtone (spr. Otokt-)
bv.nw. en m.: Oorspronkelijk (bewoner),
oerbewoner. Bodemecht (plant). Autoelavation v. : Zelfsluiting. Autoclave by.
nw.: Zelfsluitend. / m.: Stoomkoker.
Slikgatdeksel. Sterilisatiedoos. Autocopie
v.: Hectografische copie. Autoeopier ov.
w.: Hectografeeren. Autocopiste m.: Hectograaf. Autocrate m.: Onbeperkt alleenheerscher.. (f ig. ) Despoot. Autocratic v.:
Alleenheerschappij.Autocratique en-ment
Onbeperkt (heerschend). Gebiedend. Autoeratisme m.: Stelsel van onbeperkte heerschappij . Autoeritique v.: Zelfcritiek .
Autoeuiseur m., auto-cuisine v.: Kookzak .
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Autodafê m.: Veroordeeling -, verbranding van ketters. (f ig.) Verbranding.
Autodidacte m.: Iem.. die zonder
meester leert. „Self-made man". Auto didactique : Zonder meester. Autodisei pline v.: Zelfbedwang. Autodrome m.:
Baan voor auto's (route -). Autodyna mique : Zich zeif bewegend. Autodyne
v.: Zwevingsdetector. Auto -6cole v.: flijschool voor automobilisten. Auto -exci tation v. : Zelfopwekking. Autofecon dation v.: Zelfbestuiving. Autofreinage
m.: Automatische remming. Autogêne :
Zelfvoedend, zich zeif aanvullend; autogeen (lassching). Autogire v.: Zweeftoestel. Autographe bv.nw.: Eigenhandig
geschreven. / m.: Handschrift. Kopieertoestel. Autographic v.: Kunst om een
handschrift direct op de drukplaat over
to brengen. Autographier ov.w.: 1. Eigenhandig schrijven. 2. Direct op de drukplaat
overbrengen (handschrift). Autogyre m.:
Zweeftoestel. Auto-injection v.: Zelfinjectie. Auto -inscripteur : Zelfregistreerend.- Autolktrie v. : Zelfbewondering,
-aanbidding. Autoloe m. : Zich zelf vastzettend toestel. Autolyse v.: Spontane uiteenvalling. Automate by .nw.: Van zeif bewegend. I m.: Pop die zich beweegt. (f ig.)
Stroopop, machine. Automaticitê v.: Automatisch karakter. Automatique : Zich zeif
bewegend. Onwillekeurig, werktuiglijk. Pistolet -: Automatisch pistool. Fermeture
-: Ritssluiting. / v.: Automatiek, -maat
(eetgelegenheid). Automatische telefoon.
-ment : Van zeif (bewegend); machinaal.
Automatiser ov .w . : Automatisch maken .
Automatisme m. : Werktuiglijke beweging.
Toestand van onbewustheid. - ambulatoire:
Zwerfzucht in onbewusten staat. Autom6 don m.: (Bekwaam) koetsier. Automi trailleuse v.: Motor-mitrailleur.
Automnal (spr. -tommnal) : Herfstachtig, herfst-. Automne (spr. -tone)
m. en v.: Herfst.
Automobile by .nw . : Zelfbewegend . Canot
-: Motorboot. I v. en m.: Motorwagen,
automobiel. Automobilisable : Bruikbaar
als auto. Automobilisme m.: Automobielsport. -fabricage. Automobiliste m.:
Autobestuurder. Liefhebber van automobielsport. Automoteur,, -trice : Zelfbewegend. / v.: Dienstmotorwagen. Automobiel op rails, spoorwagen op luchtbanden, micheline. Autonome : Naar eigen
wetten bestuurd. Onafhankelijk. Autono mie v.: Bestuur naar eigen wetten. Auto nomiste m. : Voorstander van -. / b y .nw. :
Van zelfregeering. Autophagie v.: Zelfvernietiging, -verteriug. Autophobie v.:
Vrees voor auto's. Autoplace v.: Taxi.
Autoplastie v.: Enting met eigen weefsels. Autopompe v.: Brandweerauto.
Autopsie v.: Lijkschouwing, -ontleding.
Autopsier ov .w . : Schouwen . Autopsycho logic v.: Zelfontleding. Autorail m.:
Automobile op rails, micheline. Autorame
v . : Vliegende hollander. Autor6gulateur :
Zelfregelend. Autoregulation v.: Zelfregeling. Autoremplissage m.: Zelfvulling.
Autorisable : Dat men kan toestaan.
Autorisation v.: Machtiging. Toestemming. Volmacht. Autorisè : Bevoegd. De
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source -e: Uit betrouwbare bron. Auto-

riser ov.w . : Machtigen. Billijken, wettigen. (f am.) Je t'autorise : Je moogt van
me. / 5 9- : Zich zeif aanzien verschaffen.
Aanzien bekomen. s'- de : Zich beroepen
op. Autoritaire : Van de overheid. Eigenmachtig ; bazig. Die een voorstander is van
het gezag. / m. : Man van gezag. (f ig. ) Despoot.-ment bw. Autoritarisme m.: Eigenmachtigheid. Autorite v.: 1. Macht, gezag,
bewind. Coup d'-: Gewelddadig ingrijpen.
z. aete 1. De sa seule -, propre -, d'-:
Eigenmachtig. De queue -? Met welk
recht? Vente par - de justice: Gerechtelijke verkoop. 2. Overheid, -spersonen.
Les -s: De gestelde machten. 3. Gewicht,
gezag, invloed. Faire de 1'- : De bass
spelen. Avec - : Op stelligen toon (spreken) ;
gewichtig (doen). Avoir de l'-: Gezag
hebben; een !eider zijn. 4. Geloofwaardigheid. Faire -: Als regel gelden ; als voorbeeld dienen. Manquer d'-: Niet imponeeren. 5. Zegsman. Uitspraak, getuigenis.
Gezaghebbende meening.
Autoroute v.: Autoweg. Autoseopie
v.: Het zich zelf dubbel zien. Autostrade
v . : Groote autoweg . Autoskiff m . : Vlie gende hollander. Autosuggestion (spr.
-sugj-) v.: Het zich zeif wijsmaken. Auto tomie v.: 't Achterlaten van een lid door
het dier zeif dat in nood verkeert.
Autour bw.: Rondom. Ergens in de
buurt. Tout-: Rondom. /- de : Rondom,
bij. Naar aanleiding van. II est toujours
- de moi : Hij is altijd om en bij me, vol ijverig dienstbetoon. I m.: Havik.
Autre bv .nw . : Ander,, anders. Verschillend . Gewichtiger.. N ieuw . Tout - que
moi : leder ander dan ik. Sans - protestation: Zonder verder protest. Un - moimerne; un - Cesar: Een tweede ik ; - C.
A V-I Nu die weer! De temps a -: Van
tijd tot tijd. C 'est - chose : Da's wat anders.
II n'en fut pas - chose : Daar bleef 't bij.
Entre -s (choses): Onder andere . chose est de .... , - chose est de : 't Is wat
anders .... , dan .... L'un et 1'-, les
uns et les -s: Beide. L'un l'-, les uns les
-s: Elkander. Quelque -: leder ander.
Nous -s: Wij. Vous - ouvriers: Jullie,
werklieden. - part: Elders. D'- part:
Van elders; hierboven, -achter, ter andere
plaatse; bovendien; aan den anderen kant.
L'- jour: Onlangs. Un - jour: Later,
op een anderen keer. Un jour ou l'-:
Eerstdaags. L'- matin; - apres-midi:
Onlangs op een morgen; - middag. L'jeudi: Den vorigen (o o k : den volgenden)
D . L'- vie, - monde : Het leven hiernamaals.
Figure de l'- monde : Mager en bleek -;
wezenloos g. L'un dans -, portant l'-:
Door elkaar gerekend. Ecoutez cet —:
Hoor hem eens. Comme dit l'-: Zooals
men wel eens -, zekere schrijver zegt. C'est
un garcon -; une mort comme un (e) -: Een
j.- ; een d. waaraan niets bijzonders is.
Un nom qui sonnait comme un -: Een
naam die geen bijzonderen klank had.
Vous en verrez bien d'-s : Gij zult nog wel
wat anders beleven. Ii dit d'une facon et
fait de 1'-: Hij zegt zus en doet zoo. Il
en sail bien d'-s: Hij heeft nog meer
streken. Il n'en fait pas d'-s : Dat is weer

141

Autrefois-Avant

een streek -, stommiteit van hem. Vous
n'en faites jamais d'-s: Ge gaat steeds
aan hetzelfde euvel mank. A d'-s! Maak
dat anderen wijs ! Etre 1'- : Er in loopen.
En voici bien d'une -: Nu komt nog heel
wat ergers ; weer wat nieuws. Deux -s
mille francs : Weer 2000 fr. He, les -s !
Zeg Bens, jongens ! Les -s : De anderen.
(recht) Et tous -s: Cum suis. D'un age: Verouderd, lang geleden, uit den
ouden tijd. Autrefois : Voorheen, oudtijds,
vroeger. Autrement bw.: 1. Anders. 2.
Heel wat meer (bien -). - beau : Heel wat
mooier. 3. Je ne m'en soucie pas -: Ik
bekommer me er niet erg -, weinig om. 4.
Zoo niet.
Autriche v.: Oostenrijk. Autrichien :
Oostenrijksch. -er.
Autruche v . : Struisvogel . (f ig. ) Struisveer . (fig.) Plomp mensch. Autrucherie
v.: Struisvogelkweekerij. Autruchon m.:
Struisvogeltje.
Autrui m.: Anderen. Naasten. Een
ander. Mal d'- n'est que songe: Van een
andermans zeer hinkt men niet.
Auvent m.: Luifel, afdak. Boomschut.
Vizier (helm). Mettre la main en -: Met
de hand de oogen beschermen.
Auvergnat, (y olk; grap) -pin m.: Bewoner van Auvergne. (f ig.) Domoor. Handelaar in brandstof en water. Half burger,
half militair.
Auvier m.: Siberische pijn.
Auxerrois (spr . o-kse-) m.: Bewoner
van Auxerre (spr. ocer) .
Auxiliaire (spr . o-ksi-) : Helpend, hulp-. I
m.: Hulpwerkwoord. Bondgenoot. Helper.
Auxilariat (spr . o-ksi-) m.: Kweekelingschap. Auxiliateur, -atriee (spr.
o-ksi-): Helpend. -er. -ster.
Avachi m.: Lui -. Prullig mensch.
Avachir (s' ) : Uitzakken, slap hangen.
(fig.) Log -, lui -. Prullig -. ( y olk) Dik
worden. Des bottes avachies: Platgetrapte
1. / ov .w . : Verslonsen . Avachissement
m.: Verslapping. (f ig.) Verliederlijking.
Aval bw.: 1. Stroomafwaarts. Vent d'-:
Zeewind. En - de: Beneden ; in de richting
van af. D'-: Benedenstrooms. 2. Borgteekening . (fig. ) Servir d'-: Borg blijven .
Avalage m.: Het stroomafwaarts gaan.
Het aflaten. Avalaison, -asse v.: Bergstroom . Langdurige westenwind. Avalanche
v
V. : Lawine . (f ig.) Stroom, vloed . Avalant:
Stroomafwaarts gaande. Avalê: Hangend.
Avalement m.: Inslikken. Avaler ov .w. :
1. (In)slikken, uitdrinken, opeten, „bikken ". (f ig.) Slikken. Ne faire que tordre
et -: Schrokken. - la mer et ses poissons:
Onverzadelijk zijn. - de travers: Zich
verslikken. - une lettre: Een 1. niet uitspreken. - le calice, - le morceau : Door
den zuren appel bijten. - des yeux :
Verslinden met de oogen. - sa langue:
Zich vervelen; staan gapen; geen woord
spreken; sterven. - qch comme de l'eau:
Onverschillig iets doen. - qch doux comme
miel, - lait: lets voor goede munt opnemen.
(fig.) Faire - qch a qn: Iem. iets op
de mouw spelden ; iem. een pil laten slikken. Je l'avalerais: 1k kan hem maken
en breken. 2. Neerlaten. 3. Afhakken.
4. Voor borg teekenen. / s'-: Neerhangen.
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Elk. verscheuren. Ingeslikt worden. Avaletout (mu. onv .) m.: Veelvraat. Doordraaier.
Avaleur, -euse: Vraat. - de charrettes
ferrees , - de gens : Pochhans. - de sabres:
Degenslikker, -ster.
Avaliser ov .w.: Voor borg teekenen.
A (a) -valoir m.: Voorschot op afrekening. / bw.: Op afkorting.
Avaloire v.: 1. Wijd keelgat. Groot
eter. 2. Broek (van paardetuig).
Avance y
V. : 1. (b o,uw k . ) Uitstek . 2.
Voorsprong. En -: Te vroeg. Etre en
- sur : Voor zijn bij, - op, (zijn tijd) vooruit
zijn. Prendre -, gagner de l'-: Iem. voorkomen. (iron.) Il nous a fait m tine belle
-: Nu heeft hij de zaak in 't honderd gestuard . A l'-, d'-, par -: Vooraf , bij voorbaat. Il me donne vingt points d'-: Hij geeft
20 p. voor. Merci d'-: Bij voorbaat (mijn)
dank. 3. Voordeel. 4. Voorschot. Handgeld . Faire une -: - geven. Je suis en
- de 2000 fr.: Ik ben 2000 fr. in voorschot.
- d'hoirie: Voorschot op de erfenis. 5.
Des -s : Eerste stappen, aanbiedingen.
Aanzoek. 6. Het vroeger maken, - vervroegen, - vooruitzetten. L'- de l'heure
legate . 7. T aux des -s sur titres : Prolongatierente . Avance by .nw . : 1. Vooruitspringend , vooruitgeschoven. Sentinelle -e:
Voorpost. 2. Vergevorderd. Dat een luchtje
krijgt (spijs). Le jour est -: De d. spoedt
ten einde. Vous voila bien -: Daar komt
ge oak wat verder mee. 3. Vroeg rijp, ontwikkeld (geest). 4. Uiterst vrijzinnig.
Van verre strekking, ver strekkend. 5.
Ontwikkeld, knap. Je n'en suis pas plus -:
Nu ben ik nog net even wijs. / m.: Heethoofd. Avancêe v.: Voorpost. Uitstek.
En -: Uitspringend. Avaneement m.:
Vooruitgang, opkomst, ontwikkeling, uitbreiding. Bevordering. - d'hoirie: Voorschot op erfdeel. Faire avoir de l'- a qn:
Iem. voorthelpen.
Avancer ov .w. : 1. Uitstrekken, vooruitschuiven, (aan)zetten, Vooruitzetten (uurwerk ). Cela ne m'avance pas : Daar kom
ik niet verder mee. 2. Doen vorderen
(werk) ; verhaasten (dood) ; bespoedigen,
vervroegen. 3. Bevorderen (ambt). 4.
Voorschieten. 5. Beweren. Te berde brengen
(meening ) . I onov .w . : 1. Voorwaarts
gaan, voortgaan. Oprukken. Avancez done !
Vooruit dan toch! - a l'ordre: Het parool
geven. 2. Voorloopen (uurwerk). 3. Vooruitspringen, -steken, buiten de lijn staan.
4. Vorderen, ten einde spoeden. 5. Vorderingen maken. Cela n' avance a rien:
Dat leidt tot niets. - en age: Ouder worden. Plus on se hate, moins on avance:
Haast en spoed is zelden goed. 6. Bevorderd worden. 7. Faites -: Laat het rijtuig
voorkomen. La voiture est -6e: Het rijtuig -,
de auto is voor. I s'-: Voortgaan. Naderen.
Vooruitkomen (rang). Ten einde spoeden,
verloopen. Vooruitsteken. Zich onvoorzichtig uiten. - jusqu 'el dire: Zoo ver
gaan to zeggen. - en age : Ouder worden.
Avancon m.: Topeind (hengel).
Avance y . : Moedwillige beleediging,
hoon. Knevelarij.
Avant vz.: Voor. - tout: Boven alles;
vooreerst. - un an : Binnen e. j. Ii ne
pourra payer - longtemps : Hij zal in
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lang niet kunnen betalen. / bw.: 1 . Vroeger.
La nail d'-: De vorige n. 2. Diep, - in,
ver, naar voren. - dans la nuit: Laat in
den nacht. Eire - dans les bonnes graces
de : Hoog aangeschreven staan bij. peu: Binnenkort. Insiruire plus -: Verder

onderrichten. 3. en -: Vooruit, voort.
(Se) metire en -: (Zich) op den voorgrond
plaatsen ; stappen doen. Mettre qch en -:
Voor den dag komen met iets; iets vooropstellen, beweren. Melire en - le nom
de qn: Zich verschuilen achter iem.; iem.
op den voorgrond plaatsen. Se mettre en
-: Zich op den voorgrond plaatsen, opdat
men hem kiezen zal. En -, marche : Voorwaarts, marsch. En -, deux: Vooruit
wat; met z'n tweeen vooruit. Alter en
-: Vooroploopen ; vooruitrukken; vorderingen maken, En - de : Voor. Etre
en - de son temps: Zijn tijd vooruit zijn.
4. d'-: (in samenst.) Voor-. / m.:
Voorsteven . Voorste deel (rijtuig ) . (s port)
Voorwaarts, -speler. Aller de l'-: Vooruitzeilen, -stoomen; (fig.) flink voortgaan,
doorzetten.
Avantage m.: 1. Voordeel, nut. Tirer
de : Partij trekken van. II y aurait
ez: 't Zou geraden zijn om. 2. Voorrecht. A l'- (de vous revoir): Tot wederziens. Etre habille a son -: Met smaak
gekleed zijn. 3. Overhand, meerderheid;
behaald voordeel. Prendre -, tenir qn a
son -: Iem. de baas zijn; (fig.) - in zijn
zwak tasten. Prendre - de: Profiteeren
van. Avoir l'- du vent: Den wind in zijn
voordeel hebben. Prendre -, se donner
de l'- de: Zich laten voorstaan op. 4.
Overwinning. 5. (recht) Grooter erfdeel.
Faire des -s a qn : Iem. bevoordeelen.
6. (spel; sport) Voorgift. 7. Smoutwerk.
Avantager ov .w . : Bevoordeelen. Keurig
staan ; knapper maken, „flatteeren" . Avantageusement en -eux: 1. Voordeelig,
nuttig. Gunstig (gevoelen). Winstgevend
(betrekking). Innemend (gelaat). Deftig
(gestalte). Parler de qn en termes -:
Zich gunstig over iem. uitlaten. 2. VerAvaand, aanmatigend.
Avant-bassin (mu. --s) m.: Voordok. Avant-bee (my . --s) m.: Stroombreker. Luchtkliever. Avant-bouehe (mu.
- -s) v.: Voorste deel van den mond.
Avant-bras (mu. onv.) m.: Voorarm.
Avant-corps (mu .onv .) m . : U itbouw..
Voorste legerkorps. Avant-cour (mu. -- s ) v . : V oorplein , -hof . Avant-coureur
(mu. ---s) m. : Voorlooper. (f ig. ) -bode.
Signe - : Voorteeken. Avant-courrier
(mu. ---s) m.:Voorrijder. Avant-eourriere (mu. --s) v. : (f ig. ) Voorloopster.
Avant-dernier (mu. --s): Voorlaatste.
Avant-faire-droit m.: Voorloopige uitspraak, die een nader onderzoek of expertise
voorschrijft. Avant-fosse (mu. --s) m.:
Voorgracht. Avant-garde (mu. --s) v.:
Voorhoede (o ok fig.) . (fig.) Voorvechter.
D'-: Die met het bestaande breekt en
nieuwe ideeön voorstaat. Avant-gare (mu.
--s) v.: Voorstation. Avant-gardiste
(mu. --s: Voorlooper.Avant-gout (mu.
---s) m.: Voorsmaak, -proefje. Avantguerre m.: Tijd v6Or den oorlog (± 19061914). Avant-hier: Eergisteren. Avant-
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main (mu. --s) m.: Voorhand (paard).
Voorhand (kaartspel). Handpalm. Avantmur (mv.---s) m.:Voormuur. Buitenwal
(fort). Avant -peche (mu .--s) v.:Vroege
perzik. Avant-pied (mu. --s) m.: Bovenleer. Avant-port(mv.---s)m. : Voorhaven. Avant-poste (mu .--s) m.:Voorpost. Avant-printemps m.: Vroeg voorjaar. Avant-projet (mu. --s) m.:
Ontwerp van wet. Eerste ontwerp. Avantpropos (mv.onv.) m.: Voorbericht, inleiding. Avant-quart (mu. --s) m.:
Voorslag, klik (uurwerk). Avant-raison
v.: Vroeg jaargetij. Avant-scene (mu.
--s) v.: 1. Voorgrond. Loges d'-:
Tooneelloges. 2. (grap) Buste, borsten.
Avant-titre m.: Fransche -, voorhandsche
titel. Avant-toit (mu. ---s) m.: Vooruitspringend dak . Avant -train (mu.- -s)
m.: Voorstel (wagen). Voorste deel (dier).
Avant-veille v.: De tweede dag to voren.
Avar m.: Avaar (Hun).
Avare en -ment: 1. Gierig, inhalig,
vrekkig. 2. (fig.; met de) Zeer zuinig
met. 3. Begeerig. Karig. / m.: Gierigaard, vrek. Avarice v.: Gierig-, vrekkig-.
Begeerigheid. Avaricieusement en -ieux:
Vrekkig.
Avarie v.: 1. (Zee )schade, averij. commune: Averij-grosse. - particuliêre:
Particuliere a. 2. Ankergeld. 3. Syphilis.
4. Beschadiging, beschadigdheid. Avarier
ov.w.: Beschadigen. Syphilitisch maken. /
s'-: Bederven. Averij krijgen. Syphilitisch
worden. Avariose v.: Syphilis.
Avatar m.: 1. Verandering van meening
of partij. 2. Vleeschwording der godheid,
- van Vishnoe. 3. (nieuw) Verschijningsvorm. 4. (bij verg.) Wederwaardigheid,
„pech " . 5. (h ij v e r g.) Vervorming.
A (a)vau-l'eau: Stroomafwaarts. L'affaire est -: De zaak is in duigen gevallen.
Ave of --Maria (mv .onv .) m.: (K a th . )
Gebed tot de H. Maagd (Wees gegroet,
Maria). Groote kraal (rozenkrans). Ommezien.
Avee vz. 1. Met, mede. Van, uit. Met
behulp van. Bij. In. Tegen. - cela: Ondanks, in weerwil van; daarenboven,
daarbij. - cela, - cat Och kom I - ga
que ... : Zou je soms denken dat ...,
net of (je) ... Et - cela ? Nog iets noodig?
- le temps: Mettertijd. Silence - elle:
Spreek haar daar niet van. 2. d'- : Van
(verschil aanduidend). I bw.: Er mede,
er bij. Avecque = avec.
Aveline v.: Lammertjesnoot. Avelinier
m.: Lammertjesnoteboom.
Aven m.: Trechtervormige put.
Avenant bv.nw.: 1. Bevallig, innemend.
2. Waarop men recht heeft (deel). 3. a
l'-: bw. uitdr.: Naar evenredigheid,
overeenkomstig met. 4. Le cas -: Zoo
't geval zich voordoet. / m.: Tijdelijke
polis. Wijzigingsclausule (in contract);
aanhangsel van een contractpolis. Avenement m.: Komst (van den Messias).
(f ig. ) Opkomst. Troonsbestijging. Totstandkoming (republiek). In functie treding.
(Don de) joyeux -: Blijde inkomst. Avenir
onov.w. z. advenir en avenu. I m.: 1.
Toekomst. A 1'-: Voortaan. Avoir de
1'-: Een mooie toekomst hebben. Jeune
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homme d'-: Veelbelovend jongmensch.
Valeur d'-: Effect met marge. 2. Nako-

melingschap.
Avent m.: (K a t h.) De vier weken
voor Kerstmis, advent. Adventpreeken.
Aventure v.: 1. Lotgeval, avontuur.
(galante): Minnarijtje. Coureur d'-s:
Vrouwennalooper, -gek . D'-, par - :
Bij toeval. Mal d'-: Fijt (in vinger).
2. Waagstuk. A 1'-: Op goed geluk.
Perilleuse Waagstuk. Tenter 1'-:
De kans wagen. Courir les pires -s: Gaan
zwieren. Homme d'-: Gelukzoeker. Mettre -,
pater a la grosse -: Geld op bodemerij
geven; (f ig.) gewaagde speculaties doen.
8. Lot. Dire la bonne -: Waarzeggen.
Diseuse de bonne -: Waarzegster. 4.
-marite:
Onderneming ter zee. Aventuree
v.: Waagstuk . Aventurer ov .w . : Wagen ,
op 't spel zetten. / Zich wagen, - in
gevaar begeven. (f ig. ) Zich te ver wagen.
Aventureusement : Op een gewaagde wijze,
lichtzinnig. Aventureux, -euse: Waaghals. / bv.nw.: Ondernemend; onzeker ;
avontuurlijk ; gewaagd (geleerdheid).Aventurier m., -iere v.: Gelukzoeker, -ster.
Waaghals. (gesch.) Landsknecht. Vrijbuiter. -schip. - de lettres: Letterkundig
vrijbuiter. Aventurine v. : Goudsteen
(glas met kopervipsel) Avenu: Comme
nul et non -: Als niet gebeurd, - niet
ingekomen. Avenue v.: Toegangsweg.
Laan, dreef. (f ig.) Les -s de: De wegen
(om te geraken) tot.
Avere: Bewaarheid. voldongen. Tuberculeux - : Erkend t.b.c.-lijder. Averer
ov.w.: De waarheid aantoonen van. I
s'-: Bewaarheid worden. Blijken te zijn.
Avers m.: Zijde van den beeldenaar
(munt), kop, kruis. Averse v.: Stort-,
plasregen. (f g . ) Stroom. (st err en k. )
meteorique : Meteorenzwerm. Aversif :
Tegenzin opwekkend. Aversion v.: Afkeer, tegenzin, walg. Prendre en -: Een
hekel krijgen aan. z. bete 2. Averti m.:
Ingewijde. / bv.nw.: Knap, op de hoogte.
„Bij". „Glad". Un homme - en vaut
deux: Pas dus op je tellen; die gewaarschuwd is, kan op zijn hoede zijn. Avertin
m.: Kolder.. Avertir ov .w . : 1. Waarschuwen. Se tenir pour averti : Op zijn hoede
zijn. Tenez-vous pour averti : Wees gewaarschuwd . 2. Verwittigen , a ankond igen .
Vermanen. f onov.w. : Teekenen van
zwakheid geven . (n i e u w) Signaai geven
(auto) . Avertissement m.: 1. Waarschuwing. Un - du Biel, - d'en haut: De vinger Gods. Plaque d'-: Waarschuwingsbord . 2. Aankondiging. 3. Voorwoord
(boek). (fig.) C'est un au lecteur: Dat
is een reden om op to passen. 4. Waarschuwing (belasting). Avertisseur m.:
Brandschel (- incendie). Wekker. Portier die reizigers oproept, -wekt. Bediende
die de acteurs roept. Alarm-, seintoestel,
verklikker ; schel,toeter, hoorn (apparei I -) .
Avestique : Van de Zend Avesta.
Avet m.: Zilverden.
Aveu m.: 1. Bekentenis . (Liefdes )verklaring . Entrer dans la vole des -x: Bekennen bij het verhoor. 2. Meening, getuigenis.
De 1'- de: Zooals erkend wordt door.
8. Goedkeuring, toestemming. J'ai fait
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cela de son -: lk h. d. met zijn medeweten g. Faire qch. de son propre Lets

uit eigen beweging doen. 4. Leenverband;
-huldiging. Homme sans -: Landlooper;
onbetrouwbaar mensch.
Aveuglant : Oogverblindend. Aveugle
bv.nw.: 1. Blind. Tout a fail Stekeblind. 2. (fig.) Verblind. Die niets ontziet. 3. Zonder opening. - oogen (zijde
van visch). / m.: Blinde. C'est un qui en conduit un autre: Zij zijn beiden
even wijs. C'est un - sans baton : 't Is
een schip zonder roer. Crier comme un
- qui a perdu son baton : Hulpeloos schreeuwen. En -,
Blindelings. Partie
d'echecs a Blinde partij schaak.
Aveuglement m. : (f ig. ) Verblinding.
Aveuglement bw. : (f ig. ) Blindelings.
Aveugle-ne (e ) (mu. -s-s) m. en v.:
Blindgeborene. Aveugler ov .w : 1. Van
't gezicht berooven. Verblinden. 2. (f ig.)
Verblinden. 3. Stoppen (lek), dichten
(scheur); voeren. / s'-: Niet willen
zien. - sur: De oogen sluiten voor. Aveuglette (a. 1') : Op goed geluk, blindelings.
Op den tast.
Aveulir ov .w . en -issement m . : (Het )
krachteloos -, lam maken. 1 s'-: - worden.
Aviabilite v. en -able: Bestuurbaar(heid ). Aviaire: Van een vogel. Aviateur
m.: Vlieger. Aviation v.:Vliegwezen,-sport.
Appareil d'-: Vliegtuig.Aviatrieev.:Vlieqster Avicole : Op vogels levend. Die vogels
aankweekt. Ferme Hoenderpark. Aviculaire : Zich met vogels voedend. Tot
vogelvoedsel dienend. Avicule v.: Zwaluwschelp. Aviculteur m.: Vogelkweeker.
Aviculture v.: Vogelkweekerij.
Avide, -ment: 1. Gretig, gulzig. (f ig. )
Begeerig. d'honneurs : Eergierig. d'argent: Inha lig . - de sang: Bloeddorstig.
2. Hebzuchtig. Avidite v.: 1. Gretig-,
gulzigheid. Onmatige begeerte, zucht. 2.
Hebzucht.
Aviette v.: Vliegtuig (aan rijwiel) door
spierkracht voortbewogen ; klein vliegtuig.
Avilir ov .w . : 1. Vernederen , onteeren,
schande aandoen. 2. In prijs doen dalen. /
s'-: Zich onteeren, - verlagen, - weggooien. Spotgoedkoop worden. Avilissant:
Onteerend. Avilissement m.: Vernedering,
onteering. Verloren aanzien. Zeer sterke
daling (prijzen).
Avinê: Aangeschoten. Door drank verhit
(stem). Avoir les jambes -es : Op de beenen
waggelen. Propos -s: Dronkenmanspraatjes. Aviner ov.w.- Met wijn doortrekken. s'-: Zich dronken drinken.
Doortrokken worden met wijn.
Avion m.: Vliegtuig. - civil, - de
transport : Verkeers-. - de chasse : Jacht-.
- de guerre : Oorlogs-. - de reconnaissance:
Verkennings-. d'ecole, - d'entraInement:
Opleidings-. - postal: Postvliegtuig.
-debomarnt:
Bommenwerper. Avionnerie v . : M ilita ire vliegsport. Avionnette
v.: Amateurs-, reisvliegtuig.
Aviron m.: 1. Roeiriem. Alter a l'-:
Roeien. Faire de l'-: Aan roeisport doen.
-s a couple : Twee riemen (voor ben roeier).
en pointe: Een riem (idem). Alter
force d'-s: Stevig doorroeien. 2. Roeier.
3. Roeisport.
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Avis m. : 1. Meening, zienswijze, oordeel. Je me range a votre -: Ik maak uw
zienswijze tot de mijne . Je suis d'- que
..., (il) m'est - que ...: Mij dunkt
dat . . . Ouvrir un -: 't Eerst zijn meening
zeggen. 2. Stem. Alter aux -: Stemmen.
3. Raad, -geving. Prendre - de qn : Iem.
raad inwinnen. II y a jour d'-: Komt tijd,
komt raad. Donneur d'-: Ongevraagd
raadgever. 4. Bericht, waarschuwing ; advies . — de tempete: Stormwaarsehuwing.
— au lecteur: Bericht aan den lezer ; (fig. )
wenk. Lettre d'—: Adviesbrief. . Feuille
d'-: (p o s t ) Advies ; belastingaanslag .
Saul — contraire : Behoudens tegenbericht.
—
au public: Aanplakbiljet ; bekendmaking . Avise: Voorzichtig, bezonnen.
Bien — qui le tromperait: Wie hem wil
bedriegen, moet vroeg opstaan. Mal -:
Beperkt, dom. Aviser ov.w.: 1. In 't
oog krijgen. 2.- de : Waarschuwen. Bericht
sturen. 3. Raden. / onov .w . : Raad schaffen.
— a : Bedacht zijn op, bedenken. - a
la situation : Zien wat er te doen staat. /
s'- de: 1. Denken aan. 2. Op den inval
komen, verzinnen, bedenken. Zich verstouten . De quoi vous avisez-vous ? Wat
haal je je in je hoofd? On ne s'avise jamais
de tout: Er komen altijd nog verrassingen.
Aviso m. : Adviesjacht.
Avitail ... z. ravitaill ...
Avitaminose v.: Ziekte door gebrek
aan vitaminen ontstaan.
Avivage m. en -er ov .w . : (Het) verlevendigen , verhelderen, opha len ; glanzen,
polijsten; aanwakkeren (vuur, twist);
scherpen (geest ) ; doen kleuren (gelaat ) .
I s'-: Levendiger worden.
Avives v .mv . : Vijvels (van paard).
Avivoir m. : Verguldmes.
Avocasser onov .w . : (f a m . ) Den advocaat uithangen. Avocasserie v. : Advocaterij . Haarklooverij. Avocassier bv.nw.:
Haarklovend, van een slecht advocaat. j
m. : Haarklover. Avocasson m. : Pleitertje.
Avocat m.: 1. Pleitbezorger. (f ig. ) Voorspraak, verdediger. - d'affaires: Adviseerend a. - d'assises: Pleiter. Etre rep
—: Meester in de rechten worden.
Advocaat zonder
—sancue,-ol'rm:
praktijk. Se faire 1'- du diable : Een slechte
zaak voorstaan. --conseil: Rechtskundig
adviseur. . --general: Advocaat-generaal,
plaatsvervanger van den procureur generaal.
2. Avogado (vrucht). Avocate v.: Vrouwelijk advocaat. (f ig. ) Voorspraak.
Avoeatier, -ayer m.: Avogadoboom.
Avoeette v.: Kluit (vogel). Sabelbek
(idem) .
Avoine v.: Haver. Folk -: Wind-.
- de Hongrie : Troshaver. - elevee : Fransch
raaigras. Les -s: De te velde staande
haver. Faire les -s : ,De haver binnenhalen .
I. Avoh. ov .w.: 1. Hebben, bezitten.
(f ig.) Beetnemen, -hebben (je vous ai
eus), te slim of zijn. Dragen, aanhebben.
Qu'avez-vous? Wat scheelt u? - vingt,
trente ens: 20, 30 jaar oud zijn. — chaud,
froid, pear: Warm, koud, bang zijn. J'ai
que . . . : De zaak is dat ... J'ai a c ceur :
Ik hecht er waarde aan. Vous avez des
gens qui ...: Er zijn van die menschen

148

die . . . Celle tour a cent pieds de haul:
Deze toren is honderd voet hoog. - du
latin : Latijn kennen. 2. (voora 1 passb
de f . ) Krijgen, bekomen. Zich verschaffen.
Je lui ferai - cela: Ik zal hem dat doen
toekomen . Il cut un cheval tue sous lui:
Een paard werd hem onder 't lijf doodgeschoten . J'eus la main brillee: Mijn hand
werd verbrand. Il cut la tete tranchee:
Men sloeg hem het hoofd of . 3. Elle cut
une moue: Zij zette een ontevreden gezicht.
Il cut un geste: Hij maakte een gebaar.
Il cut un cri: Hij slaakte een kreet. I/
n'eut pas un mot: Hij zeide -, sprak geen
woord. II a des brusqueries: Hem overvallen
wel eens buien waarin hij kortaf is. 4.
(hulpw.) Hebben, zijn. 5. (met a en
een inf.) Moeten, willen, behoeven.
Il n'aurait qu'a venir! Als hij eens kwarni
J'ai a sortir: Ik moet uit. 6. (met en)
Vous en aurez: Gij zult er van lusten.
Il n'est Tien tel que d'en -: Geld brengt
iem. in aanzien. En - a, - contre qn : Het
op iem. gemunt hebben. A qui en a-t-il
done? Tegen wien heeft hij 't toch? Quoi
qu'il en ait: Hoezeer 't hem ook spijt.
7. (met y) Il y a, - avait, - a eu : Er is,
was, is geweest. Il y cut: Er ontstond .
Tant (il) g a: Zooveel is zeker. II n'y a
pas de mal: Dat komt er niet op aan. II
y a deux mois : Twee m. geleden. (L'amour,
l'argent) si (amour, argent) y a: Zoo er
sprake van kan zijn. Il y a trois lieues de
Z. a K.: Z. ligt drie mijlen van K. It n'y
a que lui : Hij alleen bestaat (voor ons).
Il n'y en a que pour ...: ... is in trek.
II. Avoir m. : 1. Bezitting, vermogen. De
maigre-: Met weinig fortuin. 2. (handel;
v ee 1 meerv.) Tegoed, credit, activa.
Porter a l'- de qn: Iem. crediteeren voor.
Doit et -: Debet en credit. Par doit et
-: Zakelijk. 3. (handel) Creditpost.
Avoisinant : Aangrenzend,naburig.Avoisiner ov .w. : Grenzen aan, belenden.
Bien -ine: Met goede buren. I s'— : Aan
elk. grenzen.
Avortement m. : 1. Ontijdige bevalling;
mislukking (vrucht). Afdrijving, abortus
provocatus. 2. (f ig. ) Mislukking. Avorter
onov .w . : Ontijdig bevallen; niet tot rijpheid komen. Blijven steken (kreet) . (f ig.)
Mislukken, op niets uitloopen, - uitdraaien.
Avorteur, -euse: Vruchtafdrijver, -drijfster.. Avorton m. : 1 . Ontijdig geboren dier,
niet ontwikkelde plant of vrucht. 2. Misbaksel. 3. Knoeiwerk.
Avouable: Waarvoor men uitkomen
kan. Waarmee men voor den dag kan
komen (kleed). Avouë m.: Procureur.
Avouer ov .w.: 1. Be-, erkennen. (f ig.)
Als het zijne erkennen ; uitkomen voor.
2. Goedkeuren, voor zijn rekening nemen.
Zich uitspreken. / s'-: Bekennen te zijn,
zich verklaren. Zich uitspreken. Erkend
worden. Aan den dag treden. Zich zelven
beter leeren kennen.
Avril m . : April. (d ichtk.) Lente ,
bloei; prille jeugd . Poisson d'-: Aprilgrap ; makreel; koppelaar. . Donner un
poisson d'- a qn: Iem. op den eersten
April bedotten. Il n'est si gentil mois d'—
qui n'ait son manteau de gresil: Aprilletje
zoet heeft nog vaak een Witten hoed.

149

Avulsif-Baehique

Avulsil : Uittrekkend. Avulsion v . :
Uittrekken.
Avuneulaire : Van een oom, - tante.
Axe m.: 1. As, spil, middellijn (cirkel).
Donner son - a une vie : Een levenslijn
geven. 2. Tweede halswervel, draaier.
Axe: In de as liggend van. Axial: Die
in de as (der straat) ligt; die 't verkeer
rechts en links laat gaan. Axillaire : Van
de oksel. (plantk.) Oksel-.
Axiomatique: Axioma-achtig. Axiome
(spr. -Ome) m.: Algemeene waarheid,
die niet bewezen kan worden. Grondwaarheid .
Axis (spr. -iss) m.: 1. Tweede halswervel. 2. Axishert.
Axonge v.: (Zeer fijne) reuzel.
Ayant-eause (my . ayants-cause) m.:
Rechtverkrijgende. Ayant-droit(mv.ayantsdroit) m.: Rechthebbende.
Aye-aye m.: Al (aap).
Aymon m.: Les quatre fils -: De vier
Heemskinderen.
Azalee v.: Azalea (plant). - molle, de Chine: Azalea mollis.
Azerole v., -ier m.: Azeroldoorn.
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Azimut (spr. -mute) m.: Toppuntshoek.
Azimutal bv.nw.: Die een toppuntshoek
vormt.
Azolla, -e v.: Rood kroos.
Azotate m.: Salpeterzuurzout. Azote m.:
Stikstof. Azote : Stikstof-; eiwithoudend.
Azoter ov .w . : Met stikstof verzadigen.
Azoteux : Acide -: Salpeterigzuur. Azotique : Acide -: Salpeterzuur, sterk water.
Azotite m.: Salpeterigzuurzout.
Aztêque m.: Azteek ( yolk). Misbaksel.
I bv.nw.: Der Azteken.
Azur m.: 1. Lazuursteen. 2. Hemelsblauw, de blauwe lucht. D'-: Hemelsblauw. La Cote d'A- : De Fransche
Riviera. Azurage m. en -er ov .w . : (Het))
blauw maken, - verven. Azure : 1. Hemelsblauw. La voille -e: Het uitspansel. 2.
Geblauwd (papier). Met blauwe lijntjes
(idem). Azurine v.: Blauwgroene kleur.
Azurite v.: Koperlazuur, basisch kopercarbonaat, bergblauw..
Azygos (spr. -oss) v.: (ontleedk.)
Ongepaarde borstader.
Azyme : Ongezuurd. Pain -: Jodenpaaschbrood. (Cachet de) pain -: Ouwel.

B.
B m.: (letter) B. Etre marque au B:
Eenoogig (borgne), bultig (bossu), hinkend (boiteux) of scheel (bigle) zijn. Ne
parler que par B et par F: Steeds vloeken
en schelden. (oud) Le b a ba de: Het
a b c van.
110" : Baron : Baron. 13°"" e : Baronne:
Barones. B. A. M.: Brevet d'aptitude miliMire: Bewijs van voorgeoef endhe id . B. E . :
Brevet elementaire: Hulpakte. B. S.: Brevet
superieur : Hoofdakte. B é : Brevete : Van
een patent voorzien. Bd of Bould: Boulevard: Breede wandelweg. B. s. g. d. g . :
Brevete sans garantie du gouvernement : Van
een patent voorzien, maar zonder waarborg
door de regeering. B... z. bougre, -ment.
Baal m.: Bahl (godheid).
Baba m.: Moskovische taart (met rum).
/ bv.nw.: (f a m . ) Verstomd , „paf " .
Babel v.: Babylon. Verwarde rommel.
C'est la Tour de -: Het is hier een Poolsche
landdag; - een Babylonische spraakverwarring. Babaique : Babelachtig. Verward. Hoog.
Babet, -te v.: Betje.
Babeurre m.: Karnemelk. Karnstok.
Babiehe v. en -iehon m.: Schoothondje.
Babil (spr. -bile) m.: Gebabbel, gekakel. Babillage m.: Babbelarij. Babillard,
-e : Babbelaar, -ster.. -arde: (fa m . ) (K lets) brief . I bv.nw.: Babbelziek. Babbelend.
Babillement m.: Gebabbel. (geneesk.)
Het ijlen. Babiller onov.w.: Babbelen, kakelen. Snappen (vogels).
Babine v.: Hanglip (bij dieren). (fig. )
Lippen. Se lecher les -s: Likkebaarden.
S'en Bonner par les -s: Zich te goed doen.
Babiole v.: Wissewasje. Speelgoed ; snuisterij . Babioler onov .w . : Lummelen .
Babiroussa m.: Hertzwijn.
Babord m . : Bakboord . (fig . ) Faire
feu de tribord et de -: Alles in 't werk
stellen.

Babouehe v.: Oostersch muiltje.
Babouin m . : 1. Baviaan . (f ig. ) Stouterd, aap van een jongen. 2. Puistje aan
de lippen. Babouine v.: Stouterd. Babouiner onov .w. : Gezichten trekken.
Baby = bebê.
Babylan m.: Impotent man. Babylanisme m.: Impotentie.
Babylone v.: Babylon. Babylonien :
Babylonisch. -ier.
Bae (spr . bak) m. : 1 . (Veer)pont, overzetveer. Passer au -: Overvaren, -zetten. 2.
Trog, bak, kuip . Spoelbak (restaurant, cafe ).
Plantenkuip. 3. z. baccarat 1. 4. Tailler
un -: Gokken. z. baccalaureat.
Baccalaurêst m. : Toelatingsexamen voor
de Universiteit, eindexamen van 't Gymnasium.
Baceara (t ) m.: 1. Kaartspel, waarin
de 9 het hoogste is. 2. Kristalwerk.
Bacchanal (spr. baka-) m.: Spektakel,
helsch leven. Baeehanale (spr. baka-) v.:
Woest drinkgelag, zwelgpartij. Woeste
dans (ballet, opera). Bacchanales (spr.
baka-) v .mv . : Feesten ter eere van Bacchus.
Bacchante (spr. baka-) v.: Bacchuspriesteres. Door wijn of hartstocht opgewonden
vrouw. Bacchus (spr. bakuss) m.: Bacchus. (f ig.) Wijn.
Baccifêre: Besdragend. Baceiforme :
Besvormig.
Baeha z. paeha.
Bfiehage m.: Het overdekken met een
zeil. Bache v.: 1. Dek-, wagenkleed, huif.
Hoes (auto). ( y olk) Bed, nest. Voiture a
-: Huifkar. 2. Vergaarbak. Voedingswaterpomp . 3. Ertsbak, -trog. 4. Broeibak.
5. Net.
Bachelier, -iêre: Hij, zij die het baccalaureat heeft gedaan. Bachelette v.:
(o u d ) Deerntje , wichtje .
Bather : Met een huif, - zeil overdekken.
Baehique : Aan Bacchus gewijd. Chanson
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Baehot--Bagne

-: Drinklied. Le genre -: Schilderijen,
die drinkgelagen voorstellen.
Baehot m . : 1. Veerschuitje . 2. (f a m . )
Het baccalaureat. Four a -, bone a -:
Drilschool om voor dit examen klaargestoomd te worden. Bachotage m. en -er
ov.w.: (Het) vervoeren in (veer )schuitjes.
Bachoteur m.: Veerman. Bachotte m.:
Vischkaar.
Basile m . : (y olk) Zeevenkel .
Bacillaire (spr. -sile): Van een -, met
staafbacterien. Baeille (spr. -sik) m.:
Staafbacterie. --virgule : Kommabacil. Baeillifere (spr. -1i-) m. en by .nw.: Bacillendrager. -dragend. Baeilliforme (spr. -11-):
Bacilvormig. Bacillose (spr. -si-lo) v.:
Ziekte van bacillenachtigen aard.
Backer onov .w . : (s por t) Achteruitgaan .
Mete v.: Deurboom. Bitelage m.: 1.
Versperring (haven). Aan den kant leggen
(schip ). Afsluiting met ijzeren bouten.
2. (f ig.) Het zoo snel mogelijk afmaken,
- afraffelen. Bitele m.: Raffel-, knoeiwerk.
Bader ov.w-. : 1. Versperren (haven).
Aan den kant leggen (schip). Met ijzeren
bouten afsluiten. Riviire baclee: Geheel
toegevroren rivier. 2. Zoo snel mogelijk
afmaken, afraffelen. C 'est une affaire
Melee: Dat is klaar gespeeld. Bfieleur m.:
Afraffelaar, afknoeier. - de copie, - d'articks: Prulschrijver. - d'affaires: Zakendoener.
Baeove v.: West-Indische banaan.
Basque v.: Bak (diamantbak).
Bactericide : Bacteriendoodend. Bacteridie v . : Onbeweeglijke staafbacil. Bacterie
v.: Splijtzwam. Bactèrien: Met -, van
bacterien. Lit -: Bacterienbed. Bacte ariologie v.: Studie der splijtzwammen.
Baeteriologiste m.: Bacterioloog. Bacteriose v.: Baeterieziekte. Bacteriothkrapie
v.: Geneeswijze door bestrijding met bacterien.
Bactres m.: Bactra (thans Balkh).
Baetriane, -trie v.: Bactriê. Baetrien :
Bactriaan. -sch.
Baeul m.: Broekhanger.
Badamier m . : Benzo eboom .
Badaud, -e : Lanterfanter, leeglooper,
kijker. Nieuwsgierige vrouw. I bv.nw.:
Kijkgraag, van een lanterfanter. Badau dage m. en -er : (Het) lanterfanten, slenteren. Badauderie v.: Lummelige
nieuwsgierigheid.
Bade v.: Baden (stall en land).
Baderne v . : 1. (z e e v . ) Serving, mat.
- de mat: Leguaan. 2. (fig.; plat) Prul,
ouwe sok (vieille -).
Badiane v.: Steranijs.
Badigeon m.: Gele of grijze muuryerf.
Stopkalk. (plat) Blanketsel. Passer un
coup de - sur: Overschilderen. Badigeon nage m. en -ner ov .w.: (Het) aanstrijken
met muurgeel, (het) sausen. (Het) met
stopkalk aanvullen, - besmeren. (gen eesk . )
(Het) aanstippen . (p la t ) Blanketten .
Badigeonneur m.: Stukadoor. Kladschilder.
Badigoinees v .my . : (o u d of gr a p )
Lippen.
Badin by .nw . : Schalksch , dartel . Boertig .
/ m.: Grappenmaker. Kluchtig persoon.
Badinage m.: Scherts. Geestigheid, onge-
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dwongenheid (stijl, manieren). Ce n'est
pour lui qu'un -: 't Is voor hem kinderspel. Tourner une chose en -: Eene zaak
schertsend opnemen. Badine v.: Dun
wandelstokje. Badines v .my .: Dun tangetje .
Badiner onov .w . : 1. Schertsen , dartelen .
.11 ne badine pas: Hij is altijd streng en
ernstig. Vous badinez : Dat meent ge zoo
niet. On ne badine pas avec l'amour: Liefde
is geen speelgoed. Ce cheval badine avec
le mors : D. p. luistert niet naar den teugel.
2. Bevallig en vrij spreken, - schrijven.
3. (f ig. ) Fladderen, golven . / ov .w . :
Beetnemen. Badinerie v.: Kortswijl.
Badina g e, -t m.: Spotnaam van Napoleon III.
Badois : Uit -. Inwoner van Baden.
Badouille v . : (plat) Pantoffelheld .
Bail (r )e v.: Oplawaai, opstopper.
Bafouer ov .w . : U itjouwen .
Bafouillage m. en -er onov.w.: (Het)
hakkelen. - kletsen, - broddelen. - hikken,
stotteren (motor). Bafouilleur m.: Hakkelaar.. Bitfre v . : (p la t ) Smulpartij . Bilfree
v . : Vreterij . Bilfrer onov .w . : Schransen . I
ov .w . : Inschrokken . Bilfrerie v . : (p la t )
Vreetpartij. Vraatzucht. Bfifrem . m.: Slokop, vraat. / by .nw.: Gulzig.
Bagage z. bagasse.
Bagadais m . : Pagadet (pigeon -).
Bagage m.: 1. Reisgoed. Veld-, legertuig. z. arme 1. Plier -: 't Kamp opbreken; (f ig.) sterven; zich uit de voeten
maken. -s a main: Handbagage. -s
accompagnes, - enregistres: Passagiersgoed.
2. (fig.) Cet ecrivain n'a qu'un mince -:
D. s. heeft niet veel geschreven. Le litteraire d'un auteur: Al zijne werken.
Il passe pour savant, mais it n'a qu'un
mince -: Het zit er niet dik op bij hem.
Bagagiste : Bagageman (hotel) .
Bagarre v.: Getier, geschreeuw. Opschudding , (f a m . ) standje . Gedrang. Vechtpartij. (fig.) Verlegenheid. Se sauver de
la -: Zich uit een neteligen toestand
redden.
Bagasse v.: 1. Uitgeperst suikerriet.
2. Slet. / tusschenw. (bij Zuid-Franschen):
Drommels.
Bagatelle v.: 1. Kleinigheid, beuzeling.
Wissewasje. Geslachtelijke omgang. -s:
Malligheid. 11 n'est pas ennemi de la -:
Hij houdt wel van vrijerij. Ce ne sont que
les -s de la porte : Dat is pas 't begin, het
wordt nog mooier; 't zijn kunstjes om
klanten te lokken. Ne pas s'arreter aux
---5 de la porte: Op de zaak ingaan. 2.
Geestig gedichtje.
Bagnard : 1. Bewoner der Vallee de
Bagnes. 2. Gevangene in het bagne m.:
Bagno, gevangenis der galeiboeven. Inrichting voor dwangarbeid.
Bagnole v.: Kar, „bakje". Huis,
„hok".
Bagotier m.: Bagageman (hotel).
Bagou (t ) m.: Radheid van tong. Mooie
praatjes. Avoir du -: Rad van tong zijn.
Baguage m.: 't Maken van een ringsnede. 't Ringen (vogel). Bague v.: 1.
(Vinger)ring. C'est une - au doigt: Dat
is lets dat men altijd te gelde kan maken;
- een voordeelig postje zonder veel zorg,
- een sinecure. Comme une - a un chat:
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Bague-gourmette--Bain

Als een vuist op een oog. (recht) -s et
jogaux: Den langstlevenden echtgenoot
toegekend voorrecht. 2. Ring bij het Jeu -,
course de -s: Ringsteken ; caroussel. Courir
la -: Naar den r. steken. Emporter la
-: Den prijs behalen. 3. Oog. Ring om
een rifgat. Bandje (om sigaar). 4. z,
bagues. Bague-gourmette (mu. -s--s)
v.: Schakelring.
Baguenaude v.: 1. Blazenstruikbes. 2.
Gekheid waarmee men den tijd verbeuzelt.
Baguenauder onov .w . : Beuzelen . Baguenauderie v.: Beuzelarij. Baguenaudier
m.: 1. Blazenstruik. 2. Lanterfanter. 3.
Spel waarbij men ringen in zekere orde
aanrijgt. Baguer ov.w.: Een ringsnede
maken in. Rijgen (kleedingstuk) . Ringen
(vogel, visch). Met ringen -. Met een
bandje voorzien (sigaar).
Bagues v .mv. : (f ig.) Revenir - sauves:
Er heelhuids afkomen.
Baguette v.: 1. Stokje, dunne roede.
Dirigeerstok. - des fees, - magique : Tooverroede. D'un coup de -: Met een tooverslag.
divinatoire , - de coudrier : Wichelroede
(om verborgen schatten of water to vinden).
(tooneel) Roles a -s: Rollen van fee
of toovenaar. Passer par les -s : Door de
spitsroeden loopen. Metier a la -: Met
den stok regeeren, drillen. Obeir -, se laisser
mener a la -: Slaafs gehoorzamen. 2.
Stok. - de tambour: Trammel-. - de
fusil, - de pistolet: Laad-. - de sewete: Pal.
de laboratoire : Glazen roerstaaf. - de
fusee volante : Richtstok van een vuurpijl.
- a pants: Handschoenrekker. 3. Lijstje.
4. Booglampspits. 5. Naad (op handschoen).
6. Zoute stengel ( - salee) . 7. Lang
brood (- de pain), „stok". 8. Pij1 (op
kous) . Baguettisant m.: Zoeker met de
wichelroede, roedelooper.
Baguier m.: Doosje voor ringen of
sieraden .

Bah tusschenw.: 1. Ahl -: Och kom!
't mocht watl 2. Heusch?
Bahut m.: 1. (vroeger) Groote kist
voor kleeren. (thans) Kast of buffet met
(twee) deur(en). Plate-bande en dos de
-: Rond opgeworpen tuinbed. 2. (school)
(Kost)school. Si le - I lambaill Als het
hok eens in brand stond ! 3. De heele
rommel. Bahutage m. en -er onov.w.:
(school) (Het) herrie maken. Bahutier
m.: Koffermaker.
Bai bv.nw.: Roodbruin. - bran: Roodachtig bruin. - cerise: Kersbruin. / m.:
Roodbruin. - paard, vos.
Baie v.: 1. Bes, bezie. 2. Baai. 3. Deur-,
venstermuurvlak. - cintree: Bow-window,
rond uitspringend venster. - vitree: Glasraam. 4. Deel van de straat dat niet geplaveid is. 5. Fopperij. Donner la - a: Beetnemen. 6. Galmgat.
Baies v.: Bajw (zeebad der Romeinen),
Baja.
Baignade v.: BadplaRts. Bad. Troepje
baders. 't Baden. Nat pak. Baigner ov.w.:
1. In 't water dompelen; in het wed doen
gaan (paard). 2. Bespoelen, stroomen
langs. 3. Besproeien, bevochtigen. I se
: Baden, een bad nemen. (f ig.) Baden.
Zich verheugen over, - in. Vochtig worden
(oogen). / onov.w.: Gedompeld zijn. Il
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baigne dans son sang : Hij baadt in zijn
bloed. Baigne de sueur: Nat van zweet.
- dans l'eau: Te weeken liggen. Baigneur,
-euse : 1. Badknecht, -vrouw. 2. Bader,
baadster. Bad-, kurgast. -eur: Rose celluloid pop die in 't bad drijft, babypop.
3. -ruse : Badmantel. Baignoire v.:
1. Badkuip. 2. Kuip (lederbereiding). 3.
Gelijkvloersche loge. Plaatsbiljet daarvoor.
Bail (mu. baux) m.: 1. Huurceel, -contract. Pacht, huur (geld). - a terme:
Pacht voor zekeren tijd. - a ferme: Pachtcontract. - a cheptel: Huur van vee.
-alover:
Huurcontract. Je n'ai pas fait de
-: Ik heb me tot niets verplicht. Il a fail
un - avec la vie: Hij is taai. Prendre a
-: Huren, pachten. 2. (fig.) Verband.
Baillant: Gapend . (p Ian tk . ) Openspringend.
Baille v.: Balie, scheepstobbe. - d'incendie : Brandemmer.
Bafflement m.: Het geeuwen. Geeuw.
Baffler onov .w . : 1. Gapen , geeuwen.
(fig.) Zich vervelen. - sa vie: Zijn leven
lang zich v. 2. Slecht sluiten, wijken (kleed,
deur).
Baffler ov.w.: 1. Leveren, afstaan .
Verschaffen. - a ferme: Bij contract verpachten. - caution: Borg stellen. - en
paiement: In betaling geven. 2. Geven.
Je le baillerai sur le nez: Ik zal je op je
gezicht geven. (fig.) Vous me la baillez
bonne, - belle: Ge wilt me wat wijsmaken.
(o u d) - a qn le liévre par l'oreille: Iem. met
schoone beloften naar huis sturen. Bailleur,
-eresse: Geyer, geefster. Verpachter, -ster.
- de fonds : Geldschieter.
Bailleur, -euse: Gaper, slaapmuts.
Un bon - en fait baffler sept: Geeuwen
is aanstekelijk.
Bailli m.: Baljuw, drost. Baillage m.:
Baljuwschap. -rechtbank. Bailliager: Van
't rechtsgebied v. e. baljuw. Baillival:
Van den baljuw. Baillive v.: Vrouw van
een baljuw.
Bailloir m.: Vervelende plaats. Million
m.: 1. Prop in -. Doek -, bedekking over
den mond. On lui a appliqué un - sur
la bouche : Men heeft hem gekneveld ; (fig.)
- het stilzwijgen opgelegd. 2. Soort van
muilkorf. Baillonnement m. en -ner
ov.w.: 1. (Het) knevelen, een prop in
den mond doen. (fig. ) Den mond snoeren,
muilbanden (b.v. pers). 2. Met een boom
sluiten.
Baillotte v.: Tobbetje.
Bain m.: 1. Bad. - de siege: Zit-. - de
pieds : Voet-, (fig.) koffie, likeur die op het
schoteltje gegoten wordt. (f a m. ) C 'est un qui chauffe: Er komt een schip met zure appels . L'ordre du Bain : De Bath-orde. - de
vapeur,, - lure, - russe, - oriental: Dampbad
gevolgd door massage. - alcalin: Loogbad.
(f ig.) Prendre un - de: Zich weer opfrisschen in. Envoyer au -: Afschepen. 2.
Het baden. 3. Badkuip. 4. Les -s: Badinrichting ; -plaats. Aller aux -s : Een badkuur gaan doen. -s froids: Zwemschool.
-s de mer : Zeebadplaats ; (fa m.) strandschoenen. 4. (fig.) - de la penitence:
Reiniging door het berouw. 5. Kuip-, bad,
waarin men stoffen onderdompelt. Etre
dans le -: Meeknoeien, diefjesmaat zijn;
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Bain-mari e-Balance

(o o k) in de misere zitten. Bain-marie
(mu. -s---) m. : Waterbad, bain-marie

(vaatwerk met warm water om spijs te warmen ). (f ig.) Man van een lauw karakter.
Baionnette v.: 1. Bajonet. Croiser la
-: Het geweer vellen. - au canon: Met
de b. op 't geweer. 2. (fig.) Infanterist,
soldaat.
Baloque v.: Bajocco (halve stuiver uit
den Kerkelijken Staat).
Bairam m.: Offerfeest bij de Muzelmannen.
Bairout m.: Beiroet (in Syrie).
Baisemain m.: Handkus. Des -s:
Comp I imenten , groeten ; (k e r k ) bijeenkomsten. Venir a -: Zich onderwerpen.
Baisement m.: Het kussen. - des pieds:
Voetkus (Paus); voetwassching van twaalf
armen op Witten Donderdag.
Baiser ov.w.: 1. Kussen, zoenen, omarmen. Il baise la main qui le frappe : Hij
is vriendelijk jegens hem die hem streng
behandelt. - les mains a qn: Iem. de complimenten doen. (fig., spot) Je vous baise
les mains! Dank je well - les pieds a, la trace des pas de, - la poussiere devant:
Zich in 't stof buigen voor. Vous deuriez
la trace de ses pas : Ge moest niet weten
-

hoe, uit dankbaarheid, het bij hem goed
te maken. (gra p) - la terre : Vallen, den
grond kussen. 2. Zachtjes aanraken, streelen (wind). I se -: Elk. kussen. Trekkebekken (vogels). Elk. aanraken. Aaneen
gebakken worden. / m . :1 . Kus .- de Judas :
Judas-, verraderlijke -. - Lamourette :
Schijnbare verzoening, die spoedig door
nieuw gekibbel wordt gevolgd. Envoyer un
- a : Een kushand toewerpen. 2. Zachte
aanraking. Baiseur, -euse: Iem. die veel
van kussen houdt. Baisoter ov.w.: Herhaaldelijk kussen, (plat) likken.
Baisse v.: Daling. Vermindering in
waarde. Etre en —: Dalen. Jouer a la -:
Speculeeren op daling van de beurs (tegenover hausse). Baissement m.: 't Neerlaten. - de tete: Hoofdknik.
Baisser ov.w.: 1. Laten zakken, hangen ; lager plaatsen, - hangen. Strijken
(vlag) ; vellen (lans); lager draaien (licht);
doen dalen (stem); neerslaan (oog); lager
stemmen (instrument). - la voix : Zachter
spreken. (fig.) - pavilion-, - la lance
devant qn : Voor iem. onderdoen, iem. als
zijn meerdere erkennen. - le ton: Zachter
spreken. (m u z.)- le ton, - d'un ton: Lager
transponeeren ; (f i g. ) gematigder -, een
toontje lager spreken. (fig.) - l'oreille: Het
hoofd laten hangen. - la tete: Het hoofd
buigen. Alter tele baissee: Blindelings
voorthollen. Il se feta tete baissee dans la
melee : Hij wierp zich onverschrokken in
den strijd. - la main: De teugels laten
schieten ; (f i g. ) lager plaatsen . - le nez:
VOOr zich kijken. 2. Verlagen. Lager
maken . - le prix de: Afslaan . / onov .w . :
1. Lager worden, zakken, dalen. Le vent
baisse : De w. gaat liggen. Le four beisse:
De dag spoedt ten einde. 2. Verminderen,
verflauwen. Le malade baisse : De patient
gaat achteruit. Cet homme baisse : Hij wordt
minder. Sa vue baisse : Zijn g. wordt zwakker..
Son esprit baisse: Zijn g. wordt stomper.
Cette marchandise baisse : Deze k. slaat
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af. Le piano a baisse: De p. is gezakt (van
toon). I se -• Bukken, zich (neer)buigen. Il croit qu'a n'y a qu'd - et qu'a
prendre : Hij gelooft dat de gebraden duiven
hem zoo maar in den mond zullen vliegen.
Il semble qu'il n'a qu'ez - et qu 'a prendre:
Het Iiikt wel of hij het voor 't grijpen heeft.
C'est un homme qui ne se hausse ni se baisse:
Hij is altijd dezelfde. / o.: Le - du rideau:

't Vallen van 't gordijn.
Baissier m.: (handel) Speculant op
daling der koopwaren en effecten, contramineur. Baissfére v.: 1. Grondsop. 2.
(landb.) Regenwaterkuil.
Baisure v. : Kruimzijde (v. brood).
Bajocasse: Uit -. Bewoner van Bayeux.
Bajoue v.: Wangstuk (dier). Hangwang.
Bajoyer m. of Mur -: Zijmuur (sluis).
Oevermuur.
Bal (mu. bats) m.: 1 . Danspartij.- pare:
Galabal. -champetre: Bal in de open lucht.
- de fetes : - waar men zich als bekende figuren gegrimeerd heeft. (f ig. ) Donner le - a
qn: Iem. duchtig doorhalen. Mettre le en train : Een zaak aan den gang brengen.
Mettre une carte au -: Uitspelen. Ouvrir
le -: Het bal openen. (fig.) Ce general
a ouvert le -: Die g. heeft het eerst er van
gelust; - het eerst gestreden. 2. Danshuis
(- public). Balade v.: Wandeling, tochtje,
uitstapje. Tour de -: Rondboemeling.
En -: Boemelend. Vol a la -: Berooving
van een boemelaar. Balader (se) : Bondwandelen . Baladeuse v.: Handkar. Volg-,
aanhangwagen. Looplamp. Snol. Baladin
m.: Potsenmaker (als yak). (fig.) Grappenmaker. (vroeger) Balletdanser. Baladinage m.: Potsenmakerij.
Balafre v.: Breede snede. - litteeken.
Balafre : Met een litteeken. Le B- : Henri
de Guise. Balafrer ov.w.: Een snede
(op het gezicht) geven; bekrassen; (f ig.)
een streep maken over.
Balai m.: 1. Bezem. - de bouleau:
- van rijs. - de sorciere: Heksenbezem
(uitwas op boom). - a semelle : Platte
bezem. - mecanique: Rolveger. Manche
a -: Bezemsteel. Donner un coup de a: Aanvegen. Il n'est Tien tel que - neuf :
Nieuwe bezems vegen schoon. Faire (le)
- neuf : Wonderlijk veel ijver toonen (omdat men pas in dienst is). (fam.) Donner
un coup de - (a): Wegzenden, op straat
zetten; opruiming houden onder (achterstallige zaken). "Mir le -: Een los leven
leiden; (soms) zeer armoedig leven. 2.
Staart. 3. Breed penseel. 4. Borstel. 5.
Borstel (voor electr. stroom). Balai-brosse
(mu. -s--s) m.: Grove Borstel.
Balais bv.nw.: Rubis -: Oranjeroode
robijn, roode spine!.
Balance v.: 1. Weegschaal, balans.
Schaal (van balans). Waag (hotel des -s).
a bascule: Brug-, tafelbalans. - romaine: Unster, weeghaak. - d'essai:
Toetsschaal. - fine, - a trebuchet: Goudschaal. Tenir la - droite, - egale entre deux
personnes : Onpartijdig, neutraal blijven.
Emporter -, faire pencher la -: De balans
doen overslaan; den doorslag geven ; iem.
keus bepalen. Mettre dans la -, - en -:
Met elkaar vergelijken, het vO6r en tegen
wegen. Cela ne saurait pas entrer en - avec:
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Dat is niet to vergelijken bij. C'est lui qui
tient la - entre nous: Hij zal uitspraak
tusschen ons doen. Ces considerations ne
sauraient entrer en -: Die overwegingen
kunnen niet in aanmerking komen. 2.
Weifeling, onzekerheid. Il est toujours
en -: Hij is steeds besluiteloos. La victoire
tut longtemps en -: De o. bleef lang twijfelachtig. Mon esprit n'a pas ete longtemps
en -: Mijn geest heeft niet lang geweifeld.
3. Evenviicht. - des pouvoirs : Evenwicht,
zoo dat geen der machten in den Staat de
overhand heeft. 4. Afsluiting der rekeningen. Verschil tusschen debet en credit,
saldo. - active: Batig slot. - generale:
Opgave van actief en passief . - des comptes,
- commerciale: Evenwicht tusschen uitvoer
en invoer ; verschil daartusschen. 5. (sterr en k . ) Weegschaal. 6. Kreeftennet .
Balance m.: Danspas. Balaneelle v.:
Groote sloep met zeil. Balancement m.:
1. Schommeling, slingering, waggeling.
Het heen- en weer bewegen. 2. (fig.)
Weifeling. 3. (fig.) Evenwicht. - des
groupes : Regelmatige verdeeling der figuren
op een schilderij. - d'une periode : Evenwicht tusschen de deelen van een volzin.
Balancer ov .w .: 1. In evenwicht houden, - brengen. - un compte: Fen r.
afsluiten. ( y olk) Elle est bien balancée:
Zij is goed gevormd. 2. (Over)wegen, met
elkaar vergelijken, wikken. Tout -e: Alles
wel beschouwd. 3. Gelijkmaken, vereffenen; opwegen tegen. 4. Van het kastje
naar den muur sturen. Doen slingeren.
5. (fig.) Doen aarzelen. - weifelen. Son
courage a balance la victoire : Zijn m. maakte
de overwinning twijfelachtig. 6. Wegpoeieren. Aan den dijk zetten, de laan
uitsturen . / onov .w . : 1. Slingeren , schommelen, waggelen. 2. (fig.) Aarzelen, weifelen; zweven. Sans -: Becht op het doel.
La victoire balance : De strijd is nog onbeslist. / se -: Waggelen, slingeren, schommelen, zich heen en weer bewegen. Schommelen, wippen. Zweven. Een waggelenden
gang hebben. Tegen elkaar opwegen. Overeenstemmen (deelen eener schilderij). Le
compte se balance par une somme de -:
De rekening sluit of met. ( y olk) Je m'en
balance: Ik heb er geen last van.
Balancier m.: 1. Slinger. Imprimer un
mouvement de - a : Regelmatig heen en

weer laten slingeren. 2. Balansenmaker,
-verkooper. 3. Balanceerstok. Uitlegger (aan
prauw). 4. Blinddrukmachine. 5. Draagbalk . - de renvoi : Schuifstang (balans).
- monetaire: Hefboommuntpers. 6. Kolfje
(der tweevleugeligen). 7. Pompzwengel.
Onrust (in uurwerk). Handle. Balancine
v.: (z e ev . ) Toppenend . Balancoire v . :
1. Wipplank. 2. Schommel. - russe:
Turksche schommel. 3. Schommelstoel.
4. (plat) Geklets. Kletser. Donner dans
des -s: Er in loopen met kletspraatjes.
Balandre z. belandre.
Balandran, -dras m.: Wijde regenmantel.
Balane m.: Zeeeikel, -pok (schaaldier).
Balanon m.: - du ch4ne: Eikenmot.
Balanophage: Die zich met eikels voedt.
Balant bv .nw . : Slingerend . / m . : Vaart,
slingering (werpen).
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Balassor m.: Schorsdoek.
Balast z. ballast.
Balanophore : Eikeldragend.
Balauste v.: Gedroogde granaatbloesem. Wilde granaatappel. Balaustier m.:
Wild granaatappelboompje.
Balayage m.: Het vegen. Veegloon.
Balayer ov .w. :1. Vegen, aan-, uit-. Weg-.
(fig.) Chacun doit - devant sa porte:
leder moet zijn eigen paadje schoonhouden.
2. Meevoeren; verjagen. Aan den dijk
zetten. Ce general a balage le pays: Die
g. h. 't 1. van vijanden gezuiverd. - la
mer: De zeeroovers verdrijven. Celle robe
balage la rue : Die j. sleept. Le canon a
balage les tranchees : 't K. heeft den vijand
uit de loopgraven verdreven. Balayette v.:
Bezempje, stoffer. Balayeur m.: (Straat)veger. Balayeuse v.: 1. Veegmachine
(- mecanique). 2. Onderkant (sleepjapon).
Balayures v .mv . : 1. Opveegsel, vuilnis.
Les - de la mer : Datgene wat de zee op
het strand werpt. 2. (f ig.) Uitvaagsel. Il
y a des - a chaque porte : Bemoei u met
uw eigen zaken.
Balbutiement m . : Het stamelen . (f ig . )
Eerste uiting. Kinderpraat. Balbutier
onov .w . : Stamelen. / ov .w . : Stamelen,
uitstotteren. Balbutieur m.: Stotteraar.
Balbuzard m.: Vischarend.
Balcon m.: 1. Balkon. -plants. 2.
Achtergalerij. Baleonnet m.: Balkonnetje.
Baldaquin m. : Altaar-. Troonhemel.
Hemel (bed).
Baldingue v.: Uitrusting van den
cavalerist.
Bale v.: Kaf, dop (van graan, rijst; z.
balle 4).
Bale v . : Bazel. --Campagne: B .-Land .
--Ville: B.-Stad.
Baleinage m.: 't Voorzien met baleinen.
Baleine v.: 1. Walvisch. - franche:
Eigenlijke -, Groenlandsche -. Huile de
-: Walvischtraan. Blanc de -: Walschot,
spermaceti. 2. Walvischbaard (f anon de
-). - d'acier, - de corne: Balein. Baleineau m.: Jonge walvisch. Baleiner ov .w . :
Van baleinen voorzien. Baleinides m.mv .:
Walvischachtigen. Baleinier m.: Walvischvaarder (schip). Traanjager. Baleinfabrikant, -handelaar. Sloeproeier. Baleiniere v.: Groote sloep. Baleinoptere
m . : V invisch .
Balevre v. : 1. Uitspringend gedeelte van
een balk of steen. 2. Onderlip. 3. Voegnaad.
Balisage m . : (z e e v . ) Betonning . Balise
v.: 1. Baken, boei. 2. Richtstok. 3.
Vrucht van 't Ind. bloemriet. Baliser
ov .w . : Betonnen . Baliseur m . : Bakenmeester,, -zetter. -schip, tonnenlegger.
Balisier m.: (plantk.) Indisch bloemriet.
Baliste v.: 1. Slingerwerptuig (der Romeinen), blijde. 2. (nat. hist.) Hoornvisch.
Balisticien m.: (mil.) Kenner der balistique v.: Wetenschap die zich bezighoudt
met de snelheid en richting van projectielen.
/ bv.nw.: Daarop betrekking hebbend.
Balivage m.: Het uitzoeken en merken
van stammen. Baliveau m.: 1. Boom,
die niet mag omgehakt worden. 2. Jonge
boom. Kale boom. 3. Steigerhout, -paal.
Baliverne v.: Zottepraat, gewauwel.
Baliverner onov .w .: Zotteklap uitslaan.
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Balkan m.: Balkan. Les -s: 't B .schiereiland . Balkanique : Van den B.
Les -s : De Balkanstaten. Un -: Een
balkanbewoner. Balkanisation v. en -iser
ov .w . : (Het) veroosterschen .
Ballade v.: 1. (vroeger) Danslied.
(thans) Gedichtje van 3 strophen met
refrein en een slotcouplet. (f ig.) C 'est le
refrain de la -: Het is altijd het oude
liedje. 2. Gedichtje over een volkslegende.
3. z. balade. Ballader z. balader.
Ballant : Slingerend. Loshangend. I m.:
Het slingerende in de hoogste deelen.
Ballast (spr. -taste) m.: 1. z. lest.
2. Grond om de dwarsliggers op sporen
te dekken, ballast. Train de -: Zandtrein.
3. (Water )ballast. Ballastage m. en -er
ov.w.: (Het) bedekken met ballast. Ballastier m.: Zandtrein. -schuit. Ballastiêre
v
V. : Ballastgroeve . -bewaarplaats . / b y .nw . :
Die ballast -, zand aanvoert
Balle v.: 1. Bal, kaats-, speel-. Jouer
a la -: Kaatsen. - au panier: Korfbal.
- a main: Handbal. - au poing: Honkbal.
Une pantie de - au mur: Een spelletje
kaatsebal. Renvoyer la -: Den bal terugkaatsen. (f ig.) Se renvoyer la -: Elk. geen
antwoord schuldig blijven; elk. de schuld
geven. (fig.) Prendre la - au bond, p.
la - entre bond et volee : De gelegenheid
(met beide handen) aangrijpen. A vous la
-: Het is uw beurt om to spelen; (f ig.)
dat kunt g:j u aantrekken, dat gaat u aan.
Quand la - me viendra : Als ik gelegenheid
ctaartoe vind; wanneer de beurt aan mij is.
La - va au . (bon) joueur, - cherche le bon
j. of Au bon joueur la -: Een wakker mensch

weet de kans tot zijn voordeel te keeren.
Avoir la - belle : Een gunstige gelegenheid
tegenkomen. Juger la -: Voorzien waar
de bal zal neerkomen; (fig.) den uitslag
eener zaak voorzien. J'ai un oncle ingenieur,
je suis en quelque sonic enfant de la -: . . .

tot op zekere hoogte ben ik in het yak opgevoed, - grootgebracht. Un . enfant de la
-: Iem. die het handwerk van zijn vader
drijft; (thans) iem. die op de planken
gaat, omdat zijn ouders ook tooneelspelers
waren. Manquer sa -: De gelegenheid
laten voorbijgaan. 2. (Geweer )kogel. a feu: Lichtkogel. firer a -: Met scherp
schieten. - perdue, - morte : Matte k. molle: Marga-patroon. Ce sent -s perdues:
Dat is vergeefsche moeite. Un canon de
hail -, vingt-quatre livres de -: Een acht-;
een vier-en-twintig-ponder. Faire -: Zich
samenpakken (lading ) ; (f ig . ) pakken,
inslaan (b .v. argument' ; zich vereen igen.
Bond comme une -: Vreeselijk dronken ;
dik en vet. 3. Baal koopwaar. Porter la
-: Als marskramer rondreizen. Matchandises de -: Marskramerswaren. Des mouchoirs de -: Z. van slechte Imaliteit. Rimeur de -: Pruldiehter, rijmelaar. Homme
de -: Man zonder talent, - kennis. 4. Schil,
bast, kaf. . - florale: Bloemdek . 5. (p la t )
Hoofd . 6.' (y olk) Frankstuk .
Bailer onov.w.: (o u d ) Dansen, springen .
Ballerin m . : (n i e u w) (Ballet) danser (I) .v.
Nijinski) . Ballerine v.: Balletdanseres.
Ballet m.: 1. Figuurdans. 2. Tooneelstuk
waarin gedanst wordt. Corps de -: Dansers
en danseressen.
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Ballon in.: 1. Bal. Voetbal. Jouer au
-: Met den b. spelen (soort voetbal).
(p la t ) Enlever le - a qn: Iem. op zijn
donder geven. 2. Luchtballon. - captif:
Kabelballon. - perdu: Proefballon. d'essai: Proefballon ; (f ig. ) proef, , probeersel. Lancer un - d'essai: Een balletje
van iets opgooien. - libre: Vrije ballon. pilote : Loodsb. --sonde : Onderzoekingsb.
(fig.) Enfle comme un -: Vol eigenwaan,
opgeblazen. Avoir du -: Gemakkelijk opspringen (danseres ) . 3. Lampeballon. (f a m )
Potje bier. Groot, komvormig glas (voor
fijne wijnen). 4. (sche ik.) Kogelflesch.
5. Ronde bergtop. 6. Kleiklomp. 7. Pieper
(dien men opblaast en laat leegloopen).
Ballonne : Opgezwollen. Met een ronden
top (berg). Ballonnement m.: Opzetting
(van den buik ). Ballonner ov .w . : Doen
opzetten, - opzwellen. / onov.w. en se -:
Opzetten . bol gaan staan. Ballonnet m.:
Compensatieballon. Balonnier m.: Handelaar in -, fabrikant van ballen.
Ballot m.: 1. Baaltje, pak. C'est son
vrai -: Dat lijkt hem juist. 2. (yolk)
Stommerik, sufferd, knul. Lomperd.
Ballote v.: (plantk.) Stinkende ballote.
Ballottade v.: Luchtsprong van een paard.
Ballottage m.: 1 . Herstemming. 2. Stemming met een ballotte v.: Stemballetje.
Ballotte : In herstemming. Weifelend. Ballottement m.: Het slingeren. Ballotter ov.
w.: 1. Heen en weer slingeren, - schudden.
(fig. ) Om den tuin leiden. Wikken en wegen.
2. In herstemming brengen. Etre -e:
In h. komen. 3. In balen pakken. I onov.w:
Schudden, heen en weer geslingerd worden.
Bal-musette (mu. -s-s) m.: Danshuis buiten.
Balneable :- Voor 't baden. Balnêaire :
Van de baden. Station -: Badplaats.
Balneation v.: 't Baden. Toediening
van baden. Balnêatoire : Op 't baden
gevestigd. Baln6o . . . : (in samenst.)
Van baden. Balnêothërapie v.: Geneeswijze door baden.
Balois : Uit -. Inwoner van Bazel.
Balourd m.: Botterik, uil. / bv.nw.:
Uilig, stom. Balourdise v.: Stommiteit.
Balsamee (spr. -za-) v . : Mirreboom .
Balsamier (spr. -za-) m.: Balsemboom.
Balsamine(spr. -za-) v . : Balsamien (plant ) .
- male: Springkomkommer. Balsamique
(spr. -za-) : Balsemachtig. Welriekend, met
geuren bezwangerd. Balsamite (spr . -za-) v . :
(p lantk.) Balsemienkruid. Vrouwenmunt.
Balte m . : Balt. I bv .nw. : Baltisch.
Balthasar m.: Balthazar. Groot feestmaal.
Baltique v . : Oostzee (mer -). I bv .nw . :
Baltisch.
Baluehon m.: Pakje (kleederen).
Balustrade v.: Leuning, hekwerkje.
Balustre v . : Zuiltje. Leuning. Spijl (stoel).
Kniepasser met trekpen (compas a -).
Balustrer ov .w . : Van een leuning voorzien.
Balzan bv.nw. en m.: Zwart of bruin
paard met een balzane v. : Witte vlek
boven de hoef. Petite -: Sok.
Bambin, -e : Kleuter; kleine meid.
Bamboehade v.: 1. Afbeelding van tooneeltjes bij het boerenvolk, „boerengezelschap " ; genrestukje. 2. Pretmakerij.
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Bamboche v . : 1. Groote marionet . M ismaakte . Dreumes . 2. Uitspatting. Dwaze
grap . Faire des -s of bamboeher onov .w . :
Rinkelrooien . Bambocheur m . : Losbol.
Bambou m . : Bamboesriet . Rotting.
Coup de -: Rottingslag ; (f ig. ) plotselinge
razernij , - verlangen naar de rimboe . Bambousier, -tier m . : Bamboesverwerker .
Bamboula v . : Negerdans . I m . : R inkelbom .
Ban m . : 1 . Afkondiging, bekendmaking.
Roffel, ban. Bondsklap . Faire battre un
-: Laten rondklinken . Battre un -:
Roffelen ; een bondsklap slaan. Ouvrir le
-: Den ban openen . Fermer le -: Den
ban sluiten . (kerk ) Des -s de mariage:
Geboden. Publier les -s: Den ondertrouw
aanplakken . 2. Ban, verbanning. Mettre
au - de l' Empire : In den Rijksban doen .
Rompre -, enfreindre son -: Het gebied
verlaten, dat een vroegeren gevangene
aangewezen is. Garder son -: In dat g.
blijven . (f ig. ) Mettre qn au - (de l'opinion, de la societ6): Iem . niet willen ontvangen ; iem . aan de publieke verachting
prijsgeven. Etre en rupture de -, rompre
son -: De aangewezen woonplaats verlaten ; (f ig. ) er van doorgaan . 3. Heirban,
oproeping tot den krijgsdienst. Convoquer
le - et l'arrare-ban: (vroeger) Leenmannen en achterleenmannen -; (thans)
alle weerbare mannen oproepen ; (fig. )
de heele kliek bijeentrommelen . 4. Gedwongen gebruik van een voorwerp van
den heer. 5. Banus (Hongaarsch districtshoofd ) .
Banal : 1. (mu . -aux) Aan den landheer
opbrengst schuldig (z . ban 4 ) . 2. (mu .
-als) (f ig. ) Alledaagsch, afgezaagd , onbeduidend . T emoin -: Voor ieder veil g.
3. (mu. -aux) Van alle dorpelingen .
---ement bw .
Banaliser ov .w . : Alledaagsch maken.
Banalite v . : 1. Dwang- , heerenrecht (z.
ban 4 ) . 2. A lledaagschheid . Afgezaagd
gezegde .
Banane v . : Pisang. Figue -: Bacove .
Bananeraie, -erie v . : Pisangplantage .
Bananier m . : Pisangboom . - d'Amboine ,
textile: Manillaboom . I bv .nw . : Van
pisangs . Bateau -: Koelboot voor bacovenvervoer..
Banaste v . : Teenen mandje .
Banat m.: Gebied -, waardigheid van
ban 5. De Militaire Grenzen . Banatois:
Der Militaire Grenzen .
Banban : (y olk ) Waggelend, mankpoot .
Bane (spr.. ban) m . : 1. Bank . - de
gazon : Zoden- . - d' ceuvre : Kerkmeestersbank . - du roi , - de la reine : Hoogste gerechtshof in Engeland . Etre sur les -s:
Op school -; op de hoogeschool gaan. Le
d' honneur : De eerste bank . Se mettre
sur les -s : Beginnen te studeeren . Les
-s de l' ecole: De school . - de rameurs ,
- de nage : Roeibank, -dolt. - de quart:
Bank voor den officier van de wacht. Petit
-: Voetbankje. (school) Alter sur le
petit -: Op het schandebankje komen .
2. - a broches: Spil- . - a tirer : Trekbank .
- d' epreuves : Proefbank . 3. - (de sable):
Zandbank, plaat, ondiepte . - de glace:
Drijvend ijsveld. 4. Laag, schicht. 5. Fransch-Nederlandsch. I.
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(de poissons) : School, schaar ;6. Koetsiers-

bok . Bancable: Disconteerbaar.. Bancaire:
Van 't bankwezen, van banken . Titres
-s : Bankaandeelen . Bancal bv .nw . en
m . : Krombeenig (mensch ) . (f ig. ) Kromme
kavaleriesabel. Bancasse v . : (zeev . )
Scheepskist. Baneelle v . : Lange bank.
Bankje . Banche v . : Mergellaag. Banco
m. : (hand e 1) Waarde bij de bank. (f ig. )
Geld. (spe 1) Faire -: De heele bank
houden . Bancoeratie v . : Overheersching
der beursmannen .
Bancroche bv .nw . en m . : (f a m . )
Krombeenig. -e.
Bandage m. : 1. 't Verbinden. 2. Verband , zwachtel ; breukband . 3. Fiets- .
Wielband . 4. Het spannen (boog ) . Bandage-sangle (mu. -s--s) m . : Buikband .
Bandagiste m . : Breukbandenmaker ; -verkooper. . Chirurgien -: Specialiteit voor
breuken .
Bande v . : 1. Strook, reep , band ; windsel ; adres- (--adresse), kruisband . Sous -:
Onder kruisband . 2. (d rukk .) Ligger,, rail. 3.
(Biljart) band . Par -: Over den band. Faire
un trois -s : Over drie banden spelen . Jouer
la -: Den band nemen . Jouer - avant:
Over den lossen band spelen . 4. (z e e v . )
Zijde van een schip . Overhelling, slagzij.
Etre a la -, donner de la -: Slagzijde
hebben . Mettre un navire a la -: Een
s. op ben zijde leggen om het aan de andere
zijde te herstellen . Avoir une - de 15
degr6s: 15 gr.. slagzij maken. 5. Bende,
schaar,, troep . V lucht, zwerm . (f a m . )
Clubje, groepje . Vriendengroep van pretmakers . La - noire : Koopers van groote
bezittingen, die zij weer in 't klein aan
de boeren verkoopen ; (f ig. ) schacheraars .
Faire - a part : Zich van het gezelschap
afzonderen ; op zijn eigen houtje iets
ondernemen . 6. (n ieuw ) Film, -rol.
Bandeau m . : 1. Haar-, hoofdband . royal: Diadeem . Coiffure en -x: Breede
strooken haar met een scheiding in het
midden . 2. Blinddoek . (f ig. ) Avoir un
sur les yeux: Verblind zijn. Le - de
l'erreur : De verblindingder dwa ling .Arracher
le - des yeux a qn: Iem. de oogen openen.
3. Gladde lijst (deur). 4. Strook. Bandelette v . : Haarl int . Bandje . Strookje .
Zwachteltje . Bander ov .w . : 1. (Ver )binden , zwachtelen. Blinddoeken . 2. Spannen (boog, veer ) . De sluitsteenen aanbrengen
in. 3. (f ig . ) Inspannen. 4. Van strepen
voorzien . / onov .w . : Stijf,, strak staan .
Den band van het biljart raken . I se -:
Zich een verband aanleggen. Zich spannen.
contre: 'Lich schrap zetten tegen. Bandereau m . : Trompetsnoer . Banderille v. :
Banderilla , prikkelstok met strookjes
papier of lint. Banderole v . : 1. Breede
wimpel ; vaantje (lans ) . 2. Draagband .
Banderole : Met een vaantje . Bandiere
v . : 1 . (o u d) Vaandel. Front de -: Rij vaandels voor de tenten in het kamp. 2. Front.
Bandiste m . : Kruisbandenschrijver..
Bandit m . : Straat-, (struik )roover .
Vagebond . Deugniet. Fait comme un -:
Haveloos . Banditisme m . : Rooversleven .
Het aantal roovers . Bandietenwezen .
Bandoir m . : Spanveer .
Bandouliere v . : Schouderriem, draag6
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band . Porter la -: Boschwachter zijn .
En -: Schuin over den rug.
Banian m. : 1. Indische vijgeboom ,
baniaan (figuier des -s). 2. Hindoe die
geen vleesch eet .
Banjo m. : (muz . ) Banjo. Banjoiste
m. : Banjospeler..
Bank-note (mu . --s) v . : (Eng. )
Bankbiljet .
Banlieue V. : 1 . (vroeger ) Stadsgebied .
2. (th a ns ) Voorsteden ; buitengemeenten.
Banlieusard m . : Bewoner der voorsteden .
Forens . / bv .nw . : Als in de banlieue.
Banne v . : 1. Dekkleed, -zeil, huif..
2. Zonnescherm. 3. Kolen-, mestkar..
4. z. benne. 5. Bergkruin. Banneau m. :
Kleine kuip , - draagkorf.. Banner ov .w . :
Met een zeil dekken .
Banneret m. : Baanderheer .
Banneton m. : V ischkaar . Mandje waarin
't brood rijst. Bannette v. : (Teenen ) korfje .
Banni m . : Balling, verbannene .
Banniere v . : 1. Vaandel, standaard
(van een land ) . Se ranger sous la - de qn:
Iem . partij kiezen. Deployer sa -: Zich
ten strijde voorbereiden . 2. Vaandel (vereeniging ) . Kerk-. Il a fallu la croix et la
- pour : Zeer veel moeite heeft het gekost
om . Aller au decant de qn avec la croix
et la -: Iem . met veel statie afhalen .
3. Kampanje- , hekvlag. Voile en -: Van
onder loshangend zeil. 4. (grap) Hemd .
Bannir ov .w. : 1. (Ver )bannen . 2. U itsluiten . 3. Laten varen , afleggen , van
zich afzetten. / se -: Zich afzonderen
(van de wereld ) . - verwijderen . Bannissable
V erbannenswaardig . Bannissement m . :
Verbanning, ballingschap . Bannisseur m. :
Verbanner..
Banque v.: 1. (handel) Bank. Faire
la -: Bank- , wisselzaken drijven . Maison
de -: Bankinstelling. La haute -: De
groote bankiers . - agricole : Landbouw-.
- d'avances: Voorschot- . - de circulation,
- d' emission: Circulatie- . - de depôt:
Deposito- . - d'escompte : Disconto-, wissel- . - populaire: Volks- . - territoriale
(hypothecaire): Hypotheekbank . Valeurs -,
marche en -: Niet officieel genoteerde
fondsen . 2. (sp el) Bank. Tenir -, tailler
la -: De bank houden. Faire sauter la
-: De bank doen springen . 3. Kermisreizigers , kunstenmakers . (f i g.) Faire la -,
monter en -: Op kwakzalversmanier iets
aanprijzen . 4. (drukk.) Uitbetaling der
loonen . Banqueroute v . : Bankbreuk ,
bankroet . Faire -: Bankroet ga an . (f ig . )
Faire - a qn de : Iem . to kort doen . publique: Staatsb . (f ig. ) Faire - d: Zich
niet houden aan, in den steek laten . Banqueroutier m . : Bankbreukige . Banquet
m. : Feest-, gastmaal ; 't symposion (v.
Plato) . - nuptial: Bruiloftsmaal . (f ig ..)
Le - de la vie : De genoegens des levens .
Le - sacre : 't H . Avondmaal ; de H .
Communie . Banqueter : Smullen, brassen .
Banqueteur m . : Smuller . Banquette v . :
1. Bank (je ). (school) Straf-. Jouer
decant les -s: Voor stoelen en banken sp .
La - (d'une diligence) : De imperiaal.
2. Voetpad . 3. Aarden verhooging tegen
een waltalud , banket . (s port ) - irlandaise:
Iersche wal . Banquier m . : 1. Geldhan-

164

delaar, bankier. . - en valeurs: Niet-officieel effectenmakelaar. 2. (spe 1) Bankhouder. . 3. Kabeljauwvisscher (op NewFoundland ) . Banquiere v. : 1. Bankiersvrouw,, -ster. 2. Schip dat op de Groote
Bank vaart . 3. (z e ev . ) Weger . Banquise
v . : IJsveld , -dam. Banquisme m . : Opsnijderij . Banquiste m . : (y olk) Reizend
kunstenmaker.. (f i g.) Opsnijder..
Baobab m . : Apenbroodboom .
Bapaume: En -: Dat stilligt.
Bapteme (spr. bat-) m. : Doop, 't doopen . Recevoir le -: Gedoopt worden .
(Recevoir) le - du sang : Den marteldood
der Christenen (ondergaan ) . Extrait de
-: Doopceel . Recevoir le - du feu : Den
vuurdoop ondergaan . Nom de -: Doop-,
voornaam . - de la Ligne, - des tropiques:
Neptunusfeest. - de l'air : Luchtdoop ,
eerste opstijging . - d'un vaisseau, d'une cloche : Naamgeving, inwijding van .
Baptiser (spr. bat-) ov .w . : 1. Doopen .
Een naam geven. (grap) Met water aanlengen . 2. Een bij-, scheldnaam geven aan.
Baptismal (spr. bat-) : Doop-. Fonts -aux:
Doopvont. (fig. ) Innocence -e: Onberispelijke levenswandel. Baptistaire (spr.
bat-) : Doop-. / m . : (Extrait) -: Doopceel. (Registre) -: Doopboek. Baptiste
(spr. bat-) m . : 1. Baptist. Saint-Jean-:
Johannes de Dooper. . 2. Wederdooper
(godsd . sekte ) . 3. (f ig. ) Lummel. Baptistere (spr. bat-) m. : Doopkapel.
Baguet m. : Houten kuipje , tobbe,
bakje . Kleurbak . Jeu du -: Tobbewedstrijd . Chapeau -: Ronde hoed . Baqueter
ov .w . : U ithoozen . Baquetures v .mv . :
Lekwijn .
Bar m . : 1. Zeebaars (- commun).
2. z. bard. 3. Toonbank van een drankwinkel . Kroeg -, koffiehuis waar men niet
kan zitten . Chic drankhuis . - express:
Automaat.
Baragouin m. : 1 . Koeterwaalsch, onbegrijpelijke taal. 2. Brabbel- , kromtaal . _
Baragouinage m. : 't Brabbelen , 't radbraken . Baragouiner ov .w. : Radbraken ,
koeteren, brabbelen. / onov .w . : Brabbeltaal spreken. Baragouineur, -euse: Brabbelaar,, -ster.
Baraque v . : 1. Kraam (kerm is ) . -magasin: (Gemeente )stalletje . 2. Veldsoldatentent. 3. Slecht gebouwd huis . 4.
Loods. Houten noodwoning. 5. (school)
Boekenkastje. 6. (p la t) Hok, krot. Toute
la -: De heele „keet" . Baraquement
m . : Het legeren in veldhutten . Tentenkamp. Baraquer ov .w. : In tenten huisvesten . / onov .w . en se -: Barakken
bouwen . In b . overnachten . Baraquette
v . : Barakje .
Baraterie v . : Kwade trouw (in assurantie ) . Schelmerij van schipper en scheepsvolk, moedwillige schipbreuk .
Barathre m. : (f ig . ) Maalstroom, afgrond .
Barattage m.: Het karnen. Baratte
v . : Karnton . - mecanique: -machine.
Baratter ov .w . : Karnen . Lail -e: Karnemelk .. Baratton m . : Karnstok .
Barbaeane v . : Schietgat. Muur met
schietgaten . Spleet voor waterafvoer..
Barbaeole m. : (o u d ) Oude schoolvos .
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Barbade (la) : Barbados.
Barbant: Stom vervelend.
Barbaque v.: (plat) Vleesch.
Barbare by .nw . : 1. Wreed, onmenschelijk . 2. Ruw, woest. 3. Onwetend,
onbeschaafd. Niet-classiek . 4. Niet overeenkomstig met de regels. Oorverscheurend,
rauw. Terme -: Onjuiste uitdrukking. / m.:
Onmensch, wreedaard, woesteling. Vreemdeling (in 't oog der Grieken). lem. zonder
schoonheidsgevoel. Les B-s : De onbeschaafde
volken (die Rome ten val brachten).
Barbareev.: Barbarakruid.Barbarement:
Op ruwe -, wreede wijze. Barbaresque by.
nw. : Barbarijsch. / m.: Berber. Barbarie
V. : 1. Onmenschelijk-. 2. Ruw-. 3. Onv
wetend-, onbeschaafdheid. 4. De onbe-.
schaafde volken. 5. Gebrek aan kennis
der regels. 6. Barbarije. Barbariser ov .w.:
Barbaarsch maken. Radbraken (taal) .
Barbarisme m. : Ernstige taalfout. Vreemde woordvorming op eigen gezag. - de
goat: 't Zondigen tegen den goeden smaak .
Barbe v.: 1. Baard. Prendre de la -:
Een b. krijgen. Jour de -: Scheerdag.
Se faire la -: Zich scheren. Porter toute
sa -: Een vollen b. dragen. Rire dans
sa -: In zijn vuistje lachen. Jenne -:
Melkmuil. Vieille --.-, - prise, - venerable:
Grijsaard, man van ondervinding. Vieille
-: Ouwe sok. Queue -I la -1 C 'est la -I
Wat 'n verveling I Il a la - trop jeune:
Hij is nog to onervaren. Faire la - a qn:
lem. scheren ; (f ig.) - de baas zijn. A la
- de qn: Voor iem. neus ; ondanks iem.
presentie. Par ma -: Op mijn woord.
2. Snorhaar (tijger, kat). Lel (aan keel
van haan). Kant (aan masker). Kanten
slippen (aan muts) . Baard (aan pen).
Ruige, onafgesneden kant (papier); ongelijkheid in de graveerproef . Schimmel
(op jam b.v.). - de bouc : Boksbaard.
(f ig. ) Se lecher les -s de qch: Zien dat
lets je neus net voorbijgaat. 3. (naam)
Barbara. 4. Tuincichorei, -sla . I m.:
Barbarijsch paard. Barbe : Met een baard.
Barbeau m. :1. Barbeel (visch ). 2. Blauwe
korenbloem. Bleu -: Korenbloemblauw,
lichtb. 3. Souteneur .
Barbe-de-bouc, --de-ehevre v.: Geite-. Boksbaard (plant). Barbe-de-eapuein v. : Tuincichorei. Barbe-de-Jupiter
v.: Huislook. Barbele: Met weerhaken
voorzien. Fil de fer - of - m. : Prikkeldraad . Barbelure v. : Weerhaak. Barber
ov .w . : (p la t ) Vervelen . Barberot m . :
(plat) Baardschrapper . Barberousse m.:
Keizer Barbarossa . Barbet m. : 1. Poedel,
krulhond. Crotte comme un -: Tot over
de ooren bemodderd. 2. (vo lk ) Barbed.;
zeebarbeel. 3. Smokkelaar. Barbette v.:
1. Wijfjespoedel. 2. Halsdoek ; bef . 3. Verhevenheid. Batterie a -: Overbankbatterij .
4. Coucher a la -: Op den vloer s. Barbeyer onov .w . : (zeev.) Killen. Barbiehe
v. : 1. Sikje. 2. z. barbet 1. 3. Juffertjein-'t groen (plant). Barbiehet en -ehon
m.: Poedelhondje. Barbier m. : 1. Scheerder . Un - rase l'autre : Menschen van hetzelfde vak helpen elkaar voor niets. 2.
(vroeger) Chirurgijn. Barbification v.
en -Fier ov .w . : (f a m . ) ( 't ) Scheren .
Barbille m.: Baard (aan munt) . Barbil-
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lon m. : 1. Baardvezel (visch ). 2. Jonge
barbeel. (plat) Betaalde minnaar. 3.
Weerhaak. 4. Lelletje (haan).
Barbiturique m. : Uit veronal afgeleide
stof .
Barbon m.: Grijsaard ; ouwe sok (views -) .
Barbotage m.: Geplas. Geklodder. Geknoei ; gapperij . Zemelwater.. (scheik.)
Wassching. Half vloeibaar eten. Barbote
v . : Kwabaal. Barbotement m.: Geplas.
Barboter onov .w. : 1. Plassen, ploeteren.
Snateren. Opborrelen. Spoelen. Plassen ;
in den modder loopen. (sc he ik.) Gewasschen worden (in). Le navire barbote : 't
S. loopt slecht. 2. (f ig. ) Modderen, verward zijn. -ez dans voire auge : Modder
maar toe. 3. Knoeien. - dans la caisse:
Uit de kas gappen. 4. (scheik.) Borrelen.
/ ov .w. : Hakkelen, brabbelen. Gappen.
Barboteur m. : Tamme eend. Plasser.
(scheik.) Waschflesch. Barboteuse v.:
Straatmeid. Kruippakje (v . kind). Barbotiere v. : Eendenpoel. Barbotin m. :
Kettingschijf . Barbotine v. :1. Wormkruid .
2. Vloeibare porseleinaarde. 't Maken van
porseleinen voorwerpen. 3. Bloembakje.
Barbotoir m. : Pierenbak .
Barbouillage m. : 1. Gesmeer. 2. Kladwerk , -schrift, -schilderij. 3. Gebrabbel.
Barbouiller ov .w . : 1. (Be )kladden, bemorsen; aanstrijken tverf ) . (fig.) Van
streek maken. - du papier: Papier vermorsen . J'en ai le comp tout -le : Ik word
er misselijk van. 2. Onleesbaar schrijven.
3. Brabbelen ; broddelen. 4. (f ig.) Bekladden . / se - : Zich bemorsen. Zijn goeden
naam bezwalken. Brabbelen. Le ciel se
barbouille: De lucht betrekt. - de grec
et de latin : Zich het hoofd volstoppen met
G. en L. Barbouilleur m • : Kladschilder.
Prulschrijver. Brabbelaar. Grondverfschilder.. Iem. die hanepooten schrijft.' Barbouillis z. -age. Barbouillon z. -eur.
Barbouquet m. : Puistje -, kloofje -,
Uitslag aan de lippen (wolvee).
Barbu : Baardig. Le sere -: De mannen.
Barbue v. : Griet (visch ) . Stek. Barbure
v. : Oneffenheid op een metalen voorwerp.
Barcarolle v . : (Venetiaansch ) gondellied . Bareasse v. : Barkas. (f a m.) Schuit.
Bareelonnette z. bereelonnette.
Bard m. : Berrie, draagbaar.. Karretje.
Barda m. : (leger ) Uitrustingsstukken,
„pak en zak " . (f ig. ) Santekraam.
Bardage m. : Vervoer per berrie.
Bardane v.: Klis.
Barde m. : Bard (zanger der Galliers).
(f ig. ) Volksdichter uit ouden tijd. / v. : I .
Hijkussen. 2. Paardenborstharnas. 3. Reepje
spekwaarin men gevogelte of vleesch wikkeit.
Bardeau m.: 1. Dakspaan. 2. Teugel. 3. z.
bardot 2. Bardêe v. : lien berrie vol. Reepje
spek (z. barde 3) . Bardelle z. barde (v . 1 ).
Barder ov .w. : 1 . Met een berrie vervoeren.
2. (Een paard ) pantseren. Barde de fer : Met
een ijzeren wapenrusting bedekt. 3. Met
reepjes spek omwikkelen. (fig.) Son habit
etait barde de rubans : Z . k. was als overdekt
met 1. Il est barde de ridicule : Hij is belachelijk van 't hoofd tot de voeten. - qn de
ridicules: Iem. met spotternijen overstelpen . I onov .w . : (fa m . ) Spannen . Ce la
barde: 't Spant er. Bardeur m. : Berrie-
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vervoerder. Werkwagen (bij tra mexploitatie ) . Bardi (s ) m . : (z e e v ) Schoeiing .
Vloedplank.
Bardisme m. : Bardenwezen. -kunst.
Bardit (spr . -dice) m.: Krijgszang der
oude Germanen.
Bardot m. : 1. Lastdier.. (f i g . ) M ikpunt, zondenbok. 2. Muilezel. 3. Slecht
papier ; misdruk.
Barege m . : Dunne wollen stof uit Barêges
Bareges v.: Baréges (in de Boven-PyreZwavelbaden.
neeen). Bains de
Bareith m . : (o u d) Bayreuth .
Bareme m.: Tafel met berekeningen,
rekenknecht. Schaal, maatstaf. Selon -:
Volgens Bartjens. Un vrai Een bass
in 't rekenen. Systeme de -: Sliding scale.
- de salaire: Loonschaal.- normal:Niveau.
Barge v.: 1. (d ierk.) Griet, grutto.
2. Hooi-, houtmijt. 3. Platboomd vaartuig,
barge.
Barguignage m. en -er onov.w.:
(Het) aarzelen, - weifelen. Dingen. Sans
Zonder er doekjes om te winden. Bar guigneur m.: Talmer, weifelaar.
Baricaut m.: Tonnetje. Barigel m.:
Hoofd der gerechtsdienaars. Baril (spr. -ri)
m.: 1. Vaatje (15 tot 55 L ). 2. Deurgewicht . Barilier m. : Kuiper. Barillage
m.: Het maken van vaatwerk. - aftappen
van wijn. Barillet m.: Vaatje, tonnetje.
Trommel (horloge ; patronen van een
revolver ). Buis (pomp). Oortrom.melholte.
Barilleur m.: Kuiper. Barillon m.:
Vaatje. Pompbuis.
Bariolage m.: 1. Kakelbontheid. 2.
(fig.) Bonte mengeling. Bariolê : Bont.
Bariolement z . -age. Barioler ov .w . :
1. Kakelbont verven. 2. Bont schreeuwend maken. Bariolure v.: Kakelbontheid.
Barisel z . barigel.
Barite, barium z. baryte, baryum.
Bariong : Scheef, onregelmatig vierkant.
Barman (spr . -mann') m.: Barman.
Barnabe m . : (n a a m ) Barnabas . Bar nabite m.: Monnik der Barbanitenorde.
Barnache, -aele z. bernache.
Barne v.: Zoutpan.
Barnum (spr . -nomm' ) m.: Reclamemaker,, schreeuwer
Barodet . : Overzicht der verkiezingsprogramma 's.
Baromktre m.: Luchtdrukmeter. Hoogtemeter. Weerglas. - a cadran: Wijzerb.
- a capucin : B. met een poppetje, dat
een huisje verlaat. Barometrie v.: Meting
van den luchtdruk. Baromktrique : Van
het weerglas ; - de dampkringsdrukking.
Chambre Luchtledig -, vacuum van
Torricelli. Hauteur -: Hoogte van een
plaats door den barometer aangewezen ;
barometerstand.Barometriquement : Door
den barometer.
Baron m.: Baron. (f ig. ) Les -s de
l'industrie; - de la finance: De groote fabrieksbezitters ; - geldmannen. Un haut 'n
Groote hans. Baronnage m.: Waardigheid
van baron. Alle rijksedelen. Baronne v.:
Barones. Baronnet m.: Engelsch edelman
(lagere adel). Baronnial : Van een baron.
gebied van
Baronnie v.: Waardigheid
een baron. Alle rijksedelen.
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Baroque : Grillig, vreemd gevormd, zonderling . Onregelmatig gevormd (parel).
Zot, belachelijk, mal. Niet zuiver rond.
m.: Barokko, barokkunst (style -, art -) .
Baroquisme m.: Barokkunst.
Baroscope m.: Toestel om de weersgesteldheid aan te toonen. Barosisme m. :
Aardsiddering.
Barotin m.: (z e e v .) Zwa 1p
Barouf m. : „Kouwe drukte". -maker
Baroufe v.: -maakster.
Barrême z . bareme.
Barque v.: Bark, schuit. La - de Caron,
la - infernale: Charonsboot. Passer dans
la - a Caron: Sterven. A la -I Versche
°esters! Conduire gouverner mener la -:
De zaak besturen. Barquêe v .: Lading
van een bark. Barquerolle v.: Wrikbootie
Barquette v.: Bootje. Vaatje. Taartje ;
gevuld vormpje.Platboomschuit (van 50
ton).
Barrage m.: 1. Slag-, tolboom. (Droit
de) -: Tol-, straat-, bruggegeld. 2. Stuwdam. - d'agents de police: Rij p. die de
straat afzet. Btablir un -: De toegangen
afzetten. 3. Het afdammen, - versperren.
Tir de -: Gordijnvuur. Barrager m. :
Tolgaarder. Barragiste m.: Stuwdambewaker.
Banas m.: Dennehars.
Barre v. (z. barrer ) : 1. Staaf, stang,
baar. Lat (- transversale; van goal ).
Roerpen. d'attache: Bout. - d'attelage:
Koppelstang. - de fermeture: Sluitboom.
C'est de l'or -, de l'argent en -: Dat is zoo
goed als gereed geld. (Raide comme) une
- de ler: Stijf als een bezemstok ; (so ms )
onverzettelijk. - du gouvernail: Roerpen,
helmstok. Tenir la Sturen. Garder de
-: Naar 't roer luisteren. Donner un coup
de - a droite: Het roer naar rechts gooien;
(f ig.) behoudende maatregelen nemen.
Homme de - : Roerganger. Les -s paralleles
De brug. - fixe: Rekstok. - d'appui:
Leuning (venster). - d'un violon : Brug.
de sable : Zandbank, plaat. - d'eau,
- d'un fleuve: Opstuwing uit zee die het.
rivierwater terugslaat, vloedgolf. 2. Rechtbank, balie. Il nous servira de -: Hij
zal uitspraak doen tusschen ons. Mander
a sa
Voor zich doen komen. 3. Streep,
schrap. Mettre une - sous : Onderstreepen. Il ne fait que des -s: Hij schrijft
pas streepjes en beentjes. - de batardise: Bastaardbalk. - de fraction: Breukstreep . 4. (m u z ) Maatstreep (- de mesure). ( f ig.) Tirer laEen eind maken
aan. 5. Jouer aux -5 : Overloopertje - ,
„jaren" spelen. Une pantie de -s : „Jaren".
Toucher -(s) : Aan meet komen, in veiligheid zijn. (f ig.) Il n'a fait que toucher
-(s): Hij is maar even aangewipt. (f ig.)
Avoir -(s) sur: Vat hebben op. Gagner -,
sur: Vat krijgen op. Il a donne
prendre
-s sur lui-meme : Hij heeft zich blootgegeven . Partir de -s : Op den juisten tijd
vertrekken. 6. Lage (paard ) 7. (zeev.)
(a a r d k . )
-s: Za ling . 8. Beklemd gevoel
Zandwal. 10. (wapenk.) Barbeel.
Barreau m.: 1. Tralie-, vensterstang.
Spijl. Stoelsport. Baluster. - d'ecurie:
Latierboom. Sous les -x: Achter de tralies.
2. Rechtbank, balie. De rechterlijke macht.
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(f ig.) V ierschaar . 3. Advocatenstand ,
-beroep, balie. Quitter le —: De praktijk
neerleggen. Eloquence du —: Welsprekendheid der pleitzaal.
Barrement m.: Het aanbrengen van
een kruis op een cheque (z. barrel,. 3) .
Barreoles v .mv . : (gymn . ) Dubb_el rek .
Barrer ov.w.: 1. Met een sluitboorn
afsluiten. Verstoppen. Versperren. Afbinden (ader). Door stalboomen afscheiden.
Afdammen. Afzetten. Van klampen voorzien (vat). Rue barree : Verboden in to
rijden (opschrift). Avoir l'estomac barre:
Een beklemd gevoel hebben om 't middel.
z. chemin 2. 2. Sturen. 3. Doorhalen,
-schrappen. Een kruis of strepen zetten
op (een cheque; ten teeken dat alleen een
bankier of een bank hem kan innen).
Cheque barre: Crossed cheque. un I:
Een streep door de t zetten. Un pli -ant
son front : Een rimpel die een streep vormt
over z. v. Front barre : V. met zware rimpels. I se —: (fam.) 'm Smeren.
Barrette v.: 1. Baret. Kardinaalshaed.
Doctorskap. Drie-, vierhoekig mutsje (priester). Recevoir la —: Kardinaal worden.
Parler a la — de qn: Iem. ongezouten de
waarheid zeggen. 2. Staafje, stiftje. Trommel-, veerstift (horloge). Gesp (ridderorde).
Steunbaleintje (japon). Inlegsel in een
hoed. Steekspeld (broche —). Achterspeld
(in haar). Halsspeld. Riempje met knoop
aan lage vrouweschoen.
Barreur m.: Stuurman. Jachthond.
Barricade v.: Straatversperring, -schans.
La Journee des Barricades : Oproer van 12
Mei 1588. Barricader ov .w. en onov .w. :
Versperren, barricaden opwerpen . (fig. )
sa porte: Voor niemand thuis zijn. I se
Zich verschansen. (fig.) Zich in zijn
kamer opsluiten, eenzelvig Leven. Barri cadeur , -adier m.: Barricadeheld.
Barricaut m.: Vaatje.
Barriere v.: 1. Slagboom, hek. Forcer
la —: Zich een doortocht banen. 2. Toegang (eener stad), poort. A la —: In de
voorstad. Cabaret -; bal de —: Kroeg -;
bal van minder allooi. 3. Tolboom, -hek.
Droits de --: Tolgeld: stedelijk accijns.
--s douanieres: Tariefmuren. 4. Grensscheiding, schutsmuur. 5. (fig.) Onoverkomelijke hinderpaal, slagboom. Mcttre
une — a qn : Iem. macht beperken. 6.
Strijdperk . 7. (a a r dr ij k s k ) Grande Bde Ross : Groote (ijs)barriere van R .
Barrique v.: Okshoofd, ton (200 a
250 L.).
Barrer onov.w. en -issement m.: (Het)
trompetten (olifant).
Barroir m.: Zwikboor.
Barrot m . : Balk. Barrotin m . : Halve
balk.
Bars z. bar 1.
Bartavelle v.: Steenpatrijs.
Barthelemy m.: Bartholomeus. La
Saint--: De Parijsche Bloedbruiloft (24
Aug. 1572).
Barye v.: Eenheid van druk (van een
dyne per c.M . 2 ), barye.
Baryte v.: Zwaarspaath, -aarde. —
hydratee: Bariet. Barytique : Van barium.
Baryton m.: 1. Barytonstem, -zanger.
Heldenb. 2. Tuba. Baryto (n)nal :
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Van een baryton. Barvton (n )er, -oniser
onov.w. : Met een barytonstem zingen.
Baryum m . : (scheik.) Barium (geelwit
element).
I. Bas bv.nw.: 1. Laag.
degas: Onderste treden. Salle —se : Benedenzaal. —se
mer : Eb.
etage : Benedenverdieping.
Etre — sur les jambes : Korte beenen hebben.
— de Mille: Ineengedrongen. Le temps
est —: De lucht is betrokken, 't weer is
triestig door de laag hangende wolken.
Les eaux soot —ses chez lui : Hij is slecht
bij kas. Ville —se: Benedenstad . — bout:
Ondereinde. Ce — monde: Dit ondermaansche. Le --Rhin : De Beneden-Rijn. La
—se-Egypte: Neder-Egypte. Le jour est
: De avond valt. La —se-Seine: De
S. van Parijs tot zee. Avoir la cue —se : Bijziend kortzichtig zijn. —ses terres : Lagerliggende gronden. 11 est bien — dans l'opinion : Hij heeft een slechte reputatie. Le
latin : Middeleeuwsch, niet zuiver geschreven Latijn, laag Latijn. Lettre —se:
L. zonder staart. Le malade est bien
De zieke is er heel erg aan toe. 2. Naar
beneden gericht. La tete —se: Met gebogen
hoofd. (fig. ) Revenir l'oreille -, la tete -, la
queue —se : Het hoofd laten hangen, met
hangende pootjes thuiskomen. Faire main
—se sur: In beslag nemen; plunderen;
over de kling jagen; scherp hekelen. 3.
Minder in rang of waarde.
clerge: Lagere
geestelijkheid . — peuple: Mindere -, gemeene
v . — offlciers: Mindere ambtenaren . Professeur de —se classe : Leeraar der lagere
klasse. Ma naissance est —se : Ik kom uit
het mindere yolk voort. A — prix: Goedkoop. Au — mol cent florins: Op zijn minst
100 gld. La Chambre —se: 't Lagerhuis;
de Tweede Kamer. Les — morceaux: Tweede
kwaliteit vleesch. 4. Vroeg. En — dge:
Op heel jeugdigen leeftijd. Enfant en —
age: Heel jong kind. Le careme est —:
De vasten begint vroeg. 5. (f i g . ) Gemeen,
verachtelijk, plat, laag, kruipend (taal,
zeden, ziel). Der boeven. Style —: Keukenmeidenstijl. — quartier: Achterbuurt.
comique : Koddig, boertig. 6. Zacht. Parler
a voix —se, - d'un ton —: Zachtjes -,
fluisterend spreken. Une coin —se : 'n Zachte
stem (o o k : diep , laag ) . Messe —se: Stille
mis. —se priere: Stil gebed. Forcer qn
prendre un ton plus —: Iem. den mond
wat snoeren. A —se note : In alle stilte,
in zich zelf. 7. Er slecht aan toe, ziek.
Il est plus — que jamais. 8. Le feu est
't Vuur is haast uit.
IL Bas bw. : 1. Laag. 11 elan assis plus
Hij zat meer naar 't ondereinde van
de tafel . Ici—: Hier beneden, op aarde
La--: Daar ginds. He, la—: Heidaar,
opgepast. Dites done! la- : Zeg eens,
jij daar. Chapeau —! Hoed afl z. mettre
(ov .w. 1) en jeter 6 . Faire chapeau —:
Nederig optreden. Saluer Diep groeten. Il s'approcha chapeau —: Met ontbloot hoofd -, met eerbied n. h. Plus —
dans ce livre: Verderop, hieronder. Couler
—: In den grand boren; vergaan. Gel
homme est — perce : Die man is aan lager
wal. 2. Zacht. Parler —: Met diepe stem
(of: zacht) praten. Dire tout —: Influisteren, in 't geheim toevertrouwen; zacht
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zeggen. 3. Ver. Il demeure plus -: Verderop
w. h. On place cel evenement plus -: Later
pl. m. d. g. Mettre qn plus - que Jerre:
Iem. diep vernederen. 4. Onder, beneden.
/ a ---: Naar beneden. A - les ministres I
Weg met de m.1 A - les mains ! Handen
thuis1 A - les pattes ! Koest! (f ig. ) Handen
thuis 1 A - les chapeaux! Hoeden af! A
- les acmes 1 De wapens neer! Cette maison
de commerce est a -: Dit h. is to gronde
gericht. Meltre -, jeter a -: Omwerpen.
Tout est a -: Alles is in 't honderd. I
a - de : Van af. II se jeta a - de son lit:
Hij sprong uit zijn bed. A - du cheval:
Van zijn paard. / en -: Beneden, onder
aan de trap ; onderaan. Commencez par en
: Begin van onderen af aan. De haut
en -: Van boven naar beneden. Regarder
-, trailer de haul en -: Met verachting
neerzien op, - beh. Tomber en - de l'echelle:
Van de ladder v. II se jeta sur l'ennemi
la Me en -: Onbe- zonnen -, blindelings
wierp hij z. op d. v. / par en -: (yolk)
Beneden.
III. Bas m. : 1 . Het onderste, benedenste
deel. Zoom (japon). Au - de: Aan den
voet van. (fig.) Il y a du haut et du dans la vie : Het leven is met voor- en
tegenspoed doormengd. Avec des hauts
et des -: Nu eens goed, dan weer slecht.
Le - de la voix: De diepe tonen. Le yin
est au -: Het vat is bijna leeg. L'horloge
est au -: De klok is bijna afgeloopen.
Commencer par le -: Van onder beginnen.
(drukk.) - de casse: Onderkast. 2. Het
gemeene. Tomber dans le -. 3. Kous.
- bleu: Blauwkous, pseudo-geleerde vrouw.
Cela lui va comme un - de soie : Dat past
hem of het voor hem geknipt ware; - zit
hem als aan 't lijf gegoten. z. laine 1.
A pas de -: Op kousenvoeten.
basal : Als grondslag dienend, den g.
vormend.
Basalte m.: Basalt. Basaltiforme :
Bazaltvormig. Basaltique : Van basalt,
basaltachtig .
Basane v.: Gelooid schapenleder. Leer
van een rijbroek. Basane : Door de zon
gebruind, taankleurig . Basaner ov .w . :
Bruinen.
Bas -bleu (mu . ---s) m.: Blauwkous.
Bas -bleuisme m.: Blauwkouserij. Has breton m.: Neder-Bretonsch. - Bretagner.
(f a m . ) Lomp . Bas -chceur (mu. --s)
m.: Benedenkoor. Bas-cote (mu. --s)
m.: Zijbeuk (kerk). Berm (weg). Baseul
z. bascule.
.Basculage m.: Het kantelen, - omwippen .
Baseulaire : Schommel-. Bascule v. :
I . Wip (plank)) . Chaise a -: Schommelstoel .
A -: Kantelbaar. Mat a -: Losse mast.
Waggon(net) a -: Tip-, kipkar. - automatique : Weegtoestel. Mouvement de -:
Schommeling. Cheval a -: Hobbelpaard.
Faire la -: Omwippen, kantelen. Jouer
a la -: Wippen. Le ministére a suivi
un système de -, - une politique de -:

't M. heeft nu eens rechts, dan links steun
gezocht (la - politique). Ce jeu de -:
Dat hinken op twee gedachten, dat geven
en nemen, die onzekerheid. 2. Brugbalans,
(balance a -). Pont a -: Weegbrug,
wipbrug. 3. Draaier (bel). Veer (slot).
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Valdeur (muizenval). Pompzwengel. 4.
(f a m . ) Guillotine. Baseulement m . :
Schommeling. 't Omkippen. Baseuler
ov .w . : Kantelen , omslaan ; -zetten . Wippen.
/ onov .w . : Kantelen . Faire -: Omwippen .
Basculeur m.: Kiptoestel.
Base v.: 1. Grondslag, -vlak, onderstel,
voet, steun . (w i s k . ) Grondlijn , basis ;
liggende zijde (trapezium). Grondtal. De
-: Grond-, hoofd-. Prix de -: Grondprijs.
Nourriture de -: Grondslag der voeding.
Texte de -: Oertekst; grondtekst (voor
uitgave ). 2. (f ig. ) Grondslag. Steunpilaar..
Grondbeginsel . Maatstaf . (m il.) Basis . (ha nd el) - du change : Vaste waarde . Manquer
de -: Allen grond missen. Grouter par la
-: Ineenstorten. Ce raisonnement pèche
par la -: Deze redeneering berust op
losse gronden. - d'operations: Operatiebasis. 3. Hoofdbestanddeel. 4. (scheik.)
Elke stof die, met een zuur verbonden,
een zout vormt, base. A - de . . .: . . .
houdend . 5. (NT o 1 k ) Achterste .
Baselle v.: Wormvormig loogkruid.
Bas -Empire m.: Oostersch-Romeinsch
Rijk (van 395 tot 1453).
Baser ov.w.: Bouwen -, gronden op,
als maatstaf aannemen. / se -: Uitgaan
(van) ; zich beroepen (op). Zijn hoop -,
zijn verwachting vestigen.
Bas -fond (mu . --s) m.: 1. Laagte,
inzinking. (fig.) Onderste lagen der maatschappij, onderwereld. 2. Ondiepte. 3.
(s o ms) Plaats waar de zee zeer diep is.
Has -guetre m.: Vrouwenslobkous.
Basicitê v.: Basisch karakter (z. base
4) . Basifier ov.w.: Basisch maken.
Basile m.: (naam) Basilius. Kwaadspreker dien men gemakkelijk omkoopt.
Basilic (spr.. -ik) m.: 1. Basiliscus (fabelachtig dier). (nat. hist.) Koningshagedis . Yeux -, regards de -: Van toorn gloeiende
oogen. 2. (plantk.) Bazielkruid. Basilicon , -um m.: "Zalf. Basilique v.: 1.
(vroeger) Openbaar gebouw (rechtzaal;
beurs). (thans) Hoofdkerk. Kerk in den
vorm van een Romeinsche basiliek. 2.
Veine -: Arm-, keizerader.
Basin m.: Bombazijn.
Basique : (scheik.) Dat als basis kan
dienen of er op gelijkt, basisch (z. base 4) .
Basketball m.: Korfbal.
Basoche v.: (vroeger) Alle klerken
van 't gerecht. (thans, spot) Alle menschen van 't gerecht. Het rechterlijk ambt.
Basoehard , -ien m.: Iem. die tot 't
gerecht behoort.
Basquaise by .nw. en v.: Baskisch. -e.
Basque bv.nw. en m.: Baskisch. Baskier,
Biscayer. Tour de -: Bedriegerij. Courir
comme un -: Als een haas -, postpaard I.
Tambour de -: Tamboerijn. / v.: Pand,
slip. II est toujours pendu a mes -s: Hij
vergezelt me als mijn schaduw. Basquet
m.: Spanen (fruit)kistje. Basquine v.:
Wijde vrouwenrok, rijke overrok. Basqui sant m.: Specialiteit voor Baskisch.
Bas-relief (mu . --s) m . : (b ouwk.)
Halfverheven beeldwerk. Bas -Rhin m.:
Beneden-Rijn. Bas -Rhinois : BenedenRijnsch. Basse v.: 1 . Baspartij, -stem. -zanger . -speler.. Bas (instrument ) . Bastuba . Saxhorn . Diepe Loon; lage snaar. - continue:
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Begeleidende bas. (f ig. ) C'est la - continue
de ses discours: Daarop komt hij altijd terug.
chantante : Baryton. 2. Ondiepte, rif.
Basse-eontre (mu. -s-contre) v.: Diepe
basstem. Basse-eour (mu . -s--s ) v.:
Hoenderhof. Kippenbestand. Fille de -:
Meid die voor 't pluimgedierte zorgt. Propos
de -: Volkspraatjes. Basse-courier,
-iêre (mu . - -s): Pluimveeverzorger,
-ster. Basse-fosse (mu . -s--s) v.:
Onderaardsche kerker (cul de -). Basse-

ment : (fig. ) Gemeen, plat, laag. Bassesse
v.: 1. Laag-, gemeen-, verachtelijkheid.
de langage: Gemeene taal, - praat. 2.
Lage afkomst, geringe geboorte. Basset
m.: 1. Dashond. (f ig. ) Man met korte
beenen. - allemand: Teckel. 2. z. eor 2.
3. (Boter)mandje. I bv.nw.: Een beetje
laag. Basse-taille (mu .-s---s) v . : (v r o eger) Baryton. (thans) Diepe bas. Bassette v.: Bassetspel. Basse-tuba (mu.
-s--s) v.: Bastuba.
Bassin m.: 1. Bekken, schaal, (wasch )kom ; (oud) diep bord. - a aumOnes:
Collecteschaal. - a barbe: Scheerbekken.
de garderobe, - a queue : Ondersteek. 2.
Kom (fontein). Vijvertje. Kuil. Warmwaterbak (aan oven). 3. Havenkom, dok ;
haven(deel). - de radoub , - de carenage:
Droogdok. - a floc: Dok door sluizen
afgescheiden. - flottant : Drijvend dok.
de Chasse, - de retenue : Spuibekken.
au bois : Houthaven. - de batelage:
Binnenvaarthaven. 4. Stroomgebied (d'un fleuve). - maritime : Zeegebied. du lac, - lacustre: Kom, diepte. 5. Bekken. - houillier ; - auritere: Kolen-; goudbekken. 6. Bekken (bij mensch ) . 7. (p 1 a t )
Vervelend mensch. / bv.nw.: Vervelend.
Bassinage m.: Het betten, - licht besproeien . (p la t ) Verveling . Bassine v . :
Teil. - a fruits: Vruchtenkookpan. Bassinee v.: Komvol, bekkenvol. Bassiner
ov.w.: 1. Met een beddepan warmen. 2.
Besprenkelen. 3. Natte omslagen leggen
op . Betten . 4. (plat) Vervelen . Bassinet
in.: 1. Pan van een geweer. 2. Stormhoed.
3. Boterbloem. 4. Bekkentje. Bassinoire
v.: Beddepan, beddewarmer. Knol, horloge.
(plat) Vervelende knul, - vrouw.
Bassiste m.: Basspeler. Basson m.:
Fagot. -speler. Bassonniste m.: Fagotspeler.
Baste tusschenw.: 1. Houd maar op!
Genoeg! Basta! (zeev.) Stop! Vast! 2.
Wat zou dat? wat maakt 't uit? / m.:
(spel) Basta. / v.: Plooi (kleed). Mond.
Kuip. Zadelmand.
Bastide v., -idon m.: Blokhuis. Klein
buitengoed, optrekje. Bastille v.: Blokhuis. Kasteel. Staatsgevangenis to Parijs,
die 14 Juli 1789 werd verwoest. Il ne
branle pas plus que la -: Hij komt niet
van zijn plaats. Bastillê: Gekanteeld.
Bastingage m . : (z e ev . ) Verschansing .
Bastingue v.: Schanskleed, -dek. Bastinguer ov.w.: Met schanskleeden voorzien.
Bastion m.: Bol-, vestingwerk. Le -:
De Bastei (berg in Saksen). Bastionner
ov.w.: Met bastions voorzien.
Bastonnade v.: Stokslagen. -straf.
Bastringue v.: 1. Danspartij in een
dorpsherberg. 2. Kroeg (buiten). 4. Huis-
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houden van Jan Steen. 4. Glas wijn.
Bas-ventre (mu. ---s) m.: Onderlijf.
Bat m.: (Cricket)bat. Lengte (visch).
Bat m.: Pak-, draagzadel. Cheual de
-: Lastpaard ; (f ig . ) uilskuiken . C 'est
le cheual qui porte le -: Hij moot alien
last dragen. z. blesser 1.
Bataclan m.: De heele rommel, nasleep.
Bataille v.: 1. (Veld)slag. Cheval de
-: Strijdros ; (f ig. ) stokpaardje . Donner -:
Slag leveren. Champ de -: Slagveld. (fig.)
Choisir son champ de -: De juiste plaats
(tijd) voor zijn oogmerk kiezen. I1 m'a
fallu bien des -s pour : Het heeft heel wat
voeten in de aard gehad om. Porter le tricorne en -: Een steek met de hoeken over
de ooren dragen. Moustaches en -: Dreigend
opstaande snorren. La casquette en -: De
pet schuin op 't hoofd. La lance -; (gra p ) le
parapluie en -: Met gevelde 1.; - p. Le lorgnon en -: Met het lorgnet dwars op den.
neus. - de fleurs: Bloemencorso. 2. Schiiderij van een veldslag. Peintre de -s. 3.
Slagorde. En -: In s. Combattre en - rang ee :
In een geregelden slag strijden. Corps de
-: Centrum. Ordre de -: Slagorde. Mettre
en -: Opstelien. Se mettre -, se ranger en
-: Zich opstellen, - scharen. Marcher
trois en -: Met z'n drieen naast elk.
loopen. 4. Bataille-spel. 5. Kloppartij,
vechtpartij . Batailler onov .w . : Vechten,
plukharen. (f ig. ) Kijven, harrewarren.
Batailleur, -euse bv.nw.: Kijflustig . /
m.: Twistzoeker, kemphaan. Bataillon
m.: 1. Bataljon. Se ranger en - carne:
Een carró vormen. - d'Afrique: -Strafbata il I on . 2. Troep , hoop, zwerm . Bataillonnaire en -eux m.: Soldaat bij 't strafbataillon.
Batard bv.nw.: 1. Buiten echt geboren,
bastaard. 2. N iet van 't echte ras. Leerier
-: Bastaard-hazewind. Sucre -: -suiker.
3. (f ig. ) Die het midden houdt tusschen
twee dingen. Mar g e -e: Dood tij. Couleur
-e: Twijfelachtige k. Porte -e: Groote
deur waar geen koets door kan. Epee -e:
D. dien men zoowel met 66n als met twee
handen gebruikt. (drukk.) Format -:
Buitenmodelformaat. Le drame est un
genre -: Het drama houdt het midden
tusschen komedie en tragedie. Solution -e,
parti -: Oplossing waarbij men den knoop
niet doorhakt. gcriture -e of batarde v.:
Schuinstaand rondschrift . Bastaardvijl. Batardeau m.: Keerdam. - a coffre: Kistdam .Ba.tardiêrev .: Kweekerij van bastaardplanten . Batardise v.: Onechte geboorte.
Batave m. en bv.nw.: Batavier. Hollander. Bataafsch. Batavia v. en m.:
Kropsla. Batavie v.: De Bataafsche Republiek. Batavique: Bataafsch. Larme -:
Glastraan. Batavisme m.: Holl. spreekwijze.
Bate v.: Rand.
Bate bv.nw.: Die een pakzadel draagt.
(fig.) Ane -: Driedubbele ezel, aartsezei.
Bateau m.: 1. Vaartuig, schuit, boot.
Pont de -x: Schipbrug. - lesteur: Ballastschip. - delesteur: Lichter. Conuoi de
-x: Geleide-vloot. - vivier: Bunschuit.
--ecole: Opleidingsschip. --but: S. dat
als schijf dient. --soupe: Drijvende gaarkeuken. --cable: Kabelschip. --phare,
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--feu: Lichtschip . --lavoir : Drijvend
waschhuis. --draque: Baggerschuit. —
plat: Platboomde schuit. ponte: Dekschuit. (fig.) Il est encore tout etourdi
du —: Hij is nog niet op zijn verhaal gekomen. Arriver en trois quatre —x: Met veel
(bespottelijke) praal k. --citerne : Tankschip. (plat) Monter un — a qn: Iem.
jets op de mouw spelden. C'est un —:
Dat maak je mij niet wijs. Mener en —:
Aan de praat houden. Etre du dernier
—: Tot de jongste school hooren; met het
oude spotten. Quitter le —: Zich terugtrekken. 2. Bak (bed, rijtuig). Lit en —:
Bed met gebogen zijden. — de table: Kleine

schaal. 3. ( y olk) Schoen. 4. (school)
Onderwerp om over te „zwammen".
Bateau-hirondelle, --mouehe (mu.
—x—s) of --omnibus (mu.
m.:
Kleine passagiersboot (rivier). Bateaupompe (mu.
m.: Drijvende spuit.
- pomp. Bateau-poste (mu. —x—) m.:
Post-, mailboot. Batee v.: Goudwasscherstrog. Batelage m.: 1. Vervoer met lichters. (Frais de) — : Transportkosten;
vrachtgeld . 2. Goochelaarsvak (f ig .) KNk a kzalverij . Batelêe v . : Sehuitvol . Bateler
ov.w.: In lichters vervoeren. Batelet m.:
Schuitje.
Bateleur m . : Goochelaar . (f ig. ) Potsenmaker. (dierk.) Goochelaar (aigle —).
Batelier m.: Schipper. Veerman. Batelaerie v . : Binnenscheepvaart .
Biter ov.w.: Een pakzadel opleggen
(z . bide). J onov
: Loopen .
Bat-flanc(s) (mu. ---s) m.: Hangend stalbeschot. Ligbank langs den wand.
Bath m.: Bath (in Engel.). - papier.
bv.nw.: (y olk) Fijn, „chic". Lekker,
„immes". Leuk, „tof".
Bathymiltre m.: Dieptemeter (op zee).
Bathymetrie v.: Dieptemeting. Sathymetrique: Van diepzeemeting. Sathypelagique: Diepzee-. Sathisphêre v. :
Diepzeestreek (een halve mijl onder water).
Hati m.: 1. Los ingezet raam, - deur.
2. Rijgdraad. Ineengeregen patroon van
een kleed. 3. (Houten) gestel, - geraamte,
frame. 4. (fig.) Opzet (stuk, roman). /
bv .nw . : Gebouwd. Homme bien -; mal —:
Goed -; slecht gebouwd man. Un grand mal
Een lange onbehouwen kerel. L'homme
est ainsi —: Zoo is 'n mensch nu eenmaal.
Discours mal Verkeerd in elkaar gezette
t. Comme le voile! —I Wat zie jij er gek
uitl
Bfitier m.: Pakzadelmaker. Batiêre
v.: Zadeldak. Pakzadel.
Batifolage m.: Gedartel, gestoei. Batifoler onov .w . : Dartelen , stoeien . Ballfoleine m.: Stoeier.
Batik m.: Batik. Batiker, -iquer ov.
w.: Batikken.
Bittiment m.: 1. Gebouw. Bouwvak.
Bouwbedrijven. Etre du —: Van het yak
zijn; tot onze partij behooren. 2. Schip,
vaartuig ov .w . : 1. Bouwen . Laten
b. Bali a chaux et a sable, - et a ciment:
Hecht en sterk, stevig gebouwd ; (fig. )
van ijzer en staal, kerngezond 2. Ontwerpen
Vestigen , grond en (fortuin). (f a m . ) —
sur le decant: Dik worden. 3. Ineenrijgen.
Balls z. bats m. Bfitissable: Te bouwen.
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Batiste v.: Muurwerk. Ruw opgetrokken
huis, hulp-, noodgebouw. Bâtisseur m.:
Iem. die door bouwwoede bezield is. Bouwer..
(f ig. ) Ontwerper. . Instinct —: Bouwlust.
Batiste v.: Batist (zeer fijn linnen).
Bat-l'eau m.: Hoornfanfare als 't pert
het opgeeft.
Baton m.: Stok, staf, knuppel. — de
montagne: Alpenstok, bergstok . (f ig. ) Mon
— de vieillesse: De steun mijns ouderdoms,
mijn verzorger. V enir le — blanc a la main:
Arm komen -, op een stroowisch aandrijven.
Sortir d'un emploi avec le — blanc: Met
ledige handen h. La garnison sortit le —
blanc a la main: 't G. t. of met achterlating
der wapens. Fite a —s: Voornaam feest.
— de perroquet: Ladderstok; (fig.) steile
trap; hoog, smal huis. — de foc: Kluiverboom. (fam.) Jouer du —: Stokslagen
uitdeelen. Devenir prétre a coups de —:
Tegen zijn zin p. w. Battre l'eau a coups
de —, - avec un Nutteloos werk verrichten. Mener qn le — haul: Iem. dreigen,
- gestreng behandelen. Il tut condamne au
Hij k. stokslagenstraf. Sauter le —:
Door een zuren appel heenbijten. Faire
des tours de -- : Goochelen, jongleeren. Le
tour du —: Bedrieglijk verkregen voordeel. Sauoir le tour du —: lets weten
weg te moffelen. — de Jacob : Tooverstaf.
A —s rompus: Te hooi en te gras, van
den hak op den tak. gent : Handschoenrekker. — de chaise : Sport van een
stoel ; stok van een draagstoel. Vie de
— de chaise : Liederlijk leven. Mettre -,
jeter des —s dans les roues - dans les
jambes : Een spaak in 't wiel steken. Tirer
au (court) — avec qn : Iem. jets hardnekkig
betwisten. — de mesure: Dirigeerstok.
— pastoral: Bisschopsstaf. — de sire
catheter : Pijp lak.— de cosmetique ; - d'encre
de Chine: Stuk cosmetiek; 0.-I. inkt. —
de lard, de rouge: Schminckstift. — pour les
levres: Lippenstift. — de chaux: „Ka lkje " .
— de craie: Stuk krijt. — de chocolat
Reep ch. Cet eleve fait des —s: Die 1.
schrijft streepjes. (plantk.) --de-Jacob:
Affodillelie. --blanc: Witte affodil. --deSaint-Jean : Vlooienkruid. --royal: Affodil. — de yin: Pijp (lang vat) wijn.

Bittonnat m.: Dekenschap. Satonner
ov .w . : Afranselen. Doorstrepen, doorhalen.
Lijnen, linieeren. Bittonnet m.: Staafje.
Liniaaltje. (Kant)klos. Pijp (in kartets).
(s p el) Pinkelhoutje . -spel . Staafbacil.
Sierschildje. Batonnier m.: Deken der
orde van advocaten, Satonniste m.:
Stokschermer. Goochelaar.
Batraeho... (in samenst.): Van de
batraciens m.mv.: Kikvorschachtige dieren.
Battage m.: Het dorschen; platslaan,
kioppen, stampen; (in)heien • uitkloppen
(tapijt b.v.) • karnen. Dorschloon. Heiwerk. (p la 't) Bluf . Battant bv.nw.. :
Tambour —: Met slaande trom. Mener
qn tambour —: Iem. narijden. Porte —e:
Klap-; tochtdeur. Ouvrir la porte —e:
Beide deurvleugels openen. Pluie —e:
Plasregen. Tout — neat: Spiksplinternieuw. / m.: 1. Klepel. 2. Klopper. 3.
Vleugel (deur, venster). Ouvrir la porte
a deux—s: De deur wijd openzetten. 4.

177

Batte--Baudir

Dorschvlegel. 5. Klap (van tafel). Klink
(slot). Vogelknip. 6. Wapperend gedeelte
(vlag). Slag (zeil).
Batte V. : , 1. Stamper, juffer (straatmaker ) ; klopper, knuppel. - a beurre;
Karnstok. - (d'Arlequin) : Houten sabel
van een hansworst. 2. Waschbank. 3.
Zadelkussen. 4. (sport) Cricketbat (- de
cricket). Battre V. : 1. Klopsel. Aanslag
(deur ). 2. z. batke.
Battement m. : 1. Het slaan, gestamp,
geklop ; gestamp (motoren). - de mains:
Handgeklap, toejuiching. - d'ailes: Geklapwiek . - du cceur: Hartslag, -klopping.
- de pieds : Gestamp. - de tambour :Tromgeroffel. 2. (muz.) Dubbele triller. Zweving. 3. (dans) Kuitflikker. 4. Slaglijst
(deur ). 5. Speling (b.v.. tusschen twee
treinen) ; overgangstijdperk.
Batterie v. : 1. Kloppartij . 2. Roffel.
3. (muz.) Triller. 4. (leger) Batterij,
geschutwal . Geschut , batterij . (f ig. ) Daden,
handelingen. - volante: Rijdende b. de rupture : Belegerings-b. Dresser ses -s :
Een b. opwerpen ; (f ig. ) zijn maatregelen
nemen. Changer de -s : Het anders aanleggen. Demonter les -s de qn : Iem. plannen
verijdelen. Mettre en -: In batterij plaatsen ; in werking brengen (spuit ; straalpijp ).
5. Stel (b .v. stoomketels, ficheskasten),
blok (b.v. ovens). - electrique: Batterij
van Leidsche flesschen. 6. Heiblok. Stel
hamers, - vijzels. Kookketel. Pandeksel
(wapen). - de cuisine : Keukengereedschan.
7. (m u z . ) Slaginstrumenten , -werk . 8.
Dorschen. Ouvrier -, gars de -: Dorscher.
9. (zeev.) Ruim voor passagiers.
Batteur m. : 1. Vechtersbaas . - en
grange: Dorscher. - d'or: Goudslager.
- d'etain: Tinpletter. - de -, en metal:
Kunstmetaalbewerker. - de fer : Schermer ;
vechtersbaas. 2. Drijver (klopjacht). Hij
die de kaarten schudt. 3. (f ig. ) - d'estrade:
Kondschapper ; (soms) padvinder. - de
pave : Straatslijper. 4. Eierklopper. 5.
Vlokmachine. Batteuse v. : Dorschmachine . Eierklopper. Battitures v .mv . :
Metaalschilfers , hamerslag . Battoir m . :
Raket . Waschklopper.. (v o 1 k ) Groote hand.
Cricketbat.
Battologie v . : (t a a lk . ) Noodelooze
herhaling.
I. Battre ov.w. : 1. Slaan, afranselen.
qn a coups de poing : Iem. vuistslagen
geven. - qn a terre : Een overwonnene
blijven slaan. II fait bon - un glorieux:
Een ijdel mensch laat zich afrossen, mits
zijn schande maar niet bekend wordt.
2. (Ver )slaan, overwinnen. Slaan (record)).
3. Beschieten. - en briche : Een bres
schieten in ; (f ig.) bestrijden; ontzenuwen
(gronden); aftakelen. - en ruine: Platschieten ; (f ig. ) den mond snoeren ; weerleggen . 4. Bewerken, slaan, kloppen,
dorschen (koorn), uitkloppen (kleed ),
smeden (ijzer ), stampen (gips), afslaan
(vrucht), heien (paal), tot bladen slaan
(metaal), aanmunten (geld), karnen (boter ),
roeren (saus), klutsen (ei ), schudden
(kaarten), aanstampen (grond ), platstrijken (naad), slaan tegen (degen ), murw
kloppen (vleesch). 5. (fig.) - monnaie:
Zich geld verschaffen, aan geld zien to
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komen. - le fer quand it est chaud: Van
de gelegenheid gebruik maken. - froid
a qn : Iem. koeltjes behandelen. - froid:
Weinig ijver toonen. - a plate couture:
Totaal verslaan. - le fer : IJzer smeden;
schermen. Il y a longtemps qu'il bat le fer:
Dat werk heeft hij al lang bij de hand . z.
platre 2. 6. Slaan, roeren. - du tambour:
Trommelen. - le tambour: Fen signaal
op de trommel geven. Faire - le tambour pour : Doen omroepen. - la mesure:
De maat slaan. 7. Bespoelen, klotsen tegen.
Teisteren (storm ) . 8. Aanslaan tegen,
aanraken. Sa robe lui bat les talons: Haar
japon slaat tegen haar hielen. Cet ivrogne
bat les murs: Die d. schuurt langs de muren.
9. Doorkruisen, verkennen, afloopen, rondreizen. - le pave: Rondslenteren. - du
pays: Veel rondreizen ; (f ig. ) over alles
redeneeren. - la campagne: Op verkenning
uitgaan ; (f ig. ) doorslaan; ijlen (zieke);
onzin vertellen. - la mer: Kruisen. l'estrade : Op verkenning uitgaan.
H. Battre onov .w .: Kloppen, tikken ; beuken, kletteren, klotsen , klappen ; kloppen
(deur ). Le c ceur lui bat : Hij is bewogen. Rien
ne bat sous sa mamelle gauche : Hij heeft geen
hart, - geen moed. - des flancs: Snel ademen . Ce cheval bat des flancs : Dit p. is dampig. Tara que le cceur me lattra : Zoolang
ik leef. Le fer de ce cheval bat: Het hoefijzer
raakt los. - de la Me contre les Imes:
Met het hoofd tegen den muur loopen.
du pied la terre : Stampvoeten. -- (des
pieds et) des mains: (Met handen en voeten ) applaudisseeren. Le tambour bat: De
trom wordt geroerd. HI. se -: Vechten,
strijden. Duelleeren. Elk. slaan, plukharen.
Wedijveren. - en duel: Duelleeren ; (f ig.)
het niet eens zijn. - a la perche: De vleugels tegen de stang slaan ; (fig. ) zich
vruchteloos vermoeien. - les liana: Zich
aftobben. - l' ceil de: Geen zier geven
om. - la poitrine : Schuld bekennen. Le
lion ce bat les flancs avec sa queue : De 1.
geeselt zich de zijden.
Battu bv.nw. : 1. Ge-, verslagen. II
ne se tient pas pour -: Hij geeft den moed
niet verloren. V aisseau -: Ontredderd s.
- des 'lots ; - de la tempete : Geteisterd door
de zee ; - storm. Lait -: Karne melk. Etre
de l'oiseau : Ontmoedigd zijn (door een
reeks van onheilen). Avoir les geux -s:
Blauwe kringen om de oogen -, gezwollen
o. hebben. Paupières -es: Een vermoeide
uitdrukking in de oogen. J'en ai les oreilles
-es (et rebattues) : Ik heb er (meer dan)
genoeg van gehoord. II est - et content:
Hij neemt 't goed op. 2. Bewerkt. Du fer
-: Bewerkt -; plaatijzer. Chemin -: Druk
begane -; gebaande weg; (fig. ) sleur. Les
chemins -s: De bekende weg. / m.:
Verslagen candidaat. z. amende 1. d'or: Gouddraad.
Battue V. : 1. Drijf-, klopjacht. Het
opjagen (wild). La police a fait une -:
De p. h. een wijk nauwkeurig afgezocht.
2. Hoefslag (paard ). Batture v. : Ondiepte.
Lijm van verguldsel. 't Kloppen.
Bau m. : (Dek )balk.
Bauche v. : Mortel van leem en stroo .
Baudet m.: Grauwtje, ezel. Stommerik.
Zaagbok . Baudirov.w.: (j a c h t ) Aanhitsen .
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Baudoin m. : Boudewijn.
Baudrier m. : Sabel-, degenriem, -band.
En -: Dwars over de borst. (sterrenk.)
Le - d'Orion: De gordel van 0.
Baudroie v. : Zeeduivel.
Baudruche v. : Gaud y lies. Gummistof.
(k i n d.) Ballonnetje. (f ig.) En -: Vol
wind.
Bauge v. : Leger (wild zwijn). Nest
(eekhoorn). (f ig.) Vuile waning. Vuil
bed. Stroo en teem. Banger onov .w . :
Legeren.
Baume m. : 1. Balsem. Il fleure comme
-: Hij riekt zeer lekker ; (fig.) zijn naam
is onbevlekt. Je n'ai pas foi dans son
-: Ik vertrouw zijn woorden niet. C'est
du - sur ma blessure : Dat is een pleister
op mijn wand. 2. Zalf. - vulneraire. Spijkerbalsem . - d'acier: Instrumenten, „'t
mes". 3. (fig.) Vertroosting, verkwikking.
Baumier m. : 1. Balsemboom. 2. Zevengetijdeklaver..
Bayard bv.nw.: Praatziek, babbelachtig. I m.: Babbelaar. (leger) Kanon.
Bavardage m. : Gebabbel; geleuter. Bavarde v . : Babbelaarster . (v olk ) Tong.
Bavarder onov .w . : Babbelen ; leuteren.
Uit de school klappen. Bavarderie v. :
(oud) Babbelzucht. Praatje.
Bavarois : Beier. Beiersch. Bavaroise
v.: Thee -, koffie -, chocolade met warme
melk en stroop van steenbreekvaren (plant).
Roomvla .
Bave v. : Kwijl, slijm. Spindraad (zacht) .
Saver onov .w . : Kwij len . V loeien , vlekken
(inkt). (dichtk.) Schuimen. (fig.) - sur
qn: fem. bekladden. Baverette v. : Hartje.
Bavette V. : 1. Slabbetje, kwijldoekje. Etre
encore a la -: Nog niet droog achter de
ooren zijn. Tablier a -: Schort met 'n
hartje. (fig.) Tailler une -: Een praatje
maken. 2. Borstlap. Sliklap (fiets). Lap
vleesch . Baveuse v . : Slijmvisch . (p la t )
Krant. Bayeux : Kwijlend. Vol slijm. Waaruit etter komt. Half gaar. Niet zuiver.
Bavrere v. : Beieren.
Bavoeher ov.w. : Onzuiver -, slordig
afdrukken. - teekenen, - graveeren. afwerken. Bavoeheux : Onzuiver. Bavo chure v.: Onzuiverheid. Bavoir v.: Kwijldoekje. (plat) Krant.
Bavoler onov .w . : Laag vliegen.
Bavolet m.: Boerinnenmuts. Afhangsel
van een vrouwenhoed. Lus aan damestasch.
Bavure v.: Vormnaad (van 't gieten),
braam. Uitstekend velletje na het vijien
der nagels. (f i g.) Gebrek.
Bayadere v. : Indische danseres.
Bayard m. : Beiaard (paard der Heemskinderen ).
Bayart m. : Berrie, draagbaar.
Bayer onov .w . : Gapen Met open mond
kijken naar. - aux corneilles: Onnoozel
in de lucht kijken. - apres : Begeerig
kijken naar. Bayeur m. : Lanterfanter.
Suffer.
Bayonnette z. balonnette.
Bazar m.: Markt (in het Oosten). Warenhuis . (v o 1 k ) Hu israa d . School, „hok " .
Huis. Rommelboel, bezending. Tout le
-: De heele rommel. - de charite: Weldadigheidsfeest , fancy-fair. Bazardage m.
en -der ov.w. : (Het) verpatsen, - ver-
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schacheren, - wegdoen. (Het) 't onderste boven keeren. Bazardier m. : Bazarhouder.
Bdelle v. : Aardmijt.
Beant: Wijd gapend, - geopend ; wijd.
Bouche -e: Met open mond ; (fig.) sprakeloos .
Bearnais : Uit Beam. Bearnees. Le -:
Hendrik IV.
Beat : 1. Gelukza lig . (K a t h . ) Door
den Paus g. verklaard. (fig.) Godzalig.
2. Schijnvroom, -heilig. 3. Welbehagelijk.
Beatifiant : Zaligmakend. Beatification v. :
(Kat h. ) Zaligspreking . Beatifier ov .w . :
Zalig spreken. Beatifique: Zaligmakend.
Beatifies v .mv . : Fijne vleeschsoorten.
Kleine voorwerpen van devotie. Beatitude
V. : Gelukzaligheid. Volkomen geluk. Titel
van den Paus. Votre B-: Uwe Zaligheid.
Les (huit) -s: De zaligsprekingen van
de Bergrede.
I. Beau, bel, belle bv.nw. : 1. Schoon,
mooi, fraai, lief. - comme un amour, le jour: Wonderschoon. - a force d'are
laid : Mooi van leelijkheid. Le - monde:
De groote wereld (z. 4); - lente ; - jeugd.
Un - jour, un - matin: Op zekeren dag,
- morgen. - homme : Welgeschapen m.
Mourir de sa - mort : Een natuurlijken
dood sterven. A la - etoile: Onder den
blooten hemel. - time: Deugdzame ziel.
- somme: Aanzienlijke s. Mon - argent:
Mijn lieve dubbeltjes. Bel et bon: Goed
en wel. En Mire de belles : Mooie (domme)
streken uithalen. - age: Hooge 1. (z. 3).
De -s promesses : N ietszeggende b. La
donner belle a qn : Iem. de kans schoon
laten ; - een koopje leveren, - wat wijsmaken
(z. bailer 2). Traiter qn de la - facon,
- maniere: fem. streng behandelen. En
faire voir de belles a qn : fem. ruw behandelen,
- mishandelen. 11 en verra de belles: Hij zal
nog wat beleven. Il m'en a conte de belles:
Hij heeft me zotteklap verteld. Tout -I
Bedaar wat I Zacht wat 1 Koest (hand )1
De plus - en plus -: Hoe langer hoe
mooier. De plus belle: Op nieuw, nog sterker. Voir tout en -: Alles van de gunstigste zijde bezien. La manquer belle: Een
mooie gelegenheid laten ontsnappen. Voila
un - homme pour : Hij is er wel de man
naar om. - mer : Kalme z. Vous avez
fait la une - affaire: Je hebt daar wat
doms uitgehaald. Arriver - premier:
Met een goeden voorsprong a. (met faire)
II fait -: Het is mooi weer. Il y fait -:
Het is er aangenaam, - prettig . II fait se promener : Het is mooi weer om to wandelen. Il fait - voir: Het is een mooi gezicht.
Il fera - temps (jour), quand: Men zal
nog lang moeten wachten voor. Il fera quand...: Ik bedank ervoor om. . . Il ferait voir: Ik zou wel Bens willen zien, 't zou
me wat moois zijn (als). 11 fera - quand
je remettrai les pieds chez lui : Hij ziet me
zoo gauw niet weer terug. (met jeu) A jeu, - retour : Leer om leer; (f ig.) veel
kans van slagen hebben, maar zien dat
alles mislukt. Donner - jeu a qn : fem.
een mooi spel geven; (f ig.) iem. de kans
schoon geven. Avoir - jeu : Goede kaarten
hebben ; (f ig. ) zeker zijn, dat men winnen
zal, 't gemakkelijk -, een goede gelegenheid
hebben. Il a - jeu (avec vous): Hij heeft
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(bij U) gewonnen spel. Faire voir - jeu
a qn : Iem. bedotten. Voir - jeu : Er leelijk
aan toe zijn. II verra - jeu: Hij zal nog
eens wat beleven. (met esprit) Bel esprit:
Man van smaak ; (thans) salonletterkundige ; gemakkelijkheid van uitdrukking.
Une femme bel esprit: Een blauwkous. Les
-x esprits se rencontrent : Gij neemt mij
de woorden uit den mond. (met avoir)
Avoir -: Een goede gelegenheid hebben ;
tevergeefs iets doen. A - mentir qui vient
de loin : Wie ver reist, kan heel wat verhalen. Vous avez - dire: Ge hebt goed
praten. Il a - faire : Hij moge doen wat
hij wil. Nous avions - . ..: Het gaf al
niet of we ...
2. Keurig (gekleed). Se faire -: Zich
netjes aankleeden. Un - fits: Een fat, verwaand heertje. La - plume fait le bel
oiseau: De kleederen maken den man. 3.
Uitstekend. Geducht. Mon - ami: Beste
vriend . - joueur: Speler, die zijn verlies goed
verdraagt. - mangeur : Groot eter. Il y
a - jour -, it y a - age que : Het is lang
geleden dat. Une - peur: Een erge schrik.
Un - fripon: Een aartsschelm. De la sorte, - maniere: Duchtig. 4. Deftig, fijn.
Un - port : Een deftig, indrukwekkend
voorkomen. Porter -: Kranig zijn ; geuren,
trotsch loopen, paradeeren. Le - air:
Fijne manieren (wordt thans alleen ironisch
gebruikt). Homme du - air : Man met
deftige manieren. Le - monde: Aanzienlijke -; beschaafde -; fatsoenlijke lieden.
5. Bel et bien, bien et bet, bet et beau: Goed
en wet, maar ... ; kort en goed, ronduit.
II. Beau m.: 1. Fat, modegek. Un vieux
-: Heer op gevorderden leeftijd die behagen
wil door zijn verzorgde uiterlijk . Faire le -:
Pronken ; opzitten (hond ) ; (f ig.) zich op zijn
best voordoen. 2. Het schoone. Le - de
l'affaire: Het mooiste van de zaak. Acheter
du -: Dingen van goede kwaliteit koopen.
Faire du -: Wat moois (doms) uithalen.
Peindre en -: Mooier schilderen dan het
is; (f ig. ) in 't gunstigste daglicht stellen.
Dans (tout) son -: Op zijn allermooist.
3. Mooi weer. Le - fixe: Bestendig mooi
weer. Le temps se met au -: Het wordt
mooi weer. Belle v.: 1. Schoone vrouw.
La B- au Bois dormant : De schoone Slaapster in 't Bosch. Les -s : De vrouwen.
2. Pronkster. Faire la -: Pronken. 3.
Liefje. Ma (toute) -: M'n schatje. 4.
(s p el) Beslissende partij .
Beaueeron: Uit -. Bewoner van la Beauce .
Beaucoup bw.: Veel. Erg, zeer. Flink,
fiks. A - plies: Op verre na. C'est (si)...: Gij moogt blij zijn als ...; 't zegt
veel als ... C 'est - dire : Dat is kras (gezegd ), - een stoute bewering. Connaitre qn
-: Iem. goed kennen. De -: In sterke
mate. II s'en taut de -: Het scheelt veel.
Etre pour - dans : Veel aandeel hebben
in. / m.: Jets groots, - gewichtigs.
Beau-fils (mu. -x-) m.: Stiefzoon.
(s o m s ) Schoonzoon . Beau-frêre (mu.
-x--s) m.: Zwager. Beau-pêre (mu.
-x--s) m.: Schoon-. Stiefvader.
Beauprë m.: Boegspriet (mat de -) .
Beautê v.: Schoonheid. Schoone (vrouw).
Pour la - du fait: Om het mooie van de
zaak. Les -s de l'histoire: De schoone
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trekken uit de g. Etre en -: Haar mooien
dag hebben. Se faire une -: Zich opmaken.
Mourir en -: Kranig sterven. z. diable 1.
Beauveau m.: Passer. Beaux -arts
m.mv . : Schoone kunsten. Beaux-parents
m .mv . : Schoonouders .
Bebê m . : Klein kind. Pop. (f a m . )
Snoes.
Bêbert: (f a m . ) Bertus .
Bebete: Onnoozel, flauw, kinderachtig. I
v.: (kind.) Beest(je).
Bee m.: 1. Bek, snavel, sneb. (grap)
Mond. (f ig.) Avoir - et ongles: Haar op
de tanden hebben. S'escrimer de l'aile
et du -: Alles in het werk stellen. Avoir
le - dans l'eau : Vergeefs wachten op
beloofde dingen. Tenir qn le - dans l'eau:
Iem. met mooie beloften paaien. (oud)
Passer la plume par le - a: Bedotten.
Montrer a qn son - jaune: Iem. laten zien
dat hij onwetend is (z. bêjaune). - a
-: Onder vier oogen. Avoir bon -, - le
- bien affile: Niet op zijn mondje gevallen
zijn. N'avoir que du -: Veel praats hebben.
Se prendre de - avec : Kijven, hooge woorden
krijgen met. Prise de -: Gevecht van
vogels ; (f ig . ) kijfpartij . Se defendre du
-: Met woorden z. v. Etre pris par le -:
In zijn eigen woorden gevangen worden.
Sillier plus haut que son -: Te veel praats
hebben. Cela lui a passe devant le -:
Dat is zijn neus voorbijgegaan. Clore -,
termer le - a qn : Iem. den mond snoeren.
Cela va lui Comber dans le -: Dat krijgt hij
to kluiven. Donner un coup de -: Kwaadspreken ; een snauw geven. Avoir le gele: Met den mond vol tanden staan.
Prompt du -: Dadelijk met een antwoord
klaar. Faire le petit -: Een pruimemondje
zetten ; den neus ophalen. Caquet bon -:
De ekster; babbelzieke vrouw (ook : Marie
bon -). Faire le - a qn: Iem. de les lezen.
Se trouver - a - avec qn: Vlak voor iem.
staan. Nez en - d'aigle: Arendsneus.
(fam.) Mon pauvre petit -: Mijn liefje.
2. Snuit (insect). (plantk.) Mondopening. 3. Mondstuk; punt (pen); tuit (kan) ;
bek (anker). 4. Landtong. 5. Uitstek
(brugpijler). Tong (aan papier, fiche).
Hoorn (aanbeeld). Former le -: Uitspringen. 6. (fam.) Zoentje. 7. Pit, licht.
Brander.- a papillon, - a eventail : Vleermuisbrander. - Auer: Gasgloeilicht.
—degaz:
Gaspit ; straatlantaarn. - renverse:
Hanglicht. (y olk) Tomber sur -, avoir un
de gaz: Een strop hebben.
Bêeane v.: (y olk) Fiets, karretje.
Meard m . : Kromsnavel (vogel ) . (v olk )
Uitgepaaide zalm, „hengst".
Became m . : (m u z . ) Herstellingsteeken .
Fou par - et par bemol: Stapelgek. Passer
de - a bemol: Van den hak op den tak
springen.
Becasse v . : Snip. (f ig . ) Brider la -:
Iem. in 't net krijgen. (fig.) C'est une -:
't Is een gansje, - dom schepsel. - de mer:
Wulp. Beeasseau m.: 1. Jonge snip.
2. Strandlooper. - variable : Bonte s.
cocali: Krombek-s. Bêeassier m.:
Snippenjager. Bêeassin m.: Jonge watersnip . Becassine v.: 1. Watersnip. Grande
-, - double: Poelsnip. Petite -: Bokje`,
pink . - de mer: Kemphaan . 2. (f ig . )
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Gansje . Bee-a-terre (mu. onv.) m . : Fuut .
Bec-cornu (mu. —s--s) m . : Bedrogen
echtgenoot . Pummel . Bee-croise (mu.
—s--s) m : Kruisbek Bee-Wfine (mu .
—s-d's—) m. : Aanslagbeitel . Bee-decanard (mu. —s-de--) m . : Zuigglaasje .
Bee-de-eane (mu. —s-de--) m . : Tang
(geneesheer ) . Deurknop . Loopslot . Treinsleutel. Bee-de-eorbin (mu. --s-de--)
m. : Ravebek (tang ) . Breeuwhaak . Wandelstok met haak . Holle beitel . En —: Omgebogen . Bec-de-grue (mu. —s-de--) m . :
Tang (heelmeester ) . (p la n tk ) Re igersbek .
Bee-de-lievre (mu . —s-de—) m . : Hazenmond, -lip. Bee-en-fourreau (mu. —sen--) m . : Scheedesnavel . Bee-figue (mu.
—s--S) m . : Vijgeneter (vogel ) . Bee-fin
(mu. —s--s) m . : Fijnsnavelige (vogel)) .
Bechage m . : Het spitten .
Béchamel v . : Witte melksaus .
Beehard m . : Houweel met twee punten.
Beehe v . : Schop , spade . (m ) Remspoor
(geschut ) .
Beche-de-mer v . : Zeekomkommer. Tripang .
Beehe-fourche (mu. —s--s) v.: Aardvork. Beehement m . : Het spitten . Becher
ov .w . : 1. Omspitten. J'aimerais mieux —
la Jerre: Ik weet niet wat ik liever deed.
2. (p la t) Kwaadspreken van . Beeheur m . :
Spitter. . (gra p ) Kwaadspreker. Beeheuse
v . : Sp itmachine
Bechique m. en by .nw . : (Middel ) tegen
hoest .
Beehoir m . : Breed houweel. Beehotter
ov .w . : Luchtig omspitten.
Bec-jaune z. bejaune.
Becot m . : (v olk ) Zoentje . Gros —:
Smok . Becoter ov .w. : Zoenen . Se —: Trekkebekken . Beequ.... z . bequ... Beequecornu (mu. —s--s) m . : Dwaas . Beetanee
. : (v olk ) Voedsel , vreten.
Bedaine v . : Dikbuik . Buikje .
Bedane z. bee-Wane.
Bedeau m . : Kerkdienaar, -wachter ;
knster (y r° eger ) Pedel . Bedeaude: Tweekleurig . / v. : Mantelkraai.
Bedegar m. : Bedeguar, hondsrozenspons
(een gal ) .
Bedon m . : Dikke buik. Dikzak . Trom .
Bedondaine v. : Doedelzak . Dikke buik.
Bedonnant: (Dik )buikig. Die een buikje
krijgt . Bedonner onov .w . : Een buikje
krijgen.
Bedouin : Bedoelen. -sch.
Bee : Bouche —: Met open mond . A
Wijdgeopend . Beer z. bayer.
gueule
Beethovenien: Van Beethoven.
Beffroi m . : Wachttoren, belfroot, belfort . Alarmklok . Klokkestoel . Verplaatsbare toren (— roulant, storm loopen )
Begaiement, -gayement m. en -gayer
ov.. en onov .w . : (Het)) stotteren , stamelen ; - beginnen to spreken .
Begonia m . : Begonia.
Begu, —rne by .nw Voorteekenend (paard) .
m . : Twijfelaar..
Begue by .nw. : Stamelend , stotterend I
m . Stamelaar,, stotteraar
Begueule v . : Nufje. Faire la —: Zich
preutsch aanstellen by .nw . : Overdreyen preutsch , nuffig. Begueulerie v.,
4sme m : Nuffigheid
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Beguin m . : 1. Nonnekap. Kindermutsje .
Mijnwerkerskapje . Damesautokapje . Oorkapje (v. paard). (fain.) Je lui ai lave
son —: lk heb hem eens doorgehaald.
2. Plotselinge liefde van korten duur..
Beguinage m . : Bagijnhofje , -enklooster.
(f ig. ) Femelari; , kwezelarij . Beguine v.:
Bagijn (f ig. ) Femelaarster, kwezel.
Begum v . : Begum (moeder, , zuster.
weduwe van een Indischen vorst )
Behague m . : Behague-schaap .
Beige : Geelachtig grijs
Beigne v . : Opstopper Bult.
Beignet m.: Poffertje — aux pommes:
Appelkoekje. — de miel: Bolus. — souffle:
Sneeuwbal.
Bejaune m . : 1. Nestvogel , kaaldotter.
Bek van een nestvogel . 2. (f ig. ) Broekje,
melkmuil, kwajongen (z . bee 1).
Bel z. beau. Philippe le Bel: Philips de
Schoone .
Belandre v . : Bijlander, groote aak .
Ziekentransportwagen .
Belant: Blatend . (f ig. ) Flauw.. Onvast
(stem ) . Bélement m. : Geblaat. Beier
onov .w . : Blaten. (f ig. ) Zingen. Brebis
qui bele perd sa goulee: Als de katten
muizen, mauwen ze niet. La brebis bele
toujours de meme: 't Blijft altijd hetzelfde.
Bel-esprit: 1. Schoongeesterij ; letteren .
2. (mu. beaux-esprits) z. beau 1 (kol.
181). Belette v . : Wezel .
Belga m . : Belga, vijf Belgische franken.
Beige: Belgisch . Belg . Belgieisme m . :
Belgische zegswijze . Belgique v . : Belgie.
Belgrade v . : Belgrado
Belial: Belial. Fits -, enfants de —: Atgodendienaars , Belialskinderen .
Belier m : Ram . Stormram . Heiblok .
Ramtorenschip . Coup de —: Plotselinge
drang (in waterleiding ) ; (f ig. ) hevige
golfslag, beukende slag. hgdraulique:
Waterram Beliere v . : Ring (klepel,
lamp, oorbel ) Sabelriem . Bel (hamel ).
Belisaire m . : Belisarius
Belitre m. : Prul. (vroeger) Schooier.
Belladone v . : Doodkruid. Alcaloide
er uit, belladonna . Bellatre by .nw . : Popperig mooi . j m . : Behaagziek jongmensch,
„mooie man" . Pronker . Belle z . beau.
Belle-il-voir (mu. v . : Bezemzoutkruid . Belle-dame (mu. —s—s) v . :
Doodkruid . Schoenlapper (insect) . Bellede-jour (mu. —s-de--) v . : Driekleurige
winde . Belle-de-nuit (mu. —s-de--) v . :
Nachtschoone . Belle-famille (mu —s--s)
v . : Aangetrouwde familie . Belle-fille (mu.
—s—s) v . : Stief- Schoondochter . Bellefleur (mu. —s—s) v . : Bellefleur. Bellemaman (mu. —s—s): (s p o t ) Schoonmama . Stief- , Schoonmoeder. . Bellement
tusschenw . : Zacht wat I Bedaar ! Koest wat I /
bw . : Flink . Keurig. Zachtjes, gematigd,
Belle-mere (mu. --8-s) v . : Schoon- .
Stiefmoeder. . Belles-lettres v .my . : De
letteren. Belle-soeur (mu. —s--s) v.:
Schoonzuster.
Bellicisme m . : Oorlogsverlangen . Bellieiste m . : Oorlogsvoorstander . Belligeranee v.: Staat van oorlog. Erkenning als
oorlogvoerende mogendheid. Belligerant
m. en by .nw. : Oorlogvoerend ( yolk ) .
Belliqueux : Oorlogzuchtig. Krijgshaftig
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(f ig.) Twistzoekend. Tot den krijg aansporend. Bellone v.: Bellona (godin van
den oorlog).
Bellot, -te by .nw . : Snoezig / m . en
Snoesje. / v.: Kruisjassen (partie de-) .
Bellovaque: U it - . Bewoner van Beauvais .
Belluaire : Dierenbevechter (der Ouden).
Dierentemmer (thans).
Belone v.: (dierk.) Geep.
Belvedere m.: Mooi uitzicht. Koepel
voor een m. u. L' Apollon du -: Het Apollobeeld in een koepel van 't Vaticaan.
Belzebuth (spr. -bute) m.: Beelzebub.
Bemol m . : (m u z ) Molteeken. Verla gings-. Mi -: Es. Bemoliser ov.w.: Met
een molteeken voorzien. (fig. ) Afstemmen.
Ben: (y olk) = bien.
Benarde v.: Slot met vasten schoot.
Benedicite m . : (Ka t h . ) Kort gebed
voor den maaltijd. Dire le -: Bidden.
Benedictin, -e : Benediktijnermonnik.
-non. Travail de -: Werk waarvoor langdurige en geduldige onderzoekingen noodig
zijn. De la -e : Likeur. Benediction v.:
1. Zegen (wensch ) , heilbede . Inwijding,
-zegening. - nuptiale : Huwelijksinzegening.
2. Zegen, gunst, genade des hemels. C'est
Dat is een lust om te zien. Un pays
une
de Een gezegend land. 3. Des -s : Lof,
prijs, dank. Sa memoire est en -: Hij blijft
in gezegend aandenken.
Benef = Benefice m.: 1. Voordeel,
nut. Le - du temps: Het voordeel dat
men verkrijgt door uitstel. 2. (recht)
Voorrecht, weldaad, begunstiging. - edge:
Vrijstelling omdat zekere leeftijd niet bereikt
of overschreden is. Lettres de - d'clge:
Meerderjarigverklaring. Sous - d'inventaire:
Onder voorrecht van boedelbeschrijving;
(f ig.) onder zeker voorbehoud. 3. Hulp
(der natuur). 4. - feodal: Leengoed. 5.
Prebende, prove (- ecclesiastique). Les
chevaux courent les -s, les tines les attrapent:

De paarden die de haver verdienen krijgen
ze niet. 6. Winst. - espere: Imaginaire w.
C'est tout -: 't Is zuivere winst. Mes
petits -s: Mijn fooitjes. Representation a
Opvoering ten bate van iem. Au de: Ten bate van. Beneficiaire bv.nw.:
1. Van een prove. 2. Part -: Winstaandeel. I m.: Erfgenaam onder voorrecht
van boedelbeschrijving. Iem. die een prebende heeft . (s c houwb.) Beneficiant.
Voordeeltrekkende, iem. die de vruchten
plukt van; rechthebbende; begunstigde.
Nemer (van wissel). Beneficial : Van een
kerkelijk ambt. Beneficier m.: Provenier.
onov .w . : Voordeel trekken, profiteeren.
Winnen. Genieten. (recht) Krijgen.
Benet m.: Onnoozele hals, bloed.
bv.nw.: Onnoozel, stom. Benevole: Welwillend, goedgunstig. / m.: Vrijwillige
hulpkracht. Benevolement: Gaarne. Goedgunstig .
Bengalais (spr. bin-) m. en bv.nw.:
Bengali. Bengaalsch. Bengale (spr. bin-)
m.: Bengalen. Feux flammes de -: Bengaalsch vuur. / v.: Bengaalsche roos. Bengali (spr. bin-) m.: Bengaalsche taal.
Rijstvogeltje.
Benevent m.: (aardrijksk.) Beneventurn, (thans) Benevento.
Benignement: Goedaardig, vriendelijk.
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Benignite v.: Goedaardig-, inschikkelijk-,
zacht (z inn ig )he id . Goedaardig karakter
(ziekte). Benin, -igne: 1. Goedaardig.
2. (iron.) Zwak gemakkelijk te bedriegen.
3. Gunstig, weldadig .4. Goedaardig(ziekte ) ;
gevaarloos. 5. Zaeht werkend (middel).
6. -igne m . : (n a a m ) Benignus .
Muir ov .w . : 1. ( In )wijden , -zegenen
Gods zegen inroepen over. 2. Loven, prijzen,
verheerlijken. - Dieu: God eer en lof
geven. Dieu -, le ciel en soil beni: Den
Hemel zij dank. 3. Zegenen, voorspoedig
maken, de overwinning geven. Dieu coos
benisse! Wel bekome het u (als iem. niest);
God zegene a (een arme); dat is ook wat
moois (ontevreden). Beni entre tous:
Gebenedijd. Benit: Gewijd. Pain -: Gewijd
brood, avondmaals-. Rendre le pain - :
't Avondmaalsbrood aan de parochiekerk
schenken en 't weer uitdeelen. (fig.) C'est
pain - pour lui: Dat is zijn verdiende loon,
dat is net goed. Eau -e : Wijwater. Donner
de l'eau -e a qn : Iem. het wijwater aanreiken; (fig.) - veel beloven, maar weinig
doen. Payer qn d'eau -e : Iem. paaien. De
l'eau - (de cour) : IJdele beloften. Benissage m.: Geklets ; goedpraten. Liefdoenerij,
't den jabroer uithangen. Benisseur m.:
Jabroer ; lofredenaar. Deugdzame ziel.
Schijnbaar braaf man. I bv.nw.: Lief,
-doend. Benitier m.: Wijwatervat. -bakje.
z. diable 1. Reuzenschelp.
Benjamin (spr . bin-) m.: 1. Benjamin.
2. en -ine v.: (fig.) Lieveling, moederskindje.
Benjoin (spr bin-jouin) m . : Benz° 6
(soort hars).
Benne (spr. bann') v.: 1. Draagkorf .
2. - voor druiven. 3. Mand (in mijn).
4. Bak (waarin mijnwerkers afdalen). 5.
V ischweer . 6. Open , platte vrachtauto , truck .
Benoit m . : (n a a m ) Benediktus .
bv.nw.: 1. Schijnheilig, zoetsappig. 2.
Heilig, gebenedijd (Maagd). Benoite v.:
Nagelkruid. Benoitement bw.
Benthique (spr. bin-): Die in verband
met de aardkorst leeft.
Benzine spr . bin-) v.: Benzine. Benzoate
(spr • bin-) m.: Benzoezuur-zout. Benzoique (spr. bin-): Acide Benzoezuur.
Benzol (spr bin-) m.: Benzol. Benzomoteur (spr. bin-): Met benzine gedreven.
Beotien m . : Beoti (f ig. ) Botterik ,
domoor. / bv.nw.: Beotisch, (fig.) Bot,
ongeletterd ; ongevoelig voor kunst; onmuzikaal. Beotisme m.: Dom-, bot-. Smakeloosheid.
Bequee v.: (Vogel)bekvol. Donner la
- a: Voederen. Bequeriau m.: Uitslag
aan lippen en neus. Bequet m.: Neusje
(schoen). (drukk.) Papierstrookje, dragertj e . (v olk ) Zalm . Bequeter ov .w . :
Pikken. ( y olk) Peuzelen aan. / se -:
Trekkebekken, elk. liefkoozen. Bequillard
m.: Man op krukken. (f a m. ) Oude sukkel.
Bequille v.: 1. Kruk. Marcher avec des -s:
Op krukken gaan. 2. Korte hark. 3. Deurkruk . 4. -Knop (stok). Handvat. (z-eev. )
Schoor. Staartsteun (vliegtuig). Bequiller
onov .w . : Op krukken gaan. I ov .w . :
(zeev.) Stutten, schoren. (landb.) Licht
omharken. Bequillon m.: Bek. Krukstok.
Ber z. bers.
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Berbere bv.nw.: Berbersch (N .-Afrika ) .
m . : Berber. -taal.
Berberis (spr . -iss) m.: Berberisseboom,
zuurbes.
Bercail m.: Schaapskooi. (f ig. ) De
schoot der kerk. De huiselijke haard.
Beree v . : (p la n tk.) Berenklauw..
Berceau m. : 1. Wieg. Des le -: Van
kindsbeen af. Plouffer le monstre au -:
Het kwaad in de geboorte smoren. 2. Bakermat, geboorteplaats. 3. Begin. Au -:
Opkomende, beginnende. 4. PriOel. Overwelfde laan (allee en -). Voirte en -:
Tongewelf. 5. Slede (onder 't schip);
onderstel. Ketelfundatie. (kunst) Wieg.
Bercelonnette v.: Wiegje. Bernement
m . : Gewieg . Berner ov .w . : 1. Wiegen .
Schommelen. J ' ai ete berce de ces Hats:
Men heeft mij dat in mijn jeugd honderdmaal verteld. (fig.) Le diable le berce:
Hij is zeer gejaagd. 2. Om den tuin leiden,
paaien. 3. Zinnen over. I se - : Wiegelen.
(f ig.) - de : Zich vleien met, - verluqtigen
in. Bereeur,, -euse bv.nw.: Slependzangerig. Bereeuse v. : Vrouw die een
kind wiegt. Pleegzuster voor creche-kinderen . Wiegelied. Schommelwieg. -stoel.
Berdin m. : Schapenteek.
Bêrenger m . : (n a a m . ) Berengarius .
Beret m.: Baret. Matrozenmuts. alpin: Alp ino (muts ), „alp ientje " .
Bergamasque m . : Bewoner van Bergamo. / v. : Italiaansche dans. Bergame v.:
Bergamo. Behangsel uit B. Bergamote v.:
Bergamotpeer. -citroen. -balletje. Essence
de -: -olie . Bergamotier m . : Bergamotcitroenboom .
Berge v. : 1. Steile oever, - kant, rotskust. 2. z. barge 3. 3. Berm (weg).
4. (fam.) Jaar.
Berger m.: 1. (Schaap )herder. L' eloile
du -: De avondster,, Venus ; (p I a ntk . )
stervormige waterwederik. (fig.) Les -s
du peuple: De leidslieden. 2. (f am. ) Geliefde . L'heure du -: 't Schemeruurtje
voor minnenden. 3. Herdershond, „herder".
Bergere v . : (Schaap) herderin . La de Domremy : Jeanne d 'Arc . 2. Kwikstaart.
3. Geliefde. 4. Opgevulde ruststoel. Ber gerette v.: Herderinnetje. Kwikstaart.
Honigwijn. Herdersliedje. Bergerie v. :
1. Schaapskooi. Enfermer le loup dans la
-: Onverzichtig iem. met kwade voornemens (vooral ten opzichte van een vrouw)
binnenlaten. 2. Herdersdicht. Bergeron nette v. : Kwikstaart. - des ruisseaux, grise: Witte -.
Beriberi m.: Beriberi. Beriberique m.:
-lijder.
Bern z. beryl.
Berle v.: Watereppe (plant)).
Berlin v.: Berlijn. Berline v.: Groot,
vierwielig rijtuig . (mij n b . ) Kolenwagen .
Berlingot m. : 1. Coupe. 2. Oud, slecht
rijtuig. 3. Dropjujube; balletje. 4. (fa m. )
Vliegtuig, „kist". Berlinois : Berlijner.
Berlijnsch.
Berloque z. breloque.
Berlue v.: (geneesk.) Schemering voor
de oogen. Sneeuwblindheid . (f a m . ) Vous
avez la -: Het schemert u voor de oogen ;
(fig.) ge oordeelt verkeerd.
Berme v.: Berm, rand van den wal.
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Bermudes v .mv. of Iles -: Bermuda eilanden . Bermudien bv.nw. en m. : Van
de -. Bewoner der Bermuda-e. Bermudienne
v. : Lelie der Bermuda-eil.
Bernable : Die verdient bespot te worden.
Bernaehe , -acle v.: 1. Brandgans.
- cravant, - a collier : Rotgans. 2.
Eendenmossel.
Bernard m . : Bernard (us ) . Bernardin ,
-e : Monnik -, non der orde van St.-Bernardus . Bernard-1' (h )ermite (mu. ono.)
m.: Sint-Bernardskreeft.
Berne v .: 1 . Deken om iem. te jonassen .
Het jonassen. (f ig . ) Spotternij . 2. (z e ev . )
Sjouw (opgerolde vlag). Metire le pavilion
en -: De vlag halfstok hijschen. 3. (a ardr ij ksk . ) Bern. Bernement m. en -er ov..
w.: (Het) jonassen. (fig.) - foppen. Ber neur m.: Fopper.
Berniele v. : (v o I k) 1. z. bernache. 2.
(d jerk. ) Patella.
Bernique tusschenw . : (f a m . ) M is I Jo
wel I Morgen brengen I
Bernois m. en bv.nw.: Berner.
Berquinade v . : Smakeloos kinderverhaaltje met veel moraal (zooals De brave
Hendrik bij ons).
Berrichon (s o ms -uyer ) m . : Bewoner
van Berry. Riviervaartuig. / bv.nw.: Uit
Berry.
Bers m.: 1. Wieg. Ce qu'on apprend
au - Dure jusqu'aux vers : Jong gewend,
oud gedaan. 2. Wieg, bedding (scheepshelling).
Berthe v.: 1. Bertha . Du temps of/
la refine - flail: In den goeden, ouden tijd.
2. Kleine kraag; pelerine. 3. Melkvat, -bus.
Bertillonnage m. : Systeem van menschenopmetingen door A. Bertillon bedacht.
Beryl m. : Beril-, zeewatersteen.
Besace v.: Bedelzak. Porter la -:
Bedelen. Etre (reduit) a la -: Tot den
bedelstaf gebracht zijn. Reduire qn il la
-: iem. ruineeren. Besaeier m.: Bedelaar. . Besaigre : Zurig. (fig.) Scherp.
Besaigue v.: Steek-. (vroeger) Strijdbijl. Glazenmakershamer.
Besant m. : Byzantijnsche munt. Penning
(op schild). Besante : Met penningen
er op.
Besel: ( y olk) Veel, een boel, erg. .
Besides v .mv. : 1. Ouderwetsche bril,
„fok " . (s p o t ) Prenez vos -: Kijk beter
uit uw oogen, 2. (nieuw) Uilebril.
Besigue m. : Bezique (kaartspel).
Besogne v. : 1. Werk, arbeid. Bezigheid,
drukte, beslommering. Vak. (ong . bet.)
-s de librairie : Broodschrijverij. Etre en
-: Bezig zijn. Se metire a la -: Aan 't
werk gaan. Aller vile en -: Voortvarend
zijn. Miller de la - a qn: Iem. de handen
vol werk geven. La grosse -: Het ruwe
werk. (Faire) plus de bruit que de -:
Veel praten en weinig werken, veel geschreeuw en weinig wol. S'endormir sur
la -: Langzaam werken. z. abatteur.
(iron.) Vous faites la de belle -: Daar
hebt ge wat moois uitgehaald. Aimer la
- faite: Niet graag werken. Avoir - faile:
Klaar zijn. Je n'avais pas - faite: 't Werk
wilde niet meer vlotten. 2. Het noodige.
Aller a la -: Zijn behoefte doen. Besogner
onov .w . : Werken. - de sa plume : Brood-
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Besogneux—Bezoard

schrijver zijn. Besogneux : Behoeftig.
Besoin m.: 1. Behoefte, nooddruft .
Pour le — de la cause : Om de zaak te
steunen, in 't belang van de zaak. Faire
—: Noodig zijn. Faire ses —s : Zijn behoefte
doen. Au -, en cas de —, si — est: Desnoods,
als 't wezen moet, bij gebrek aan beter.
En tant que —: Voor zoover noodig. Cela
me ferait grand —: Dat zou mij erg te stade
komen. Le — lui a pris de : Hij heeft behoefte
gevoeld om. Sans —: Zonder noodzaak .
Etre — de: Noodig zijn, behoeven. Qu'est-il
— ? Waartoe is het noodig ? Point n' es t
— de : Onnoodig te. Avoir — de : Noodig
hebben, verlangen. Avoir — ailleurs :
Elders iets te doen hebben. 2. Gebrek,
nood, honger. Verlegenheid. Etre dans le
—: Gebrek lijden. Etre au-dessus du —:
Den nood te boven zijn. Tomber dans le
—: Tot armoede vervallen. 3. Noodadres
(adresse au —).

Besson m. en by .nw. : Tweeling.
Bestiaire m. : Dierenbevechter. Boek
met dierenfabels. Bestial : Beestachtig,
dierlijk . —ement bw. Bestialiser ov .w . :
Verdierlijken. Bestialite v. : Dierlijkheid.
Bestiasse v. : Botterik. Bestiau m. :
(n ieuw ) Stuk vee. Bestiaux m .mv . : Vee.
Bestiole v., —ion m.: Diertje. Beta m. :
( y olk)) Uilskuiken. Gros —: Aartsezel.
Retail m. : Vee. Gros —: Groot - (runderen,
paarden, ezels). Menu —: Klein - (varkens,
schapen, geiten). Betaillere v.: Auto -,
wagen voor veevervoer. Masse v.: Domoor..
I. Bete v. : 1. Dier, beest. —s a cornes:
Hoornvee. —s a laine: Wolvee. —s a
poil: Haardragende -. —s de somme , - de
charge : Last-. —s de trait : Trekdieren.
—5 fauves: Herten, rood wild ; wilde
dieren. —s rousses : Ros wild (vos, wolf ).
—s noires: Zwart wild (wild zwijn). —s
I eroces : Verscheurende dieren. Livrer aux
—s: Voor de verscheurende dieren werpen ;
(f ig. ) aan de critiek van onbevoegden
blootstellen. —s sauvages : In 't wild levende
dieren. — a feu: Glimwormpje. Remonter
sur sa —: Zich weer in den zadel zetten ;
(f ig. ) het verlorene herwinnen. — a (bon)
Dieu : Onze-Lieve-Heersbeestje ; (f ig. ) sukkel,. zwak mensch. Chercher la petite —:
Vitten. 2. Mensch. C 'est ma — d'aversion , ma — noire, - ma —: 1k kan hem niet luchten
of zien. — mechante , - maligne —: Boosaardig -. — venimeuse : Kwaadsprekend
mensch. Morte la —, mort le venin : Een
doode hond (beleediger ) bijt niet. Une
(vraie) —, une (grosse) —: 'n Domkop,
botterik ; sukkel. Allons , grosse —: Kom,
lobbes. Une bonne —: Een Joris Goedbloed.
Une fine —: 'n Slimmerd. Faire la —:
Zich dom houden ; zich als een dier gedragen.
La — est dans nos filets : De rat is in de
val. 3. Het dierlijke in den mensch. Dompter
la —: De hartstochten bedwingen.
H. Bete bv.nw.: 1. Dom, onnoozel,
zot. Stompzinnig. — comme une oie , comme thou, - c. un panier,, - c. ses pieds ,
- a manger du foin , - a couper au couteau:
Aarts-, oliedom. On n'est pas plus —,
on n'est pas — a ce point : Z66 iets doms
heb ik nog nooit gezien. Pas si —1 Zoo
dom ben ik niet ! Dank je ! Etre — pour le
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calcul: Dom zijn in 't rekenen. 2. Flauw,

laf . Suf .
Betel m.: Betel (plant, kauwmiddel) .
Betement bw.: Dom. - genoeg. Zoo
maar eens. Tout —: Dood eenvoudig.
Bethleem m. : Bethlehem.
Bethsabe v . : Bathsaba, Bethsaba (vrouw
van Uriah, later van David) .
Betise V. : Dom-, bot-. Stompzinnig-.
Dwaasheid. Prulligheid, onbeduidend iets.
B'etifiage m.: Gedaas, geleuter. . Betifier
onov.w. : Dazen, leuteren. Miser onov.
w. : Domme dingen zeggen. Betisier m . :
Verteller van domme dingen.
Moine v. : Betonie (plant). — de montagne : Arnica. — d'eau: Witte nachtschade.
Betoire v . : Zinkput.
Beton m. : Beton. — agglomere: Cementbeton. — arme: Gewapend beton. Betonnage m. : Betonwerk ; -fundeering. Betonner ov .w . : Betonneeren. Betonniere
V. : Betonmolen .
Bette v.: 1 . Biet. 2. z. blette 2. Bette—
rave v.: Beetwortel. — a sucre: Suikerbiet. Betteravier : (in samenst.) Beetwortel- . / m. : -kweeker ; -suikerwerker.
Betulinee v.: Berkachtige plant.
Muse m. : V ischton . Haverkist.
Beuglant m. : (p la t ) Tingeltangel .
Beuglement m. : Gebulk, geloei. Beugler
onov .w. : Bulken, loeien. (fig.) Brullen.
Beurre m.: 1. Boter. — de ferme : Boerenb . — de laiterie : Fabrieksb . Battre le —:
Karnen. Lait de —: Karnemelk. — frais:
Ongezouten boter. — noir : Bruin gebraden
b. Il a les yeux poches au — noir: Men heeft
hem een paar blauwe oogen geslagen. On
y entre comme dans du — fondu, c'est un
(vrai) —: Dat gaat heel gemakkelijk, 't
is een lust, - een genot. Tartine de —:
Boterham. Promettre plus de — que de
pain: IJ dele beloften doen. Cela va mettre
du — dans ses epinards : Daar zal hij een
buitenkansje aan hebben. Cela ne met
pas du — dans la soupe : Daarvan kan de
schoorsteen niet rooken. Avoir des mains de
—: Onhandig -, ongeschikt zijn, alles uit zijn
h. laten vallen. Pour du —: Voor de grap.
2. — de cacao ; - de coco : Cacao- ; kokosb .
—debcuf:
Margarine. — d'anchois: Fijngewreven ansjovis. 3. (pla t ) Geld. II y a du —:
Daar is wat te verdienen , - te sna a ien . Faire
son —, - ses —s : Zich verrijken door onwettige voordeelen. z . assiette 7 . Cela fait
mon —: Dat is een kaantje voor me. Au
prix az est le —: Als men nagaat hoe duur

alles is. Beurre m. : Boterpeer. Beurree
V. : Boterham. Beurrer ov.w. : Boteren,
Peinture -, maniere -ee: Schildering in de
vette verf . Beurrerie v . . Karn-, boterhuis . Boterfabriek. -fabricage . Beurrier m. :
Boterkoopman. -vlootje. / bv .nw. : Boter-.
Beurriere v . : Boterverkoopster. -vlootje .
Karnton.
Beuverie v.: Zuippartij.
Revue V. : Misslag, vergissing, Hater,
bok .
Bey (spr . be) m. : Bey. Beylical (spr.
be-): Van een bey. Beylieat (spr. be-)
m. : Bey-schap. Beyrouth (spr. beroute)
m. : Beiroet.
Bezel v. : (y ol k) Veel (z . besef ).
Bezoard m .: Bezoarsteen .
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Bi-Bien

Bi: (in samenst.)Dubbel, tweemaal. Un
-: Een kar, - fiets. Grand -: Hooge fiets.
Biadmissible : Met dubbele bevoegdheid.
Biais m.: 1. Schuine richting, het geeren,
hoek van 45°, verstek. De -: Van ter
zijde; met minachting. De -, en -:
Dwars, in de schuinte, scheef. C'est de
-: Dat geert. 2. Middel. Prendre le bon
-: De zaak bij het rechte eind aanvatten.
3. Uitvlucht, omweg, kunstgreep. Uitweg. Prendre qn de -: Iem. op een slimme
manier aanvatten. Prendre une affaire
de -: Slinksche middelen gebruiken.
Cela n'est juste que pris d'un certain -:

Dat is alleen maar waar als men er een
draai aan geeft. Sous ce -: Van dit (verkeerde) standpunt. 4. Schuine strook.
5. Hebbelijkheid, plooi. / bv.nw.: Schuinloopend. Biaisement m. en -er onov.w.:
(Het) geeren, .- schuin loopen. (f ig.)
(Het) slinksche wegen gebruiken, niet
recht door zee gaan. Zachtheid gebruiken,
-er doekjes om winden. Biaiseur m.: Veinzer..
Biarticule : Dubbel geleed. Biaurieulaire : Van de beide ooren. Biaxe : Twee-assig.
Bibaee, -asse v.: Vrucht van den
bibacier, -assier m.: Eriobotrya.
Bibasique : (scheik.) Tweebasisch.
Bibelot m.: Klein sieraad. Speelgoed.
(drukk.) Smoutwerk. Des -s: Snuisterijen. Bibelotage m. en -er onov.w.:
(Het) verzamelen van snuisterijen. Speculeeren in 't klein. Speelgoed verkoopen.
Knutselen. Bibeloteur m.: Verzamelaar
van snuisterijen. Bibelotier m.: Marskramer.
Bibendum (spr. -omm') m.: Gambrinus.
Dikkerd. Biberon m.: 1. Drinkebroer.
2. Zuigflesch. Slangspeen. 3. Schuitje.
Biberonne v.: Vrouw die veel drinkt.
Biberonnerie v.: Kunstmatige voedingsinrichting.
Bibette v.: (f a m.) 1k, „ikkepik".
Bibi m.: 1. „Piot", soldaat. 2. Piepertje.
3. (fam.) Ik, mij. Mon -: Mijn liefje.
C'est - qui le dit: 1k zeg 't. 4. Kinderhoedje. Bibiche v.: (y olk) Schatje. / bv.
nw.: Onnoozel.
Bibine v.: Kroegje. Wijntje. „Panje".
Lekkers.
Bibion m.: Maartsche vlieg.
Bible v.: Bijbel. Papier -: Mailpapier.
Bibliographe m.: Boekenkenner. Bibliographie v . : Boekbeschrijving. Boekenlijst.
Kennis -.0pgave der geschriften over zeker
onderwerp. BibliOgraphique : Bibliographisch . Revue -, bulletin -: Lijst der nieuw
verschenen werken . Bibliologie v. : Boekenkennis . Bibliomane m .: Overdreven boekenliefhebber. Bibliomanie v. : Hartstocht
voor boeken. Bibliophage m.: Boekenschorpioen. Bibliophile m.: Boekenliefhebber.
Bibliophile v.: Boekenliefhebberij. Bibliophilique : Van een boekenvriend. Bibliorhapte m.: - Brievenordener. Bibliothecaire m. en v.: Opzichter en beheerder
eener boekerij. Houder, -ster van een
stationskrantenkiosk.Bibliotheconomiev.:
Bibliotheekwetenschap . Bibliotheque v . :
Boekerij. Boekenverzameling. -schat. -kast.
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-rekje. -reeks, -serie.- de la gare : Stationskranten- en boekenkiosk. - tournante :
Draaibare boekenstander. Rat de -: Boekenwurm. Cet homme est une - ambulante,
- vivante : Die man is zeer belezen. Une renversee: Een warhoofd die veel gelezen
heeft. Biblique: Bijbelsch. Style -:
Krachtige en beeldrijke s. Societe -: Bijbelgenootschap.
Bibus (spr. -uss) m.: Wissewasje. De
-: Van niets.
Bicarbonate m.: Dubbelkoolzuurzout.
- de soude : Dubbelkoolzure soda, zuiveringszout. Bicarbone : Dubbelkoolzuur-.
Hydrogene -: Ethyleen. Bicarre: Vierdemachts-. Bi-eentenaire m.: Tweehonderdjarig jubileum. -e geboortedag. Bicephale:
Tweehoofdig. Biceps (spr. -sepse) m.:
Tweehoofdige (arm)spier. Avoir du -:
Zeer gespierd zijn.
Bicetre m.: Il est bon á mettre ei -,
c'est un echappe de -: Hij is rijp voor
Meer-en-Berg, - 't gekkenhuis.
Biche v.: 1. Hinde. - de lait: Zuigende
h. (fam.) Ma -: Lieveling. 2. Publieke
vrouw. 3. Hertshoornkever (wijfje). Bieher
onov.w.: Bevallen . Goed -, „zoo 'n gangetje
gaan. ; „boteren"; „dik aan zijn". /
ov.w.: Zoenen. Biehette v.: Jonge hinde.
Lief jong meisje. Totebel (net).
Bichof m.: Bisschop (warme wijn).
Biehon m.: Leeuwtje (hond). Hoedenkwastje . L ievertje. Biehonner ov .w . : 1.
Krullen. 2. Opschikken, opsieren. Opmaken (pet b.v.). / se -: Zich mooi
maken. Biehonneur m.: Opmaker.
Bicolore : Tweekleurig. Biconcave : Dubbel holrond. Biconvexe: Dubbel bolrond.
Bicoque v.: Nest, krot. Optrekje. Gat
(plaats). Zwakke vesting. Bicoquet m.:
Helm.
Bicorne bv.nw.: Met twee hoornen,
- punten . / m . : Steek (hoed) ) . Bicycle
m.: Tweewieler. Bicyclette v.: Lage
tweewieler, frets. Het fietsen. Faire de
la -: Fietsen. Bicyeliste m. en v.: Wielrijder, -ster. Bident m.: Gaffel. Vleeschvork. Tandzaad. Bidente : Tweetandig.
Bidet m.: 1. Klein, sterk paard. d'allure: Knol. Pousser son -: Een onderneming goed doorzetten. 2. Waschbekken,
waarop men zit.
Bidoehe v.: (plat) Vleesch. I m.:
Houten paard (in draaimolen). Beurs.
Bidon m.: Dunblad (blik). Veldflesch.
Houten drinkkan. Oliekan.
Biel m.: Schut-, sluiskolk. Kanaalpand,
-afdeeling. Waterloop (molen).
Bielle v.: Drijfstang.
Bien bw.: 1. Goed, wel, mooi. - ne:
Van goede familie. Alter -: Goed staan;
gezond zijn; goed gaan, gelukkig afloopen;
in orde zijn; goed -, gemakkelijk zitten,
- staan, - liggen. Jeune homme (tres)-: Fatsoenlijk, gedistingeerd; die een aangenaam
uiterlijk heeft, „knap"; fijn, elegant j. m.
Etre — ensemble, - avec qn : Op goeden
voet staan (met); erg intiem zijn (met).
(C'est) (fort) -1 (Zeer) goed! Best! Goed
zool Toe maar ! Etre — dans ses affaires:
In goeden doen zijn. Je (le) veux -: lk
vind het goed, mij best. Tout est - qui
finit -: Eind goed, al goed. Faire -,

Bien-aime-Bifurcation

193

faire : Als een rechtschapen mensch
handelen; er goed aan doen (om). Cela
Dat staat (goed, „gekleed" )
fait
C'est - fait, cela: Dat is maar goed ook,
lekker! Nous voila -I Nu zijn we er fraai
aan toe ! Daar zitten we nu ! Se trouver
Gezond zijn ; zich behagelijk gevoelen. Se
trouver - de : Voordeel hebben bij T ant
que mal of que - que mal: Zoo goed en
Of wel.
zoo kwaad als het gaat. Ou
Integendeel, maar wel. C'est-et
Mais
vous : Dat is mooi van u . lui prend de
n'être pas de verre : Het is een geluk voor
hem, dat hij niet van glas is. - lui a pris
de : Het is een geluk voor hem geweest. Il est
- partout oa it n' est pas: Hij voelt zich nergens op zijn gemak. Etre — en tour: In de
gunst staan. 11 est - vu: Hij staat goed aangeschreven. C'est - lui, - vous: Daarin
-

herken ik hem, - u; dat is zoo zijn uw
manier van doen. z . beau (by .nw. 5 ).
2. Zeer, veel, erg, juist. Si - que: Zoodat,
met dat gevolg. Il fail si - que: Hij werkt
net zoo lang tot. - plus: Wat nog erger
is; veel meer. 3. Zeer veel. - d'autres:
Heel veel andere menschen. - peu: Heel
weinig. 4. Ongeveer, wel, bijna . 5. Weliswaar que voegw. : Hoewel, ofschoon.
II. Bien m. : 1. Le -: Het goede, goeds ;
goede zijde, - eigenschappen; welzijn, nut,
heil, voordeel, welvaart ; weldaad ; welstand. De -: Rechtschapen; fatsoenlijk
(vrouw). - public: Algemeen welzijn.
Pour le (plus grand) - de : Ten nutte van.
Vouloir du - a : Het goed meenen met.
Faire pratiquer le -: Weldoen, de armen
helpen . Faire du - a qn: Iem. goed doen,
- een dienst bewijzen; iem. goed bekomen.
Etre du dernier - avec : Zeer goede vrienden
-; al te intiem zijn met. Prendre en -:
Goed opnemen. Rendre le - pour le mal:
Kwaad met goed vergelden. (na ma a ltijd )
Grand - vous fasse! Wel bekome het u I
Pour le - de qn: Om iem. bestwil. Mener
a -: Doen slagen ; - uitkomen (ei). Changer
en -: Ten goede veranderen. En tout ,(et en) tout honneur: In alle eer en deugd.
Arriver

venir -, se terminer

alier

Gelukken, gedijen, slagen. Dire du - de,
parler en - de : Gunstig spreken over.
Porter au -: Overhalen zijn leven te beteren . Se porter au -: Zijn leven beteren.
Le mieux est l'ennemi du -: 't Streven
naar 't betere maakt, dat 't goede soms
lang achterwege blijft. 2. Le -, les -s:
Goed, goederen, vermogen, bezitting, fortuin , erfgoed. z. acquerir. -s de l'esprit:
Bekwaamheden . -s de l' time : Deugden.
-s du corps: Gezondheid. Nul - sans
peine : Voor wat, hoort wat. Avoir du -:
Er warmpjes in zitten. Separe de corps
et de -s: Van tafel en bed gescheiden.
Prendre son - (partout) oil on le trouve:

Zich toeêigenen wat iem. aanstaat. Il
lui reste pour tout -: Er blijft hem niets
over dan. Perir corps et -s : Met man en
muis vergaan. - de famille: Familiegoed,
-bezit. 3. Landgoed, buiten. Avoir du au soleil: Landerijen bezitten. Placer en.
bons -s au s . : In grondwaarden beleggen . 4. 11 a le - de : Hij heeft het geluk van.
Bien-airn6 (mu. ---s): Zeer geliefd,
Fransch-Nederlandsch. 1.
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welbemind. Louis le Lodewijk XV . I
m. : Geliefde, minnaar. Lieveling, oogappel . Bien-dire m. : Welbespraaktheid.
(fa m. ) Keurige taal. Biendisant (my.
---s) : Welbespraakt. Keurig. Bienare m . : 1. Welstand, -vaart. 2. Behagelijkheid , behagelijk gevoel. Bienfaeture
v . : Goede afwerking. Bienfaisanee (spr.
-fez-) v. : Wel-, milddadigheid. Bureau
de -: Armenverzorging. Bienfaisant: 1.
Wel-, milddadig. 2. Heilzaam, verkwikkend . 3. Mild (handen). Bienfait m.:
1. Weldaad, gunst, goedheid, goede
dienst. Les injures s'ecrivent sur l'airain,
les -s sur le sable : Men vergeet de beleedigingen nooit, de weldaden zeer spoedig. Un - n'esl jamais perdu : Wie wel
doet, wel ontmoet. 2. Voordeel, vrucht.
Bienfaiteur, -trice (spr. -fet-): Weldoener,
-ster . Iem. 'die een arme in een gasthuis
koopt. Begunstiger. Bien-fondê m. : Juistheld . Bien-fonds (mu. -s--s) m. : Onroerend goed. Bienheureux : Hoogst gelukkig . Gelukzalig, gezegend. (Ka th )
Le B- Antonio de la Salle : De Zalige
A. de la S. f m. : Gelukzalige. Bien-intentionne (mu. ---s) : Welgezind, toegenegen. Bien-juge m. : Juist vonnis ; juistheld (v . oordeel)
Biennal (spr . bi-enal): Tweejaarlijksch •
Tweejarig.
Bienne v . : Biel (in Zwitserland).
Bien-portant m. : (gene esk .) Gezonde.
Biensêance V. : 1. Betamelijk-, welvoeglijkheid . 2. Geschiktheid. Est-ce
votre -? Staat u dat aan? Biensêant:
Betamelijk, voegzaam, passend. Biensfonds m .mv. : Vaste goederen. BientOt
bw. : Weldra, eerlang, spoedig. A -:
Tot straks. C'est - dit: Dat is gemakkelijk
gezegd. Bien-trouve m. : Akkoordbevinding
(van rekening). Bienveillanee v. : Welwillendheid , gunst. Bienveillant: Welwillend , gunstig, vriendelijk . Bienvenir
ov .w. : Se faire - de : Zich bemind maken
bij . Bienvenu bv.nw. : Welkom . Sogez le
: Wees -. (f a m ) Vous ne seriez pas - a :
Men zou het u kwalijk nemen. Bienvenue
v . : Welkomst. -groet . Gelukkige komst .
Gunstig onthaal. Sourire de -: Verwelkomende g1. Souhaiter la - a : Welkom heeten.
Pager sa Een diner geven bij zijn ambtsaanvaarding.
Bikre v . : 1. Doodkist. 2. Bier. Petite
- faible: Dun -, schar-.
forte, de garde: Belegen -, lager-. - blonde,
blanche : Pilsener
Licht
brune:
Munchener donker - double : Bok-,
salvator-. - plate, - de ménage : Flesschenbier. (fig. ) Enseigne a -: Prullig
schilderij . Ce n'est pas de la petite -:
Geen kleinigheid.
Biez z. bief.
Biffage m.: Doorhaling. Biffe v. : Werking om door te strepen. (lege r ) Infanterie.
Biffer ov .w . : Doorstrepen, -halen . (r echt)
Vernietigen.
Biffinm . : (p la t ) Voddenraper.. (1e g e r)
Infanterist.
Bifide: Gespleten.
Bifteck m. : Lap gebakken vleesch.
Bifurcation v . : Tweesprong, gaffelvormige vertakking. Punt van splitsing.
7
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Bilurque-Billonnage

Overgang naar een andere afdeeling, splitsing in den cursus. Gare de -: Station waar
een zijlijn afgaat. Bifurque: Gaffelvormig.
Bifurquer onov .w . en se -: Zich splitsen.
(f ig. ) Afwijken. Verkiezen (naar een
andere schoolafdeeling, dienstvak ), overgaan (in). 11 bifurquait dans l'intendance:
Hij liet zich bij de i. overplaatsen. / ov .w.:
Aftakken. Bigame bv.nw.: Dubbel gehuwd. / m. en v.: Man die twee vrouwen
-. Vrouw die twee mannen heeft. Bigamie
v.: 1. Dubbel huwelijk, tweewijverij,
tweemannerij. 2. (Ka th . recht) Tweede
huwelijk. Bigarade m.: Bittere oranjeappel. Curacao. Bigaradier m.: Bittere
oranjeappelboom. Bigarre : Veelkleurig,
bont; met verschillende kleuren (oog).
Vermengd met platte en edele uitdrukkingen
(stip). Waarin verschillende standen -,
partijen zijn vertegenwoordigd. Bigarreau
m.: Spaansche kers. Bigarreautier m.:
Spaansche-kerseboom . Bigarrer ov .w . :
Kakelbont verven. (fig.) Afwisselen. Bigarrure v.: Bontheid van kleuren. (f ig.)
Grillige verscheidenheid. Des ---s: Spikkels. Bige m.: Wagen met twee paarden
(der Rome inen ), biga . Biger ov .w .: Zoenen,
„pakken" . Faire bige bige : ('n) Pakkerdje (s )
geven.
Bigle by .nw . : (o u d ) Scheel . I m . :
Brak (hond ) . Bigler onov .w . : (oud )
Scheel zien.
Bignone v.: Bignonia. - du Chili:
Prachtrank.
Bigne v.: (plat; oud) Bult. Opstopper.
Rigor m.: (leger) Koloniaal.
Bigorne v.: Speerhaak (soort aambeeld);
hoorn (daaraan). Bigorneau m.: 1. Bankaambeeld . 2. (dierk.) Alikruik • Bigorner
ov.w.: Smeden op een speerhaak (aambeeld ).
Bigot bv.nw.: Kwezelachtig, fijn vroom.
/ m.: Kwezel, femelaar. Bigoterie v.:
Kwezelarij. Bigotisme m.: Dweepzucht.
Bigoudi m.: Krulijzertje, -pen. Faire
des -s: Krulpennetjes in 't haar zetten.
Bigre, -ment: V erduiveld . / tusschenw . : Sakkerloot.
Bigrille v.: Dubbeirooster (radio)).
Bigue v . : (z e ev . ) Bokkebeen , laadboom .
Bi -hebdomadaire : Tweemaal per week
(verschijnend).
Bihoreau m.: Blauwe kwak, nachtreiger.
Bijon m.: Vloeibare hars.
Bijou (m y . -x) m.: Juweel, kleinood.
Sieraad. 't Kostbaarste. Engeltje. Format
-: Keurig formaat. Bijouterie v.: Juweelhandel. Kleinoodi en , kostbaarheden . Bijoutier, -iere : Juwelier, -ster. Sieradenmaker.
Bijugue: (p lantk.) Dubbelgepaard. Bilabial: Met beide lippen uitgesproken.
Bilabie: Twee lipp ig .
Bilan m.: Balans, afsluiting der boeken.
Deposer son -: Zich failliet laten verklaren.
(f ig.) Faire le - d'une epoque: Opmaken
wat een tijdvak aan goeds en slechts heeft
opgeleverd.
Bilateral : 1. Wederzijds verbindend.
2. Aan beide zijden (gelijk).
Bilboquet m.: 1. Vangbekertje, kelkbal.
2. Duikelaartje. 3. -s: Smout-, bijwerk.
Steenarval. 4. Krulhout. Verguldstaafje.
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Bile v . : Gal. (f ig . ) Toorn ; gal. gpancher sa -: zijn gal uitstorten, zijn toorn
luchten. Se faire (de) la -: Zich zorgen
maken ; verdriet hebben. Biler (se) :
(f a m . ) Zich druk -, dik maken. Biliaire:
Van gal, dat de gal opwekt. Calcul -:
Galsteen . Bilieux: 1. Galachtig . 2. (f ig . )
Oploopend, -vliegend.
Bilingue: In twee talen, waar men twee
talen spreekt. (nat. hist.) Tweetongig.
Bilinguisme m.: Systeem, waarbij twee
talen in een land (b .v. Belgie) gelijk gesteld zijn, tweetaligheid. Bilinguiste :
Voorstander van tweetaligheid.
Bill m.: Wet (sontwerp ) in Engeland.
(fig.) Un - d'indemnite: 't Door de vingers
zien van een onregelmatigheid.
Billage m.: Het trekken (schuit).
Billard m.: 1. Biljart, -spel. -zaal. anglais , - hollandais : Hellende plank met
genummerde hokjes, waarin de bal moet
terugvallen . 2. Drijfijzer. . 3. (I eger )
Operatietafel. Oefenterrein. Billarder ov.
w.: Met een drijfijzer aandrijven. I onov .w.:
Den bal doorstooten. Billardiste m.:
Biljartspeler. Bile v.: 1. Biljartbal.
Jouer la -: Een b. in den zak stooten.
Its son!. a -s egales, - pareilles: Zij staan
gelijk. 2. Knikker. Jouer aux -s : Knikkeren . 3. Kogeltje ; balletje. Roulement à -s:
Kogelbeweging. 4. Houtblok (bois en -).
Pak-. Rolstok. Spoorstok (jaaglijn). Blok,
stut. Pinkelhoutje. Dwarsligger (spoor).
5. (plat) Hoofd. Billebarrer ov.w.: Met
kakelbonte strepen voorzien. Billebaude
v . : A la -: V erward , holderdebolder .
Biller ov .w. : Toehalen (baal ) ; uitwringen ;
pletten (deeg) ; voorttrekken (jaagpaard);
doen kantelen (blok).
Billet m.: 1. Briefje. - doux, - tendre:
Minne-. 2. Bekendmaking, aanplakbiljet.
de faire part: Kennisgeving. 3. Promesse, geldswaardig papier. - de commerce : Handelspapier. - au porteur :
Je vous en donne -,-antoderbl.
flanque mon -: 1k blijf er borg voor. a orare : Promesse aan order, orderbriefje.
4. Kaartje. - circulaire: Rondreisbiljet.
- d'entree: Toegangskaartje. - de faveur:
Vrijb. - d'auteur: Vrijb. van den schrijver
van 't stuk. - de loterie : Lootje. Un blanc: Een niet. - gagnant: Prijs. - de
logement : Inkwartieringsbiljet; nachtverblijfkaart. - de confession : Bewijs van
afgelegde biecht. Le bon - qu'a La (Mitre:
Dit is een belofte, die nooit verwezenlijkt
wordt. Ah! le bon -: Nou, die is goed af.
5. Bankbiljet (- de banque). Billete: Geblokt. Billeter ov.w . : Koopwaren nummeren . Van inkwartieringsbevelen voorzien.
Billette v.: 1. Tolbriefje. -aanduiding.
2. Talhout. Schoorbalk (mijn). Pijp (drop ) .
Langwerpig blokje (wapenschild ) . (b ouwk.)
Kanteelwerk. Seme de -s: Geblokt.
Billevesee v.: Zotteklap, gekkenpraat.
Hersenschim. Beuzelarij .
Billion (spr. bi-li-) m.: Milliard, duizend
millioen.
Billon m.: 1. Kopergeld. Slechte, gesnoeide munt. Plaats waar het afgekeurde
geld wordt omgesmolten. (f ig. ) Mettre
au -: Minachten. 2. Behouwen denneblok.
3. Opgeworpen aardrug. Billonnage m.
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en -onner (ov .w .: (Het ) snoeien (wijnstok).
(Het) geld vervalschen, oude munten
oversmelten. Billot m.: 1. Hak-, keuken-,
beulsblok. J'en mettrais ma tete -, ma main
sur le -: Ik zou er mijn hand voor in 't
vuur leggen. 2. Knor, knuppel (aan hals).
Klopsteen (van schoenmaker). 3. Stang
(koppelpaard). 4. (fam.) Dik boek. 5.
Vruchtenkistje.
Bilobe en -lobe : Tweelobbig. Biloeulaire: Tweehokkig. Bilocation v.: 't Op
twee plaatsen zijn in zijn verbeelding. Bimane : Tweehandig. / m.: - dier, mensch.
Bimbelot m.: (oud) Speelgoed. Snuisterij . Bimbeloterie v.: -winkel ; -makerij.
Bimbelotier m.: -maker; -winkelier.
Bimensuel : Halfmaandelijksch. Bimestriel : Tweemaandelijksch. Bimetallique : Van den dubbelen standaard. Bimêtallisme m.: Muntstelsel met dubbelen
standaard. Bimetalliste m.: Aanhanger
van 't bimetallisme. Bimillenaire by.nw.
en m.: Tweeduizendjarig; -e herdenkingsdag. Bimoteur bv.nw. en m.: Tweemotorig (toestel). Binage m.: Tweede omwerking (grond). Binaire : (rekenk.)
Tweetallig. (sc heik.) Tweevoudig, dubbel-.
(m u z . ) Tweedeelig. Binard, -art m . :
Lage kar. Bine v.: Hak. Biner ov.w.:
Den grond voor de tweede maal omhakken.
I onov.w.: (Kath.) Tweemaal op een dag
de mis bedienen. Binet m.: 1. Lichte ploeg.
2. Profijtertje. (f ig.) Faire -: Van zijn
laatste levensdagen genieten; uitzuinigen.
Binette v . : 1. Hakje . 2. Pruik . 3. (yo l k)
Potsierlijk gezicht, tronie. Bineuse v.:
Toestel om den grond voor de tweede maal
om te werken.
Biniou m.: Doedelzak (in Bretagne).
Binoehe v.: Tweepuntige hak. Binochon m.: Kleine tweepuntige hak. Binoelard m.: (grap) Lorgnetdrager. Binode m.: Lorgnet. Verband (op beide
oogen). Binoeulaire : Voor beide oogen.
Binoir z . binot. Biniime m . : (s telk . )
Tweeledige grootheid. Binot m.: Lichte
ploeg om het zaad te bedekken. Binotage
m. en -er ov.w.: (Het) voor de tweede
maal ploegen.
Bio ... : (in samenst.) Dat betrekking heeft op levende wezens. Bioehimie
v.: Scheikunde van de levende wezens.
Bioehimique: Van de biochemie. Riocrate m.: Voorstander der bioeratie v.
Leer volgens welke de sterken de elite
vormen. Biogeographic v.: Aardrijkskunde der verbreiding der levende wezens
op de aarde.
Biogival: Met dubbelen spitsboog.
Biographe m.: Levensbeschrijver. Biographic v.: Levensbeschrijving. Biographies ov.w.: Een biographie maken van.
Biographique : Betrekking hebbend op
de levensbeschrijving. Notice - de : Het
leven van. Biologie v.: Wetenschap der
levende wezens. Biologique : Dat op de
b. betrekking heeft. Biologiste m.: Bioloog. Biometrique v.: Wetenschap van
den levensduur.
Bion m.: Jonge loot.
Bioxyde m.: (scheik.) Dubbel-oxyde.
Biparti, -ite: Tweedeelig. Bipartition
v.: Deeling in tweedn. Bipede: Tweevoetig.
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I m.: - dier. Beenenpaar (paard). Bipennê,
-pinne : Met twee vleugels. Biphase:
Tweephasig (wisselstroom). Biplace by.
nw. en m.: (Vliegtuig) met twee plaatsen.
Biplan: Met twee vliegvlakken. I m.:
Tweedekker. Bipolaire: Tweepolig. Aan
beide polen levend. Biquadratique: Vierdemachts-.
Bique v.: 1. ( y olk) Geit. (fam.) Knol.
2. Bok. Signet m.: Geitje, sikje. Goudschaaltje. Biqueter onov.w.: Geitjes werpen . Biquette v.: Geitje. Biquot m.. :
Knol. (plat) Arabier.
Biquotidien : Tweemaal per dag (verschijnend). Birefringent : Dubbelbrekend.
Bireme v.: Galei met twee rijen roeiers
aan ieder boord, biremis.
Birbe m.: Oue sok (vieux -).
Biribi m.: (soort) Lottospel. Strafeompagnie.
Birloir m.: Vensterkikker.
Birman : Birmaansch. Birmanie v.:
Birma.
Bis (spr. bi) by .nw. : Grauw, bruin (grijs ).
Pain -: Bruin brood. Pain --blanc;
Bussebrood. / by . (spr . biss) : Tweemaal,
voor de tweede maal; bis (z. bi). -I Nog
eens 1 I m.: Toegift. Avoir les honneurs
du -: lets moeten bisseeren, een toegift
moeten geven. Jouer en -: Als toegift
spelen. Train -: Volgtrein. Bisage m.:
Het oververven. Bisaieul m., -e v.:
Overgrootvader, -moeder. Bisaigue z.
besaigue. Bisaille v.: Grauw meel. Bisannualite v.: Tweejarigheid. Bisannuel:
Tweejarig.
Bisbille (spr. biss-) v . : (f a m . ) Gekibbel ,
gekrakeel.
Biscalen, -ayen (spr. biss-ka-i-in) m.:
(o u d ) Geweer.. -kogel . Kogeltje voor
schrootvuur. Alikas.
Bisehof z. biehof.
Biseornu: Zonderling , grill ig . M ismaakt . Biseotin m.: Hard beschuitje.
Biseotte v.: Geroosterd sneetje brood;
beschuit. Tramkaartje. Biscuit m. : 1.
Beschuit. - de mer: Scheeps-. 2. Gebak,
biscuit. - glace : Geglaceerd b. - de Savoie:
Tulband. - a la cuiller : Kolombijntje.
3. Onverglaasd porselein, biscuit. Voorwerp daarvan. Biseuite: Dubbel gebakken.
Biseuiterie v.: Biscuitfabriek. Biseuitier
m.: Biscuitfabrikant.
Bise v.: 1. Noord-Oosten wind. Koude
wind. 2. Zoen.
Biseau m.: 1. Schuine rand. Taille
en -: Met schuinen kant. 2. Steekbeitel,
achtkant. Weeke zijde (brood). Lip (orgelpijp). Mondstuk. Bossing (aan deur).
(drukk.) Scheen. Biseautage m. en
-ter ov .w . : (Het)) schuin afkanten . - des
cartes: K. merken. Glace biseautee: Spiegel
met geslepen randen.
Biser ov.w.: Op nieuw verven. / onov.
w.: Grauw worden (graan). Biset m.:
Rotsduif. Grove, grijze stof. (fam.) Schutter zonder uniform. Bisette v.: Goedkoope
kant. ( y olk) Wilde eend. Bruin brood van
een pond.
Bismuth (spr . -mute) m.: Bismuth
(grijsrood metaal) .Bismuthe: Met bismuth.
Bison v.: Bultos, bizon.
Bisonne v.: Grijs (voering)linnen.
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Bisontin z. Bizontin.
Bisque v.: 1. Krachtige kreeftensoep. 2.
Het voorgeven van 15 punten . (f ig.; oud )
Avoir quinze et -: Veel kans van slagen
hebben. Il peut lui Bonner quinze et -:
Hij is hem verreweg de baas. Prendre sa
-: Het gunstige oogenblik kiezen. 3. Humeurig-, spijtigheid.
Bisquant: (y olk) Belabberd . Bisquer
onov .w . : ( y olk) 't Land hebben .
Bissac (spr. -ak) m . : 1 . Knap- . (so ms )
Bedelzak. 2. z. sae 4. Bisseeteur, -trice
bv .nw . : (meetk.) Die in twee gelijke
deelen deelt. / v.: Lijn die een hoek in twee
gelijke deelen deelt. Bisseetion v.: Halveering. Bisser ov.w.: Voor de tweede
maal herhalen. - een stuk verlangen.
Bissexe, -sexuê, -sexuel : (plantk.)
Tweeslachtig. Bissexte m.: Schrikkeldag
(tusschen 28 en 29 Febr.) . Bissextil: Ann6e
-e : Schrikkeljaar. Bissoe m.: Ploeg met
twee ijzers. Bistorte v.: Naterkruid.
Bistouille v.: Koffie met brandewijn.
Bistouri m. : Operatiemes. (f ig. ) Mettre
le - a: Fiks aanpakken.
Bistournage m. en -ner ov .w . : (Het)
verdraaien. - lubben. Jambes bistournees:
Gedraaide beenen.
Bistre m. en bv .nw . : Geelbruin (e
kleur van schoorsteenroet). Bistre : Geelbru in . Bistrer ov .w . : ov .w . : Geelbruin
verven.
Bistro m . : (v olk ) Kroeghouder . Eethuisje . M. B-: De almachtige alcoholverkooper. Bistroeratie v.: Regeering door
kroeghouders.
Bisulce en -sulque (spr. bi-sul-) :
Tweehoevig.
Biterrois: Bewoner van -. Uit Bêziers.
Bitord m.: Schiemansgaren; lijn. Bitte
v.: Beting. Paal (kade). Bitter (spr . -er)
m.: Bitter (drank). / ov .w . (spr. -é):
Een ankerkabel om de beting leggen. Bitture v.: Bocht van het touw, dat op het
dek klaar ligt.
Bitulithe m.: Asphaltsteen. Bitumage
m.: Asphalteering. Bitume m.: 1. Aardpek. - liquide: Naphta. 2. Asphalt (solide, - de Judèe). 3. ( y olk) De straat,
de stoep. 4. Bruine verf. Bitumer ov.w.:
Asphalteeren. Carton -ume : Asphaltpapier . Bitumier m.: Asphaltwerker.
Bituminer ov .w . : Asphalteeren . Bitum(in )eux : Asphaltachtig. -houdend.
Bivae, -quer z. bivouac, -quer.
Bivalent : (scheik.) Tweewaardig.
Bivalve: Tweekleppig. -vliezig.
Bivouac (spr . -vac) m.: Nachtleger in
de open lucht. Rustplaats. Feu de -:
Wachtvuur. Bivouaquer (spr . -cake)
onov .w.: In de open lucht kampeeren.
(f ig. ) Rusten, slapen.
Bizarre : Zonderling, vreemd, grillig,
onbestendig. -ment bw. Bizarrerie v.:
-heid.
Bizontin : Bewoner van -. Uit Besancon.
Bizou m . : (v. o 1 k ) Zoen .
Bizuth m.: (school) Nieuwe leerling.
Blaekboulage m . en -er ov .w . : (Het )
deballoteeren. - afwijzen. - niet kiezen
(Kamer). Li tre -e : Zakken. Un -é : Een
afgewezene ; - ongelukkige candidaat.
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Blafard: Mat wit, - bleek, vaal.
Blague v. : 1. Tabakszak. 2. (f ig.,
f a m . ) Snoeverij , pocherij , bluf . Onz in .
- a part, - dans le coin, - dans le sac:
Alle gekheid op 'n stokje. Avoir de la -:
Goed kunnen praten. 3. Mop, grap. 4.
Een groote mond. Blaguer ov.w.: Bespotten, beetnemen. / onov .w. : Pochen.
Grappen verkoopen. Blagueur m.: Opsnijder . Grappenmaker.
Blair m.: Neus. „Smoel".
Blaireau m.: Das. Penseel van dassenhaar. Scheerkwastje. (p h o to) Afstofkwast. (f ig . ) Groen. Blairer ov .w . :
Afstoffen.
Blaise m.: (naam) Blasius.
Blaisien, -ois : Bewoner van -. Uit
Blois. Le Blaisois: 't Gebied om B.
Blamable: Laakbaar, berispelijk. Blame
m.: 1. Blaam, afkeuring, gisping. Digne
de -: Afkeurenswaard. Imputer a -:
Als 'n Pout aanrekenen. Rejeter -, faire
retomber le -: De schuld werpen. Frapper
de -: Officieel laken. 2. Openbare vermaning door den rechter. 3. Motie van afkeuring. Blamer ov .w. : 1. Gispen, laken,
afkeuren. - qn de qch: Iem. iets kwalijk
nemen. 2. (recht) In het openbaar vermanen.
I. Blanc, -che bv.nw.: 1. Wit, bleek,
blank; ongeteerd (touw). C 'est - bonnet
et bonnet -: Dat is even breed als lang.
Eau -: Goulardwater Faire des yeux
-5 : De oogen ten hemel heffen. Se faire
des yeux -5: Elk. dreigend aanzien.
Cheveux -5: Grijze h. Cordage -: Ongeteerd touw. Arme -: Blank w. Voix -:
Heldere maar klanklooze st. Note -:
Halve noot. Set -: Fijn zout. De l'encre
-: Onzichtbare i. 2. Schoon. Une assiette
-; une chemise -. 3. Onbeschreven, on.
bedrukt. Des cartes -s: K. zonder figuren,
- poppen. Donner carte - a qn : Iemde vrije hand laten. Espace -: Opengelaten
vak. z. billet 4. 4. (fig.) Rein, zuiver.
Platonisch. Onschuldig. - comme neige:
- als 'n lam. Sortir tout - d'une a/Mire:
Onschuldig verklaard worden. (f a m. ) Il
n'est pas -: Hij heeft wel wat op zijn
kerfstok. Se faire tout - de (son epee):
Lich laten voorstaan op, zijn vertrouwen
stellen in. 5. Zonder. Une mariee -: Een
„handschoentje". Manage -: Platonisch
huwelijk. Bal - : B. voor ongehuwden.
Nuit -: Slapelooze n. Vers -s: Rijmlooze
v. Coup -: Worp waarbij men geen oogen
gooit. Faire thou -: Een poedel gooien;
(fig.) zijn doel niet bereiken. (fam.)
Chou -1 Mis, poesi Coupe a - estoc,
coupe -: Het weghakken van al het onderhout. Scrutin -: Stemming zonder uitslag.
Une paix -: Een vrede die geen vrede
brengt. 6. Van de royalistische partij. z.
terreur 2. / bw.: Voter -: Blanco stemmen.
II. Blanc m.: 1. Blanke. 2. Wit. - de
zinc: Zinkwit. - d'albeitre: Gipspoeder.
- d'Espagne: Krijt. Mettre du -: Krijt
aan de keu doen. - de chaux: Kalkwater.
z. baleine 1. - de ceruse, - de plomb: Loodwit. - d' mut : Eiwit. Mettre du -: Zich
(wit) blanketten. - de poulet: Wit vleesch.
3. Wit. Blanketsel. Poudrer a -: Wit
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poederen. Alter -, passer du - au noir:
Van het eene uiterste in het andere vervallen. Quand on dit -, it dit noir: Hij
houdt van tegenspreken. Marquer de tine journee : Als een geluksdag aanteekenen,
een streepje aan den balk zetten. 4. Saigner
qn a -: Iem. dikwijls aderlaten ; (f ig.)
- het vel over de ooren halen. 5. Witte
goederen. Maison -, magasin de -: Linnenwinkel. 6. Witte saus. Poulet -, riz au -.
7. Muntstukje. Reduire qn au -: Iem.
ruineeren. 8. Le - de l' veil: Het oogwit.
Regarder dans le - des yeux : Strak aankijken. Rougir jusqu'au - des geux: Tot
over de ooren rood worden. Its se sont
mange le - des yeux : Zij hebben hevige
ruzie gehad. 9. Doelwit. Mettre -, Bonner
dans le -: De roos raken. Tirer de but
en -: Er recht op los schieten. (f ig.)De
but en -: In 't wild er op los; recht op
den man af, zonder omwegen. 10. Onbeschreven, onbedrukt papier. Wit, onbedrukte ruimte. Letterwit, spaties. Quittance en -: Blanco kwitantie. (handel)
T irer en -: Zonder dekking trekken (z.
17). Laisser en -: Open-; in blanco laten.
Mettre du noir sur du -: Schrijven; componeeren . 11 . (s p el) Blank . Les -s : Wit
(in schaakspel). 12. Legitimist. Koningsgezinde in de Vendee (1793) . 13. Tirer a -:
Een schot met los kruit lossen. Dresser a
-: Africhten zonder geweer. Faire le trajet a -: Zonder passagiers varen, - rijden.
Experience a -: Blinde proef. Coup a
-: Schot met los kruit. 14. Witte wijn.
15. Wit (plantenziekte). 16. - de Hollande:
Abeel. 17. (boekh.) Exemplaire -, livre
en -: E. in losse vellen. Tirer en -:
Schoondrukken, aan Oen zijde bedrukken.
18. Wit-gloeiendheid. - soudant: Welhitte. 19. (y olk) - d'eau: Waterlelie.
Blancard z. blanchard. Blanc-bee
(mu. -s-s) m.: Melkmuil. Blanc-cul
(mu. -s---s) m.: (y olk) Bloedvink.
Blanchaille v.: Witvisch. Blanchard
m.: Fijn linnen. (soort) Gras. BlanchAtre:
Witachtig. Blanche v.: Blanke vrouw.
(mu z . ) Halve noot. Kaart zonder pop.
(naam) Bianca, Blanche. Blanehement:
Zindelijk. Blaneherie v.: Bleekerij. Blanched m.: Wit molton. Filtreerdoek. Drukdoek. ( y olk) Spruw . Blanchette v . :
Veldsalade. Blaneheur v.: Wit-, blankheid. Onschuld. Witte plek.
Blanchiment m.: Het witten ; - bleeken ;
- opkoken (zilver); - reinigen (veer, plaat).
Het wit of grijs worden (haar, baard).
Blanehir ov.w.: 1. Wit maken. Witten;
een krijtgrond geven aan (voor vergulding).
Bleeken, wasschen. Grijs doen worden
(haar). Opkoken (zilyer). Reinigen (veer,
plaat) ; witkoken. - qn : Iem. bewasschen ;
(f ig. ) iem. onschuld bewijzen, - van schuld
vrijpleiten. Donner a -: In de wasch doen.
Etre blanchi et nourri : Kost en bewassching
hebben. - de plomb : Vertinnen. Ne faire
que -: Slechts oppervlakkig helpen, geen
uitwerking hebben. 2. Glad schaven. vij len . Afkoken (groente ) . 3. (d rukk.)
Meer wit aanbrengen in, uitdrijven. 4.
Schillen (boom). / onov.w.: Wit -, grijs
worden, uitslaan. Faire -: In 't water
zetten. Tete de fou ne blanchit jamais:
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De gekken grijzen niet. Le four blanchit:
't Grauwt . / se -: Zich vrijpleiten, - schoonwasschen . - wit maken. Bleeken. Zijn linnen
laten wasschen. Blanchis m.: Snede op
den om te hakken boom. Blanehissage
m.: 't Wasschen; bleeken ; opkoken. De
wasch. Waschloon. Cahier de -: Waschlijst.
Blanehissant : Wit -, grijs wordend ; met
koppen er op. Blanehisserie v.: Bleekerij.
Waschhuis, wasscherij. Blanehisseur,
-euse : Bleeker, -ster. Waschbaas, -vrouw.
- de fin : Fijne waschvrouw. Il porte le deuil
de sa -euse : Hij draagt vuil linnen. Blanchceuvrier m.: Egsmid. Blanc-manger
(mu. -s--s) m.: Witte roomgelei. Kalfsdril. Blanc-poudre (ma. ---s) : Witgepoederd . Blane-seing ( mu. -s--s)
m.: Blanco volmacht. Blanc-soudant
m.: Wit-gloeihitte.
Blandice v . : V leierij .
Blanque v.: Loterijspel. Amener -:
Een niet trekken. A la -: Op goed geluk .
Blanquet m.: Zomerpeer. Blanquette v.:
Voorloop. Witte wijn. Veldsalade. Zomerpeer.. Kalfsyleesch-, kippenragoOt.
Blaps m.: Dooden-, zwartlijf-, rouwkever.
Blasé m.: Iem. die van alles te veel
genoten heeft. Blasement m.: Geblaseerdheid . Blaser ov.w.: Ongevoelig maken,
verstompen, ontzenuwen. Se - sur , - de:
Ongevoelig worden door het overmatig
gebruik van iets voor. Homme blasé: Man
die van alles genoeg heeft.
Blason m . : 1. Wapen (schuld) . (Re)dorer son -: Door een huwelijk met een
rijk burgermeisje weer wat luister aan
zijn ouden adel bijzetten. 2. Wapenkunde.
Blasonner ov.w.: 1. (Een wapenschild)
ontwerpen; - beschrijven. Des ancetres blasonnes: Voorouders van adel. 2. (fig.)
Hekelen.
Blasphemateur, -trice : Godslasteraar,
-ster. / by .nw. : -lijk. Blasphêmatoire:
Godslasterlijk. Blaspheme m.: Godslaster ing , he i l igschenn is , lastertaal. Blasphemer onov .w . : Lasteren . Vloeken, schelden .
/ ov.w.: Godslasterlijke taal uitslaan tegen.
Onteeren, belasteren, met smaad spreken
over.
Blaste m.: (plantk.) Kiem, scheut.
Blasteme m.: Vorming van nieuwe elementen in wond.
Blatier m.: Graankooper ( marchand -) .
Blatte v.: Kakkerlak.
Blaude v . : (s o m s) Voermanskiel.
Blazer m.: Blazer (soort scheepstrui).
Ble m.: 1. Koren, graan. Gros -s:
Tarwe en rogge. Petits -s: Gerst, haver,
enz.- noir , - rouge : Boekweit.- de Guinee:
Negerkoren. - de Turquie, - d'Espagne:
Mais. - de vache : Wilde weit. - en herbe:
Koren dat nog groen is. Manger son en herbe : Zijn inkomsten verteren, voor
men ze ontvangen heeft. Crier famine sur
un tas de -: Te midden van overvloed over
gebrek klagen. 2. Korenakker. (fig.)
Etre pris comme dans un -: In de val
loopen.
Bleehne m.: Dubbelloof.
Bled (spr.. bledd) m.: Afrikaansche
wildernis, veld.
Bleime v.: Steengal.
Bleme: Vaal-. Doodsbleek. Blemir
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Blemissement-Bloquer

(ook: ble-) onov .w . en -issement m. :

(Het) bleek worden. - grauwen (dag).
Blende v. : Zwavelzink, loodglans.
Blennie v
V. : S lijmvisch .
Blennorrhagie v.: Ontsteking van het
slijmvlies der geslachtsdeelen.
Blkpharite v .: Ooglidontsteking.
Blese: Lispelend. Blesement m. en
-ser onov .w . : (Het) lispen (sat voor chat,
zambe voor jambe). Blesite v.: Spraakgebrek , waarbij men lispt.
Biesois z. Blaisois.
Blessable : Kwetsbaar. Blessant : (f ig.)
Kwetsend, aanstoot gevend. Blesse m.:
Gewonde. Grand -: Zwaar-. - du travail:
Arbeidszieke. Blesser ov .w . : 1. Kwetsen,
wonden. Pijn doen, knellen, drukken ; zeer
doen (spell ). Chacun sail o a le bat -, le soulier
le blesse : leder weet, waar hem de schoen
wringt. Avoir le cerveau blesse: Niet wel bij
1, hoofd zijn. - les yeux: De o. pijnlijk -;
( fig.) - onaangenaam aandoen.- les oreilles:
De o . verscheuren ; (f i g .) - kwetsen. 2.
(f ig.) Krenken, beleedigen, kwetsen; pijnlijk
werken op, bedroeven. - au vif , - au c tour :
Diep krenken. - le c ceur : Liefde inboezemen . - la verite : De waarheid te kort doen.
3. (fig.) Benadeelen, schaden. - dans
son honneur : In zijn eer aantasten. / se
-: Zich -. Elk. kwetsen. Voor den tijd
bevallen. Spoedig gekrenkt zijn. 11 se
blesse de tout : Hij neemt alles kwalijk.
Blessure v. : 1. Wond, kwetsuur. Condamner pour coups et -s : Veroordeelen
wegens mishandeling. 2. (fig.) Krenking,
hoon, smaad, wond. Rouvrir une -: Een
wond weder openrijten.
Blet, -te : Beursch, overrijp. Blette,
-ete v.: 1. Aardbeispinazie. 2. (Stengel
van) snijbiet. Chineesche kool (cotes de
-s). Blettir onov .w . en -issement m.:
(Het) beursch worden. Blettissure v.:
Beursche plek.
I. Bleu bv.nw.: Blauw.. Vin -: Slechte
roode wijn. Coldre -; pear -e : Hevige w. ; v . Cordon -: Uitstekende keukenmeid ;
ridder van de orde van den H.-Geest ; ordelint daarvan. Livre -: Blauwboek. Bibliothèque -e: Verzameling volksverhalen.
Conte -: Sprookje. Dessin sur papier -:
Lichtdruk. Une petite fleur -e: lets sentimenteels . C'est -: Het is niet te gelooven. J 'en suis -: Ik sta er vêrbluft van.
II. Bleu m.: 1. Het blauw. - d'outremer : Ultramarijn. Gros -: Indigo, diep
blauw. - de Prusse : Pruisisch blauw.
Passer au -: Door het blauwsel halen.
(v o lk ) Passe au -: Verdwenen zonder
sporen achter te laten, „foetsji" . Du
petit - : Slechte roode wijn. Un petit
-: 'n Stadstelegram. Du gros -: Zware
wijn. 2. Blauwe plek. 3. Denkbeeldige
ruimten. Voyager dans le -: Fantaseeren.
N'y voir que du -: Er niets van begrijpen.
4. Groen, onbeholpen mensch. Recruut.
5. Soldaat der Republiek in de Vendee
(1793 ). Aanhanger der blauwe partij in
Byzantium . 6. Blauwdruk . 7. B lauwe
kiel. - de mecano: Overall. 8. Vischnat.
Bleuatre: Blauwachtig. Bleuet m. : Korenbloem . IJsvogel. Haai. Bankbiljet. Recruut van de lichting 1917.
Bleuette z. bluette.
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Bleuir ov .w . : Blauwen, blauw maken.
I onov .w. : - worden. Bleuissage m. : Het
blauw maken. - worden. Bleuissement m. :
Het blauw worden. Bleu-manteau (me.
-s--x) m . : (v o I k ) Mant elmeeuw . Bleute:
Blauwig, een beetje blauw. 1 m.: Blauwigheid . Bleuter ov .w . : Blauw maken.
Bliaud m.: Nauwsluitend, lang kleed,
bliaud.
Blin m . : (z e e v . ) Ram.
Blindage m.: Bepantsering. Blindeering.
Beschoeiing. Blonde v. : Blindeering van
planken. Blinder ov .w . : Pantseren, bomvrij maken . Beschoeien . Blindeeren . (n i e uw)
Afschermen (radio ). Balle -ee : Mantelkogel. Salle -ee: Kluis. Auto -ee: Pantserauto . (leger ) Il est blinde: Hij komt
er altijd goed of . Avoir le gosier -; - le
palais blincle: Heet kunnen drinken ; - eten.
Bloc (spr . blok) m.: 1. Blok, klomp,
hoop, stapel. Blok (papier ; prentbriefkaarten in een pak ; scheerblok (- cristal) .
Het geheel ; iets waaraan niet te tornen valt. Partijencoalitie om de meerderheid te vormen, blok . Faire un - de:
Bijeenvoegen. En -: In eens, voetstoots.
Connaitre en -: In de groote lijnen kennen.
En - et en tas , - tache : Zonder voorafgaande berekening. Faire -, former - :
Een lichaam, - geheel vormen, 66n zijn.
Faire - contre : Zich samen verzetten tegen.
A -: Onwrikbaar ; onbeweeglijk ; geheel.
Gonfler a -: Keihard oppompen. Freiner
-, serrer a -. Hard remmen. Fermer a
-: Geheel sluiten. 2. Politiekamer. Gevangenis . 3. z .-bloek.4. (nieuw ; Amerik.)
Blok huizen.
Blocage m. : (Aanvulling met) vulsteenen . - met gekeerde letters. Steengruisvulling. Het verhinderen van den verkoop van.
Bloeaille v . : Vulsteen. Bloc-ephemerides m.: Scheurkalenderblok • Bloc-film
m.: Filmpak . Block m. : Blok (op spoor).
Bloekeur m.: Blokwachter. Bloekhaus
(spr. blokoss) m. : Blokhuis (klein fort).
Blokhuis, kiosk (van onderzeeer). Blocknotes (me. -s--) Blok-notes, blok papier.
Block-system m.: Bloksysteem. Bloeus
(spr. -uss) m.: Insluiting, blokkade. continental: Continentaalstelsel.
Blond bv .nw . : Blond. Goudgeel. Lichtbruin gebraden. Licht (bier). - cendre:
Aschblond. - de filasse: Vlasbond. hasarde: Rood. - de Paris : Melkboerenhondehaar . / m.: Blonde kleur. - man.
Blondasse: Matblond. Blonde v.: Blonde
vrouw. Zijden kant. Licht bier. Blondeur
v .: Blondheid. Blondin, -e : Blonde man,
- vrouw. -achtig. Un -: 'n Fatje. Blondinet, -te: (Jongetje -, meisje) met licht
blond haar. Blondir onov .w.: Blond worden . Goudgeel -. Epis blondissants : Gulden
aren. Blondissement m. : Blondheid.
Blongios (spr . -ji-oss) m.: Woudaapje,
kleine roerdomp (een vogel).
Bloque m.: Stopstoot. Bloquer ov .w . :
Insluiten (vesting). Versperren (weg).
Insneeuwen (huis ). Stoppen (biljartbal).
Aanvullen met steengruis. Vullen met
gekeerde letters, blokkeeren. Breeuwen
(schip ) . Vastzetten, -gooien (wiel, rem);
doen afslaan (motor) ; - stilstaan daardoor
(auto) . Met het bloksysteem afsluiten.
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Bloquette-Boire

Stoppen (in vaart). (beurs) In portefeuille
houden; (n i e u w; D u i t s c h) sperren. Tot
pakjes vereenigen. Den afzet veranderen
van. (fig.) - qn dans un coin: lem. in
een hoek duwen. Etre bloquê: Arrest hebben. Mark bloque: Sperrmark. I se -:
Stoppen. Verstijven (spier). Bloquette v.:
Jouer a la -: Kuiltje knikkeren. Blo queur m. : Blokwachter. . / by .nw . : Stop-.
Blot m . : (v olk ) Voldoende (eten ).
Qa fail mon -: Net wat ik zoek.
Blottir (se) : Neerhurken, ineengedoken
gaan zitten; zich wringen (t.usschen).
Blouse v.: 1. Zak (biljart). Vorm
(tinnegieter). 2. (Grove linnen) kiel.
(f a m . ) De werkmansstand . - d'amphitiled tre, - d'hOpital: Snijkamerjas. 3. Blouse.
Blouser ov.w. : Stoppen (biljartbal ) . (f ig . )
Bedotten. / onov.w.: Blouse-achtig uitsteken. I se -: Verloopen (bal). (fig.)
Een bok schieten. Blousier m.: Werkman.
Blouson m.: Bloesje. Trui zonder mouwen,
pull-over.
Blues m.: Blues (dans, -muziek) .
Bluet z. bleuet.
Dinette v . : (o u d) Vonkje (geest ) .
Geestig geschriftje, luimig stukje.
Bluff m . : Bluf . Bluffer ov .w . : Overbluffen. I onov.w.: Bluffen. Hooger bieden
(om lets waarde te geven). / se -: Elk.
overbluffen. Bluffeur : Bluffer. -erig.
Blutage m.: Het builen; - uitmalen.
Gebuild meel. Bluteau m. : Stofbuil. Zeef.
Bluter ov .w . : Builen ; uitmalen . Bluterie
v.: Builzolder. Blutoir m.: Builmolen.
Zeef.
Boa m.: 1. Reuzenslang (- constricteur,
constrictor). 2. Lang halsbont.
Boart m.: Boort (van diamanten).
Bobard m . : (v o lk ) Voor-de-mal-houderij . Kletspraatje; verkeerde inlichting.
Bobeche v.: Hoedje (kandelaar ). Glaasje.
waarop de kaars afdruipt. / m.: Hansworst,
pias. Gek.
Bobinage m.: Het opspoelen; (electr.)
wikkeling. Bobine v.: 1. Spindel. Garen-, zijdeklos. Papierrol (van 3000 a 6000
M.). Filmrol, -spoel. Inductieklos; spoel,
klos. - d'accord: Afstemspoel. --devidoir:
Haspel. 2. (plat) (Mat) gezicht. Hoofd,
„test". Bobineau m.: Klosje. Bobiner
ov .w . : Opklossen , opspoelen. Bobinette
v.: Klosje. Houten klink. Bobineur m.:
Garenspoeler. Bobineuse v.: 1. Spoelster
(v. garen). 2. Spoelmachine. Bobinoir m.:
Worgmachine ; spoelrad.
Bobo m . : (k in d. ) Pijn . Ongevaarlijke
ziekte, lets naars . (f ig. ) Leed, smart. Faire
-: Zeer doen.
Bobonne v . : (k ind . ) Meid . Ma -:
Wijfje (man sprekend tot vrouw).
Bobosse m.: (leger) Infanterist.
Bocage m.: Boschje. Bocager : Van de
boschjes, in de b. wonende, landelijk.
Bocal m.: Wijde flesch, jampot. Goudvischkom. Glazen bol (met water gevuld)
om het licht door te laten, lichtglas. Wijde
mond (instrument). Roemer, bokaal.
Bobard m.: Stampmolen (voor erts).
Boeardage m . en -er ov .w . : (Het )
stampen (erts) .
Boceace m.: Boccacio (Ital. schrijver).
Boehaille v.: Moffenvolk. Roche m. en
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by .nw . : Du itsch (er ) , M of . Bocheuiagne,
Bochie v . : (gra p) Moffrika . Rochification
v. en -fier ov .w. : Verduitsching. -en.
Bochisme m.: Mofsche uitdrukking .Boehisant m.: Die in Duitschland opgaat. Bochophobic v.: Moffenvrees. Boehonnerie v.:
(gra p ) Gemeene moffenstreek .
Bock m.: 1. Glas bier, kwart liter.
Grand -: Halve -. Petit -: Achtste 1.
2. Bierglas. 3. Vrouwen-, injectiespuit.
Bodega v.: Bodega, bar.
Boêce m.: Boethius (Rom. philosoof).
Boêmond m.: Bohemund.
Boer (spr. bo-er of bour) : Der Zuid-Afr.
Boeren. I m.: Boer.
Boesse of boesse z. gratte-.
Boet(t)e v.: Aas.
Bceuf (spr. met f ; me. zonder I) m.:
1. Os, rund. - a bosse : Karbouw. Le gras: De Paaschos. Mettre la charrue
devant les -s: De paarden achter den wagen
spannen. Donner un mu/ pour avoir un -:
Een spiering uitgooien om een kabeljauw
te vangen. Qui vole un ceuf , vole un -:
Men begint met 't kleine en eindigt met
't groote te stelen. Travailler comme un
-: Lang en hard w. 2. Osse-, rundvleesch.
- au naturel: In de soep gekookt vleesch.
- sale : Pekelvleesch. - a la mode : Ossevleesch in zijn jus gestoofd. C'est la pace
de -: Dat is alledaagsche kost. Pied
de -: Kinderspel (dat op ons Torentjebussekruit lijkt). 3. (f ig.) Log, zwaar
mensch . - au travail: Werkezel . 4. (v o l k )
- de mer : Nijlpaard ; zeekoe. - des marais:
Roerdomp. - musquê: Muskusos. 5.
(fig.) Lomperd. (plat) Avoir un aplomb
-: „Reuze" onbeschaamd zijn. 6. Schrobnet. 7. Schoenmakersmaatje.
Bog m.: Kaartspel met een bogkaart.
Bog(g)ie (spr. bogh-je) m.: Vierwielig
rolwagentje, truck (Eng. bogie).
Boghei (spr. -gue) m.: Licht rijtuig
(Eng. buggy).
Bogue v.: 1. Wilde-kastanjebolster.
2. (dierk.) Ossenoog. 3. Tapring (hamer).
4. Modderschep.
Boheme v.: 1. Boheme. Freres de -:
Hernhutters. 2. Zwervende stammen. Zij
die een avontuurlijk leven leiden. Boheme
m.: Iem. die een ongeregeld leven leidt
(vooral jong kunstenaar of student). Vie
de -: Vroolijk, ongeregeld leventje. Maison
de -: Poolsche landdag. Bohêmianisme
m.: Leven -, opvattingen van een zorgeloos kunstenaar; (ong. bet.) gezwijn, gesjouw. Bohêmien m . : (o u d) Bohemer.
Zigeuner. Landlooper.
Boiard z. boyard.
Boire ov.w.: 1. Drinken. Zuigen (borstkind ). A -1 Drinken ! breng wijn ! - a
petite gorgees, - a petits coups: Slurpen,
uitleppen. - comme un trou, - une èponge,
- un Polonais : D . als een Tempelier. Donner
pour -: Een fooi geven. Donner a -: Het
vee drenken ; een kroeg houden; een kind
zoogen. Il y a a - et a manger: Die drank
is troebel; (fig.) daar is van alles wat;
't heeft lets goeds en jets slechts. Il boirait
la mer et les poissons: Hij smacht van
dorst. Cest la mer a -: Dat is onbegonnen
werk. Ce n'est pas la mer a -: Zoo moeilijk
is het niet. Le yin est tire, it taut le -:
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Bois-Boit e-eolonne

Wie a zegt moet ook b zeggen. Qui a bu
boira : Vroeg of laat vervalt men weer tot
zijn oude gebreken. Croyez cela et buvez
de l'eau: Geloof dat maar niet. Eau a
-: Drinkwater. Il ne gagne -, ne vaut
pas l'eau qu'il boit: Hij is een luilak, voert geen slag uit. Il n'y a pas la de quoi
de l'eau : Dat is een werk, waarbij men
geen droog brood verdient. Mener -: Naar
het wed brengen. (f am.) - a la grande
tasse : In zee verdrinken. Qui bon l'achete,
bon le boil: Alle waar is naar haar geld.
On ne saurait faire - un tine qui n'a pas
soil: Met onwillige honden is 't kwaad
hazen vangen. 2. (fig.) Inslikken (tranen);
inademen (lucht) ; in zich opnemen (met
oogen of mond); met lange teugen genieten
van (leven, wraak ) • slikken, moeten
verdragen (smaad, befeediging); opzuigen
(dauw) ; gretig opvangen (woorden). z.
coup 8. Qui fait la faute la boil: Wie zijn
billen brandt, moet op de
'
blaren zitten.
Il a Joule honte bue: Hij heeft een bord
voor 't hoofd. - l'eau du Lethe: Vergeten.
- la joie; - l'oubli : In den drank vreugde -;
bedwelming zoeken. - a la source d'Hippocane , - des muses : Verzen maken. - le
Styx : Dood zijn. - l'eau du Gange : De
oevers van den Ganges bewonen. Il a bu
l'eau de la Garonne : Hij is een opsnijder.
dans son verre : Origineel zijn. 3. Opmaken met zuipen. 4. Verzwelgen, opzuigen.
Ce papier boil : Ditp.vloeit.5. (nieuw)Niet
tellen (hinderpaal). / se -: Gedronken -,
verzwolgen worden. Boire m. : Het drinken.
De drank . Hen perd -, en oublie le - et le
manger : Hij laat er eten .en drinken voor
staan. Aprés -: Aangeschoten, boven
zijn theewater.
Bois m.: 1. Bosch. Hates des -: Vogels;
dieren. Homme des -: Orang-oetan. Pays
de -: Boschrijk 1. Etre vole comme dans
un -: Brutaal bestolen worden. Sous -:
Onder de boomen. Alter au - sans cognee,
- sans hache: Onbeslagen ten ijs komen.
2. Boom. z. eeoree 1. - en etat: Hout
op stam. - benit: Palmboompje. - de
mai : Witte hagedoorn. 3. Hout. - vent:
Groen, nat -. Donner une voice de - vent
a, charger de - vent: Afranselen. Il n'est
feu que de - vent : Aileen de jeugd is zoo
onstuimig, - heeft zulk een ijver. Il n'est
si vent qui ne s'allume: Er komt eens
een Bind aan iem. geduld. - a braler,, de chauffage: Brandhout. On verra de quel
je me chauffe: Men zal zien met wien
men te doen heeft. - flotte: Vlothout.
Visage de - &tie: Verschrikt g. — de
compte , - de moule : Telhout. - mort: Doode
takken. Ramasser du - mort: Sprokkelen.
Mort -: Hout van weinig waarde. Train
de -: Houtvlot. - de Spa: Soort kastanjehout. Trouver visage de -: Niemand thuis
treffen. Faire visage de -: Zuur kijken.
A la cloche de -: Zachtjes. Demenager -,
deloger a la cloche de -: Met de.noorderzon
vertrekken. Etre du - dont on fait un. . .:
De noodige eigenschappen hebben om een
• • • te worden. Etre du - dont on fait
les (Idles: Een jabroer zijn, zich in alles
schikken. Faire fleche de tout -: Alles in
het werk stellen. Ne savoir plus de quel faire fle,che: Ten einde mad zijn. 4. Scheut,
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loot. 5. Spil (braadspit). Romp (schip).
Houtsnede, -gravure. Houten beeldje.
Schacht (lans). Schijf (damspel); kegel.
Biljartkeu. Lade (geweer). Les - de justice: De guillotine. Porter bien son -:
Flink rechtop loopen. (oud) - de lit:
Ledikant. 6. Horens (hert). (fig.; yolk)
Il lui a pousse du -: Zijn vrouw is hem
ontrouw geworden. 7. Le B- : 't B. de Boulogne (bij Parijs). 8. Les -: (muz.) De
houtblazers , - h . blaasinstrumenten ; (s p o r t)
de doellatten, de goal, „de lat".
Boisage m.: Het met hout beschieten.
Beschot. Mijnhout. Boise: Boschrijk. Boisement m.: Houtaanplanting. Boiser
ov .w.: Met hout beschieten. Bebosschen.
Boiserie v.: Beschot. Houtwerk. Boiseur
m.: Mijnhoutplaatser. Boiseux: Houtachtig. Bois-le-Due m.: 's-Hertogenbosch.
Boisseau m.: 1. Maat voor droge waren
(vroeger 12,5 L., thans 10 of 20 L. ) ; (Eng.)
bushel. Mettre -, cacher la lumiere sous le
-: Zijn licht onder de korenmaat zetten.
Cela ne se trouve pas au -: Dat ligt maar
niet opgeschept. 2. Buis, pot. Boisselage
m. : Het meten met de korenmaat. Boisselee
v.: Schepelvol. Boisselier m.: Vervaardiger
-, verkooper van houten vaatwerk. Boissellerie v.: Handel in houten vaatwerk.
Boisson v.: 1. Drank. - forte : Sterke d.
Les -s: Alcoholische dranken. Pris de -:
Dronken. Adonne a la -: Aan den drank.
2. Landwijn van water op druivenmoer.
Boite v.: Drinkbaarheid (wijn).
Boite v.: 1. Doos, bus, kistje, trommeltje, bak. Pan. - de Dillenius: Botaniseertrommel. - a Perrette : Geheim spaarpotje.
a savon: Zeepdoos, -bakje; (zeev.)
langzaam varend schip. - a parfums:
Reukdoos. - a ouvrage : Naai-, werkdoos.
postale : Postbus, -box. Elle a l'air de
sortir d'une -: Zij is een modepoppetje.
On est dans cette chambre comme dans une -:
Alles is daar potdicht. Il faut le mettre dans
une -: Hij is zoo fijn als kraakporselein.
Mettre qn en -: Iem. er in laten loopen.
- aux lettres : Brievenbus. Dans les petites
-s les bons onguents : Hoe kleiner doos, hoe
beter zalf. -s en paquet : In elkaar passende
doozen. - de montre: Horlogekas. - du
crane, - cranienne : Hersenkas. - a mitraille , - d balles : Kartets. - a musique:
Speeldoos ; café-chantant. - d'artifice:
Donderbus (vuurwerk). - d'optique : Kijkkast, rarekiek. - a belettes : Dassenval.
2. Snuifdoos. 3. Gewrichtsholte. 4. School,
huis, winkel waaraan men 't land heeft,
„hok". Ici c'est une -: 't Is hier een
beroerde pan. 5. Politiekamer. 6. Kroegje,
café-chantant, zaaltje. Petite - a la mode:
Duur theatertje. - de nuit: Nachtkroeg.
7. (plat) Bek. Ferme to -: Hou je bek,
- je menageklep. 8. Kast (machine). - a
vapeur : (Stoom )schuifkast . - a feu:
Vlamkast. - a soupape: Kleppenkast.
- a graisse : Smeerbak. - a sel : Controlebank in schouwburg. - a violon:
V ioolkist ; (v olk ) schoen , „sigarenkistje " .
- du changement de vitesse, - des vitesses:
Versnellingsbak. 9. Slotkast. Boite-borne,
--eolonne (mu. -s--s) v.: Standaardbrievenbus.

209

Boitemen t—Bon

Boitement m . en -er onov .w . : (Het )
hinken, kreupel gaan. — hies bas : Sterk
hinken. Vers qui boite : Hinkend vers. Boiterie v.: Het hinken. Boiteux by .nw. :
Hinkend, kreupel. Waaraan iets ontbreekt,
onvolledig. Waggelend (tafel). Kwalijk
gevormd (verstand). Mank gaand (vergelijking ). Hinkend (vers). Onbetrouwbaar.
Met verschillende einden (lint). / m.:
Kreupele. 11 faut attendre le —: Men moet
nadere bevestiging van een tijding -, een
betere gelegenheid afwachten. Il ne faut
pas clocker levant les —: Men moet niet met
gebrekkige lieden spotten door hun gebreken
na te doen.
Boitier m.: Verbandkist. Kist met vakken . Horlogebinnenkas. Brievenbesteller
die de bussen licht. Doozenmaker.
Boitiller onov .w . : Licht hinken .
Boitillon m.: Doosje.
Boitout, Boit-sans-soif en Boit-tout
(mu. onv.) m.: Drinkebroer. Glas zonder
voet. Zinkput.
Bol m.: 1. Spijsbrok (— alimentaire).
— fecal: Verteerd spijsbrok, braakbal.
2. Groote pil. 3. Bowl (punch, warme
wijn). 4. Kom, schaal (melk ). Vingerkom.
5. — d'Armenie: Vette kleiaarde. 6. =
Bolaire : Terre —: Vette kleiaarde. Bolee
v.: Komvol. (fig.) Napje.
Bolshevik, -ique: Bolchevistisch. Bolchevisation v. en -iser ov.w.: 't Verbolchewieken . Bolchevisme m.: Leer -,
staat van den bolcheviste m.: Internationaal omwerper van elken bestaanden regeeringsvorm en die alle macht voor het proletariaat opeischt.
Bolero m.: Spaansche dans. Muziek
daarbij. Kurt los vrouwenlijfje. Damestrui.
Corsetlijfje. Hoedje met pompons.
Bolet m. : Boletus (paddestoel).
Bolide m.: Vuurkogel, vurige meteoorsteen . Bolidien : Van een bolide.
Bolivar m. : Hooge hoed met breede randen . Bolivie v. : Bolivia. Bolivien : Uit -.
Bewoner van Bolivia.
Bollandiste : Bollandist, Jezulet die de
Heiligenlevens beschrijft.
Bologne v.: Bologna ( Italiö) . Bolonais:
Uit -. Bewoner van -. Hondje uit Bologna,
leeuwtje, bolognezer.
Bolus m. : Groote pil.
Bombage m . : Het welven , - bol uitzetten .
Bombanee v.: Smulpartij, goede sier.
Faire —: Smullen.
Bombarde v.: 1. Machine om steenen
te slingeren. Donderbus (kanon). Schip
met kanonnen. Koopvaardijscheepje. 2.
Rechte trompet. Hobo. Basbrommer (orgel).
Bombardement m.: Beschieting (met
bommen). (scheik.) Snelle overstelping
met lichtende deeltjes ; uitstooting daarvan.
Bombarder ov .w . : Beschieten . (f ig . )
Overstelpen (met). (fig.) Onverwacht tot
een ambt benoemen. Bombardier m.:
Bombardeerkever. Bombardier. Bombardon m.: Groote trombone.
Bombasin z. basin.
Bombe v.: 1. Bom. — glacee : Roomijspudding. La — va crever, Bare la —. De
born komt los, opgepast. Relater comme
une —: Hevig uitvallen. Tomber -, arriver
comme une —: Uit de lucht komen vallen.

210

Faire la —: Op sjouw gaan. En —: Op sjouw,
op snauf. 2. Signaalbal. Lichtkogel. 3.
Ronde flesch met korten hals. Bombe:
Bol, gewelfd. Gebocheld. Verre —: Glasklok ,
stolp . Bombement m. : Welving, ronding.
Bomber ov .w. : Welven, rond maken. /
onov .w. : Bol worden, kromtrekken. / se —:
Welven. Bombette v. : Lichtkogel. Bombinateur m.: (dierk.)Vuurpad.Bombonne z. bonbonne.
Bombyle m.: Snuitvlieg. Bombylide
m. : Hommelvlieg. Bombyx, -byte m.:
Moerbeivlinder.
Mime m.: Giek (van zeil).
Bomerie v. : Bodemerij (geldopneming
op schip of lading).
I. Bon, —ne by .nw .: I. Goed, voordeelig ,
geschikt, bekwaam. A — marche, a —
compte : Goedkoop (z. eompte 1). z. ami
1 en an. Faire — mine a mauvais jeu : Zijn
tegenspoed achter een vroolijk gezicht verbergen. Faire contre (mauvaise) fortune —
cceur: Zich goed houden in tegenspoed.
Comme — vows semble : Zooals ge wilt.
A quoi —? Waartoe zou het dienen? —
a manger; - a lire : Geschikt om gegeten -;
gelezen te worden. Cela est — a dire : Dat
mag men zeggen, maar niet doen. La verite
n'est pas toujours — a dire: De waarheid
wil niet altijd gezegd zijn. Etre — a: Dienen
tot, geschikt zijn voor, deugen om. Etre —
pour une somme : Borg blijven voor een som.
Ce commergant est —: D. k. is solide. —
a firer, — pour pouvoir: Afdrukken. —
feuille: Schoon blad, afgedrukt vel. —s
sceurs: Liefdezusters. Je suis bien — de:
Het is eigenlijk een dwaasheid. Vous etes
trop —: Ik dank u hartelijk. — mot : Woordspeling. Atteindre au — endroit: Op de
juiste plek te pakken krijgen (nl. achterste).
De — heure, de — matin: Vroeg. A — chat
— rat: Leer om leer. De — main, - part,
- source : Van goederhand. Tout lui est —:
Hij is met alles tevreden; alles is van zijn
gading. Elle est —ne, celle-ld: Dat is 'n
leuke mop, die is goed. 11 m'en est arrive
une —ne : Nu is me wat geks overkomen.
Avoir qn a la —ne : Op iem. gesteld zijn.
Il est — la: Wat denkt hij wel? hij lijkt
wel mat; dat was juist gezegd. C'est —:
Genoeg daarvan ; goed (dan) . C 'est— a vous:
U past het. Ce qui est — a prendre est
—a
garder : Teruggeven komt altoos vroeg
genoeg. — jour et — an : Alles wat wenschelijk is. 2. Lekker. 3. Goedertieren, vriendelijk. Braaf, oprecht. Gedienstig. De —
cceur , de — grace : Gaarne. Un — homme,
une — femme : 'n Rechtschapen mensch;
'n sukkel (z. bonhomme). — papa:
Grootpa. — maman: Grootmoe. Bonnes
gens : Eenvoudige, brave lieden. 11 est si
bon qu'il en devient bete : Al te goed is
buurmans gek. 4. Precies, waar. z. ami
1. 5. Vol, volledig. Donner — mesure:
Ruim meten. Une — moitie: Meer dan
de helft. — nombre: Heel wat. Il y a
une —ne heure de cela : Het is langer dan
een uur geleden. A la —ne heure. Goed
zoo, mooi zoo; nu, goed dan ; da's wat
anders. Arriver — premier : Met grooten
voorsprong 't eerst aankomen. Une — fois:
Eens voor altijd, ronduit. 6. Flink, krachtig,
aanzienlijk, hard. Un — fripon: Een aarts-
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schelm. Pour de -: Voor goed, ernstig.
La guerre pour de -: Echte, werkelijke o.
H. Bon bw.: Sentir -: Lekker rieken.
Tenir -: Stand houden . Tenir- pour: Trouw
blijven aan. Collier -: Aardig wat kosten.
Trouver -: Goedkeuren, veroorloven, toestaan. Il fait -: Het is goed weer. Il fait
- se promener: Het is goed weer om te wandelen. Il y fait -: Daar is 't lekker. Il n'y
fait pas -: Daar is 't gevaarlijk. Tout de
-: In ernst, werkelijk.
In. Bon m.: 1. Het goede. Voordeel.
Avoir du -: Goede eigenschappen -, wel
iets goeds h. Il y a encore du -: 't Is
nog zoo beroerd niet. Le - de l'affaire:
Het mooie v. d. z. Le - de l'histoire:
Het grappigste v. d. g. Il a cela de -:
Hij heeft dat voor, - dit voordeel. 2. De
goede, deugdzame (mensch). 3. Bewijs
van levering, - van ontvangst, bon, kaartje,
aanwijzing. Bewijs van aandeel, scrip.
Aanwijzing tot betaling (- de paiement).
- de coupons : Couponbewijs. - de commission: Bestelbriefje. - de poste: Postbewijs.
- du 2"resor: Schatkistbiljet. 4. - a firer:
Toestemming om af te drukken, imprimatur; (o psc hr if t) afdrukken. Ii met son
- a tout: Hij zegt op alles ja en amen.
5. Goede wijn. 6. Mon -: Mijn waarde.
Iv. Bon tusschenw.: Goed. Zoo. Ei.
Daar heb je 't nu al. - cela: Goed zoo.
Bonace v.: Korte windstilte. (fig. )
Rust, kalmte.
Bonapartisme m.: Partij van hen die
een Bonaparte op den troon willen zien.
Bonapartiste m.: Aanhanger daarvan.
by .nw . : Bonapartistisch .
Bonasse, -ment: Goedig, sullig. Bonbee z. bee 1. Bonbon m.: Lekkernij. Suikergoed. - acidule, - anglais: Zuurtje,
drops. Bonbonne v.: Groote flesch. Blikken oliekan. Bonbonnerie v.: Bonbonsfabriek . Bonbonneuse v.: Bonbonmaakster. Bonbonniêre v . : Doosje voor strikergoed . Keurig ingericht huisje, - zaaltje . Bonehretien (mu . -s--s) m.: Christuspeer.
Bond m.: Sprong, weerstuit. z. balle 1.
Faire faux -: Schuin terugspringen (bal).
(fig.) Faire faux - a: In den steek laten;
bedriegen ; bevlekken (eer ) . (o ud ) Tani
de - que de volee : Op iedere wijze. D'un -:
In eens. Par sauts et par -s: Huppelend
en springend ; (fig.) hortend en stootend.
Du premier -: Dadelijk. Faire un -:
Opspringen. Je ne fis qu'un - chez, - a:
In 'n wip was ik bij, -te. Faire des -s:
Uit zijn vel springen.
Bonde v.: 1. Spon, born (vat). Lever -,
leicher la - a : Den vrijen loop laten. -s
d'en haul: Hemelsluizen. 2. Spongat.
- de trop plein: Veiligheidsopening. 3.
Vijverduiker, duikerklep. 4. Klep op goot.
Bondê: Prop-, stamp-, boordevol. Bonder
ov .w . : Volgieten . -laden .
Bondieusard m.: (plat) Femelaar;
clericaal. Bondieuserie v.: Vrome beeldjes.
Bondir onov .w . : (Op )springen, terugkaatsen . Huppelen, steigeren. Faire -:
Opjagen (wild); uit zijn vel doen springen . Faire - le cwur: Doen walgen. Bondissant: Huppelend. Opspringend. Bondissement m.: Het huppelen, springen.
Walging.
-decur:
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Bondon m.: Spon, born (vat). Zwitsersch roomkaasje. Rond pakje. Bondonner
ov.w.: Een spongat maken in. Met een
spon sluiten. Bondonnikre y .: Sponboor.
Bondree v.: Wespenvalk. - apivore:
Bijenvalk .
Bonduc m.: Doodsbeenderenboom.
Bon -garconnisme m.: Gemoedelijkheid.
Bon -Henri m.: Veldspinazie, brave-Hendrik. (soort) Peer.
Bonheur m.: 1. Geluk, welvaart, voorspoed. Jouer de -: Goed van iets of komen,
't treffen. Jouer avec -: Gelukkig spelen.
Coup de -: Gelukkige gebeurtenis. Avoir
du -: Het treffen. Au petit -: Op goed
geluk af. Par -: Bij geluk, gelukkig.
Porter - a : Begunstigen, geluk brengen aan .
Des -s : Buitenkansjes. Avoir le - de:
Het genoegen hebben. 2. - (eternel):
Gelukzaligheid. 3. - du jour: Spiegelkastje, dat als schrijftafel dient.
Bonhomie v.: Guile eenvoudigheid.
Onnoozel-, lichtgeloovigheid. Fausse -:
Geveinsde -. Bonhomme (ma . bonshommes)
m.: 1. Eenvoudig, rechtschapen mensch.
Faux -: Iem. die veinst lief te zijn. 2.
Sukkel, onnoozele hals. Un - de mari:
Een pantoffelheld. 3. Burgerman. Jacques
B- : De Fransche Boer (enstand ). Vieux -:
Oud mannetje. Mon petit -: Ventje. Le
petit - vient: Klass Vaak komt. Le se Porte bien : De „ouwe beer" is gezond.
- de plomb : Duikelaartje. Il a fait son
petit - de chemin : Zoetjes aan heeft
hij 't ver gebracht. Allen son petit de chemin : Rustig zijn gangetje gaan.
Petit - vii encore: Lutje (Lotje) leeft nog.
4. Poppetje. Ledepop. Schietpop. Mettre
un - debout : Een figuur teekenen. 5.
(tooneel) Entrer dans la peau du -:
Zich met zijn rol vereenzelvigen.6. (plantk. ) Toorts . 7. Augustijnermonnik . M inderbroeder.. Soldaat, mannetje. Albigens. 8.
Koeken-, taaien vrijer. I by .nw . : Goedhartig. Onnoozel.
Boni m.: Overschot in kas. Voordeel,
winst. Extradividend; winstaandeel. Tegoed
(op verkocht pand). (Over )winst van spaarbank .
Boniehon m.: 1. Ovengat. 2. z. bonnichon.
Bonifaee m . : (n a a m ) Bonifacius • (f ig. )
Sukkel.
Bonifieateur m.: Verbetermiddel. Bonification v.: 1. Verbetering, vermeerdering
(opbrengst). 2. Vergoeding (wegens volstorting voor den termijn). Uitkeering.
Bonifier ov .w . : Verbeteren. Vruchtbaarder
maken. Ten goede doen komen (renteverlies). Uitkeeren; een toeslag geven bij.
j se -: Beter worden.
Boniment m.: Mooi praatje om klanten
-, toeschouwers te lokken ; - stemmen te
winnen (- electoral). Faire -, Miter son -:
Reclame maken voor de zaak . Bonimenteur
m.: Klantenlokker. Complimentjesmaker.
Uitlegger (in autocar). Bonisseur m.:
Aanprijzer, klantenlokker.
Bonite v.: Albikoor, boniet (visch).
Bonjour m.: Goedendag. -morgen. Vol
au - : Diefstal onder voorwendsel van
een bezoek. Simple comme -: Doodeenvoudig . - a M . A.: Groet mijnheer A.
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Tu as le - d' Alfred: Groetjes van A .
Donner le - et: Goedendagzegrgen. Dire un
petit - a: Even aanwippen bij .
Bonne v. : 1 . Dienstbode. -- a tout faire:
Meid-alleen. Petite -: Dagmeisje. 2.
Kindermeid. Conies de -: Sprookjes. A
la -: Eenvoudig, naief . Il peat sortir sans
-: Hij kan op zijn eigen beenen staan.

3. z. bon (bv.nw. 1).
Bonneau m. : Ankerboei.
Bonne-dame (mu. -s-s) v.: (plantk. ) Tuinmelde. Bonne-Esperance (Cap
de -): Kaap de Goede Hoop. La B.-E.:
De Blijde Verwachting, Op Hoop van
Zegen (als naam van een schip ). Bonnemaman (mu . -s--s): Grootmoeder, oma .
Bonne-main (mu . -s--s) v.: Fooi.
Bonnement : Heel eenvoudig. Kort en goed.
Te goeder trouw, oprecht.
Bonnet m.: 1. Muts. Kalotje (- grec).
Il est triste comme un - de suit (sans coiffe):
Hij maakt dat men in slaap valt. Prendre
sous son -: Verzinnen, uit zijn duim zuigen.
Deux tetes dans un -: Twee handen op een
buik. Parler a son -: In zich zelven spreken.
Il a (mis) son - de travers: Hij is slecht
gemutst. Avoir la tete pries du -: Kort
aangebonden zijn. - d' Hippocrate: Verband om 't hoofd. Meltre -, porter la main au
-: Groeten, beleefd zijn. Il f aut parler
de lui le - a la main : Met moet met eerbied
over hem spreken. Un coup de -: Een groet.
a poil: Berenmuts; gardesoldaat.
-vent:
Muts der galeislaven. - carre: Doctors-, priestermuts; doctor, advocaat. Prendre le -: Promoveeren. Opiner du -: Van

't zelfde gevoelen zijn (in alles) , een jabroer zijn. Ater son -: Alle hoop opgeven.
Jeter son - par-dessus les moulins : Alle
schaamte afleggen, een zedeloos leven gaan
leiden (vrouw ). - rouge: Muts der Jacobijnen ; voorstander der Revolutie. Gros -:
Man van aanzien; (f am. ) „hooge oome".
rose : Plaatsaanwijsster (schouwburg). z.
blanc (bv.nw. 1) . ( y olk; plantk.)- bleu:
Scabiosa. - de pretre: Kardinaalsmuts. 2.
Muts (maag der herkauwers ) . 3. Deksel, kap .
Bonneteau (spr. bonnt-) m.: Een, twee,
drie, klaveraas. Bonneter (spr. bonnt-)
onov.w.: Den jabroer uithangen. Bonneterie
(spr. bonnt-) v. : (Handel in) geweven of
gebreide stoffen. Vervaardiging daarvan.
Bonnetetu. (spr. bonnt-) m.: Kwartjesvinder . Bonnetier (spr . bonnt-): Handelaar
in -, fabrikant van geweven of gebreide
stoffen. Bonnetiêre v.: Linnenkast. Bon nette v . : 1 . (z e e v.) Bonnet, broodwinner..
2. Verdedigingswerk . Bonniehe v . en -ehon
m.: Dienstmeisje. Petite -: Daghit.
Bon-papa (mu.-s---s) m.: Grootpa, opa.
Bonsoir m.: Goedenavond, -nacht. (Dire)
-

(6) la compagnie, - (aux) les voisins:

Sterven ; heengaan ; van iets afzien. Donner
le -: Goedenavond zeggen. -, la compagnie: Goeien avond samen. Bonsoir!
Goeden avond ! Nu is 't uit! Dank je well
Dat kun je begrijpen I
Bonte v.: 'I . Goed-, vriendelijk-, welwillend-, beleefdheid. Des -s: Bewijzen
van -. Ayez la - de: Wees zoo goed. 2.
Goedertierenheid. -! of - du ciel I Goeie
genadel 3. Degelijk-, deugdelijkheid. 4.
Rechtvaardigheid (zaak).
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Bonze m. : Boeddha-priester. (f i g .)
„Hooge oome". Bonzerie v.: Klooster der
Boeddha-priesters.
Book (spr. bouk) m. : Boek voor aanteekening der weddenschappen. Carton de
-: Wedkaart. Bookmaker (spr. boukmekeur) m.: fem. die bij wedrennen 't
book houdt.
Boomerang m.: Werphout dat naar den
werper terugkeert, boomerang.
Booz (spr. bO-Oss): Boaz (uit 't boek
Ruth).
Boqueteau m.: Klein boschje. Boquillon
m.: (oud) Houthakker.
Bora m. : Noordenwind (bij Triest).
Boracique z. borique.
Borain bv.nw.: Uit de Borinage (in
Belgie). I m.: Steenkolenmijnwerker.
Borate m.: (scheik.) Boorzuurzout.
Borax m.: Boorzure soda.
Borborygme m. : Rommeling in den
buik.
Bord m.: 1. (Scheeps )boord . Schip.
Vaisseau de haul -, de bas -: Groot -;
klein schip. V irer de -, mettre a l'autre -:
Wenden ; (f ig.) van meening veranderen;
overloopen. Hommes du -: Bemanning.
Homme du -: Opvarende. - du vent:
Loef. - sous le vent: Lij. A - de: Aan
boord van. Courir un -: Een gang maken.
Courir - sur -: Laveeren. Livre -, journal
de -: Scheepsjournaal. (f ig.) Un homme
de noire -: Een man van onze partij ; - van
onzen stand. Etre seta de son -: Alleen
een meening voorstaan . On peat se rencontrer meme en partant de -s dill erents : Men
kan het eens worden, zelfs al hoort men tot
verschillende partijen. 2. Rand, kant,
zoom, boordsel. Un rouge -: Een glas
boordevol rooden wijn. Avoir un mot stir
le - des levres : Een woord op de lippen
hebben. Avoir l'dme sur le - des ievres,
etre au - du tombeau: Op sterven liggen.
A pleins -s: Volop, overvloedig. Chapeau
a larges -s: H. met breede randen. 3.
Oever, wal, strand, kust. Les sombres -s:
De onderwereld ; de Styx. Au - de : Aan
den oever van.
Bordage m. : 1. Huid (schip). Plank
(v. scheepshuid). - de pont: Dekbeschot.
2. Het omboorden. Bordaille v.: Boordplank, gang. Bordant m.: Onderlijk (van
zeil). Borde v.: Hoeve met 6 H.A. grond.
Borde m.: Boordsel, galon. Scheepshuid .
-plank. Bordee v.: 1. Laag (kanonnen).
'Acker une -: De voile laag geven. 2.
Hagelbui (scheldwoorden) ; storm (gefluit ).
3. Gang (bij het laveeren). Courir des -s:
Laveeren ; (f ig. ) de kroegen afloopen;
van 't werk wegblijven. Eire en -: Passagieren. Tirer -, courir une -: Op „sjouw"
zijn . 4. Wacht, kwartier. - de &Mord:
Bakboordskwartier. Bordel m.: Bordeel.
Bordelais : Uit -. Bewoner van Bordeaux.
Le B- : Streek rondom B.
Bordeliitre v. : Blei.
Bordement m.: Uitspringende rand.
Het omzoomen.
Border ov .w . : 1. Omringen, -geven.
2. (Om )boorden, -zoomen, afzetten, een
rand maken aan ; zich scharen langs ; beplanken ; loopen langs. - la haie: Een haag
vormen, op een lijn staan. 3. Instoppen
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(bed, zieke). - une voile : Een zeil aanhalen.
4. Varen langs. 5. Aanhalen (touw).
Bordereau m.: Schriftelijke opgaaf, lijst,
borderel. Gespecificeerde opgave. - de
salaires: Loonlijst. - de chargement: Ladingslijst. Borderie z. borde.
Bordier bv.nw. : Dat aan den oever
of den wegrand ligt ; - den oever of den rand
vormt. Navire -: Scheefliggend schip. I
m.: Pachter (z. borde) . Bordigue v.:
Vischweer. Bordure v.: Boordsel, zoom,
lijst, raam ; rand (bloembed); boordbed
(- de plantes vivaces) , (E n g.) border;
lijk (zeil); band (trottoir; randversiering);
behangselrand. En - de: Langs. En -:
Belendend.
Bore m.: Boor, borium (element).
Boreal : Noordelijk, Noord-. Boree m.:
Boreas, Noordenwind.
Borgne bv.nw.: 1. Eenoogig. Dans le
pays des aveugles, les --s sont rois : In 't
land der blinden is eenoog koning. Jaser
comme une pie -: Doorslaan als een blinde
vink. Fenétre -: Dofgemaakt venster.
2. (f ig.) Compte -: Verwarde r.; r. die
niet met een rond getal uitkomt. Chambre
-: Donker, onooglijk v. Cabaret -, maison
-: Geheime kroeg, knip. Ancre -: A.
met ben arm. Chou -: K. zonder hartspruit. Plaie -: Verborgen wond. Sein -:
Borst zonder tepel. / m.: Eenoogige. Bor gnesse v.: Eenoogige vrouw.
Borique : (scheik.) Acide -: Boorzuur.
Borique : Boor-. Eau -e : Boorwater.
Colon -: Boorwatten.
Bornage m.: Afpaling, -perking.
Borne v.: 1. Grenssteen, -paal, -teeken.
2. Meer-. Hoekpaal. Il est plante la comme
une -: Hij staat daar als een paal. - millaire, - kilometrique: Mijlpaal. --chapelle:
Grenssteen met een heiligenbeeldje. --fonlaine: Fontein in den vorm van een hoeksteen . --signal : Brandmelder. - de virage:
Verkeerspaal, -schildpad. - lumineuse:
Verkeerslichtpaal. - postale : Standaardbus . 3. -s: Grenzen. (f i g . ) Paal en
perk. Sans -s : Grenzenloos, onbegrensd.
Passer -, franchir les -s, sortir des -s:

Te ver gaan ; onwelvoeglijk worden. Reculer les --5 de : Het gebied vergrooten
van. 4. (Draad)klem, contactschroef. a vis : Schroefdraadklem, mannetje. Borne :
Begrensd. (f ig. ) Beperkt, bekrompen.
Borner ov .w . : 1. Afpalen , -perken . 2.
Begrenzen, beperken ( 't gezicht). 3. Matigen . / se -: Zich beperken, - vergenoegen
met, - bepalen bij. Il taut savoir -: Men
moet zich met weinig weten to vergenoegen.
Se - a: Zich uitsluitend bezighouden met.
Bornoyer ov .w . : Met ben oog viseeren.
Borragin (ae)kes v.mv.: (plantk.) Bernagie-achtigen.
Bort (spr. bor) m. : Boort (diamantafval ).
Borure m.: (scheik.) Boorverbinding.
Borussien : Echt-Pruisisch, „stock "Pruisisch.
Boseard m.: Afleener ; tafelschuimer.
Boseardise v.: Afleenerij.
Bosch (i )man m.: Boschjesman.
Boseot, -o (t )te : (y olk) Bultenaar .
Bosni (a )que : Bosnisch. Bosnier.
Bosphore m.: Bosporus, Straat van
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Konstantinopel. - cimmerien : Straat van
Kertch (Krim).
Bosquet m.: Boschje, bosschage.
Bossage m.: Uitstek. Verhevenheid,
relief. Kromming. Timmerwerk.
Bosse v. :1 . Bult (dier), bochel (mensch ).
Rouler sa -: Reizen en trekken ; flink
aanpakken. Se donner une -, s'en payer des
-s : Goed drinken en eten. Rester sur la
- a: Tot last blijven. 2. Knobbel (op been).
Avoir la - de : Aanleg hebben voor, dot zijn
op. 3. Buil. 11 ne reve -, demande -, cherche
que plaies et -s : Het is een echte vechtersbaas . 4. Brand (in koren). 5. Oneffenheid.
Faire -: Uitpuilen. 6. Stuitwand (balspel). 7. (kunst) Pleistermodel. Figure
relevee en -: Vlak verheven figuur. Ouvrage
de ronde -; - de demi-: Haut-, hoog -;
halfrelief . 8. Ton (zout) van 250 tot 300 kg.
9. (zeev.) Stopper.
Bosselage m.: Reliefwerk. Bossele :
Oneffen, bol. Hobbelig (weg). Met deuken.
Gedreven . Bosseler ov .w . : Reliefwerk
maken op (goud en zilver). Deuken. Bosselure v.: Drijfwerk. Deuk. Bolheid (blad).
Bosser onov .w . : Blokken . / ov .w . : Vastsjorren . Bossetier m. : Glasblazer. Bos sette v. : Knopje aan 't paardegebit.
Oogklep. Bossoir m.: Kraan-, ankerbalk.
Davit (- d'embarcation). Homme de -:
Uitkijk. Bossu : Gebocheld, met een butt.
Oneffen. Ce medecin rend les cimetieres -s:
Die dokter helpt veel zieken naar de andere
wereld. / m.: Gebochelde, bultenaar.
Rire comme un -: Zich een bochel lachen.
Les deux -s : 33 (in 't kienspel). Bossue :
Gedeukt. Met veel hooge punten (berg).
Bossuer ov .w.: Bulten en deuken maken
aan. / se -: - krijgen.
Bostangi m.: Serail-dienaar, -tuinman.
Boston m. : Boston (spel, dans). Faire
-: Slem maken. Bostonner onov.w .:
Boston spelen. Den boston dansen.
Bostryehe m.: Schorskever.
Bot : Misvormd. Pied -: Horrelvoet ;
iem. met een h.
Botanique : Plantkundig. Jardin -:
Plantentuin. / v.: Plantkunde. - agricole:
Landbouwplantkunde . Botaniser onov .w . :
Botaniseeren. Botaniste m. : Plantkundige.
Botano... : (in samenst.) Planten-.
Botrys m. : Druifkruid.
Botte v . : 1. Bos, bundel. (fig., fam.)
Een heele hoop . Pak (van 36 vet) . Baal (van
100 K .G . ). Pakje (strengen zijde). Stijf gebonden bos (bloemen). 2. Laars. - a
l'ecuyere, - a revers : Kap-. - molle : Zacht
lederen -. Serrer la -: Een paard aanzetten.
Tenir sous sa-: Vertrappen. Serrer les -s:
Het gelid opsluiten. Alter a la -: Naar de
beenen bijten; (f ig. ) scherpe antwoorden
geven. En -s : In rijkostuum. Aller - a
- avec: Zij aan zij rijden met. Avoir du
loin dans ses -s : Er warmpjes inzitten.
Graisser ses -s : Zich tot afreizen -; zich tot
sterven gereedmaken. Graissez lee -s d'un
vilain, it dira qu'on les lui brille: Men krijgt
steeds stank voor dank. Prendre ses -s de
sept lieues : Snel heengaan; doorslaan (verbeelding). (.Parley d'une chose) a propos
de -s : (Over iets praten) zonder eenig
verband met het *voorgaande, zoo maar,
zonder reden. Comme mes -s : Dat 't naar
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niets lijkt. Lecher les -s de qn: Iem. laag
vleien. 3. Koppelband. Optred (rijtuig).
Koker voor 't geweer aan 't zadel. 4.
Groot vat. 5. Stoot, steek, uitval. z. appuyer 1. (f ig. ) Scherpe uitval in woorden,
steek. - secrete : Schijnuitval. - franche:
Niet te pareeren stoot. Porter une - a:
Een stoot geven ; (f ig.) plotseling in verlegenheid brengen. 6. 't Fourage geven.
Bottelage m. en -eleF ov .w . : (Het)
opbinden in bossen. Bottelee v.: Losse bos.
Botteleur m.: Schoovenbinder, garver.
Botteleuse v.: Schoovenbindster. Machine
om schooven te binden. Botteloir m.:
Toestel om hooi in bossen te binden.
Botter ov .w. : 1. Laarzen aantrekken.
Botte: Gelaarsd. Avoir l'air d'un singe
botte: Belachelijk uitgedost zijn. 2. Van
laarzen voorzien. Cela me botte: Dat staat
me aan. 3. Schoppen geven aan. Vrij wegschoppen (voetbal). / se -: Laarzen aandoen. - dragen. Aardkluiten aan de 1. krijgen . Bottler m.: Laarzenmaker. -koopman.
Talon -: Rechte hak. Bottillon m.: Bosje.
Bottin m.: Adresboek (voor Parijs). mondain: - der groote wereld. - telephonique : Telefoongids voor Parijs.
Bottine v.: Laarsje, rijglaars. Beugel.
Botulique : Der darmen. Poison - :Worstvergif . Botulisme m.: Worstvergiftiging.
Boubouler onov .w.: Het geschreeuw
van den uil doen hooren.
Boubouille v . : (v olk ) Ratjetoe .
Bone (spr. bouk) m.: Bok. (Wijn)zak.
Sik , baard . (b ij b el) Verworpeling . emissaire: Zondenbok. Porter une barbe de
-: Aileen baard onder de kin dragen.
Sacrifier un - a : Een offer brengen aan.
Boucage m.: Pimpernel. - anis: Anijs.
Boucan m . : 1. (fa m . ) Herrie , lawaai .
2. Gedroogd vleesch. Houten rooster. Boucanage m. en -aner ov.w.: (Het) drogen
en rooken van vleesch, of visch. (f ig.)
Boucane: Door de zon gebruind. / onov .w. :
Een Leven leiden van een boucanier m.:
Woudlooper, buffeljager. Vrijbuiter.
Boueard, -art m.: Zeekraal.
Boneaut m.: Vat, pakvat.
Bouchage m.: Het afsluiten, - kurken.
Stop.
Boucharde v.: Spitse hamer. Rol met
punten.
Bouche v.: 1 . Mond. S'Oter les morceaux
de la -: Uit zijn mond sparen. Par la de: Bij monde van. Prendre sur sa -: Op
't eten uitzuinigen. Etre (portel sur sa -:
Een lekkerbek zijn. Faire la petite -: Met
tegenzin eten; (f i g.) zich kieskeurig
toonen ; niet ronduit willen spreken . Il
ne fait pas la petite -: Hij neemt geen blad
voor den mond. Avoir - en cour : Het recht
hebben bij den koning te eten. Cela fait
venir l'eau a la -: Dat doet iem. watertanden. Trailer' qn a - que veux-tu : Iem.
onthalen op alles wat hij lust. (11 est) a
- que veux-tu : (Hij krijgt) wat en zooveel
hij maar wil, naar hartelust. Avoir la bonne; - mauvaise, - amere : Een lekkeren
smaak -; een vuile maag hebben. Garder pour
la bonne -: 't Lekkerst tot 't laatst bewaren.
Rester -, demeurer sur la bonne -; sur la mauvaise -: Een goeden -; slechten indruk
behouden. Provisions de -: Mondkost.
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Officier de -: Hofmeester (der rijken).
La - du roi : De tafelbediening en voedselvoorziening des konings (le service de la -).
Avoir le cceur sur la -: Oprecht zijn.
Fermer la - a qn : Iem. den mond snoeren.
La deesse aux cent -s : De Faam. De -:
Mondeling. C'est un saint Jean- d'or: Hij

is een napuit; (soms) - een handige mooiprater. - close, - cousue! Mondje dicht!
Stil! - en cceur: Vriendelijk gezicht. Faire
la-en cceur: Mooi praten,zich lief voordoen.
La - en c ceur : Met 'n lief lachje. - pincee :
Spijtig gelaat. 2. Bek (flier). Un cheval
qui a la - tendre, - fine, - legere; - dure : P.
dat gevoelig; - hard in den bek is. N'avoir
ni - ni eperon : Naar teugel noch spoor
luisteren; (fig.) ongevoelig zijn. 3. Opening, monding, ingang, mond. - a feu:
Vuurmond. - de chaleur; - d'air: Verwarmings-; luchtrooster. - d'incendie: Brandkraan . - d'eau: Straatkraan. - d'acces:
Mangat. - d' Eole : Bergkloof, waaruit
lucht komt. (muz.) Tuyaux a -s: Fluitwerk (orgel). 4. Eter. Les -s inutiles: De
onnutte monden. Fine -: Fijnproever.
5. - sanglante; - d'or: Rood-; goudmond
(schelp). - de lievre: Dierzwam. 6. Riviermond, spleet.
Bouche-bouteilles (m y .onv .) m.: Kurkmachine .
Bouche-en-cceur (my . -s-en--) m.:
Mooidoener. Mooiprater.
Bouche : Gestopt (hoorn). Stompzinnig,
bot. Heiig (weer)).
Boueh6e: Mondvol, hap, beet. Pasteitje.
Groote bonbon. - a la reine : Kippepasteitje. Il ne fait qu'une -- de ce gateau:
Hij heeft dat taartje in een hap op. Il ne
fait qu'une - de ce travail; - de cet homme:

Hij heeft dat werk gauw af ; - kan lien man
met huid en haar opeten. Avaler -, mettre
les -s doubles, - en double : Schrokken;
(f ig. ) mettre les -s d.: Tweemaal zoo hard
werken, pootaan spelen. Vendre pour une de pain: Voor een appel en een ei v.
Bouehe-I'ceil (m y . onv.) m.: Fooi.
Bouchement m.: 't Stoppen (muur ).
Bouche-nez (my .on y .) m.: Neusafsluiter.
Boucher ov .w . : (Toe )stoppen, afsluiten,
dichtmaken ; breeuwen ; kurken; dichtmetselen; versperren. Vin bouche: Wijn op
flesschen (geen open wijn) . - la vue : Het
uitzicht benemen. - un trou : Een gat
stoppen ; (fig.) een schuld betalen. - un
coin a : Den mond snoeren. Cela vous bouche
un coin : Nu hebt ge niets meer in te brengen.
I se -: Zich sluiten . - les yeux; - les oreilles :
Weigeren te zien; - te hooren. - le nez:
Den neus dichthouden. I m.: 1. Slager,
vleeschhouwer. . 2. (f ig. ) Wreedaard . Onhandig heelmeester. Bouehêre v.: Slagersvrouw. . Boucherie v.: 1. Slagerswinkel.
Slachthuis, vleeschhal. Slagersvak. Viande
de -: V leesch (tegenover wild). 2. (f ig.)
Slachting, bloedbad. Mener a la -: Ter
slachtbank voeren. 3. Slachtvleesch. Grande
-: Eerste kwaliteit -. Basse -: Tweede
kwaliteit -.
Bouehet m.: Suikerpeer.
Bouehe-trou (my . ---s) m.: Plaatsvulling. -vervanger, noodhulp. (fig.) Stopstuk . Boucheur m.: Kurker. Bouehoir m.:
Ovendeur.
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Bouchon m. : 1. Stop, kurk, prop.
Vin de : Wijn op flesschen (geen open wijn ) .
de carafe: Glazen stop ; (gra p ) groote
valsche diamant. Faire sauler le -: Den

wijn laten knallen. 2. Spel, waarbij men met
metalen schijven een kurk omgooit, waarop
geldstukken als inzet liggen (jeu de -).
3. Dobber . 4. Schuif (van rooster). 5.
Krans, tak (herberg). A bon y in point de
Goede wijn behoeft geen krans. 6.
Herberg. 7. Pakje, hoopje (waschgoed,
hooi) ; stroowisch. 8. Lieveling, hartje.
9. Smeltstop (- fusible); plug. - adaptateur : (Drie)wegfitting. 10. Scheepsbuik.
Bouchonnement m. en -onner ov .w. :
(Het)) met stroo afwrijven. Een pak -, prop
maken van, ineenfrommelen. Afbetten.
Liefkoozen . Afrossen. Bouchonnerie v.:
Kurkenfabriek. Bouchonnier m.: Kurkenfabrikant ; -handelaar. -snijder. / bv.nw.:
Kurk-. Bouehot m. : Vischweer. Oester-,
mosselpark. Bouchoteur m.: Mosselparkhouder
Bondage m.: Het afsluiten. Hangslot.
Boucle v. : 1. Gesp. - aan orde. 2. Ring,
beugel. - d'oreille : Oorring, -hanger. -s
de diamants: Diamanten oorbellen. 3.
Lusletters.
Krulversiering; lus. Lettres a
4. Krul, haarlok. 5. Mondontsteking (dier).
6. Groote bocht (by . van Niger ). 7. Stekel
(visch). Bouclé m.: Gekrulde stof . Bonder
ov .w . : 1. (Toe )gespen . Afsluiten (haven ) ;
waterleiding. Sluiten (school) . (fig.) Binden . qn pour la vie a: Iem. vastketenen
aan. La -: Zijn biezen pakken. 2. Met een
ring voorzien, ringen (varken , merrie ). Buf fle
boucle : B. met een ring in den neus. Raie
bouclee: Stekelrog . 3. (f am. ) In de gevangenis
zetten, „knippen". Te voila bouclé: Nu
ben je je vrijheid kwijt. 4. Krullen zetten
in. De Karen krullen laten van, krullen
zetten bij. Een knoop leggen in (touw ).
Knoopen. Tapis -é: Met de hand geknoopt
tapijt. 5. Afsluiten (zaak ). Sluitend maken
(budget). 6. Rondrijden -vliegen. - la
boucle: Looping the loop. ! onov .w. :
(Om )krullen (stof, haar). Uitwijken, -staan
(muur). I se -: Zich krullen zetten.
Vastgegespt worden. Zijn riem aanhalen.
Bouelette v . : Ringetje. Lokje. Bouclier
m.: 1. Schild. Levee de -s : Openlijk
verzet; gewapende tegenstand ; sein tot
verzet. Faire a qn un - de son corps : Iem.
met zijn lichaam dekken. - protecteur :
Afweerschild. 2. Beschermer. 3. Aaskever.
4. Borstschild. 5. Plaat. Slotplaat. excavateur : Graafmachine, die zich achter
een tunnelschild beweegt.
Bouddhique: Boeddhistisch. Bouddhisme m. : Leer van Boeddha . Bouddhiste m.:
Volgeling van Boeddha .
Bonder onov .w . : 1. Mokken. contre
son venire : Uit koppigheid nijd niet willen
eten ; (f ig. ) weigeren wat aangenaam of
voordeelig is. II ne boude pas a: Hij gaat
Oink zijn gang met. 2. Passen (dominospel).
C 'est un homme qui ne boude pas : Hij laat
zich de kaas niet van 't brood eten .
ov .w . : Koel behandelen, pruilen tegen.
Negeeren. / se -: Tegen elk. pruilen.
Bouderie v.: Het mokken, koelheid.
Boudeur, -euse: Pruiler, -ster, pruilmond.
-euse : Lage canapé, waarop men rug aan
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rug zit. / bv.nw. : Gemelijk, stuursch,
pruilend .
Boudin m. : 1. Worst, beuling. - noir:
Bloed-. - blanc: Leverworst, fijne worst.
S 'en aller en eau de -: Met een sisser
afloopen. - de mer : Zeekomkommer
2. Ring aan een zuil. Rol (haar, tabak ).
Slagveer (ressort a -). Kussen (om de
borden op schepen). Ruitervaliesje. Mijnlont . (pop. ) Dikke hand. Krans (v. e.
wiel). - de caoutchouc : Gummistok. Boudine v.: Glaskern. V erre a Maanglas.
Boudinê m.: Fat. / bv.nw. : Dik, als 'n
worstje. Boudiner ov .w, : Licht tweernen .
Boudineuse v. : Tweernmachine. Bondiniêre v.: Worsthorentje.
Boudoir m. : Damesvertrekje, sierlijk -,
gezellig kamertje. Des succés de -: Veroveringen.
Bone v. : 1. Slijk, modder, vuilnis,
slib. Ame de -: Lage ziel. Ame de - et
de sang : Lage, wreede ziel. Trainer dans
la -: Smadelijk behandelen, geen goed
Naar laten aan. Mepriser comme la - de
ses souliers : Geen zier geven om, diep
verachten. Batir sur la -: lets gewaagds
ondernemen . Tirer de la Uit het slijk
opheffen. Fait de - et de crachats : Van
onsterk materiaal. 2. Slijkbad. Bezinksel
(inktpot). Dikke etter.
Bougie v.: (Anker)boei. - a sif flet ,
- a sirene : Fluit-. - sonore , - a sonnerie:
Bel-. - de sauvetage: Reddingsboei. -culotte: Reddingsbroek.- d' amarrage: Meerboei. - lumineuse : Lichtboei.
Boueur m.: Vuilnisman. Boueux: Slijkerig, modderig. Drabbig (koffie). Onzuiver
(druk), slecht afgedrukt (letter), dik
(schrift). Slordig, oneffen (werk ). f m. :
uilnisman
Bouffant bv.nw.: Uitstaand, opbollend.
Manche -e : Pofmouw. Papier -: Opdikkend
papier. / m.: Dof. Boullante v.: Hoepel(rok ). Omknoopdoekje. Bouffarde v.:
(p la t ) Groote pijp . Bouffarder onov .w . :
(v olk ) Dampen .
Bouffe: Koddig. f m. : Ital. zanger der
comische opera. Les Bouffes: Ital. opera.
Opera
Komische opera, o. buffa .
Bold:Me v. : 1. Hoeveelheid lucht die
iem. uitblaast. Haaltje, trekje. - de fumee:
Mondvol tabaksrook, rookwolk. Entre deux
-s: Aan zijn pijp trekkende. - de yin; d' ail: Oprisping die met wijn -; knoflook bezwangerd is. - de vent: Windvlaag, rukwind.
- de chaleur,,- de sang, - congestive: Opstijging van warmte -, van bloed naar 't hoofd.
- de pluie: Regenbui. Par -s : Bij tusschenpoozen, als 't iem invalt. Le vent apportait la
musique par -s : Met den wind kwam de
muziek bij tusschenpoozen overgewaaid.
Bouffe-galette (m y .onv .) m.: Verkwister.
Boufter onov .w . : De wangen opblazen.
(f ig. ) Zich van toorn opblazen. (p la t ) Zich
volproppen. Opbollen, bolvormig uitzetten,
zwellen. Uitwijken, zich welven (muur))
/ ov .w. : Opblazen. Opbollen, kroezen.
(p 1 a t ) Vreten Bouffette v . : Strikje ,
kwastje. Bouffeur m.: Vreetzak. - de
kilometres : Kilometervreter. Bouffi: Opgeblazen , zeer dik. Gezwollen (stip). (fig. )
Opgeblazen. / m. : Dikzak. Opschepper.
Bouffir ov .w . : Opblazen, doen uitzetten.
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onov.w. en se -: Opzwellen. Bouffisserie
V. : Bokkinghang. Bouffissure v . : Opzwelv
ling . Gezwollenheid (stijl). Opgeblazenheid.
Bouffon m. : Nar, potsenmaker. Kluchtspeler. Hofnar. Servir de -: Het mikpunt
van aller spotternijen zijn. / bv .nw . :
Koddig, kluchtig, boertig. Le (genre) -:
Het plat comische. Bouffonnage m. en
-onner onov .w . : Potsen maken, plat
grappig zijn. Bouffonnerie v. : Klucht,
grap, pots. Het grappenmaken.
Boufre tusschenw. (in Zuid-Frankr.):
Verdikkeme.
Bouge m .: 1 . Rommelkamer, bijvertrekje.
2. Slechte woning, krot. 3. Dikst gedeelte
der naaf . Bovenkorst (brood)) . Buik (ton).
Holte (bord). Bocht, kromming (muur ) .
Tobbetje. Blaasbalg.
Bougeage m. : Het op hoopen plaatsen
(van bout) voor houtskool.
Bougeoir m. : Handblaker.
Bougeotte v.: 1 . Waanzin die tot wandelen drijft. Behoefte aan reizen, - zich verplaatsen. Avoir la -: Steeds weg willen.
2. Duivenkijker.
Bougeotter onov .w . : Bewegen. Bouger
onov .w . : Zich verroeren, - bewegen. Onvast
staan (stem)). Zich ten strijde gereedmaken.
Ne bougez pas: Blijf stil zetten, blijf daar ;
- aan de telefoon . Je ne bouge pas: Ik verzet Been voet. Ne pas - de sa place:
Stoelvast zijn. Il ne bouge pas de .... : Hij
zit altijd in. . ., - bij . I ov .w . : 1. Verwikken, verplaatsen. 2. (Hout) op hoopen
plaatsen voor houtskool.
Bougette V. : Reistaschje. Groote beurs.
Bougeur : Beweeglijk.
Bougie v. : 1. Was-, stearinekaars.
Kaarsvet. Pain de -, - flee: Waslichtrolletje, teeper. Aux -s: Bij kunstlicht.
2. (heelk.) Katheter, sonde. 3. Kaars.
- filtrante: Filter-. 4. (natk.) Normaal
kaars. 5. Kaarsvormige lamp. Stel koolspitsen. 6. Bougie (auto-ontsteking ) . 7.
Bougie (N .-Afrika ) . Bougier ov .w. : Met
was bestrijken aan den rand.
Bougillon m . : (f a m . ) „Draaitol" .
Bougnct m.: (v o 1 k) z . auvergnat.
Bougon bv .nw . : (f a m . ) Knorrig. / m . :
Brombeer, knorrepot. Bougonner ov .w. :
Knorren op. / onov .w . : Grommen, pruttelen .
Bougran m.: Grof voeringlinnen.
Bougre, -esse : (pia t) Schooier,, rekel .
Varken, wijf . Flinke kerel. Bon -: „Kwante
jongen". Sacre petit -: Jou kleine bliksem . - d'idiot: Beroerde stommeling. /
tusschenw. : Verduiveld. Bougrement:Verduiveld, drommels.
Boui-boui (mu. -s---s) m. : Tingeltangel.
Bouif m . : ( y olk) Schoenlapper .
Bouillabaisse v.: Provencaalsche vischsoep met saffraan. (f ig. ) Allegaartje.
Bouillage m.: 't Uitkoken. Bouillant:
Kokend . (f ig. ) Opvliegend . Tout chaud , tout
-: Kersversch. Bouillasse v. : Nattigheid.
IRouille v.: Stempel op 't laken. Plonsstok , pols. Houten druivenkorf..
Bouillee v. : Koking.
Bouiller ov .w . : Met een polsstok troebel
maken. Een stempel hangen aan.
Bouillerie v . : Brandewijnstokerij . Bouil-
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leur m. : 1. Brander. - de cru: - die voor
eigen gebruik brandewijn stookt. 2. Kookbuis . Bouilli m. : Gekookt (rund )vleesch.
Bouillie v. : Pap, brij . Papierpap. V iande
en -: Tot pap verkookt vleesch. Faire
de la - pour les chats : Onnut werk verrichten . De la - pour les chats : „Snert",
„niks" . Mettre en -: Inslaan. - bordelaise : Bordeauxsche pap.
Bouillir ov .w . : Faire -: (Doen ) koken.
(f ig. ) - du lait a qn: Iem . iets aangenaams
zeggen. I onov .w . : Koken. Gisten, opbruisen. Branden (van ongeduld ); uit zijn
vel springen. La cervelle -, la tete me bout:
Ik heb barstende hoofdpijn. Cela fait la marmite, - le pot : Daarvan moet de
schoorsteen rooken. Il n'est bon ni a rotir
ni a -: Hij deugt tot niets. Mettre de l'eau
-: Water op 't vuur zetten . Bouillissage
m. : Het koken van papierpap. Bouilloire
V. : Water-, theeketel. - a lait: Melkkoker.
Bouillon m. : 1. (Water )bel , -bobbel.
Bouillir a gros -s : Hard koken . Ne faire
prendre qn'un - au lait : De melk slechts
eenmaal laten opkomen. A gros -s: Bij gulpen . Jeter deux -s: Tweemaal opkomen.
(ram.) Il ne suit pas du premier -: Hij
neemt niet spoedig een besluit. 2. Luchtblaasje. 3. Dof, groote plooi. 4. Knobbel
(aan plant). 5. Sel de -: Zeezout. 6.
Het afkoken ; - uitstoomen (stof ). 7.
Rolletje goud-, zilverdraad. 8. (fig. )
Opwelling (van toorn). 9. Vleeschnat,
-aftreksel. Bord -, kop bouillon. Boire un
-: Water binnen krijgen; zich verdrinken ;
geld verliezen, er in loopen, een klap krijgen,
een „strop" hebben . - de culture: Voedingsoplossing, kweekvloeistof . Tablette de
-: Soeptabletje. - en cubes: Bouillonblokjes . - d'onze heures: Gifdrank . (fa m . )
- pointu: Lavement. - de jardinier: Gier.
10. Onverkochte exemplaren, restanten. 11.
Goedkoope restauratie (etablissement de -) .
12. Verlies, „bankroetje", klap (z. 9).
Bouillonnant : Opbruisend . Opborre lend .
Bouillon -blane (mu . -s--s) m. :
(p lant k . ) Koningskaars. Bouillonne m. :
Dof . Bouillonnement m. : Geborrel, het,
koken (zee). Bouillonner onov .w . : Opborrelen, -zwellen, sterk gisten. Koken en zieden (van toorn). I ov .w. : Met groote
plooien opmaken.
Bouillotte v. : Schenkketeltje. Warmwaterstoof (trein). Beddekruik, warmwaterkruik , -flesch. Kaartspel. Bouillotte-veilleuse (mu . -s--s) v. : Theestoof met
nachtlichtje. Bouillotter onov .w. : Zacht
koken. Bouillotterie v.: Warmwaterstovenbergplaats.
Bouis-bouis m. : Tingeltangel.
Boujaron m. : Oorlam. Boezeroen .
Boulage m. : Koken (wasch ) ; pak waschgoed. Afroffelen (rol).
Boulaie v. : Berkenbosch.
Boulange V. : Het broodbakken. Meel
van zemelen. Boulanger, -ere v . : Bakker,
-svrouw. ( y olk) Le -: Heintjepik . /
bv.nw. : Voor het bakken, - de broodvorming. I ov .w. : Kneden, door elk. werken.
Bakken. La madone boulange le pain des
anges : 't Is kermis in de he I . Boulangerie
v. : Bakkersbedrijf . -winkel. Bakkerij . Boulangisme m. : Beweging ten gunste van Gen.
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Boulanger. Boulangiste m.: Aanhanger
van Generaal Boulanger. / bv.nw.: Boulangistisch .
Bou'ant: Pigeon -: Kropduif.
Boule v.: 1. Bal, bul, kogeltje. Tuinspiegel (- deformante, - panorama).
Boldertje (- a fleurs). Tijdbal. Vormbal.
Kegelbal. (f a m . ) Kop , knikker.. Jeu de -s:
Kegelspel, -baan. Avoir la -: Het eerst
spelen. (fig.) Alter a (l'appui de) la -:
Iem. helpen. Tenir pied a -: Voet bij stuk
houden. Faire la - de neige: Steeds grooter
worden,_zich verspreiden ; den inzet laten
staan. Etre rond comme une -: Zoo rond
als een ton zijn. Se mettre en -: Zich ineenballen (egel) ; (f ig. ) geen verdere pogingen
doen en mokken. Elle est une -: Zij is
een dikkertje. - blanche; - noire: Bal,
waarmee men voor of tegen stemt. (school)
- blanche : Goed. - noire: Slecht. - rouge:
Middelmatig. Etre regu toutes -s blanches:
Schitterend slagen. La - noire lui tombe
toujours: Hij is een ongeluksvogel. La ,oa nous vivons: De aarde. Perdre la -:
Het hoofd verliezen. - d'eau chaude:
Warmwaterstoof ; -kruik. - horaire : Tijdbal. - puante: Stinkbom. Arbres tailles
en -: Bolvormig geschoren b. (acaciaboule , enz.). Se pelotonner -, se router -,
s'accroupir en -: Ineengedoken neerhurken.
- de lampe : Balton. - de Mars : Middel
tegen kneuzingen. A - cue: Haastig, oppervlakkig. 2. z. bouille. I m.: Buldog
(= bull).

Bouleau m.: 1. Berk. - blanc: Ruwe
- . - pubescent: Zachte -. 2. (schildersta a 1) . Werk (z. boulot m.).
Boule-de-neige (my . -s-de--) v.:
Sneeuwbal (heester).
Bouledogue m.: Buldog. Engelsche dog.
Boule d'or (mu. -s-d'-) v.: Kogelbloem .
Boulereau m.: Zeegrondel.
Bowler ov .w . : Over den grond rollen.
V erknoe ien . / onov .ww . : Rotten. Den
krop opzetten. Rijzen (brood). Wortelknobbels krijgen. (schouwb . ) Snel spreken,
raffelen. (fam.) Envoyer -: Naar de maan
laten loopen.
Boulet m . : 1. (Kanons )kogel . - de
24 (livres): 24-ponder. - rouge : Gloeiende
-. (fig.) Tirer sur qn a -s rouges: Iem.
met scherpe verwijten overstelpen.-rame,
- barre: Stang-, boutkogel. - creux: Kartets.
z. ange 2. Tirer a -: Met scherp schieten.
Trainer le -: Een blok aan 't been hebben.
2. Kogel (aan kootgewricht bij 't paardj.
3. Eierkool. Boulete : Overkoot, ontwricht (paard). Boulette v.: 1. Balletje,
propje, kogeltje. 2. (fam.) Kleine misgreep , - fluter. Qui a fait la -, la mange:
Wie zijn bitten brandt moet op de blaren
zitten. 3. Kogeldistel. Kogelbloem. 4.
-5 economiques : Eierkolen. Bouleture v.:
't Overkoot zijn. Bouleur m.: Tooneelspeler, die raffelt. Bouleux: Onvermoeibaar.. I m.: Werkpaard. Un bon -: Een
werkezel.
Boulevard, (o u d ) -art m . : Wal, bo Iwerk . Wandelplaats. Breede straat, boulevard. (fig. ) Voormuur, bolwerk . Avoir du
-: Parijsch zijn. Boxilevarder onov.w.:
Op de boulevards rondwandelen. Soule-
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vardier bv.nw.: Op 't boulevardleven
betrekking hebbend. I m.: Slenteraar.
Berichtgever van 't Parijsche leven.
Boulevari m.: Geweld, leven.
Bouleversable : Spoedig te verwarren.
Bouleversement m.: Omkeering, verwarring. Hevige beroering. Bouleverser
ov .w . : Omwerpen, -keeren, 't onderst
boven keeren, in verwarring -. (fig.) In
beroering -, op hot brengen, teisteren.
Visage bouleverse: Ontsteld g. 1 se -:
't Onderst boven gekeerd warden. Zich
verontrusten. Boulevue (a la) Op de gis,
oppervlakkig, globaal (geschat).
Boulier m.: Groot vischnet. Telraam
(- compteur); biljarttelraam.
Boulimie v.: Geeuwhonger. Boulimique : Van -. I m.: Lijder aan geeuwhonger.
Boulon m.: Duivengat. -pot. Steigergat.
Dwarshout, korteling.
Bouline v.: (zeev.) Boeilijn. Vent de
-: Zijwind. Alter a la -: Scherp bij den
wind houden. Bouliner ov .w . : Met de
boeilijnen bij den wind zetten. (f ig.)
Stelen. I onov.w.: Loeven, bij den wind
zeilen . (f ig . ) En -ant: Waggelend .
Boulingrin m.: Geschoren grasperk.
Boulingue v.: Topzeil.
Boulinier m.: Loevend (schip).
Bouliste m.: Kegelaar.
Boulle m.: Door Boulle vervaardigd
meubel.
Boulodrome m.: Kolfbanen.
Bouloir m.: Roerstok. Kalkhouw,-kloet.
Boulon m.: (Klink )hout ; pen, stift,
tap. Gewicht (weeghaak ) . Boulonnage
m . : Kl inkwerk .
Boulonnais: Uit -. Bewoner van Boulogne sur Mer. Landstreek om B.
Boulonner ov .w . : Klinken . Boulon nerie m.: Klinkboutenfabriek. Boulonnier m.: Klinksmid. Boulonniêre v.:
Klinkgatenboor.
Boulot, -te bv.nw.: Dik en rond.
m. en v.: Dikkerd. Kleibeeld in de natte
doeken. Rond brood. (Stuk) werk. Blok
timmerhout. Faire du bon -: Kranig werk
doen. Boulottement m.: Eten. Boulotter
onov.w.: Rustig leven. Ca -otte: 't Gaat
nog al, - zoo 'n gangetje. / ov .w . : Eten.
Verbruiken. Verspelen. - de la besogne:
Een hoop werk afdoen. Boulure v. :
(landb.) Plantenziekte, waarbij de wortels
knobbels vertoonen.
Boum: Boem ! Aannemen I / m . : (le g e r )
Adjudant.
Bouque v.: Smalle vaargeul. Bouquer
ov .w . : Faire -: Doen zwichten ; (j a c h t )
in 't nest in 't nauw brengen.
Bouquet m.: 1. Ruiker. - de mariee:
Bruidsbouquet. - a Chloris: Complimentje.
(v o lk ) - fait: Duizendschoon . 2. (f ig . )
Geschenk, gedicht (op verjaardag). 3.
Bloemversiersel. -stempel (op boek). 4.
(fig.) Het beste, fijnste. 5. Geur (wijn,
likeur). 6. - d'arbres: Groepje b., boschje.
7. Bosje (groenten); tuiltje (edelgesteenten).
- garni: Tijm, laurierblad, enz. om soep
te kruiden. Avoir le - sur l'oreille: Trachten
een man te vinden (meisje); te koop zijn
(paard). - de cheveux : Haarbundel. d' artifice: Bundel . vuurpij len . 8. Slotstuk .

225

Bouqueteau-Bourreau

Kroon op 't werk . Carder pour le -:
Tot 't laatste bewaren. C'est le -: Dat
is het slot, - toppunt ; (spot) dat mankeerde
er nog maar aan. 9. Groote zeegarnaal,
(Eng . ) shrimp.
Bouqueteau (spr. bouk't-) m. : Bosehje .
Bouqueter ov .w . : Geur geven aan (wijn ) .
(spr . bouk' t-) m. : Ruikermaker..
Bouquetier.
-verkooper . -vaas . Bouquetiêre (spr .
bouk't-) v . : Bloemenmeisje .
Bouquetin (spr. bouk'l-) m. : Steenbok.
Bouquin m. : 1. Oude bok. Sentir le
- : Stinken. 2. Rammelaar (dier ) . 3.
Boek (meestal oud of waardeloos ) . 4.
Mondstuk (pijp ). Cornet -, come a -:
Jachthoorn. 5. Liehtmis. 6. (p lantk. )
Harlekijn. Bouquiner onov .w. : Oude
boeken nasnuffelen. Op boekenstalletjes
snuffelen. Bouquinerie v. : Verzameling
van -, handel in wide boeken. Liefde daarvoor.. Bouquineur m. : Snuffelaar in oude
boeken. Bouquiniste m. : Handelaar in
oude boeken.
Bouracan m . : Barkan (een stof ) .
Bourbe v . : Slijk . Bezinksel (inkt ) .
Bourbeux : Slijkerig. Bourbier m. : Modderpoel . (f ig. ) Netelige zaak, moeilijke
toestand , pekel. Schande . Bourbillon m . :
(Etter )kop . Etter . Opgedroogde inkt (pen ) .
Bourbonien : Als van de Bourbons.
Bourbon (n )isme m. : Regeeringsstelsel -.
Partij der B . Bourbon (n )iste m. : Aanhanger der B.
Boureette z . boursette.
Bourdaine v . : Vuilboom, zwarte els .
Bourdalou m. : Urineflesch. Hoedekoord .
Bourde v . : 1. Verzinsel, loopje. Conleur
de -s : Praatjesmaker. Faire avaler des
-5 a qn : Iem . lets op de mouw spelden.
2. Stut. 3. Slechte soda. Bourder onov .w . :
Opsnijden . I ov .w . : (o ud ) Wat op de mouw
spelden. Bourdeur m . : Praatjesverkooper..
Bourdillon m. : Duighout .
Bourdon m. : 1. Pelgrimsstaf (met veldflesch er aan ) . (p lantk.) --de-SaintJacques: Heemst. 2. Tournooilans. 3. Stok
(zegen ) . 4. (m u z . ) Generale bastoon,
brombas. G-snaar. . - d'orgue: Brompijp .
Faux -: Kerkmuziek waarbij de onderste
stem de hoofdpartij aangeeft (z . 6 ) . 5.
Groote torenklok . 6. Hommel. Mannetjesbij
(faux -). 7. (d rukk .) Uitvalling (bij 't
zetten) . Bourdonnant : Gonzend . J'ai les
oreilles -es : De ooren gonzen mij . Dourdonnement m . : Gebrom, gegons . Gemompel , verward geluid . Oorsuizing, geruisch.
Bourdoimer onov .w. : Gonzen . Een verward geruisch maken. Mompelen. I ov .w . :
Neurien. Bourdonneuse v . : Werkbij of
koningin die alleen darren voortbrengt.
Bourdonnier m. : (heelk.) Wiek (pluksel).
Bourg (spr. bour) m. : (Markt ) y lek .
- pourri: (Eng . ) Rotten borough (vervallen dorp dat nog een kiesdistrict was ) .
Bourgadin m. : Dorpsbewoner.
Bourg êne z . bourdaine.
Bourgeois m. : 1. Burger. (fa m. )
Agent in burgerkleeren. En -: In politiek,
- burgerkleeren . Les -: De middenstand .
2. Patroon, baas . (v o 1 k) Le -: De man.
3. Huisheer,, hospes . 4. Klant . Iem. die
een rijtuig huurt . Du allons-nous , -? 5.
Fransch-Nederlandsch. I.
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(fig.) Cela sent son -, c'est - : Dat
is ongemanierd, onbeschaafd, „bur",
„prol." I by .nw . : 1. Burgerlijk. Cuisine
-e: Burgerpot. Habit -: Burgerkleederen.
Comedie -e: Liefhebberijtooneel . Caution
-e : Solide borg. Faire des journees -es:
Uit werken gaan ; naaihuizen hebben. 2.
(f ig . ; z . m . 5) Alledaagsch , ongemanierd,
onbeschaafd. Bourgeoisant: Die alle kanten
van een burgerman vertoont. Bourgeoise
v . : Burgeres. Meesteres. Burgerjuffrouw ;
rentenierster.. (v o 1 k) Ma -, la -: De
vrouw.. Petite -: Burgerjuffrouw. Dour geoisement : Op burgerlijke w;jze . A louer
: Te huur om niet als winkel to gebruiken.
Bourgeoisie v . : Burgerij , -stand , burgers .
(spot)) Ploertendom. Haute -: Deftige
burgerij . Petite -: Kleine b. Droit de -:
Burgerrecht. Bourg eoisisme m. : Burgerlijkheid .
Bourgeon m . : Knop . (f ig. ) Puist .
Bourgeonne, (soms) -eux : Vol puisten.
Bourgeonnement m. en -ner onov .w . :
(Het)) knoppen krijgen, uitbotten. Vol
puisten zijn, puisten krijgen. (Het) granuleeren (wonde ) . Bourgeonnier m. : (v olk )
Bloedvink .
Bourgêpine v. : Wegedoorn.
Bourgeron m. : Boezeroen. Stalkiel.
Bourgmestre (spr . bourgmes-) m . :
Burgemeester (V laanderen , Duitschland,
Nederland ) .
Bourgogne v . : Bourgondie. I m . :
Bourgognewijn. Bourguignon by .nw . :
Bourgondisch. I m . : - dialect. Bourgondiör.
sale: Echte B . , B. vol moppen . Dour guignot (t )e v . : Bourgondische helm (der
Fransche infanterie in 1916) .
Bourle v . : Fopperij .
Bourlinguer onov .w . : Tegen wind en
stroom varen. Holderdebolder gaan. (p la t )
Er ellendig aan toe zijn.
Bournous z . burnous.
Bourraehe v . : 1. Teenen vischmand .
2. (plantk.) Bornagie (- officinale).
Bourrade v. : Stoot, opstopper. Duw.
(f ig. ) Scherp antwoord, uitval. Bourrader
ov .w . : Opstoppers geven aan. Bourrage
m. : Het vullen (gat) . Opvulsel. 't Volstoppen (leerling ; - scolaire) , overlading.
de crane : Opgedrongen ideeen die iem.
den kop op hol brengen.
Bourras m. : Ruw henneplinnen, -doek .
Onzuivere olijfolie.
Bourrasque v . : 1. Hevige rukwind .
-denig:
Sneeuwstorm. Par -s : Bij vlagen.
Souff ler en -: Bij vlagen jagen . 2. (fig. )
Booze luim, vlaag van toorn. 3. Overval.
Bourratif : Dat zwaar in de maag ligt.
Bourre v . : 1. Vul-, stophaar. - de
laine , - lanisse : Wolafval, vlokwol. de soie: V lokzij . - de colon: Poetskatoen.
2. Dons (op knop ) . Kafje (zaad ) . - d ' avoine:
Haverdoppen. 3. (Laad )prop. 4. (fig. )
Stoplappen, plaatsvullingen (boek ) . 5.
(d ierk. ) Onder-, wolhaar. 6. Kaartspel.
Bourreau m . : Beul, scherprechter.. (f i g . )
Wreedaard, beul. Etre le - de qn : Iem .
doen lijden . Etre le - de soi-meme: Zich
zelf afbeulen ; ( f i g.) - kwellen . Le remords
est son -: De wroeging kwelt hem. (f am. )
Te lairas-tu , -? Zwijg je haast, vervelende kerel? - d'argent: Verkwister. . 8
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de livres, - de lecture: Boekenverslinder.
- d'argent: Verkwister. - de travail:
Werkezel. (plantk. ) - du lin: Warkruid.
Bourreauder ov .w. : Treiteren, „pesten" .
Bourree v . : 1. Rijsbos. Fagot cherche
-: Soort zoekt soort. 2. Boerendans (uit
Auvergne ). Muziek daarbij . 3. Opstopper .
Bourrêlement m.: Pijn. (f ig. ) Kwelling . Bourreler ov .w. : Pijn doen aan.
(f ig. ) Kwellen, pijnigen.
Bourrelet m. : 1. Rond gevuld kussen.
Draagkussen. Valhoed. Tochtlat. Mastkraag (- d'ëtambrai). Bloemkussen. Remblokje. - d'embarcation : Stootmat. 2.
Gezwel (lenden). Zwelling, ring (plant).
Flens. Ring (wapen). Opstaand randje
(om litteeken ; - cicatriciel). Dikke plooi
(in hals). Bourrelier (spr. bou-reli-é)
m.: Tuig-, zadelmaker. Bourrellerie (spr .
bou-rel-) v. : Zadelmakerswinkel. -yak.
Bourrer ov.w. : Opvullen. Een prop op 'n
vuurwapen doen. Stoppen (pijp ) . Opstoppen
(mijn). Volstoppen (eten; wetenschap ).
Stooten geven aan, stompen. (f ig. ) Ruw
bejegenen. Eire bourn de malice : Vol spotzucht zijn. - de coups : Opstoppers geven
aan. - le crane a qn: Iem. kop op hol
brengen. I se -: Elk. opstoppers geven.
Zich volstoppen. - de livres : B . verslinden.
Bourrette v . : Ruwe zijde. Bourreur m. :
Volstopper, - de crane: Iem. die den
menschen den kop op hol brengt.
Bourriehe v. : Korf , mand, kanis.
(y olk) Kop, kan is . Bourriehon m . :
(p la t ) Kop, test. Se monter le -: Zich
dwaze dingen in zijn kop halen.
Bourricot z. -quot.
Bourrier m.: Afval (leder, koorn).
Hoop Oval of vuilnis.
Bourrique v.: Ezelin. Knol. Stommerik.
Tourner qn en -: Iem. 't land opjagen.
T. en -: Dommer worden. Faire t. en -:
Overdonderen. Bourriquet m.: Ezeltje.
Mijnwindas. Bourriquier m. : Ezeldrijver .
Bourriquot m. : Ezeltje.
Bourroir m. : Stamper. Bourron m. :
Scheerwol.
Bourru bv.nw.: 1. Ongelijk, vlokkig,
ruw gehouwen. Harig (blad). Van ruwe
vezels. Vin -: Most. Lait -: Melk z66
van de koe. 2. (fig.) Norsch, korzelig,
stuursch. Vol koren. Le moine -: De
bullebak, - boeman. 3. (spe 1) Kapot. /
m.: Bullebak.
Bourse v. : 1. Beurs, buidel, geldzak.
Coupeur de -s: Beurzensnijder, zakkenroller.. Loger le diable dans sa -: Platzak
zijn. Tenir la -: 't Beheer over 't geld
hebben (z . cordon 2) . Faire- commune: Uit
een beurs teren. 2.- d'argent: 500 piasters.
- d'or : 30.000 piasters (in 't Oosten). 3.
Studiebeurs. Demi--: Halve -. - de voyage:
Reissubsidie. 4. Kerkezakje (- de quéte).
5. Beurs (gebouw ) . Jouer a la -: Speculeeren . z. coup 6. - du travail: Arbeidsbeurs . 6. Haarzakje . 7. (V isch )net . Net
voor konijnenvangst. 8. Des -s: Balzak.
-s muqueuses: Talkklieren .9. --a-pasteur,
--de-berger: Herderstaschje (plant) ). 10.
Doos (misdoeken). 11 . (plantk.) Zak.
Bourseau m.: Nokplaat. Rondklopper..
Bourser ov .w . : (De zeilen) geien. Bourv . : Veldsla. Herderstaschje.
sette
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Boursicaut, -cot m. : Spaarduitje, appeltje voor den dorst. Boursicotage m. :
Kleine gokjes. Boursicoter onov .w . : Een
spaarpotje maken. Een gokje doen. Boursicotier, -oteur m. : Speculantje.
Boursier, -iêre: fern. die beurzen maakt.
Beursbezoeker. Iem. die een studiebeurs
heeft, bursaal. Kashouder (klooster ) .
bv.nw. : Van de beurs. Die een studiebeurs
heeft. Boursiller onov.w. : Zijn aandeel
betalen.
Boursouflage m. : Hoogdravend-, gezwollenheid . Boursouf16: Gezwollen, bombastisch. Boursouflement m. : Uitzetting.
Boursoufler ov .w . : Doen opzwellen. /
se-: Zwellen, zich uitzetten . Boursouflure
v . : Zwelling (huid). Gezwollenheid (stijl) ;
bombast, gezwets. Lucht-, gasbel.
Bousage m. : Koemestbad.
Bouseulade v . : Gedrang. (f ig. ) Ruwe
bejegening. Drukte, gewoel. Bouseulant:
Lastig. Bouseuler ov .w . : Omwerpen, 't
onderst boven gooien. Zenuwachtig verplaatsen. Dringen en stooten. Lastig vallen.
Een standje geven aan. Un air -e: 'n Ontsteld g. Je suis -é: 'k Ben met werk
overstelpt. / se -: Elk. (ver )dringen.
Bouse v . : Koemest . Bouser ov .w . :
Met mest dekken. - behandelen. Bousier
m. : Mestkever. . Bousillage m. : Mengsel
van stroo en leem. (f ig. ) Knoei-, prutswerk.
Bousiller ov .w . : Van leem en stroo optrekken . Knoeien, broddelen. Bousilleur m.:
fern. die met leem en stroo bouwt. Knoeier.
Bousin m. : Slechte turf. Bomijs, vuil ijs.
Steenkorst. Geschreeuw, getier. Gemeene
kroeg.
Bousingo (t) m. : Leeren matrozenhoed.
Bijnaam der democraten en romantische
schrijvers in 1830. Volksmenner. Bousingotisme m.: Wild romantisch en democratisch
gedoe (in 1830 ).
Boussole v.: Kompas. (f ig.) Gids,
leidsman, voorbeeld , richtsnoer. . (p la t )
Hoofd, knikker.
Boustifaille v . : (p la t ) Eetpartij . -waren .
Boustifailler onov .w. : Schransen.
Boustrophedon m.: Vorenschrift.
Bout m.: 1. (zaak) (Uit)einde, uiterste,
top, punt. - de l'oreille: Oorlel. (f ig.)
Montrer le - de l'oreille: Zijn bedoelingen
verraden. Haut - de la table: Boveneinde.
Tenir le haut -: Eene eereplaats innemen.
- de table : Peper- en zoutvaatje ; tafelversiering (tegenover piece de milieu). De
- en-, d'un - a l'autre: Van 't begin tot
't eind, van a tot z. Venir de - en - de
B. a A. par avion : Zonder overlading van
B . naar A. vliegen. Changer - pour -:
Ondersteboven keeren. A tout - de champ:
Overal ; (f i g . ) telkens , ieder oogenblik .
- a -: Tegen elkander, bijeengenomen.
(zeev.) Assembler - a -: Splitsen. z.
aune (v. ). Le bon -: Het uiteinde, waarbij
men iets moet aangrijpen. On ne sail par
quel - le prendre : Men weet niet hoe men
't met hem aanleggen moet. Prendre par
le bon -: Bij 't rechte eind aanvatten.
Avoir - , tenir le bon -: Aan 't beste eind
zijn ; 't bij 't rechte eind hebben. Le tenir
avec le bon -: De wijste partij kiezen. -ci, --lei: Onverschillig van welke zijde ;
69 (in 't kienspel). Par quelque - que vows
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preniez l'affaire: Van welke zijde ge de zaak
ook beschouwt. Braler la chandelle par les
deux —s : Zijn goed verkwisten ; te zwaar -,
te sterk leven. J'ai vu le — des chases : Ik
ben blasé . Joindre les deux —s : Juist rondkomen (geld ). Toucher du — du doigt:
Even aanraken ; - aanroeren. Faire toucher
qch du — du doigt: Jets duidelijk laten zien.
Avoir des yeux -, de l'esprit au — des doigts:
Zeer handig zijn. J'ai cet ouvrage au — des
doigts : Ik kan het gemakkelijk afmaken; ik
heb het in de vingers (muziek ). Savoir sur le
— du doigt: Op z'n duimpje kennen. Avoir
le mot sur le -, au — de la langue : 't Woord
op de lippen hebben. Parler du — des dents:
Op effen toon s. Manger du — des dents:
Met lange tanden e. Rire du — des dents,
- des levres: Flauwtjes lachen. Accorder du
— des levres: Met tegenzin toestaan. Parler
du — des Mures: Zachtjes - ; minachtend s.
Prier du — des levres : Zonder het ernstig
te meenen v. Aller au — de ses idees : Consequent blijven. Montrer le — de son nez:
Zich even vertoonen. Ne pas voir plus loin
que le — de son nez: Niet verder zien dan zijn
neus lang is. Cela lui Pend encore au —
du nez : Dat staat hem nog te wachten.
— de sein: Tepel. Ce mot est reste au —
de ma plume : 't Woord is me in de pen
gebleven. Avoir qch au — de la plume:
Op het punt staan iets te schrijven. Gentilhomme jusqu'au — des ongles : Edelman
in hart en nieren. Au — -, a l'autre — du
monde : Veraf, in een afgelegen hoek . C 'est
deja le — du monde: Dat is het uiterste,
- al heel veel, op zijn hoogst. Au — le —:

Als alles op is, is het koken gedaan. Au
— du fosse la culbule : 't Einde zal den last
dragen. Aux deux —s de la terre : De heele
wereld door. Tirer a — portant, - touchant:
Vlak bij -, met 't wapen op de kleeren
schieten. Lacher une plaisanterie a qn a
— portant: lem. in 't gezicht -, op den
man of bespotten.
2. (tijd ) Einde, verloop, afloop . Au
— de : Na (afloop van ). (Service du) — de
l'an: Jaardienst. N'avoir ni — ni fin:
Kop noch staart hebben . Etre au — de:
Aan 't eind zijn van . Etre au — de ses ressources , - de ses ecus : Geen cent meer hebben.
tre au — de son rouleau, - de son role:

Ten einde raad zijn ; op sterven liggen ;
geen geld hebben. Vous n'etes pas au —
de vos peines : Gij zijt nog niet aan 't eind
van uw leed. .Nous ne sommes pas encore
au —: Er komt nog wat (mooiers ). V enir
a — de: Afmaken, klaarspelen ; slagen in;
opmaken (geld ) ; overwinnen (weerstand ) ;
de baas worden (iem., moeilijks). Aller au
— de: Afmaken. Aller au — de ses promesses : Zijn beloften ten uitvoer brengen.
Alter jusqu'au —: Tot het uiterste doorzetten . Aller jusqu'au — de son sujet :
Zijn onderwerp uitputten. Etre a —: Geen
raad meer weten ; uitgeput zijn. A — de
nerfs: Over zijn zenuwen. A — de sang: Bloedeloos . A — de voie : Op doodloopend spoor.
tre a — de course: Uitgeloopen -; (fig. )
doodop zijn. Pousser qn a —: Iem. geduld
uitputten; - tot het uiterste drijven ; - in het
nauw drijven. Etre a — de patience : Geen
geduld meer hebben. Au — du compte:
Per slot van rekening. Etre au — de sa
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carriere: Niet lang meer te leven hebben.
Mettre qn a —: Iem. tot zwijgen brengen.
Un bon — de temps: 'n Heele tijd. 3. Eindje,
stukje, stompie (kaars, sigaar ). Economie
de —s de chandelles : Zuinigheid op nietigheden . Un — de chemin : Een eind weegs.
— de lettre : Briefje . Un — de sermon:
Een deel van de preek . Faire un — de
toilette: Zich wat opknappen. — d'homme,
— de cul: Klein ventje. — de role: Rolletje.
4. Beslag, plaatje ; nok. — Terre: Beslag
(stok ) . Baton a deux —s : Aan beide einden
beslagen s. (zeev.) — de vergue: Nok van
de ra . Des —s de manches : Morsmouwen.
5. Mondstuk (sigaret, pijp ). — d'ambre:

Barnsteenen pijpje. 6. Knop (schermdegen).
7. Voorsteven. Avoir le vent de —, aller —
au vent: Tegenwind hebben. 8. Maan-,
klompvisch. Bout-a-bout (ma. onv.) m. :
Aanzetstuk .
Boutade V. : 1. Wonderlijke inval, gril,
nuk . Par —s : Bij vlagen. 2. Geestigheid.
3. Scherpe, hatelijke zet. Boutage m. :
Het besturen (houtvlot). - insteken (spelden)
Boutargue v. : Gedroogde, gezouten
kuit van den harder (visch ).
Bout-dehors (m y . —s--) m. : (zeev. )
Spier . Bout-de-ran (mu . onv .) m. : (K a t h . )
Jaardienst.
Route v. : Vat. Lederen wijnzak .
Boute-charge (my . onv .) m . : Signaal
om te zadelen. Bout& v. : Schoormuur.
Boute-en-train (mv .onv .) m. : Iem. die
de menschen aan den gang maakt. „feestnummer " . Vogel die jongen vogels leert
zingen . Boutefeu m . : (o u d ) Lontstok .
(f ig . ) Raddraaier,, stokebrand . Boutehors (m y . onv.) m.: (zeev.) Spier.
Bouteille v.: 1. Flesch. C 'est la — a
l'encre: Het is er pikdonker ; (f ig. ) - zoo
helder als koffiedik. Il n'a rien vu que par
le trou d'une —: Hij komt pas kijken.
Mettre en —s: Aftappen ; bottelen. Laisser
sa raison au fond de la —: Zich bedrinken.
Porter les —s: Als op eieren loopen. Etre
dans la —: Van 't geheim weten. Aimer
-, Mier la —: De flesch dikwijls aanspreken. Il a l'air de sortir dune —: Hij is
nog erg nuchter. Il n'a pas ete eleve dans
une —: Hij weet van wanten. Payer —:
't Gelag betalen. 2. Avoir 6 ans de —:
Sedert 6 jaar afgetapt zijn. Prendre de la —:
Belegen worden. (f i g.) Il lui taut de la —:
Hij heeft nog ondervinding noodig, - is
niet lang genoeg in 't vak . 3. — de Leyde:
Leidsche flesch. — iso lante : Thermosflesch . 4. Waterblaasje. Bouteiller m. :
Opperkeldermeester.. / onov .w . : Luchtblaasjes krijgen (glas ). Routeillerie v . :
Betrekking van opperkeldermeester. Flesschenfabriek. -rek. -handel. -bergplaats.
Boute-lof (m y . ---s) m. : (zeev.)
Botteloef . Bouter ov .w. : Opjagen (wild)).
Opsteken (spelden). (vroeger ) Plaatsen.
Schrapen (leer)). — dehors , — hors : Wegjagen, er uit smijten. j onov .w . : 1. Dik
worden (wijn ) . 2. — au large: Het ruime
sop kiezen. — a lot : Oploeven. — du nez:
Met de voorplecht in de golven dompen.
Bouterolle v . : Beslag (eind degenscheede ).
Bouteroue v . : Hoekpaal. Beslag (brug ).
Boute-selle (my. onv.) m. : Signaal om
te zadelen. Bouteur ni. : Werkman die
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spelden op kaartjes steekt. Bouteux m.:
Groot schepnet.
Boutique v.: 1. Winkel, zaak. Fermer
la —: Den w. sluiten. Fermer —: Den
handel vaarwel zeggen ; (f ig.) inpakken.
Ouvrir Een zaak openen. Fonds de —:
Winkelvoorraad. Des fonds de —: RestanEen zaak
ten; „stroppen". Tenir
hebben. Tenir qch dans sa lets er op
na houden. Quelle (sale) —! Wat 'n rommel! Adieu la --I Daar ligt de boell Cela
part -, sort de sa Dat heeft hij verzonnen. Des prejuges -; des querelles de —s
(rivales): V. -; tw. van menschen die niet
tot eenzelfde partij of stand behooren.
Questions de —: Gekibbel over kleinigheden. Tenir — de philosophie: Den wijsgeer uithangen (zonder kennis). Faire de
sa fete une — de grec : Zijn hoofd met Grieksch
volstoppen. 2. Mars (koopman). Messcheede
(slager). Vischkaar. Bunschuit. Gereedschappen, gereedschapskist. Boutiquier,
-iere: Winkelier, -ster.
Boutis m.: Door een wild zwijn omgewoelde plek. Boutisse v.: Streksche steen.
Boutoir m.: 1. Punt van den snuit van
een (wild) zwijn. Coup de —: Bitse uitval,
snauw. 2. Veeg-, schraapmes.
Bouton m.: 1. Knop. — a fleur: Bloemknop. C'est un — (de rose) : 't Is een jong,
frisch meisje. 2. Puistje. — de petite verole:
Pok. Les --s- ont pris: De pokken zijn
opgekomen. ---s d'huile: Uitslag door smeerolie. 3. — du sein: Tepel. 4. Knoop. —
d'oreille: Oorknop. Ne tenir qu'd un —:
Aan een zijden draadje hangen. Mettre le
haut a: Het moeilijk maken. — a pression : Drukknoop. 5. Knop (van deur,
lade). Tournez le -- s .v .p : Binnen zonder
kloppen (als opschrift). 6. — de mire:
Vizierkorrel. — de Ileuret: Knop van
schermdegen. Coup de —: Touché. — de
bride: Teugelknop. — du billard: Acquit.
d'appel: Drukknop, toets. de culasse:
Druif. Serrer le — ez: Het mes op de keel
zet.ten. (nat. hist.) --d'argent: Wilde
bertram; prachtrozenkransje. --d'or: Boterbloem. Gants --d'or: Hooggeele h. -noir: Belladonna. --de-culotte : Witte radijs. --de-pompier: Klit, klis. Boutoncommutateur (mu. —s--s) m.: Omschakelknop. Bouton-contact (mu. —s-5, spr. -akte) m.: Contact-knop. Bontonnant : Toeknoopbaar. Boutonne : Met
knoppen. - puistjes. Toegeknoopt. (f ig. )
Achterhoudend. Stijf. Etre toujours
Zoo dicht als een pot zijn. / m.: Schermdegen met een knop er op. Boutonner onov.
w.: Knoppen, uitbotten. Puistjes krijgen.
ov.w . : Toeknoopen. Een stoot toebrengen
aan. / se —: Toegeknoopt worden. Zijn
kleederen vastmaken. Boutonnerie v.:
Knoopenwinkel. -fabriek. -vak. Boutonneux : Puistig, met puisten. Boutonnier
m.: Knoopenmaker. -handelaar. Boutonniere v.: Knoopsgat. Prik. Faire une
Een degen-, messtoot toebrengen. Jouer
a la —: Op zijn knoopen aftellen. Faire
Een knoopsgat trensen.
un arret a une
Boutre m.: Botter.
Bouts -Ames m.mv.: Opgegeven eindrijmen, waarmee men een gedichtje moet
maken. Un bout-rime: Zulk een gedichtje.
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Bouturage m.: Vermeirigvuldiging (planten) door stekken. Bouture v.: Stek, loot.
Bouturer ov.w.: Stekken laten maken.
Door s. vermenigvuldigen. / onov.w.:
Loten schieten.
Bouvard, -veau, -velet m.: Jonge
stier. Bouverie v.: Ossenstal. Bouvet m.:
Jonge stier. Ploegschaaf. — male: Voorploeg. — femelle: Groefschaaf. Bouveter
ov.w.: Met een ploegschaaf bewerken.
Bouvier m., -iére v.: Ossenhoeder, -ster.
-drijver, -drijfster. Lomperd. Herders-, veedrijvers-, koehond. (v o 1 k) Kwikstaart.
Bouvillon m.: Jonge stier. Bouvreuil m.:
Goudvink.
Bouzin m . : Bomijs. (p la t ) Revolver.
Bovarysme m.: Zielswerking die maakt
dat de mensch zichzelven verkeerd begrijpt.
Bovidê m.: Herkauwer van 't rundergeslacht, rund. Bovin m.: Rund. Bovin,
—e, bv.nw. : Runder, Beles —s :
Runderen.
Boviste m.: Stuifzwam.
Bowl z. bol 3.
Box (spr. bokss; mu. boxes) m.: Afdeeling
voor een paard. - in 'n restauratie. - voor
'n auto — des accuses, - des prevenus: Hokje
in de bank der beschuldigden. Boxe (spr.
bokss) v. en Boxer onov.w.: (Het) boksen,
met de vuisten vechten. — francaise, —
et savate: - met vuisten en voeten. Boxeur
m.: Bokser.
Boy (spr. bo-i): „Jongen". Groom van
't hotel.
Boyard (spr. bo-iar) m.: Edelman
(Rusland, Roemenie).
Boyau m . : 1. Darm . (f a m . ) Descente de
—x: Breuk. (plat) Il a failli rendre tripes
et —x: Hij is zoo misselijk als een kat.
Aimer comme ses petits —x: Teeder beminnen . Avoir toupurs dix aunes de —x de
vides: Nooit verzadigd zijn. Cheval etroit
de —: Smallijvig p. 2. Cordes a —x: Darmsnaren. Racier le —: Op de viool krassen. 3.
Brandspuitslang . 4. Smalle gang ; (f a m . )
pijpenla. — de mine : Mijngangtak. 5.
Tak van een loopgraaf. — de communication: Verbindingsloopgraaf. 6. Band voor
racefiets. Boyauderie v.: Darm-, snarenwasscherij, -fabriek. Boyaudier m.: Darmenschrapper, -fabrikant.
Boy-scout (mu. —s--s) m.: Padvinder.
Boycottage m. en -er ov.w.: (Het)
boycotten, - uitsluiten. Boyeotteur m.:
Boycotter.
Boyer m.: Boeier.
Brabancon bv .nw . : Brabantsch . / m . :
Brabander. Brabantonne v.: Brabantsche. Het Belgische volklied. Brabant m.:
Brabant. Ploeg.
Bracelet m.: Armband, -ring. Ring
(vogelpoot, zuil). Rol (metaal). — de
cheville: Enkelband, -ring. Bracelet-montre (mv. —s--s) m. : Armbandhorloge.
Brachial (spr. -ki-): (in samenst.) Arm-.
Brachine v.: (soort) Loopkever.
Bombardeer—petard,-isolcn:
kevertje. Braehiocephalique (spr. -ki-):
Tronc Onbenoemde slagader. Brachiopodes (spr. -ki-) m .mv . Armpootigen
Brachy (spr. -ki): (in samenst.)
Kort-. Braehybiotie (spr. -ki-) v.: Kortlevendheid. Brachycephale (spr. -ki-):
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Kortschedelig . Braehyote (spr . -ki-) m . :
Velduil (hibou -).
Bracon m.: Sluisbalk • Muurschoor.
Braconnage m . en -er onov .w . : (Het )
stroopen, wild-, visch stelen. Jagen op
verboden terrein of met verboden toestellen.
(f ig.) - sur tons les territoires: Op allerlei
gebied struinen. - sur les terres d'autrui:
Inbreuk maken op iem. rechten ; iem. vrouw
het hof maken. Braconnier m.: Strooper.
- de 'Ache: Fuiklichter. Braeonniere v.:
Kuras, dat buik en dijen beschermende.
Bracteate : Aan een zijde gestempeld
(munt). / v.: Blik-, holmunt. Bractee v.:
(plantk.) Schutblad. Braeteifere: Met
schutbladen.
Brader ov.w.: Voor „geen geld" verkoopen, uitverkoop houden. Braderie v.:
Uitverkoop tegen spotprijs, - op stalletjes,
- op een kermis (loire -).
Bradype m.: Luiaard. Bradypepsie v.:
Trage spijsvertering.
Bragance v.: Braganza (Portugal).
Brague v.: Luiertje. Wijde broek. Broek
(affuit). Braguette v.: Gulp (broek).
Broek. Slip (om lendenen).
Brahmane m. : H indoesch geleerde,
- geletterde. Brahmanique: Betrekking
hebbend op 't brahmanisme m.: Hindoesche godsdienst.
Brai m.: 1. Hars. - gras: Harpuis.
- sec: Vioolhars. - liquide: Teer. 2.
Vogelknip. 3. Waterdicht cement. 4. z.
brais.
Braie v.: 1. Les -s : De broek (der
Gathers; ook tot 17e eeuw). Sortir les -s
nettes de: Heelhuids afkomen van. 2.
Luiertje. 3. (zeev.) Broeking (om mast,
enz.).
Braillard m.: Schreeuwer. Grootspreker.
1 by .nw. : Schreeuwerig, luidruchtig.
Braille v.: Brailleschrift (voor blinden;
ecriture-B .). Braillement m. en -er :
(Het) schreeuwen, bleren. Blaffen zonder
op 't spoor te zijn. / se -: Geschreeuwd
worden . Braillerie v . : Geschreeuw . (fig . )
Geschetter. Brailleur m.: Schreeuwer.
by .nw . : Schreeuwerig. Cheval -: P . dat
veel hinnikt.
Braiment m . : Gebalk . Braire onov .w . :
Balken. Krijschend zingen. / m.: Gebalk.
Brais m.: Wort (soort biermost).
Braise v .: 1 . Gloeiende (houts) kool .Passer
sur qch -, marcher comme chat sur -: Op
eieren loopen; (fig.) een onderwerp voorzichtig aanroeren. Tomber de la pale clans la
-: Van den wal in de sloot raken. Chaud
comme -: Van een vurig gestel. Etre sur
la -: Op heete kolen staan. V iande a la
-: V. zachtjes gaargesmoord in zijn jus.
Il l'a rendu chaud comme -: Hij heeft het
terstond betaald gezet. . Doove kolen.
3.(p lat) „Lood", centen, „spie". Braiser
ov .w . : (V leesch ) smoren . Braisette v . :
Doovekool. Steenkool van 15 bij 22, nootjeskolen. Braisier m. : Doovekoolbak.
Braisiere v.: Doofpot. Stoofpan. Braisiller onov.w.: Helder blinken (doovekool). -ant: Hel verlicht.
Brame z. brahmane.
Bramement m. en -er : (Het) burlen
(herten).
Bramine z. brahmane.
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Bran m.: 1. Drek, poep. - pour lui!
Hij kan stikken ! 2. Zemelen. - de sciure:
Zaagsel.
Brancard m.: Draagboom. Lamoen (rijtuig ) . Draagbaar.. (f a m . ) Les -s: De
leuningen voor het publiek. Braneardage
m . : Ziekendragerswerk , -afdeeling . Brancardier m.: Ziekendrager. Soldaat van het
Roode Kruis. Lamoenpaard.
Branehage m.: Alle takken (boom).
Rijshout. Gewei (hert). Branche v.: 1.
(Boom)tak. Mere -, maitresse -: Hoofd-.
Etre comme l'oiseau sur la -: Zonder eigen
thuis zijn ; gereed zijn om ieder oogenblik
te vertrekken. Sauter de - en -: Van den
hak op den tak springen, van alles oppervlakkig doen. S' accrocher a toutes les -s:
Alles aangrijpen om uit de moeilijkheid te
geraken. As penes en -s : Slierasperges.
2. Tak (gewei). Arm (kandelaar, rivier).
Vertakking (ader, zenuw). Aftakking (antenne, stroomdraad). Zijader (mijn). Zijgang
(loopgraaf ). Ribben (Gotisch gewelf ). Beenen (passer). Bladen (schaar). Stangen
(gebit). Draagboom (berrie). Rijveer (bril).
Been (stemvork). Spijl (waaier). Balein
(paraplu ) . Radiatorvak . 3. (f ig . ) Afdeeling,
tak (handel en nijverheid). Vak (onderwijs).
Afdeeling (maatschappij). Tak, linie (geslacht). Bijbank. Elle a de la -: Er zit
ras in. Reprendre de la -: Weer Oink
worden. Ma Vieille -: Ouwe jongen. Branchement m.: Het aanbrengen van spruitleidingen. Spruitleiding, vertakking. Inschakeling (op electr.). (spoorw.) Kruiswissel. Braneher onov .w .: Op een tak
(gaan)) zitten . (fig . ) Op een ra - . / ov .w . :
Ophangen (aan tak). Spruitleidingen (gas,
water) aanbrengen; met een s. verbinden.
Inschakelen (electr . ). Omzetten (telephoon).
Bij een net verbinden. / se -: Op een tak
gaan zitten. Branehette v.: Takje. Branche-ursine (mu . -s--s) v.: (plantk.)
Bereklauw ; (v o 1 k ) acanthus .
Branehial : Kieuw-. Branehie: Van
kieuwen voorzien. Branchies v.mv.: Kieuwen. Branchio . . .: (in samenst.)
Kieuw-. Branchiopodes m.mv.: Kieuwpootigen. Branchiostege: De kieuwen
bedekkend. Rayon -: Kieuwstraal, -bong.
Branchu: Vol takken. Vertakt. Brancursine (mu. -s--s) v.: (plantk.)
Bereklauw ; ( y olk) acanthus .
Brandade v.: Sterk gekruid gerecht
van stokvisch, room, knoflook en olie.
Brande v.: Heidestruik. -grond, hei en
Bosch en plas.
Brandehourg (spr. -bour) m.: Brandenburg.Tres. I v.: Overrok.Brandebourgeois :
Brandenburgsch. -er.
Brandevin m. : (o u d) Brandewijn.
Brandevinier m.: Brandewijnverkooper.
-fabrikant.
Brandille v.: Gat (voor een pin).
Brandillement m. : Geslinger, geschommel.
Brandiller ov.w.: Slingeren, zwaaien. /
onov .w . : Schommelen . / se - : Schommelen .
Brandilloire v.: Schommel.
Brandir ov.w.: 1. Dreigend zwaaien;
drillen (speer); schudden (vuist). 2. Met
een pin bevestigen.
Brandon m.: 1. Stroofakkel. Dimanche
des -s: De eerste Zondag in de Vasten.
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2. Brandend stuk hout. (fig.) - de discorde, - de guerre : Tweedrachtstoker. Le de la discorde : De fakkel der tweedracht.
3. Ineengedraaide stroowisch (als teeken van
beslaglegging). Beslaglegging op vruchten.
Brandonner ov .w . : Beslag leggen op.
Branlant : Waggelend ; knikkebollend.
(a a rdk . ) Pierre -e : Schommelsteen. Cet
homme est un château -: Die m. staat niet
vast op de beenen.
Branle m. : 1. Stoot. Slingering, schudding. Donner le - a : In beweging brengen ;
(fig.) den eersten stoot geven tot. Sonner
en -: De klokken zoo hard mogelijk luiden.
Mettre en -, la mise en -: (Het) in beweging -; (fig.) aan den gang brengen. Etre
en -: Aan den gang zijn. Cerveau en -:
Geest die werkzaam wordt. 2. - (gai):
Rondedans, rei. Mener -, commencer le -:
Voordansen ; (fig. ) de anderen aan den gang
maken, 't voorbeeld geven. Fou comme
un - gai : Uitgelaten vroolijk. Danser un
- de sortie: Zijn biezen pakken. 3. Hangmat. 4. Bek, knijper (bankschroef ). Branle-bas m . : 1. (z e e v . ) Het wegnemen der
hangmatten. Le - de combat, - general:
Voorbereiding tot den strijd; alles in rep
en roer. 2. (fig. ) Opschudding, gedoe ;
't onderste boven halen van alles. Branlement m. : Schudding, waggeling. Branlequeue (mv .onv .) m. : Kwikstaartje. Branler ov.w. : Schudden, doen wankelen.
onov .w . : Waggelen, op en neder gaan;
los staan (tand). (fig.) Zich verroeren.
Veranderen, losser worden. In opstand
komen. Er slecht your staan. - dans le
manche: Op een schopstoel zitten. Branloire v. : Wipplank. Hefboom.
Braquage z. -quement.
Braque m. : Brak (hond). (fig.) Onbezonnen mensch, wildzang. / b y .nw.: Onbesuisd . Niet wijs.
Braquemart m. : Tweesnijdend zwaard.
Braquement m . en -quer ov .w . : (Het )
richten, - stellen (geschut) ; - vestigen
(oog). - snel draaien van het autostuur om
de wielen te richten, - „inslaan" . Etre
braque contre qn : Het op iem. gemunt hebben.
Bras m.: 1. (mensch) Arm. Le haul
du -: De boven- . Avoir les - retrousses:
Opgestroopte mouwen hebben. En - de
chemise: In z'n hemdsmouwen. Avoir le long: Veel invloed h. Faire les (de) grands
-: Zich gewichtig voordoen ; hevig gesticuleeren . Faire les beaux -: Fijne manieren
voorwenden. Cela me coupe - et jambes:
Dat doet me ontzet staan ; - belet mij mijn
doel te bereiken. Les - m'en tombent:
Daar staat mijn verstand bij stil. Gros
comme le -: Volop. On lui donna du (le
traita de) Monsieur gros comme le -:

Men noemde hem met veel ophef Mijnheer.
Marcher - dessus - dessous : Gearmd
loopen ../1 mit -, passa son - sous le mien,
it prit mon -: Hij legde zijn arm in den
mijne. Vivre de ses -: Van (zijn) handen-,

(arbeid) leven. A -: Zonder machines, niet
machinaal. Louer ses-: Zich als daglooner
verhuren ; werkman worden. Tendre les vers-, - a qn: De armen naar iem. uitsteken;
iem. hulp inroepen ; - verschaffen. Se jeter
entre les - de : Zijn toevlucht zo eken bij. Se
mettre sur les -: Zich op den hals halen.
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Avoir sur les -: Te zorgen hebben voor, te
zijnen laste -; bij de hand hebben. Saisir a
-lecorps:
Om het middel vatten ; (f ig. ) flink
aanpakken. Avoir les - rompus : Doodmoede
zijn. Demeurer les - croises, (se) croiser
les -: Niets uitvoeren; rustig toekijken.
Etre le - droit de qn: Iem. rechterhand
zijn. S'appuyer sur un - de chair: Op een
mensch steunen. A tour de -, a - raccourci(s): Uit alle macht. Son - n'est pas
raccourci : Hij is nog even machtig als vroeger .
A - ouverts: Met open armen. Tenir a
bout de -: Op een armslengte van zich
afhouden. Le - seculier: De wereldlijke
macht, de w. overheid. Des - inutiles,
- oisifs : Luiaards. La campagne manque de -:

Het platte land heeft gebrek aan werkkrachten. Les --casses: De ziekenoppassers. Son - se signalait: Zijn heldenmoed
blonk uit. Arreter le - de qn: lem. beletten
te straffen. Avoir un - de fer: Onverbiddelijk streng zijn. Entre les - de la
mort : In de armen des doods. Tirer qn
d'entre les - de la mort : Iem. aan den
dood ontrukken. 2. (d ier) Voorste ledematen, voorpooten, vangarmen, scharen ;
vinnen (walvisch). 3. (voorwerpen) Arm
(b.v. v. hefboom). Rank (plant), handvatsel (riem), hecht (zaag), leuning, pompzwengel, spant (bok) ; (zeev.) bras. - du
balancier : Zwaaikolf. 4. Wandkandelaar.
5. — mecanique: Kunstarm . 6. (gy mn . )
- de fer: De plank. 7. Zijtak, arm. - de
mer: Zeeengte.
Brasage m. : Slag-soldeering. Brase
V. : Gloeiende kool. Brasement m. en
-er ov .w . : (Het ) slagsoldeeren. Brasero
m. : Bekken met gloeiende kolen. Kachel
(met cokes of kolen) in de open lucht.
Brasier m. : 1. Kolenvuur, -gloed. (f ig.)
Vuurzee. De brandstapel. Son corps est
un-: Zijn lichaam is een gloed (van koorts ) .
Sa tete est un - Hij heeft een verhitte verbeelding. 2. z. brasero. Brasillement
m. en -iller onov .w . : (Het) lichten (der
zee); vol lichten zijn. / ov .w . : Roosteren,
poffen.
Brasque V. : Vuurvaste bekleeding. stof .
Brassage m.: Het brouwen. - omroeren
(metaal ) . - mengen . Brouwloon . (z e e v . )
Het brassen.
Brassard m.: Armplaat (wapenrusting),
-leder. Band om den arm (rouw, communie,
collectant, Roode Kruis). Eereteeken bij
wedstrijden, waaraan een daggeld verbonden
is. Armsteun. Brasse v. : 1. Lengtemaat
van 1,62 M., vadem (1,82 M. ). Etre sur les
-s: Grond krijgen. 2. Spaansche -. School-,
Fransche slag (- frangaise) . Brassee v. :
1. Armvol, -vracht. - de terre : Grond
dien een man in een dag kan beploegen.
2. z. brasse (1 en 2).
Brassement m . : Het brouwen . (fig . )
- dooreenmengen. Brasser ov .w . : 1.
(zeev.) Brassen. - au vent: Op-. - sous
le vent : Aan-. 2. Brouwen. Appelwijn maken
van. 3. Omroeren, schudden. Met zand
schudden om schoon te maken. Opschudden
(bed). (Met een pions ) in beweging brengen.
(f ig. ) Omzetten, gebruiken. - une trahison : Verraad smeden. - la besogne : De
boel gauw afdoen. -- l'or: Over veel geld
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beschikken. — des affaires: Groote (dikwijls oneerlijke) zaken doen. se —:
Gesmeed - (verraad ) . Gekoppeld - (huwelijk).
Gedaan worden (zaken). Brasserie v.:
Bierbrouwerij. Bierhuis. — a femmes:
Fille -, serveuse de —:-metklnri.
Kellnerin. Brasseur m.: 1. Bierbrouwer.
- huishouder.
d'affaires: Tem. die groote
(dikwijls vieze) zaken doet. 2. Roertoestel.
d'air: Ventilator. Brassiage m.: Vademing. Diepte.
Brassieaire : Van de kool. Pi Bride
Koolvlinder.
Brassicole : Brouw-. Industrie
Brouwersvak, brouwindustrie.
Brassiere v.: 1. Kinderborstrokje,
l'ai connu en —s: Ik heb hem als
kind gekend. Mettre -, lenir en —: Als een
kind behandelen.— de sanoctage: Reddinggordel. 2. Nachtjak. 3. Draagriem.Brassin
m.: Brouwketel. Brouwsel. Brassoir m.:
Roerstok, -kruk.
Brasure v.: Slag-soldeernaad.
deersel.
Braule m.: Bijenluis.
Bravaehe m.: Snoever, pother. I by.
nw.: Opsnijderig, dom brutaal. Bravaeherie
v.: Snoeverij. Bravade v.: Uittarting,
snoevende uitdaging, vertoon van overmoed.
Par —: Urn te „geuren".
Brave bv.nw.: 1. (achter 't znw.)
Dapper, kloek. Moedig. 2. (voor 't znw.)
Braaf, eerlijk, vroom, rechtschapen. Mon
homme, ma — femme: M'n goede man,
- vrouwtje. 3. Middelmatig, lummelig. 4.
(comme une noce) : Op z'n Paaschbest. I
m.: 1. Dappere. Faux Opsnijder.
—d
trois poils: Lhervreter; overdreven lichtgeraakt man. 2. Mon —! Mijn waarde;
oude jongen! Bravement: Moedig, dapper.
F link . Braver ov .w . : Trotseeren, tarten
Uitdagen, hoonen. (fig.) 't Hoofd bieden
aan, niet tellen. / se —: Elk. uitdagen. trotseeren. Braverie v.: Pronk.
Bravissimo tusschenw.: Zeer goed!
Bravo tusschenw.: Goed zoo ! Bravo ! / m.:
1. Toejuiching. 2. (my . bravi) Gehuurd
sluipmoordenaar. Bravoure v.: Dapperheid, moed. Air de —: Lied, dat vooral
de technische bekwaamheid moet doen
uitkomen, bravour-aria. Des —s : Dappere
daden.
Brayer ov .w . : (z e e v . ) Teren . f m . :
Breukband. Koppel (waarop men vaandelstok draagt). As (balans). Touwwerk (om
metselmateriaal op te hijschen). Klepelriem. Brayette v.: Gulp.
Brayon m.: Bunsingval.
Break (spr brek) m.: Brik (vierwielig
rijtuig).
Brebis v.: 1. Ooi, schaap. C'est la —
du bon Dieu : Hij is door en door goed. A
— tondue, Dieu mesure le vent: God geeft
kracht naar kruis en kruis naar kracht.
Qui se fait —, le loup le mange : Al te goed
is buurmans gek. — comptees , le loup les
mange : Waakzaamheid wordt vaak nog
bedrogen. Tondre la — de trop pries: (Tern.) te
zware lasten belastingen opleggen. z.
beler. Faire un repas de — : Niet drinken
bij het eten. 2. (bij be 1) Le discernement
des bouts et des —: De scheiding in bokken
en schapen (ongeloovigen en geloovigen).
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Le pasteur veille sur ses —: De h. waakt
over de hem toevertrouwde zielen. La —
egaree: Het afgedwaalde verloren s. La
— galeuse : Het schurftige s., de uitgeworpene. On le fuit comme la — galeuse : Men

schuwt hem als de pest. 3. Dwarsbalk
(pers).
Breehe v.: 1. Opening, gat. 2. Bres.
Monter a la —: De - beklimmen. praticable : - die wijd genoeg is om bestormd te
worden. Faire une — : Opensnijden;
(fig.) duchtig aanspreken. Etre toujours
sur la —: Steeds in 't heetst van 't gevecht
-; (f ig. ) - in de weer zijn. 3. (f ig.) Schade,
afbreuk , nadeel . z. battre (ov .w . 3 ) .
4. Schaarde, hoek uit. 5. Conglomeraat
van verschillend gekleurde steenen, brocatella .
Breche-dent (my . ---s) m. en by.
nw.: (Kind) dat een of meer voortanden
mist. (v o 1 k) Gueule ,,Afgebrande dorp " .
Breehet m.: Borstbeenkam (vogels).
(plat) Maag.
Breehetelle v.: Krakeling.
Breehoide: Brocatella-achtig.
Bredi-breda : Holderdebolder.
Bredissure v.: Mondklem.
Bredouillage m.: Gestamel. Bredouille
v.: 1. Merkteeken, dat een speler bij 't
triktrakspel een zeker aantal punten heeft
gemaakt, zonder dat de tegenstander een
punt heeft gemaakt. Etre —: De partij
verliezen zonder een punt te hebben. 2.
v. en (onveranderd ) b y (f ig. ) Platzak .
Onverrichterzake. Bredouillement m. en
-er ov. en onov.w.: (Het) brabbelen;
- prevelen. Bredouilleur m.: Brabbelaar;
prevelaar.
Bref (spr.. breff), breve bv.nw.: Kort,
beknopt. Pepin le Bref : Pepijn de Korte.
En —: In 't kort . Avoir le ton -, le parler —:
Gebiedend spreken. D'un ton —, d'une
voix Kortaf. Avoir la parole —: Kortaf
zijn. / bw.: Kortaf, gebiedend. Kortom,
in een woord (b ij v er g. : en —) . I m.:
(Pauselijke ) herderlijke brief. (K a t h . ) Dagwijzer voor het brevier. (zeev.) Brief. —
de conge: Verlofbrief, -pas. Breve v.
Korte lettergreep. - noot. - klinker. Observer les longues et les —s : De puntjes op
de i's zetten.
Brehaigne : Onbevrucht,vaar, gust (dier ) .
Brelan m.: 1. Spel met Brie kaarten.
Avoir Drie gelijke kaarten hebben. —
de roil: Drie heeren. 2. Speel-, dobbelhuis.
Brelander onov.w.: Speelhuizen afloopen.
Brelandier m., -iere v.: Speler, speelster.
Tern. die de speelhuizen afloopt. Brelauder
onov.w.: Den tijd verbeuzelen.
Brelique -breloque : (f a m . ) Verward
dooreen. Onbesuisd.
Brelle v.: Houtvlot.
Breloque v.: Snuisterij (horlogeketting,
lint). Battre la —: De kluts kwijt -, in de
war zijn; raaskallen. Sonner la —: Inrukken
blazen. Breloquet m.: Verzameling van
breloques, ketting met kleine voorwerpen.
Breme v . : Brasem (visch ) . (p la t )
Speelkaart.
Breme v.: Bremen. Bremois m.:
Bremer.
Bren z. bran. Breneux: Met poep.
Bresil (spr. -zi-le) m.: Brazilie. Brazil-,
7.
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Fernambuk-hout. Sec comme -: Droog als
kurk . Bresilien (spr. -zi-li-): Braziliaan .
-sch. (f ig. ) Rijke geurmaker . Bresillan m. :
Gloeiende punt. Bresiller (spr. -zi-ie) ov.
w.: 1. Rood verven met Fernambukhout.
2. Vergruizen, fijn verdeelen. / onov .w .:
Uiteenvallen door droogte.
Bresoles v .mv . : Vleesch -, kip in ragout.
Bressan : Uit -. Bewoner van la Bresse.
Brestois : Uit -. Bewoner van Brest.
Bretagne v.: Bretanje. La Grande B-:
Groot Brittannie. La Nouvelle -: Nieuw
Brittannie (Canada). Parent a la mode de -:
Iem. die geen bloedverwant is, maar dien
men toch als zoodanig beschouwt. Litre
maries a la mode de -: Samenhokken,
over de puthaak getrouwd zijn.
Bretailler onov .w.: Een vechtersbaas
zijn. Veel schermen. Bretailleur m.: Vechtersbaas. Schermliefhebber.
Bretauder ov .w. : (De haren) ongelijk
knippen. (De ooren) korten.
Breteche v.: Tinne (vestingmuur). Erker.
Beweeglijk neusstuk (helm ). Bret 'écher
ov .w . : (o u d ) Openbaarmaken , afkondigen
van de pui. Met tinnen voorzien.
Bretelle v.: 1. Draagband, -riem. - de
fusil: Geweerriem. 2. Bretel (broek).
(f a m . ) En avoir jusqu' aux -s, - par dessus
les -s : Tot over de ooren in de moeilijkheden zitten; dronken zijn. 3. Honds-,
kathaai.
Bretesse (r) z. breteehe (r) .
Breton m.: Bretagner. Bretonsch. Bas
-: Laag-bretonsch; (f ig. ; spot) koeterwaalsch. / by . nw.: Bretonsch. Breton nant : Breton -: Echte Bretagner, een B.
die laagbretonsch spreekt. La Bretagne -13:
Dat deel van B. waar dit gebeurt. Breton nerie v.: Bretonsch tooneeltje. Bretonnet
m.: Bretonsch paard. Brette v.: Rapier.
Kavaleriesabel.
Bretteler ov .w . : (Uit )tanden . Met een
getand werktuig bewerken. Arceeringen
maken op. Brettelure v.: Arceering.
Bretter z. bretteler.
Bretteur m.: Vechtersbaas.
Bretture v.: Tand (werktuig). Arceering.
Bretzel v.: Krakeling, (Duitsch ) brezel.
Breuil m .: 1. (Afgesloten) kreupelhout
(voor wild). 2. Geitouw. Breuiller ov.w.:
Geien.
Breuvage m . : Drank . Geneesdrank (vee).
Brouwsel. (zeev.) Mengsel van wijn en
water.
Breve z. bref..
Brevet m.: 1. Koninklijke gunstbrief.
Duc a -: Hertog wiens titel niet erflijk
was. 2. Acte. Aanstelling (militair);
patent (burger). - superieur : Hoofdakte.
- d' invention , - de perfectionnement: Octrooi ,
patent. - d' apprentissage: Leercontract.
Acte en -: In 't oorspronkelijk -, in originals uit te geven acte. (fig.) Donner
qn un - d'impunite; - d' etourderie: Iem.
ongestraft zijn gang laten gaan; iem.
voor een wildzang verklaren. 3. (oud)
Bezweringsformulier (kwakzalver). Brevetable (spr . brevt-) : Waarop men een patent
kan nemen. Breveter (spr . brevt-) ov.w.:
Van een octrooi of patent voorzien. Door
een patent waarborgen. Diplomeeren. Fournisseur brevete (du roi): Hofleverancier.
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Capitaine brevete: K. die een diploma van
den staf heeft.
Breveux m.: Krabben-, kreeftenhaak.
Breviaire m . : 1 ..(K a t h . ) Getijboek (dat
de gebeden voor zekere uren bevat), brevier.
Dire son -: De getijden lezen. 2. (f ig.)
Lievelingsschrijver; -boek. Brevi . . . : (in.
samenst.) Kort-. Brevilingue : Korttongig. Brevipenne m. en bv.nw.: Kortvleugelige (vogel).
Briard : Uit -. Bewoner -; hond van la
Brie.
Briaree m . : Briareus (honderdarmige
reus).
Bribe v . : (o u d ) Brokje (brood ) . Restje .
Des -s de latin: Hier en daar een woordje -,
een aanhaling in 't L. La conversation lui
arrivait par -: Hij ving nu en dan een woordje van 't gesprek op. Bribeur m.: Vischstrooper.
Brie (spr . brik) m.: De - et de broc
(spr. brok): Te hooi en te gras. Brie-a brae (spr . -ik , -ak) m.: (Oude) rommel.
(spot) Antiquiteiten. Marchand de -:
Uitdrager, oude-kleerkoop ; (spot) koopman in oudheden. La societe du -: Het
Brokkenhuis.
Brick m . : (z e ev . ) Brik .
Brieole v.: 1. Borstriem (paard, os).
Donner dans la -: Flink aanzetten ; (f ig.)
hard werken. 2. (Draag)riem. Riem (rijtuigvenster). Bandje (klomp). 3. Terugsprong,
-kaatsing. Coup de -: Stoot over den band.
Obtenir qch par des --s, user de --s : Omwegen
gebruiken. Donner a qn une -: Iem. door
draaierijen bedriegen. 4. Kleine werkzaamheid, „klutsje". 5. Gedoe. Bricoler onov.w.: Over den lossen band spelen. Met
draaierijen omgaan. (oud) 't Spoor verliezen. „Klutsjes" maken, knutselen. Klein
werk afdoen. I ov.w.: Heen en weer werpen. Bekonkelen. Bricoleur m.: Knutselaar . Bricolier m.: Bijpaard.
Bride v.: 1. Toom, teugel. Leidsel.
Main de la -: Linkerhand Mettre la - a:
Optoomen. A cheval donne, on ne regarde
pas la -: Een gegeven paard ziet men
niet in den bek. Il a plus besoin de - que
d' eperon: Hij moet eer tegengehouden dan
aangespoord worden. Aller - en main :
Naast 't paard met den teugel in de hand
loopen; (f ig.) voorzichtig te werk gaan.
A Joule -, a - abattue : Met lossen teugel,
spoorslags ; (fig. ) vriju it ; blindelings . Tourner -: Omkeeren ; (fig. ) van meening -,
van plan veranderen ; vluchten. (fig.) Tenir
qn en -, lui serrer la -, lui tenir la serree , - haute , - courte: Iem. in toom houden;
streng zijn op; - nagaan. ',etcher -, rendre -,
Bonner la -, laisser -, mettre la - sur le
cou : Den vrijen teugel laten; (fig.) (te

veel) vrij laten, voile vrijheid van handelerx
laten; bot vieren aan. Sans -: Ongebreideld. Hocher la -: Het paard aansporen. -s
a veaux : Mallepraat. 2. (Keel )band (hoed).
Trens (knoopsgat). Stokje (haakwerk). Besiagring, liens, beugel. Vezels in -, aaneengesloten zijden van een wond, die het etteren.
beletten (z. debrider 2). Strookje. Leertje
(klomp). Schouderlint (japon).
Brider ov .w . : 1. (Op )toomen, den toom
aandoen. - son cheval -, l' eine par la queue:
't Paard achter den wagen spannen. (f ig.)
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qn : Iem. vrijheid aan banden leggen,
binden, breidelen. - la figure a qn avec
son fouet: Iem. een zweepslag dwars over

-

't gelaat geven. 2. Vastbinden. Te nauw
aanhalen. Knellen (kleedingstuk ) . Een
draad rijgen door. Opbinden (gevogelte) .
De randen toedrukken van (wond ) . La
becasse est bridee, it est bride : Hij is in
de va] geloopen. Oison bride: Gansje met
een houten pen in den bek ; (fig. ) dom gansje .
Plaie bridee: Wonde, waarvan de opening
te nauw is. Yeux brides: Spleetoogen. /
se - : Zich betoomen. Un cheval qui se bride
bien : Een p. dat den kop hoog opheft.
Bridge m.: (spel) Bridge. Bloc a -:
Bridgeblok . Bridgeur m., -euse v . :
Bridgespeler, -speelster. / bv .nw. : Aan
bridge verslaafd.
Bridoie en Brid'oison m.: (letterk.)
Type van een bekrompen formalistischen
rechter (bij Rabelais en bij Beaumarchais ) .
Bridon m. : Trens (soort toom ) .
Bridure v . : (z e ev . ) Kruisbindsel .
Brie v . : Deegklopper. / m. : Kaas uit
Brie .
Brief , brieve : Kort. Brievement : Kort
en bondig. Brievete v. : Korte duur.
Kort-, beknoptheid .
Brif (1 )e v . : Gulzigheid. Eten. 't Vreten.
Brif (1 )er ov .w . : Opschrokken. Verfrommelen . Brif (f )eur m. : Gulzigaard.
Brig z . brick.
Brigade v . : 1 . Legerafdeeling (een halve
division). General de -: Generaal-majoor..
2. Afdeeling huzaren (15 of 16 man ) . 3.
Afdeeling gendarmes of agenten (4 of 5 man ) .
Conduire de - en -: Van post tot post
overbrengen. - mobile: Agenten op de frets
of op een motor. - du port: Havenbrigade .
4. Ploeg (arbeiders). Brigadier m. : 1.
Generaal-majoor. 2. Brigadier (huzaren,
agenten ), wachtmeester (der gendarmerie ).
3. Eerste bakkersknecht. Hoofdopzichter,
-suppoost (museum ). Ploegbaas .
Brigand m. : Struikroover. Dief,, schurk .
(f a m . ) Kwajongen , ondeugd , slungel . Chef
de -s : Rooverhoofdman. Brigandage m. :
(Straat )rooverij . Knevelarij, dieverij . - a
main armee : Gewapende overval . Brigandeau m . : (f a m . ) Boefje . Brigander
onov .w. : Stroopen, rooven. Brigandine v . :
Pantserhemd. Brigantin m. : Schoenerbrik . Brigantine v . : Schoenerzeil. Brigantijn , tweemaster..
Brigide v . : Brigitta .
Brignole V. : Gedroogde pruim (uit
Brigno les ).
Brigue v . : 1 . Kuiperij, slinksche streek.
2. Partij, kliek . 3. Brieg (Zwitserland ) .
Briguer onov .w. : Kuipen, intrigeeren. /
ov .w. : Dingen naar (soms met list ) ;
ijverig zijn best doen om te krijgen . Brigueur
m. : Mededinger. - d'emplois: Baantjesjager..
Brillance v . : Flonkering.
Brillamment bw. en -ant by .nw . : Schitterend, blinkend, flonkerend ; glimmend
(neus) . (f ig. ) Schitterend, fonkelend (oog ) ;
helder (kleur ) ; luisterrijk (feest ) ; prachtig
(betrekking) ; levendig, geestig (schrijver ) ;
veelbelovend (officier ) ; uitmuntend (stiji ) .
Etre — de: Stralen van. - de sante: In blakenden welstand. Brillant m. : 1. Glans,
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luister.. (f ig. ) Schitterende denkbeelden, passages . II a du -: Hij is tintelend van geest.
Il a plus de - que de solide: Hij heeft meer
geest en verbeelding dan grondige kennis
en goed oordeel. Faux -: Valsch vernuft.
2. Brillant (diamant ) . 3. Metaalglans . 4.
Vernis. 5. Helderheid (foto ). Brillantê
m. : Witte katoenen stof met bloemen of
figuurtjes . Brillanter ov .w. : Als briljant
slijpen. Met schitterende dingen opsmukken.
Style brillante: S. vol schitterende (vooral
valsch vernuftige ) denkbeelden. Colon a
broder -6: Glansborduurkatoen . Brillanteur
m. : Briljantslijper. Brillantine v. : Zijdestof . Baard-, haar-, snorsmeersel. Koperpoetsgoed . Driller onov .w . : 1. Schitteren,
blinken , fonkelen, glanzen. Stralen (uit
de oogen ) . Tout ce qut brille n'est pas or:
Het is alles geen goud wat er blinkt. 2.
Prijken. De aandacht trekken, uitmunten,
-blinken. - par son absence : Schitteren door
afwezigheid. Brilloter onov .w . : Zwak
glanzen.
Brimade v . : 't Ontgroenen, „baren"
(plagen van jonge studenten, soldaten,
cadetten) . Plagerij .
Brimbale v . : Pompzwengel. Brimba lement m. en -er ov .w. : (Het) heen en
weer bewegen, bengelen. / onov .w . : Slingeren.
Brimbelle v
V. : Blauwbes.
Brimborion m. : Vodderij, snuisterij .
Brimer ov .w. : Ontgroenen, „baren" .
(z . brimade ) . Plagen. Se laisser -: Zich
op zijn kop laten zitten. Brimeur m. :
Plager..
Brin m. : 1. Sprietje, halmpje. Spij I
(waaier ) . Draad. - a -: Haartje voor
haartje, halmpje voor halmpje. - de
plume : Haartje . Un beau - de plume:
(o u d) Een mooie struisveer ; (f i g.) een
knap schrijverstalent. 2. Stukje, brokje,
beetje. Un -: Een weinig, - beetje, heel
eventjes . Il n'y en a pas un -: Daarvan
is niets voorhanden. Un - de moustache:
Een paar haartjes onder den neus . Faire
un - de toilette: Zich wat opknappen.
- d'amour: Vonkje liefde . Faire un de tour a une femme : Om een vrouw heenfladderen . 3. Twijg, loot, spruit. Arbre de
-: Rechte boom. Un beau - de bois:
'n Lange, rechte balk. Bois de -: Stamhout. (f ig. ) Un beau - de femme, - d' hornme: Knappe, kloeke, rijzige v . , m. 4. Kabelkern . Kern-, zwingelvlas. Deel van een
riem.
Brinde v. : (o u d) 't Drinken op iem.
gezondheid, toast. Etre dans les -s : Dronken
zijn. Se mettre dans les -s : 'm Corn krijgen.
Brindes m. : Brindisi (Italie).
Brindezingues v .mv . : (p la t) Etre dans
les -: 'n Om hebben.
Brindille v.: Dunne (vrucht )twijg;
sprietje .
Bringe : Goudgestroomd.
Bringue v . : 1. Zuippartij . 2. (f am. )
Grande - de femme : Groote, magere vrouw.
- de cheval: Slechtgebouwde knol. En -s:
Stuksgewijs.
Bringueballe v . : Pompzwengel. Bringueballer onov .w. : Slingeren.
Brio m. : Vuur, levendigheid.
Brioche v . : Fijn wittebrood (waarin
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eieren en boter); tulband. Kussen. Onhandig-, lompheid; Hater. Brioche m.:
Tulband zonder krenten.
Brion m.: Slemphout.
Briquaillons m.mv.: Puin van metselsteenen. Brique v.: 1. Baksteen ; klinker
(- hollandaise). - cuite : Gebakken -.
- crue : In de zon gedroogde -. - refractaire:
Vuurvaste steen. - a couteaux: Aanzetsteen. (Couleur de) -: Steenrood. 2. Stuk
(zeep) , blok (tin) . Briquet m.: 1. Vuurslag (- de percussion) . Werktuig om vuur
te maken. Sigarenaansteker (- automatique) . (1 i g.) Battre le -: Bij het loopen
de enkels tegen elk. slaan. 2. Hengsel
(deur) . 3. Kleine brak. 4. Korte, kromme
sabel. Briquetage (spr. brikt-) m.: Metselwerk van baksteen. Nabootsing in schilderwerk daarvan. Briquete (spr . brikt-) :
Als baksteen geschilderd. -kleurig. Briqueter (spr. brikt-) ov. w.: Met klinkers bestraten . Als baksteen schilderen.
Briquetier (spr . brikt-) m.: Steenbakker.
Briquette v.: 1. Briket. - de sel: Zoutbriket . 2. Ba kje . - de creme glade: „ IJsco " .
Bris m.: 1. Braak, open-, verbreking.
de prison: Uitbraak. - de pontes: Inbraak (in huis). Assurance contre le des places : Glasverzekering. 2. Stranding. 3.
Wrakhouten. Droit de -: Strandrecht.
Brisable : Breekbaar.
Brisach (spr . -ak) m.: Breisach (Baden).
Brisage m.: Braken (vlas). Brisant m.:
1. (zeev.) Blinde klip. 2. Breker, stortzee.
-s : Branding. 3. Golfbreker. I bv .nw . :
Poudre -e : Ontploffingsmiddel.
Briscard z. brisquard.
Brise v.: 1. Briesje, koele zeewind. de terre : - die naar zee waait. - de mer,,
- du large: - die van zee waait. - carabinee:
Stijve koelte. - leg&e: Lichte bries, bramzeilskoelte. 2. Houtsplinter. 3. Draaibalk
(sluis).
Brise : Gebroken . Geknakt (leven ) . „Op ' ' .
Livre a dos -: B. dat gemakkelijk openvalt.
Compas -: Toeslaande passer. Trait -:
Stippellijn. Ligne -e: Zigzaglijn. Rimes
-es : Gebroken rijmen. Sourire -: Matte
g. Volet -: Toeslaand luik. Brise-bise
(mu. onv.) m.: Tochtkleed. Tochtlat.
Ondergordijntje. Brise-eou z. easse-cou.
Brisees v .mv. : 1. Door den jager afgebroken takken. Aller -, courir sur les - de
qn : Onder iem. duiven schieten. Revenir
sur -, reprendre ses -: Een zaak weer aanvatten, die tijdelijk ter zijde is gesteld.
2. Afgehouwen takken (houthak begrenzen).
Brise-glace(s) (mu. onv.) m.: IJsbreker.
IJsbok (brug). Brise-jet (mu. onv.) m.:
Straalbreker, spatkraan. Brise-lames (mu.
onv.) m.: Golfbreker. Kimkiel. Briselunettes (mu . onv .) m . : (v olk ) Oogentroost (plant). Brisement m.: 1. Golfslag, branding. 2. Het breken, springen.
3. Smart; berouw. - de cceur,, - intime:
Innige droefheid. Brise-mottes (mu. onv..)
m.: Kluitenbreker." Brise-os (mu. onv..)
m . : (v olk ) V ischarend . Brise-pierre
(mu . onv.) m . : (h e elk . ) Steenbreker..
Briser ov .w. (z. brise) : 1. Ver-, of-,
breken, verbrijzelen, inslaan, vermorzelen;
bederven (stem) ; fijnknijpen (hand) ; kaarden (wol) ; braken (vlas) ; stampen (erts).
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son epee : Den krijgsdienst vaarwelzeggen. - les images : Beelden stormen.
-leso
et: Afrossen. - qn: Iem. klein krijgen.
- qn comme verre : Iem. meedoogenloos vernietigen. - le tympan a qn : Iem. de ooren
doofschreeuwen. - une periode : Een zin
afbreken. - un ecu : Een wapenschild een
-

bijteeken geven (om verschillende takken
te onderscheiden). Voix brisee : Door aandoening afgebroken stem. Brisons lä(-dessus)! Genoeg daarvani 2. Vermoeien,
uitputten. Je suis brise, j'ai le corps brise:
1k ben „op". / onov.w.: Breken. / se
: Verbrijzeld -, verbroken worden, breken.
Stukslaan. Samengevouwen, toegeslagen
kunnen worden. (fig. ) - sur, - contre:
Schipbreuk lijden op. Se la -: 'm Smeren.
Brise-raison (mu . onv.) m.: Iem. die
als een kip zonder kop redeneert. Brisetourteaux (mu . onv .) m.: Koekenbreker.
Brise-tout (mu. onv.) m.: Breekal, vernielal. Briseur m.: 1. Verbreker.
-d'images:
Beeldenstormer. 2. Schrobbelmachine (spinnerij). 3. - de glaces : IJsbreker. Briseuse v.: Braak (carde -) .
Brise-vent (mu. onv.) m.: Omheining,
windscherm. Brise-vue (mu. onv.) m.:
Ondergordijntje.
Brisgau m.: Breisgau (Baden).
Brisis m.: Hoek (v. e. gebroken dak).
Brisoir m.: Vlas-, hennepbraak.
Brisquard m.: Oudgediende (soldaat).
Brisque v.: 1. Hooge kaart in het 2.
Brisque-spel. 3. (pop.) Streep (op mouw).
Vieille -: Oudgediende.
Bristol m.: Stevig en glad karton.
Kaartje.
Brisure v.: 1. Breuk, barst, knak. 2.
Vouw. A -s : Toevouwbaar ; met scharnieren. 3. Bijteeken (op wapen; z. briser
ov.w. 1). 4. Afbreking (couplet; muzikaal
rythmus).
Britannia m.: Nieuwzilver. Britannique:
Britsch, Engelsch. Les Iles -5: GrootBrittannie en Ierland. Metal -: Nieuwzilver. / m.: (nieuw) Brit, (Eng.) Britisher. Britonnique: Der oude Britten.
Brize v.: Trilgras (- moyenne).
Broe (spr. brO) m.: 1. Groote (houten,
tinnen) wijnkan (5 a 10 L.). Kan. Waterkan. 2. z. broehe 1. De - en bouche: Heet
van 't spit, - uit de pan; (fig.) - van de
naald. Faire qch de - en bouche : Ergens
geen gras over laten groeien. 3. z. brie.
4. Gaffel.
Broeaille v.: Kleine klinker.
Brocantage Het schacheren. Handel in
rariteiten. Brocante v.: Verkoop van
rommel, rariteiten. Antiquaars-vak. Extrawerkjes, „klutsjes". Livres de -: Rommel.
Brocanter ov .w .: Schacheren in (vooral
rariteiten). Broeanteur m.: Schacheraar
(idem), antiquaar. Uitdrager.
Brocard m.: 1. Schimpscheut. 2. Reebok van een jaar. 3. z. bocard. Brocarder
ov.w.: Schampere woorden toeduwen, met
schimpscheuten overladen. Broeardeur m.:
Schimper, spotter.
Brocart m.: Met goud of zilver bewerkte
zijde, - fluweel, brokaat. Broeatelle v.:
Nabootsing van brokaat. Gevlamd marmer.
Broehage m.: 't Met goud of zilver
stikken (stof). 't Innaaien (boek). Bro-
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chant : - sur le tout: Op den koop toe,
daarenboven.
Broehe v . : 1. (Braad )sp it . Faire faire
un tour de -: Eenmaal omdraaien boven
't vuur; (fig., fam.) zich even warmen.
2. Doek-, borstspeld. - a tricoter: Breinaald. 3. Spil (spinnewiel). Weversspindel.
Un métier de 300 -s : Een weefgetouw met
300 spindels. Drap a double -: Tweemaal
gevold laken. Banc a -s: Spilbank.
4. Spil. Speetje, stokje. 5. Zwikje (in vat).
Avoir du y in en -: Een vat aangestoken
hebben, wijn in 't klein verkoopen. 6.
Hertshoorn. Slagtand (ever). Apothekerspot. 7. Els (zolen). 8. Schuifje ( in haar;
- de nuque). 9. Kleine wissel. Broehebarrette (mu. -s-s) v.: Steekspeld.
Brochee v.: Spitvol. Stokjevol. Brother
ov.w.: 1. Stikken (gouddraad). Innaaien
(boek ). In der haast afmaken, afknoeien.
Vluchtig schetsen. 2. Inslaan (hoefnagel).
Opzetten (kop op speld). Omwerken (wijngaard) . / onov .w . : Uitbotten .
Broehet m.: Snoek. Broehetaille v.:
Poetsdoek. Broeheter ov .w. : Met speetjes
vaststeken. Brocheton m.: Snoekje. Brochette v.: 1. Speetje, pin, 2. Klein braadspit. 3. Stokje om jonge vogels to voeren.
Me yer a la -: Uiterst zorgvuldig opvoeden.
4. Gouden -, zilveren staafje voor ridderorden.
Brocheur m. : Innaaier. Broeheuse
v . : Innaa ister.. Naaimachine . Broehoir
m.: Hoefhamer. Brochure v.: 1. (Ingenaaid) werkje van enkele vellen druks,
brochure (tot 100 blz . ) . Vlugschrift. Tekstboekje, tekst van een tooneelstuk . Aflevering.
- evangaique: Tractaatje. 2. 't Innaaien.
3. Versierselen van brokaat. Broehurette
v.: Brochuretje. Broehurier m.: Brochureschrijver .
Brocoli m.: Ital. vroege bloemkool.
Kooltje. - de raves: Raapstelen.
Brodequin m.: 1. Rijglaars. Tooneellaars in het blijspel. Chausser le -: Blijspelen schrijven; - spelen. - a boutons:
Knooplaars. 2. Rijkous. Spaansche laarzen
(foltertuig).
Broder ov .w . : 1. Borduren . - au crochet:
Haken. 2. (fig.) Opsieren, -smukken (verhaal) ; „voortborduren op"; loopjes, trillers bijvoegen (muziek). L'amour brode:
Liefde ziet de dingen mooier dan de werkelijkheid is. Broderie v.: Borduurwerk,
-sel . (f ig . ) Bijwerk . (m u z . ) Bijgevoegde
roulades. Fausse -: Verdichtsel. Brodeur,
-euse : Borduurder -ster. Grootspreker.
Brodoir m.: Zijdeklosje.
Broglie (spr. brb-l/) v . : (n a a m ) Broglio .
Broie v . : Hennep-, vlasbraak. Broie-,
broiment m.: Het fijnstampen, vermorzelen, verbrijzelen; braken (vlas) , vermalen
(voedsel); wrijven (vent).
Bromate m.: (scheik.) Broomzout.
Brome m.: 1. Bromium, broom (element).
2. (plantk.) Dravik. Bromatologie v.:
Voedingskunde, kennis van de voedingsstoffen . Bromique : Acide -: Broomzuur.
Bromure m.: Bromide. - de potassium:
Broomkali.
Bronehade v . : (o ud ) Mispas , struikeling.
Bronehe v.: Luchtpijptak.
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Broncher onov.w. : 1. Struikelen, een
mispas doen. (fig.) Dwalen, falen; moeite
hebben (met ). Il n'est si bon cheval qui
ne bronche : Het beste paard struikelt wel
eens. 2. Zich verroeren. In verzet komen,
„kikken". Sans -: Zonder blikken of
blozen; - haperen; gelaten.
Bronchial, -ique : Van de luchtpijptakken . Bronchite v.: Ontsteking van de
luchtpijp (takken ) , bronchitis . Bronchitique m. en v.: Lijder, -es aan bronchitis.
Broneho-pneumonie (mu .---s) v.: Ontsteking van de luchtpijptakken en de longen.
Bronehorrhee v.: 't Veelvuldig opgeven.
Bronehoscopie v.: Onderzoek van de
luchtpijptakken. Bronehotomie v.: Luchtpijpsnede.
Bronzage m.: Het bronzen. Bronze
m . : 1 . Brons . - d'aluminium: Aluminiumbrons . - a cloches : Klokspijs. - a canons:
Kanonmetaal. Une oeuvre coulee en -: Een
w. dat weerstand biedt aan den tand des
tijds. (f ig. ) De -: Hardvochtig, steenen ;
onbevreesd. Le - sonore : De klokken.
Le - qui tonne: Het geschut. 2. Bronzen
voorwerp (kanon, klok, standbeeld, gedenkpenning, beeldje). -s d'art : Bronzen
kunstvoorwerpen . / b y .nw . : Bronskleurig .
Bronze : Bronskleurig. Met een bronzen
patine bewerkt . (f ig. ) Ongevoelig. Bronzer
ov .w . : 1. Met brons bedekken. Bronskleurig schilderen. Zwart verven. Met goudstof,
- zilver bedekken. Staalblauw kleuren
(geweer ) . Maladie bronz ge: Bronsziekte .
2. (f i g . ) Harden, stalen . j se -: Gebronsd
-. Gebruind -. Ongevoelig worden. Bronzerie v.: Bronskunst. Bronzeur, -ier m.:
Bronswerker, -gieter.
Broquart m.: Reebok van een jaar.
Broquelin m.: Tabaksafval. Broquette
v . : Tapijtspijkertje . Broquille v . : (p la t )
Minuut . Vol a la -: Diefstal bij een juwelier.
Brossage m.: Het afborstelen. Brosse
v.: 1 . Borstel, schuier. - a fete, - a cheveux:
Haar-. Donner un coup de - a: Even afborstelen. Barbe -; cheveux en -: Stoppelig,
borstelig b.; - h. 2. Scheerkwast. 3. Schilder-, verfkwast. Il a la - legére: Hij schildert niet met klodders. 4. Borstelvormige
haren bij zekere dieren. (f a m. ) Haardos.
5. Ongeval met de fiets. Brossee v. : Streek.
(f a m . ) Rammeling . Brosser ov .w . : 1.
(Af )borstelen, -schuieren. (f ig. ) Afrossen,
verslaan. (Iem. ) een partij aansmeren.
Se -: Zijn kleeren afschuieren. Se - le
centre : Geen eten krijgen; er van afzien,
er nuchter van blijven. (fig.) Se faire -:
Een pak slaag oploopen. 2. Vlug schilderen.
- in elk. zetten, - ontwerpen. (f ig.) un sombre tableau de: Een s. tafreel ophangen van. / onov .w. : Snel doorloopen.
Door dik en dun dringen (jager). Brosserie
v.: Borstelwinkel. -handel, -fabricage.
Brosseur m.: Oppasser (van officier).
Poetser. Schoenpoetser. Brossier m.: Borstelhandelaar.. -fabrikant. Brossure v.:
Lederkleursel.
Brou m . : (Note )bolster . - de noix:
Bruine kleurstof daaruit; notenbrandewijn.
Brouailles v .mv . : Ingewanden.
Broil& v.: Nevel. Stofregen.
Brouet m.: 1. Vloeibaar voedsel. noir: Spartaansche soep. - de l'accouchee:
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Kraamvrouwenkostje ; (o u d) kandeel. S'en
alter en - d'andouilles: Op niets uitloopen. 2. Slecht bereide spijs. Quel -1 Wat
'n kost!
Brouettage m.: Vervoer per kruiwagen.
Brouette v.: Kruiwagen. -straf. Koetsje.
Ziekenwagentje. Brouettee v.: Kruiwagenvol . Brouetter ov .w . : Kruien . Brouetteur, -ier m.: Kruiwagenmaker. Man met
kruiwagen. - de charbon: Kolenrijder.
Brouhaha m.: Verward gedruisch, geroezemoes. Toejuiching. - des pieds: Gestommel met de voeten. Faire le -:
Juichen, bijval betuigen.
Brouillage m.: Uitspreiding (gewied
onkruid). Steenen (tusschen steenkoollaag).
Onverstaanbaarmaking (in radio).
Brouillamini m.: Mengelmoes, poespas.
Brouillard m . : 1. Mist, nevel . - sec:
Veenrook, -brand. Le - tombe : 't Wordt
mistig. Il fait du -: Het mist. Etre dans
les -s : Een roes aanhebben. Avoir comme
un - sur les yeux, ne your qu'd travers un
-: Alles door een nevel zien; zeer zwakke
oogen hebben. Avoir un - sur l'esprit:
Verwarde denkbeelden hebben. Les -s
de cette science: De duisterheden v. d. w.
Je n'y vois que du -: 't Is mij all es even
duister. Une dette hypoth6quèe sur les -s
de la riviêre, - de la Seine : Een zeer onze-

kere schuldvordering, een s. zonder soliden
waarborg. 2. Klad-, winkelboek. Papier
-: Vloei-, filtreerpapier. Brouillasse v.:
Motregen . Brouillasser onov .w . : Motregen .
Brouille v. :1 . (f a m . ) Oneenigheid , „mot" .
Etre en -: Op gespannen voet staan. 2.
- blanche : Vlottende waterranonkel.
Brouillement m.: Verwarring.
Brouiller ov .w . :1. Door elk . roeren, verdraaien (slot); benevelen (blik); in de war
brengen (gedachten). Door schudden troebel
maken. Onverstaanbaar maken (radiobericht ) . - les cartes: De k . schudden ; (fig . )
den boel in de war brengen. Des ceufs brouilles: Roereieren. Teint brouille : Vale tint.
Un soleil brouille: Een vaal zonnetje. Drap
brouille: Niet effen 1. Brouille de sommeil:
Slaapdronken. Yeux -es de larmes : Door
tranen verduisterde blikken. Ii a le cerveau -,
le timbre brouille : Zijn hoofd is in de war, hij
is gek. - qn : Iem . in de war brengen.
Alles verwarren, - door
-leschonpart:
elk. halen. 2. (z. ook 3) Onmin zaaien
tusschen. (fig.) Etre brouille avec: Op
gespannen voet staan met. / onov .w . : Alles
verkeerd doen, broddelen. / se -: 1. In
de war geraken ; in 't honderd loopen (zaken ),
smoren in (tranen). 2. Betrekken (lucht).
Beneveld worden (blik, oog). 3. (fig.)
Twist krijgen, 't oneens worden. - avec
la justice : Met 't gerecht overhoop liggen.
- avec les chiffres: De cijfers door elk.
halen. - avec l'argent: Geen geld hebben;
- kunnen bewaren. Brouillerie v.: Oneenigheid. Tegenstrijdigheid (zaken). Brouilleur m.: Onruststoker. Brouillon m.:
Onruststoker, iem. die den boel in de war
stuurt . Warhoofd . Knoeier . K ladboek .
Het klad. Cahier de -s: Kladschrift.
bv.nw.: Twist veroorzakend. Esprit -:
Warhoofd. Brouillonner onov.w.: In 't
klad schrijven, ontwerpen.
Brouir ov.w.: Verzengen (zon die op
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planten schijnt, welke door rijp zijn aangetast). Brouissure v.: Verzenging (op deze
wijze).
Broussailler ov.w.: Met struiken beplanten . Broussailles v .mv . : Doornen en
struiken , struikgewas . (f ig. ) S'echapper par
les -: Zich op slinksche wijze uit de moeilijkheden redden. Barbe en -: Verwilderde
baard. Broussailleux : Vol struiken. (f ig. )
Borstelig. Broussard m.: Man die naar
de rimboe verlangt. Brousse v . : Dicht
kreukelhout (in tropen), wildernis, „de
rimboe".
Broussin m.: Knoest.
Brout (spr. brow) m.: Uitspruitsel.
Broutement m . en -er ov .w . : (Het )
afknabbelen van jonge bladeren. (Het)
Brazen. - l'herbe de: Afgrazen. Oa la
chkre est atlachee, it taut qu'elle broute:

Men moet roeien met de riemen die men
heeft. - du papier: Studeeren. Broutille
v.: Dunne tak. Prul, vod. Prullerij. Zilverafval . (f i g. ) (Recht )zaakje . Losse inval,
„snipper' .
Browning m.: Browning-revolver.
Broyage m.: (Het)) fijnstampen , enz .
(z. broyer).
Broye z. broie. Broyer ov.w.: (Fijn)stampen ; -stooten, kneuzen ; wrijven (kleur);
braken (hennep); vermalen (spijs); verpletteren (hand) ; beslaan (kalk). - la
main a qn: Iem. de hand vermorzelen.
-dunoir:
Zich aan zwaarmoedige gedachten
overgeven. Broyeur m.: Hennepbraker..
Verfwrijver. . - de noir: Kniesoor. Broyeuse
V. : Braak-; stampmachine. Pulpmolen.
Broyon m.: Inktsteen . Bunsingval.
Bru v.: Schoondochter.
Bruant m.: Gors. . - des neiges : Sneeuwgors . - des roseaux: Rietgors. Bruantproyer (mu . -s--s) m.: Grauwe gors.
Brueelles v .mv . : (Fijn) pincet, veertangetje ; nopijzer.
Bruehe v.: Boonen-, erwtenkever.
Bruetere m.: Brukter.
Bruges v.: Brugge. Brugeois : Uit -.
Bewoner van Brugge.
Brugnon m.: Hardvleezige , gladde perzik .
Bruine v.: Motregen. Peinture a la
-: Spatwerk. Bruiner onov .w.: 1. Motregenen. Blè bruinè: K. dat door motregen
geleden heeft. 2. Zich met spatwerk bezighouden . Bruir ov .w . : Met waterdamp
doortrekken .
Bruire onov .w. : Ruischen , suizen , ritselen ; gonzen (insect) ; rollen (donder ) ; ratelen
(slang ) . Bruissementm.: Geruisch , gegons ,
gesuis, geritsel. Bruit m. : 1. Geluid, geruisch , geraas , getier,, gegons , geschal, geschreeuw,, gestommel, leven ; geroffel (trom ) ;
gebulder (kanon ) ; geratel (donder, rijtuig ) ;
geknetter (vuur ) ; gerammel (keten ) ; gekletter
(wapenen ) . (f ig. ) Sans -: In 't geheim .
A petit -: In stilte ; zonder ophef . A grand
-: Met veel lawaai ; - ophef, - vertoon.
Faire du -: Leven maken (z . 5). Vivre -,
se retirer loin du -: Zich uit 't gewoel
der wereld terugtrekken . z . besogne.
Que de - pour une omelette : Wat 'n drukte
om 'n kleinigheid. Le bien ne fait pas de
-: Doe wel en zie niet om. - sourd: Gemompel; gestommel. - de mer: Geruisch
in schelpen. 2. Oploop, oproerige beweging.
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3. Twist, geschil. 4. Gerucht, praatje, tijding.
Le - public : Het algemeene praatje. Il n'esi
- que de cela : leder heeft daarover den
mond vol. Des --s en l'air: Losse geruchten.
Il en est grand - dans le monde : Men spreekt
veel daarover. 5. Drukte. Opzien. Faire
du -: Opzien baren (z. 1). Faire grand de: Veel ophef maken van. 6. Goede naam,
faam , beroemdheid . Bruiteur m . : (le tterk . ) Levenmaker. Verklikker (telefoon).
Bruitisme m.: (letterk.) Levenmakerij.
Bridable: Verbrandbaar. Verbrandenswaard. Bridage m.: Het of -, verbranden
(planten voor mest). Het inbranden van
een golving (in haar van man). Britlant:
1. Brandend, -heet. 2. Gloeiend, hartstochtelijk, vurig. Meesleepend (stijl). Marcher
sur un terrain -: Een al te gevaarlijk
onderwerp behandelen. Question -e: Moeilijk te behandelen vraag; gewichtige -,
veel besproken -, levensvraag. Brute:
1. (Aan )gebrand , verzengd . Cerveau -,
tele -e: Heethoofd. Vin -: Warme wijn,
bisschop. 2. (f ig. ) Verloren; „op", zonder
'n cent. Die misloopt (zaak). Il est -:
Ze hebben hem in de gaten ; hij heeft geen
krediet meer; hij moet nu maar weg. Mener
une vie -e: Alles opmaken. (sp e 1) Etre
-: Niet meer mogen meespelen. / m.:
Branderige reuk, - smaak. Cela sent le -:
Het riekt hier branderig; (fig.) die zaak
loopt verkeerd; dat lijkt kettersch. Bristleamorce (my . - -s) m.: Signaalpistool.
Brine-bout (my . ---s) m.: Profijtertje.
Bride-gueule (mu. onv .) m.: Neuswarmertje. Bridement m.: Verbranding. Brandend gevoel. Brille-parfums (mu. onv.)
m.: Wierookvat. Lampje, waarin men
weiriekende pastilles brandt. Bride-pourpoint (a) : In 't gezicht ; op den man of ;
met 't geweer op de borst.
I. Brider ov .w .: 1. ( Ver )branden, in brand
steken. Afschieten (patroon). Stoken.
De laatste middelen
-sedrnicatouh:
te baat nemen. z. amorce en bout 1.
(f ig.) - la cervelle a qn : Iem. een kogel
door 't hoofd jagen. (plat) - qn: Iem.
neerschieten. J 'g brillerai mes ltvres: Ik
zal alles in 't werk stellen. - ses vaisseaux:
Zich den terugweg afsnijden. - de l'encens
devant qn : Iem. bewierooken, - vleien. du sucre : De atmosfeer zuiveren. 2. Branden
(konie); roosteren (brood). - du -, son
y in: Brandewijn maken. - du rhum, - de
l'eau-de-vie : Punch maken. 3. Verbranden,
-zengen, -schroeien; branden op, - in (keel
b.v.); door te sterke bemesting verhitten
(grond) ; door te scherp licht kwetsen (oog);
verhitten (bloed). La fievre le brale: Hij
heeft een gloeiende koorts. (fig.) - le
pave: Vonken uit den grond doen spatten;
(f ig . ) rennen , vliegen . - les planches:
Met veel vuur tooneelspelen. - le papier:
Met veel vuur schrijven. - les fruits: De v.
(door vorst) beschadigen. 4. Laten aanbranden. 5. Weglaten, overslaan. Voorbijsnellen, -jagen (station); doorrijden door
(signaal). Voorkomen. - un lieu, - une
etape, - un relai : Een nachtverblijf -, plaats
voor versche paarden voorbijrijden. - les
etapes: Zich geen rust gunnen ; (f i g.) alles
voorbijsnellen . - les reltiches: De havens
voorbijsnellen. - la politesse a : Plotseling
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verlaten (persoon); - opgeven (zaak).
E. k. ter zijde schuiven. - une
-unecart:
legon, - l' ecole: Spijbelen . (p la t ) - le dur:
Zonder kaartje reizen. 6. Uitbranden, zuiveren .
II. Britler onov .w . : 1. (Ver )branden , of-.
in brand staan. Vous me faites - a petit
feu : Gij stelt mijn geduld op een zware
proef. Le torchon bride: 't Is daar „hommeles", - „mot". Jouer au torchon brine:
Een voorwerp wegstoppen, dat een ander
moet vinden. Le lapis brine: Er moet
worden ingezet. 2. Aanbranden. (fig. )Le
roti bride: Het is hoog tijd, er is haast
bij. 3. Gloeien, heet zijn. Les pieds lui
brillent: Hij staat op heete kolen. Le parquet
lui bride sous les pieds : De vloer brandt
hem onder de voeten. Les mains -, les doigts
lui brillent: De h. jeuken hem. 4. (met de)
Blaken, branden van, verteerd worden
door. Vous brillez de: Gij brandt van verlangen om. 5. (spe 1) Tu brilles ! Bread
Heet, heet (als 't weggestopte voorwerp
bijna is gevonden). J'ai un examen qui brine:
lk moet binnen zeer korten tijd examen doen.
/ se -: Zich (ver)branden. (f ig.) Er in
loopen. - a la chandelle : Tegen de lamp
loopen. Briderie v.: Branderij. Bridetout (mu . onv .) m.: Profijtertje. Brideur
m.: Brandstichter. Distillateur. Brander
(gas). Lampje om de lucht te zuiveren.
(I ig. ) Opmaker . Brillis m . : Afgebrand
bosch. - veld. Brilloir m.: Koffiebrander
(- a café). Bridot m.: 1. Brander, -schip.
(f ig.) Waaghals. Lancer un -: Dreigen.
2. Sterk gepeperde spijs. 3. Neuswarmertje.
4. Sterke drank, dien men op suiker aansteekt. Bridure v.: Brandwonde, -vlek.
Brand (in koren; der schapen). 't (Ver)branden. - d'estomac: Zure oprisping.
Brumaille v.: Lichte nevel. Brumaire
m.: (Nevelmaand), tweede maand van
den republikeinschen kalender (23 Oct.21 Nov. ). Le 18 -: Staatsgreep in Nov.
1798. (fig.) Faire un 18 -: Een staatsregeling omverwerpen. Brumal: Van den
winter. Brumasse v.: Lichte nevel.
Brumasser onov .w . : Licht misten . Brume
v.: Dichte mist (op zee). - de clzaleur:
Warmtedampen . Brumer onov .w . : M isten. Brumeux: Mistig , neve lachtig . (f ig . )
Nevelachtig, onbestemd.
Brun bv.nw.: Bruin. Donker (gelaat).
Il commence a faire -: 't Wordt donker. /
m.: Bruine kleur. Donkere tint (schilderij ).
Donkere man. - rouge: Bruinrood. cendre: Grijsbruin. Brunatre : Bruinachtig.
Brune v. : 1. Donkere vrouw, brunette.
2. Avondschemering. A la -: Tusschen
Licht en donker. 3. Donker bier. Brunebaut v . : Brunhilde. Brunelle v . : (plantk.)
Brunel. Brunet, -ette: Bruinharige man,
- vrouw. Bruni m.: Gepolijste oppervlakte. Brunir onov .w. : Bruin -. Donker
worden. / ov .w. : - maken. Mat polijsten ;
gladmaken (boeksnede). / se -: - worden.
Brunissage m.: Het matpolijsten ; gladmaken (boeksnede). Brunisseur m.:
13ruineerder. Brunissoir m.: Polijst-,
bruineerwerktuig, -Steen, -staal, -tand.
Brunissure v.: Het donker maken (stof ).
Matpolijsting . -laag. Brunon m . : (n a a m )
Bruno.
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Brunswick m. : Brunswijk . Brtmswickois: Brunswijksch. -er.
Bruse m . : (v o 1 k ) Steekpalm .
Brusque : Plotseling en hevig, onverhoedsch . Driftig, kort van stof, bits; ruw
(manieren) ; korte (draai) ; vlug (beweging).
Brusquembile (spr. bru-skan-) v .: (oud)
Een soort kaartspel.
Brusquement bw. Brusquer ov .w . :
1. Onvriendelijk -, ruw bejegenen. Overrompelen (vesting). (fig. ) Overrompelen,
plotseling voor een feit zetten. 2. Driftig
te werk gaan in, verhaasten. Met geweld
doorzetten . Afraffelen. Kort afmaken. l'aventure: Met het hoofd tegen den muur
loopen ; een kloek besluit nemen. - la
nature : De natuur geweld aandoen. - la
situation : Den knoop doorhakken. Elle
savait l'art de ne rien -: Zij v. d. k. niets
overhaast te doen. - le denouement d'une
piece : De ontknooping van een stuk zonder
voorbereiding aanbrengen. Attaque brusquee:
Overrompeling. Brusquerie v. : Barsch-,
bits-, onheuschheid. Brusquet, -quin :
Ruw. (o u d) A -quet, -quin : Jij bits, ik bits.
Brussoles z . bresoles.
Brut (spr. -ute) by .nw. : 1. Dierlijk,
redeloos. Onbeschaafd, lomp. 2. Ruw,
onbewerkt, onbearbeid ; ongeslepen (diamant); ongezuiverd (suiker ); onversneden
(champagne) ; ongepolijst. Onafgemaakt
(werk)). 3. Bruto . Poids -: - gewicht. /
bw. : Bruto. - pour net: Zonder aftrek
voor tarra . Brutal by .nw . : Dierlijk,
redeloos, beestachtig. Woest, lomp . Ruw
in zijn optreden (b.v. politie ). Force -e:
Ruw geweld. Couleur -e: Schreeuwende
k. / m. : Redeloos wezen, dier. Woestaard.
(p la t ) Le -: Het kanon . -ement bw..
Brutalisation v . : Verdierlijking. Brutaliser ov .w . : Lomp -, ruw bejegenen.
Verdierlijken. Brutaliste m. : Ruw naturalistisch schrijver. Brutalite v. : Dierlijk-, beestachtigheid, dierlijke hartstocht.
Woest-, onmenschelijkheid. Lompheid, mishandeling. Onbeschoftheid. Brute V. : 1.
Beest, redeloos wezen. Se conduire comme
une -: Dierlijk -, beestachtig te werk gaan.
2. (Aarts)domkop. 3. Woesteling. Des
-s: Vee. (leger) - galonnee: Vechtjas.
Bruteur m. : Diamantsnijder.
Bruxelles v . : Brussel . (f i g . ) Prendre
le train de -: Er met 't geld van doorgaan.
Bruxellois : Brusselsch. -aar.
Bruyamment bw. : Met groot geraas.
Fermer -: Dichtsmijten. Bruyant : Luidruchtig, geraas makend ; schel (trompet).
Woelig, rumoerig. Schel (kleur). / m. :
Luidruchtig patient.
Bruyere v. : 1. Dopheide. - commune:
Struikheide. Balai de -: Heibezem. Terre
de -: Plaggen. Bois de - of -: Wortelhout (ericawortel ). z. cog. 2. Heide, -veld.
Bryaee : Korstmosachtig. Bryacees v.
my . : Korstmossen. Bryologie v.: Leer
der (korst )mossen. Bryon m. : Korstmos.
Bryone v. : Heggerank .
Buanderie v. : Waschhuis ; wasscherij .
Buandier, -iere : Wassc her , -ster van
nieuw linnen. Waschvrouw .
Bubale m. : Hertebuffel (soort antilope).
Bube v . : (o u d ) Puistje . Bubo m . :
Groote ooruil, oehoe. Bubon m. : Gezwel ,
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buil . Bubonique: Peste -: Builenpest.
Bubonocele v. : Liesbreuk.
Bucail m., -le v. : Boekweit.
Bucarde v. : Hartmossel.
Buccal : Mond-. Par voie -e: In -, door
den mond, in ore. Buccin (spr. buk-sin)
m.: Trompet. (dierk.) Wulk. Buecinal
(spr. buksi-): Trompetvormig. Buecinateur (spr. buk-si-) m. : Kaak-, kinnebaksspier.. Hoornblazer, bucinator (der Romeinen ) . Buccine (spr. buk-si-) v. : Trompet.
Bucentaure m. : Galei van den Doge
van Venetic, Bucentaurus . Bucephale m. :
Bucephalus, paard van Alexander den
Groote. (f a m . ) Statiepaard . Knot. Bueephalien : Van een statiepaard.
Blithe v.: 1. Blok (brandhout). - de
Noel: Groot blok hout, dat op den avond
voor Kerstmis plechtig in 't vuur wordt
gelegd. - a gaz : Gaskachelbiok . Il ne
remue pas plus qu'une -: Hij is zeer log.
economique: Kolengruisblok. 2. (f ig. )
Ezel, harde kop. 3. Blok. (muz.) Hakkebord. 4. Tegenvaller, „strop". 5. Klonter
(in papier). Bucher m.: Houtblok. -zolder.
-stapel. Brandstapel. I ov .w . : Met een
hip behakken. Tot brandhout slaan. (fig. )
Afrossen. / onov .w . : (f a m . ) Hard werken ,
blokken. - sur: Afrossen, turven op . / se
: Elk. afrossen. Bitcheron m. : Houthakker. Blokker. Bficheronne v. : Houthakkersvrouw.. Bitchette v . : Spaandertje,
blokje. Houtje (van puzzle ). Bitcheur m. :
(fa m . ) (Hard )werker,, blokker . Bitehille
v . : Metaaldraad.
Bucoliaste m. : Herdersdichter.. Hue° lique : Herderlijk, landelijk . Poeme -:
Herdersdicht. Bueoliques v.mv. : Herdersdichten, bucolica. (f a m . ) Prullen.
Bucovine v. : Boekowina . Bucovinien :
Uit -. Bewoner van de Boekowina.
Buerane m. : Osseschedel (a Is versiering) .
Budget (spr. -e) m. : (Staats)begrooting.
Budgetaire : Van het budget. Budgetairement : Volgens 't budget. Budgeti yore m. : Eter aan de staatsruif.
Buee v.: (Water )damp, wasem. Il y a
de la - sur les vitres: De glazen zijn
beslagen. Faire la -: Zich afzetten.
Buen-retiro (mu. onv., spr. bou-enn-re-)
m. : Eigen woning. Zekere plaats.
Buffet m. : 1. Tafelgoed-, zilverkast.
Buffet, le en 2e klasse restauratiezaal.
Tapkast (in bar). Tafelservies. „Wandelende boterham". - chaud : Warme tafel.
de cuisine : Keukenkast. - de cuisine
a epices: Specerijkastje. Danser devant le
-: Mogen toekijken (bij 't eten ) ; geen
eten in huis hebben. Dix minutes d'arret!
I Tien minuten oponthoud. Gelegenheid
voor ververschingenl 2. Wangstuk (helm)).
3. - d'orgue: Orgelkast. Buffet-glacier
(mu. -s--s) m. : IJsbuffet.
Buffetier, -iere: Buffethouder, -ster.
Duffle m. : Buffel. -leder. (fig. ) Lomperd. Ezel. Bufflesse v . : Wijfjesbuffel.
Buffleterie (spr. -fletri) v .: ( m i 1.) Lederwerk . Buffletin m. : Buffelleeren wambuis •
Buffeltje. Bullion m. : Jonge buffel. Buf Donne v . : Wijfjesbuffel.
Bugalet m. : Tweemastvrachtboot.
Bugle m. : (muz.) Buge 1 , beugelhoorn .
Beugelsignaalfluit. / v . : Zenegroen (-
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rampante; plant). Buglo (s )se v.: Osse-

tong (plant). Bugrane v. : Stalkruid,
prangwortel.
Building (spr bi-ldingue) m.: Hoog
gebouw.
Bukhovine v.: Boekowina.
Buire v.: Metalen schenkkan, vaas.
Buis m. : 1. Buksboom, palmboompje. Le - benit: Het op Palmzondag door
den Kath. priester gezegende palmtakje.
2. Kophout. 3. Likhout. Buissaie v.:
Buks-, palmboschje. Buisse v. : Persplank . Klopsteen. Buisstere v.: Bed
afgezet door -. Plek beplant met palmboompjes. Buisson m. : 1. Struik. Kreupelboschje, struikgewas. - d' epines : Doornboschje. - ardent: Brandend braambosch
(v. Mozes ) ; (p la n tk ) vuurmeidoorn.
noir : Sleedoorn. Guerre de -s: Oorlog
van partijgangers. Baltre les -s : De struiken
afloopen, om 't wild op te jagen; (f ig.)
rondzoeken. Trouver faire - creux:
Geen wild vinden; (f ig.) zien dat de vogel
gevlogen is. Se sauver a travers les -s:
Uitvluchten zoeken. Les -s de la route:
De moeilijkheden des levens. 2. Hakhout.
3. - d'ecrevisses: In een pyramide opgestapelde kreeften. 4. Lichtdraden. Buissonnaie v.: Met struikgewas bedekte
plaats. Buissonnant: Struikachtig. Buissonner onov .w.: Als struiken groeien.
Zich in de s. terugtrekken. Ronddolen.
(f ig. ) Afwijken. Buissonnet m . : Groepje
struikgewas. Buissonneux: Met struiken.
Buissonnier bv.nw.: Die in de struiken
leeft..8co/e -iere: Hageschool, -preek. Faire
ecole -are: Spijbelen, den bink steken,
plat loopen. V agabondage -: Het spijbelen. /
m.: Dwergboom. Plek daarmee beplant.
Bulbaire : Van 't verlengde merg.
Bulbe v. (soms m.): (plantk.) (Bloem)bol. / m.: (ontleedk.) Ronde opzwelling.
dentaire: Tandkiem. - pileux, - des
poils : Haarkiem. - rachidien : Verlengd
merg. - de l'ceil : Oogbol. Bulbeux:
Bolvormig. Een bol of knol hebbend.
Plantes -euses : Bolgewassen. Bulbiculteur m.: Bloembollenkweeker. Bulbieulture v.: Bloembollencultuur. Bulbifere:
Bollendragend. Bulbiforme : Bolvormig.
Bulbille v . : Bo lletje . Bulbo : ( i n
samenst.) Bol-. Bulbocastanie v.: Aardkastanje. Bulbocode m.: (plantk.) Wolbol.
Bulgare: Bulgaar. -sch. Bulgarie v.:
Bulgarije.
Bullaire: Van de pauselijke bullen. / m.:
Verzameling daarvan. Schrijver van bullen.
Bull-dog (m y . ---s) m.: Buldog.
Belle v.: 1. Metalen amulet (der Rom.
knapen). 2. Zegel. 3. Oorkonde. La d'or: De gouden bul (1356). 4. Pauselijke
bul. 5. Groote spijker met ronden kop. 6.
Blaasje, belletje (lucht). - de savon: Zeepbel. 7. Blaar. 8. Pakpapier; lichtbruin drukpapier (papier -). Bulle: Met een zegel
gesloten. Bij een bul toegekend. Vol bobbels
en blazen ; zeer luchtig (casino-brood).
Bulletin m.: 1. Officieel bericht; verslagen.
(Bewijs )briefje .
militaire: Legerbericht
(de vote): Stembriefje. - blanc: Blanco
stembriefje. - de bagages : Bagageregu.
- des lois : Staatsblad. 2. - (de conduite):
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Rapport, gedragboekje. 3. Overzicht.
-delabours:
Koerslijst. Bulletinier, -iste
m.: Bulletinschrijver. Bulleux: Vol blaren;
- luchtbellen.
Bull-terrier (m y . ---s) m.: Bullterrier.
Bulteau m.: Kogelvormige boom.
Bungalow m.: Buitenhuis, zomerverblijf
met een verdieping.
Buniade v.: Hardvrucht.
Buphtalme m.: Koeienoog (plant).
Buphtalmie v.: Uitpuiling van 't oog.
Buplevre m.: Doorwas (plant). Bupreste
m.: Stink-, prachtkever.
Burail m.: Zwarte halfzijden stof.
Buraliste m. en v.: Ontvanger, -ster der
intreegelden, bureelist. Houder, -ster van
een bureel, - een tabaksdepot, - een postagentschap (recette -) . Buratm.: Zeefdoek,
zuiver wollen stof. Buratin m., -ine v.:
Halfzijden, halfwollen stof. Buratine :
Op zeefdoek gelijkend. Bure v.: 1. Grove
wollen stof ; laken voor een pij. Monnikspij.
2. Mijnschacht. - d'aerage : Luchtschacht.
Bureau m.: 1. Schrijftafel, lessenaar.
2. Bestuurstafel. 3. Schrijf-, werkvertrek,
kantoor. Privaatkantoor. Loket. Garcon de
Kantoorlooper, -knecht. A - ouverl:
Zonder formaliteiten, aan toonder. 4.
Ambtsvertrek, kantoor. - des longitudes:
Geleerden verbonden aan 't observatorium
te Parijs. - ambulant: Postwagen. arabe : Bestuurslichaam in de Algiersche
hoofdplaatsen. restant: Op 't bureau of
te halen. - de placement: Huur- en verhuurkantoor (personeel). d'adresses :
Kantoor voor inlichtingen ; (f ig. ) nieuwtjesbezorger, -kramer. - d'echange: Uitwisselings-, clearingk. - de tabac: (Door 't
gouvernement verleende) tabakswinkel.
Kas, bureel (schouwburg).-delocatin: de charite, - de bienfaisance: Bedeeling. d'esprit: Letterlievend gezelschap. 5. Les
-x: De afdeelingen (in Kamer). 6. Dagelijksch bestuur (vereeniging). President,
vice-presidenten en secretarissen (Kamer).
z. air 1. Deposer sur le - de la Chambre : Bij
de Kamer indienen. 7. De ambten, het
personeel. 8. Wollen stof. 9. (school) typographique: Letterkast.Bureaucrate m.:
Ambtenaar, die van zijn macht misbruik
maakt om 't publiek onaangenaam te zijn.
Bureaucratic v. : Ambtenaarswillekeur.
-sleur. Bureaueratique: Van de ambtenaarswereld, die de - eigen is.
Burelle v.: Afwisselende dwarsstrepen.
Burette v.: Kannetje, fleschje. Olietuitje, smeerkan. (Kath.) Wijnkannetje
(voor de mis), ampul. Oliespuitje. Druppelaar, (scheik.) buret.
Burg (spr.. bur) m. (sours v.): Burg,
burcht.
Burgau m.: Paarlemoermossel. Burgaudine v.: Paarlemoer daarvan.
Burgonde m.: Bourgondier (in oude
tijden). Burgondion m.: Bourgondier.
Burgrave m . : Burggraaf . (tarn.) Oude
heer, - pruik. Burgraviat m.: Burggraafschap. Burgun... z. -gon...
Buridan : Buridan (een scholasticus).
z. Ane 1.
Burin m.: 1. Graveerijzer, -beiteltje. Le
-- de l'histoire: Clio's schrijfstift, - griffel. 2.
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Graveerkunst (gravure au -). Avoir un ferme: Een vaste hand van graveeren hebben.

P.
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gaan op, 't vertrappen om, met alle geweld ...
Butee v. : Steunmuur (bruggenhoofd ) . Buter
onov .w . : 1. Steunen tegen. 2. Struikelen.
- contre la table : Tegen de tafel stooten.
3. Raken (tegen doel). 4. (met ii). Naar
iets streven, het gemunt hebben op . /
ov.w. : Steunen, stutten. - qn : Tem.
stijf doen staan op . / se -: Zich steunen
tegen. - halsstarrig vasthouden aan. Elk.
in 't vaarwater zitten. Niet de oplossing
kunnen vinden (van).
Butin m. : Buit. Roof, het gestolene.
(f ig . ) Oogst . Butinage m. en -er ov .w . :
(Het) plunderen. Het (honig) inzamelen
(op ). / onov .w . : Buit inzamelen. Butineur,
--euse : Die op honig uitgaat. / v .: Werkbij .
Butoir m. : Looiersmes. Stootkussen
(machine ) . Stootsteen. Stootblok (spoorweg ). Aanslag.
Butome m. : (p lantk .) Zwanenbloem.
Butor m. : 1. Roerdomp (- etoi le) .
Grand -: Purperreiger.. 2. (f ig . ) Lomperd .
Domoor. Butorde v.: (v o lk ; fig.) Domme
gans. Butorderie v. : Lomp-. Domheid.
Buttage m.: (la nd b . ) Aanaarding.
Ophooping van grond. Butte v.: 1. Heuveltje . 2. Kogelvanger. Etre en — a: Blootgesteld zijn aan. Buttee v. : Steunmuur.
Butter ov .w. : (De aarde ) op hoopjes
plaatsen. Aanaarden (plant ). Buttoir m.:
Aanaardploeg. Stootblok (spoorweg ). Duim.
Butyrate m. : Boterzuurzout. Butyreux:
Boterachtig. Butyrine v. : Botervet. Butyrique : Acide -: Boterzuur. Butyrisation
v. en -iser ov .w . : (Het) verboteren .
Buvable : Drinkbaar. Buvande v. : Licht
wijntje. Buvant : Bien - et bien mangeant:
Gezond en wel. Buvard: Dat opslorpt.
Papier -: Vloeipapier. Faire -: V loeien . /
m. : Vloeiboek. -papier. Passer le - sur:
Afvloeien; (f ig. ) vergeven en vergeten.
-- tampon : V loeidrukker. Buverie v. :
Drinkgelag. Buvetier m. : Kroeghouder.
Buvette V. : Ververschingslokaal, bar, kiosk
-, tent voor limonade of versnaperingen.
Koffiekamer (rechtbank, Kamer ). Restauratie 3e klasse (spoorwegen). Drinkpartijtje,
kransje. Drinkhal. Buveur m. : Drinker.
Drinkebroer. Drankzuchtige. lem. die op
een badplaats water drinkt, badgast. d' eau : Geheelonthouder ; badgast.- de sang :
Bloeddorstige. Buvoter onov .w . : Leppen.
Byssus of bysse m. : Kostbaar lijnwaad
(Ouden ) . Baarddraden (der plaatkieuwigen)
Schelpzijde.
Bythinie V. : Diepslak.
Byzanee v . : Byzantium. Byzantin :
Byzantijnsch. (fig. ) Onbeduidend, haarklovend ; onzakelijk. Slaafsch. Discussions
-es : Haarklooverij . Byzantinisme m.:
Oogendienst. HaarkloOverij. Byzantiniste
m. : Kenner van 't Byzantische rijk.

3. Platte schaar. Boortang. Tandenvijl.
Breeuwijzer. Buriner ov .w . : 1. Graveeren.
Ecriture burinee: Zeer fraai geschreven
schrift. 2. (f ig. ) Met krachtige trekken
beschrijven, griffen. 3. Afvijlen (tanden
van een paard, om to bedriegen). / onov .w. :
(v o I k ) Hard werken. / se -: Zich griffen.
Burineur, -iste m. : Graveur.
Burlesque: Potsierlijk, koddig, boertig. I
m. : -e stijl; -e werken. Burlesquement bw.
Burlingue m . : (p la t) Bureau .
Burnous (spr.. -ouss) m. : Arabische
mantel met kap. Overjas, -kleed van dien
vorm. Damesavondmantel.
Bursaire : Beurs-, buidelvormig. / v .:
Beursworm. Bursal: Van een buitengewone
belasting.
Bus (spr.. buss) m . : (f a m . ) (Auto )bus.
Busaigle m. : Ruigpootige buizerd. Busard m. : 1. Wouw, kiekendief . - harpaye,
- des marais : Bruine k. 2. (fig. ) Domoor.
Buse m. : Rechte voorbalein. Kromming
(kolf ). Sluis-, slagdrempel.
Buse V. : 1. Muizenvalk, buizerd. pattue : Ruigpootb. 2. (f ig. ) Domkop.
On ne saurait faire d'une - un epervier:
Men kan van een dwaas geen verstandig
mensch maken. 3. Luchtbuis (mijnen).
Trekbuis (blaasbalg). Buis die 't water
op 't molenrad voert. - d'aspiration:
Uitlaatbuis. - d' evacuation: Ontlastingsbuis. 4. Vat van 210 L. 5. Sproei. Buserie
v. : Systeem van trekbuizen. Buson m. :
Soort buizerd uit Brazilie. (f ig. ) Domoor.
Busque : Gebogen . Tete -e : Ramshoofd .
Porte -e : <-vormig staande (sluis )deur..
Arez -: Haviksneus. Busquer ov .w. : Van
een rechte voorbalein voorzien. Rondmaken.
- une ecluse : Een sluis met <-vormig
staande deuren voorzien. I se -: Zich
rijgen. Busquiere v.: Baleinsleuf..
Busserole v . : Berendruif .
Buste m. : Borstbeeld. Bovenlijf en hoofd,
buste. Borstharnas. Portrait en -: Buste.
But m. : 1. Mikpunt, doel(wit), schijf.
Viser au -: Mikken. Frapper au -, toucher -,
atteindre le -, mettre dans le -: Het wit
treffen ; (f ig.) - doel bereiken. Coup au -:
Treffer. - a -: Geheel gelijk. 2. (f ig.)
Doel, oogmerk, inzicht. Pour ce -: Daartoe.
Dans le - de: Om. Ceci a pour - de: De
bedoeling hiervan is. Le - de la presenie est
de. . .: Hiermede neem ik de vrijheid. ..
Alter droit au -: Recht op den man afgaan.
z. blane (m. 9). 3. (sport) Doel (les -s) .
Doelpunt, goal. Gardien de -: Doelverdediger, goalkeeper. 4. Honk.
Bute v. : Veegmes (hoefsmid ).
Bute: Koppig, eigenwijs. Etre — sur:
Koppig vasthouden aan, eigenzinnig door-

C
C m.: 1. (letter) C. 2. (verk.) Carbone:
Koolstof. Cent : Honderd. Centime : Centime. Centimetre : Centimeter. Caisse : Kas.
(mu z . ) Carre: Vierdeelige maat . Contre:
Tegen. Compte: Rekening. cic: compte courant: Rekening courant. vac: votre compte.
mac: mon compte. c/o: compte °avert: Open

rekening. c In : Compte nouveau : Nieuwe rekening. Commandeur: Commandeur (van een
ridderorde). Code : Wetboek. Centigrade:
Graad Celsius (b.v. : 54° c.).
Caf : Coat, assurance, fret : Kosten, verzekering, verzending, (verk . ) cif .
C. P.: Code penal: Wetboek van Straf-
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recht. Cte : Comte : Graaf. Ctesse : Comtesse:
Gravin. Cne: Capitaine: Kapitein. Cque:
Contremarque : Contramerk. Cpt : Comptant:
Kontant. e.-it-d: c'est-d-dire: Dat wil
zeggen. Cie : Compagnie : Vennootschap.
Ct: Commandant: Majoor. Con: Canton:
Kanton. C.R.: Compte rendu: Verslag.
Cah.: Cahier: Boek, schrift. Cen: Citoyen:
Burger. C. Q. F. D.: Ce qu'il fallait demontrer : Hetgeen te bewijzen viel. C.V. :
Cheval -, -aux Vapeur: Paardekracht, -en.
C.G.T.: Confederation generale du Travail:
Algemeene Vakbond. Ch.: Chevaux: Paardekrachten , H .P . Cp. : Comparez : Vergelijk .
Cf : Conferez: Vergelijk. Crt.: Courant:
Loopend ; -e maand. C. G.
Systeem der
eenheden centimeter, gram, seconde, C.G .-S .-stelsel .
C = ce. Ca vnw. (z. eela): 1. Dat.
C'est -: Juist; goed geraden. C'est meme: Juist zoo. Comme c'est -: Wat is
dat juist. Avec -, non: Neen, dat nooit.
C'est bien -: Goed, best, niet meer en niet
minder. Pas -: Niet z6Oveel. Il a de -:
Hij heeft geld, - „spie" ; hij is leep. Ce
nest pas tout -: Da's maar malligheid,
nu eens wat anders. Rien que -? Niets
anders? Que - ! Geen kleinigheid! Comme
-: Zoo; zoo maar eens. Il est comme -:
Hij is eenmaal zoo. Pas - , point de -:Niets
daarvan, houd daarmee op . C 'est toujours -:
Dat is alvast binnen. A part -: Dat daar
gelaten, bovendien nog. Comme ci , comme
-: Zoo zoo, zoo tamelijk. C'est-, l'homme?
Is dat nu de mensch? z. avee 1.
Ca bw.: Hier, -heen. - et la: Hier en
daar, heen en weer. En -: Geleden, terug.
De -, de là : Hier (heen) en daar(heen).
j tusschenw.: Well Toe! Komaan! Or -,
ah -: Nu, welaan, zeg eens, zeg op.
Cab m.: Half open rijtuig met een paard
(Engeland).
Cabale v.: 1. Kabbala (bijbelsche geheime leer). 2. Geheime wetenschap, kabbalistiek. 3. (fig. ) Samenspanning, gekonkel.
Politiek komplot. Faire une -: Samenspannen. Homme de -: Intrigant. 4.
Partij , kliek . Cabaler onov .w . : Konkelen,
kuipen. Cabaleur, -euse : Intrigant, -e.
Cabaliste m.: Jood die ervaren is in de
u it legging der Kabbala. Cabalistique :
Kabbalistisch. (f ig.) Geheimzinnig. Bezwerings-.
Caban m. : Oliejas. Cape, keep.
Cabane v . : (Stroo )hut, stulp . (oud )
Scheepshut. Broed-. Konijnenhok. Caba neau m.: Hut op de kust. Cabaner ov.w.:
Kapseizen (boot, anker). I onov.w.: In
hutten wonen. H. opslaan. Cabanette v..:
Hutje. Cabanier m.: Hutbewoner. Caba non m.: Cel (voor gevaarlijke). Lusthuisje . Hutje.
Cabaret m . : 1. Kroeg, herberg. (1 a m . )
Restauratie . z. borgne (by .nw . 1 ) . Pilier
de -: Drinkebroer. - (artistique): Fijn
café-chantant. 2. Koffie-, thee-, likeurservies ; -blad, presenteerstel. (z e e v .) Toestel om borden en glazen in evenwicht te
houden. 3. Mansoor (plant). - des oiseaux:
Kaardebol. - de muraille: Hondstong. 4.
Barmsijsje. Cabaretier, -fere (spr . kabart-):
Herbergier, -ster, waard, -in.
Cabas (spr.. ba) m.: Mand, korf. Mat

S.:
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(vijgen). Groote damestasch. „Spoormandje", kar(e)bies". (soort) Dameshoed. Oude
kast (van 'n rijtuig) ; slecht bed ; oud
kavalje . Cabasser ov.w.: Verbergen . Stelen . Potten. Klikken.
Cabestan m.: Kaapstander, gangspil.
Cabiai m.: Moeraszwijn.
Cabillaud m.: Kleine kabeljauw.
Cabillot m . : (z e ev . ) Karvielnagel,
knevel.
Cabine v.: Scheepshut. Kapiteinskajuit
(klein schip). Kap van de locomotief.
Kieedkamertje (zwemschool; mannequins).
Badkoetsje (- roulante). Wisselwachterspost. Liftkast, -cel. Passagiersruimte (vliegtuig ). Projectiecabine (cinema; - de
projection). - des aiguilles : Seinhuis.
telephonique : (Openbare) spreekcel.
Retenir une -: Een hut afhuren. Cabinet
m.: 1. Zij-, spreekkamertje, kantoortje.
Praktijk, klanten (van advocaat, procureur).
de toilette: Kleedkamer; W.c ., privaat.
- noir : Berg-, rommelkamer zonder venster
(z . 2) . - (d'aisances) : W .c . , privaat . - de
bains : Badkamertje. Garcon de -s : Badknecht. - (de travail, d' etude): Studeerkamer. Homme -, savant de -: Kamergeleerde. Science de -: Kamergeleerdheid.
(d'un homme) d'affaires : Kantoor van
een zaakwaarnemer (z. 2). - de consultations: Spreekvertrek. - particulier: Afzonderlijk eetzaaltje voor twee geliefden.
2. Werkvertrek. Spreekkamer; bureau.
Ministerie. Regeering. Ministerraad. d'affaires: Ministerie, dat alleen de loopende
zaken afdoet. Poser la question du -: Het
aanblijven of heengaan van 't ministerie
afhankelijk maken van de beantwoording
van een staatsvraagstuk. Chef de -:
Kabinetchef. Le chef du -: De ministerpresident. - de lecture: Leesinrichting,
-bibliotheek (openbaar). (gesch.) - noir:
Vertrek waarin verdachte brieven worden
opengebroken. 3. Verzameling (schilderijen,
munten). Museum. Particuliere (boeken )verzameling. - des estampes : Prentenkabinet. Piece de -: Zeldzaam gaaf stuk.
4. - de verdure : Priöel. - d'eau : Stroompijp (molen). 5. Ladenkast, kabinet. d'orgue: Orgelkast. - d' horloge : Kast van
een staande klok.
Câblage m.: Kabelleiding. Het kabeldraaien. Cable m.: 1. Kabel. Ankertouw,
-kabel. Kabellengte. Telegraafkabel. Filer
du -: Kabel vieren; (f ig.) tijd winnen,
dralen. - porteur : Transport-. - tracteur:
Trekkabel. - de terre: Grondplaat, aardkabel. 2. Gordijn-, schilderijkoord. 3.
(f a m .) Kabeltelegram. Cable m . : Behangersgordijnkoord . I b y .nw .: ( b o u w k. )
Kabelvormig. Cfibleau m.: Tros. IJzergaren. Cable -chaine (mu . -s--s) m.:
Kettingkabel. Cablegr . . . z. efiblogr. . .
Cabler ov.w.: Tot een kabel ineendraaien,
touw slaan van. Overseinen. Cablerie v.:
Kabelfabriek. Cablier m.: Kabellegger
(navire-). Cabliere v.: Steen (aan net,
als anker). Vischlijn. Cablogramme m.:
Kabeltelegram. Cfiblographique : Van een
kabeltelegram. Cablot z. cableau.
Caboehe v . : (f a m . ) Hoofd , knikker.. D ikkop (soort uil ) . Schoenspijker.. Bundel tabaksste len . (v olk ) Steenuil. Cabochon m . :
9
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Ongeslepen, gepolijst edelgesteente. Kopspijker. Cabosse v.: Buil. ( y olk) Kop.
Cacaoboon. Cabosser ov .w . : Deuken ,
kneuzen.
Cabot m.: 1. (v o 1k) Keffertje. 2. z.
eabotin. 3. z. Chabot en ehevaine. 4.
(leger) Korporaal.
Cabotage m.: Kustvaart. Maitre au -:
Kapitein op de kleine vaart. Grand -:
Vaart van de havens van den Oceaan en
het Kanaal naar die der Middell. Zee.
Petit -: Kustvaart tusschen havens aan
-dezelfde kustlijn. Caboter : De kustvaart uitoefenen. Caboteur, -ier m.: Kustvaarder.
bv.nw.: Kustvaart-. Cabotiêre v.:
Riviervaartuig. Cabotin, -e: Rondreizend
tooneelspeler, -speelster. (ong. bet.) Komediant. Cabotinage m.: Leven daarvan.
(f ig.) Aanstellerij. Aanstellerig tooneeleffect. Cabotiner onov .w . : Den tooneelspeler uithangcn. Hier en daar bij tijdelijke
gezelschappen spelen. Zich aanstellen. Een
ongeregeld leven leiden. Cabotinville v.:
De plankenwereld, „Plankenland".
Caboulot m.: Gemeen kroegje. Gezellig
eethuis. Caboulotier m. : Kroegbaas.
Cabre v.: Krikkeniik. Cabrer (se): Steigeren. (f ig. ) Opstuiven. Zich verzetten,
in opstand komen. Plotseling den neus
omhoog steken (vliegtuig). / ov.w.: Doen
stijgen met den neus omhoog (vliegtuig).
Cabri m. : Geitje, sikje. Cabriole v. :
Bokke-, luchtsprong, capriool. Kuitenflikker. Sprong, waarbij 't paard achteruitslaat. Faiseur de -s: Hansworst. Cabrioler onov .w . : Bokkesprongen maken.
Cabriolet m.: Sjees (rijtuig). Luifelhoed.
Lage kaartcatalogusdoos. Schoenmakersleest. Handboei. Couteau a -: Mes waarin
verscheidene lemmers passen. Cabrioleur
m.: Luchtsprongenmaker. Cabrion m.:
Affuitstelblok. Cabron m.: Geitevel.
Polijsthout.
Cabrouet m.: Platte rolwagen op twee
wielen, trolley.
Cabus bv.nw.: Chou -: Sluit-, kapperkool,
Caea m. : 1. Kinderdrek ; (fig. ) vuil.
Faire -: Poepen. 2. (kind.) Ei. Noot,
amandel, kastanje. 3. Prulleboel. Cacade
v . : (p la t ) Plotselinge afgang. Laffe terugtocht, bespottelijke mislukking.
Cam (h )ouette, -uite (spr. -watt') v.:
Aardnoot, olie-, apennootje, pinda.
Cacao (spr. a-o) m. : Cacao (boon ; poeder) . - a l'avoine : Havermoutcacao. Caeaoyer, -tier m.: Cacaoboom. -fabrikant.
Cacaoterie v.: Cacaofabriek. Caeaoyêre,
-tiêre v.: Cacaoplantage.
Cacarder onov .w.: Gaggelen (gans).
Caeatoês (spr. -loess), -toism.: Kakatoe.
Bovenbramsteng. -zeil.
Cachalot m.: Potvisch, cachelot.
Cache v.: 1. Schuilhoek • Bergplaats.
(f ig. )2'rouver la -: Het geheim ontdekken.
2. Paalnet. 3. (drukk.) Dekvel. 4. Masker
(photo)). Cache-cache m.: Verstoppertje.
Cache-col (mu. onv.) m.: Boordbeschermer.. Cache-corset (mu. onv..) m.: Corsetlijfje .
Cachectique: (geneesk.) Kwaadsappig.
Algemeen verzwakt, vervallen. Cachectisant: Die algemeene verzwakking ten ge-

/
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volge heeft. Cachectiser ov .w . : Kwaadsappig maken. I se -: - worden.
Cache-entrée (mu. onv.) m.: Sleutelgatpiaat. Cache wlumilire (mu. onv.) m.:
Pandeksel.
Caehemire m. : Sjaal uit Kaschmir.
Fijn wollen weefsel. / v.: Kaschmir (Hindostan). Cachemirette v. : Half-wollen stof.
Cache-misêre (mu. onv.) m.: Mantel
die armoedige kleeren bedekt. Cachemoteur (mu. onv.) m.: Motorkap. Cachemouehoir m.: Jouer a -: Zakdoekje-leggen . Cache-nez (mv .onv .) m.: Bouffante.
Cache-nuque m.: Achterlap (helm).Caeheoreilles (mu .onv .) m.: Oorkleppen (voor
een hond). Cache-peigne (mv .onv .) m.:
Haarlok, strik (om den kam to verbergen).
Cache-pointe m.: Hoedespeldbeschermer.
Cache-pot (mu. °nu.) m. : Kartonnen dek
om een bloempot. Mooie bloempot, waarin
de ruwe staat. Faire qch a -: In 't geheim
i. d. Caehe-poussiêre (mu. onv.) m.:
Stofjas, -mantel.
Cacher ov .w. : Verbergen, wegstoppen,
verscholen houden. Verzwijgen, verhelen.
Bedekken . (y olk)
o lk ) Opeten , naar binnen
slaan. - son jeu: Zich niet in de kaart
laten kijken. - sa vie: Ver van 't gewoel
van de wereid leven. Cache to vie, dit le
sage: Onbekend, onbenijd. Esprit cache:
Veinzaard. Ressort cache: Geheime veer.
Pcueil cache: Blinde klip. - la lumiere
a qn: Iem. 't Licht benemen. - le vent:
De loef afsteken. Je n'ai rien de cache pour
lui: Ik heb geen geheimen voor hem./ se -:
Zich verbergen, - schuilhouden ; v6rborgen
zijn. se - qch: Zich iets ontveinzen . se
- de qn : Niet laten blijken aan iem.,
dat men iets gedaan heeft; zijn plannen voor
iem. geheim houden. se - de qch: Niet
willen weten, dat men lets gedaan heeft,
iets onder stoelen en banken steken. Je ne
m 'en cache pas: Ik kom er rondweg voor uit.
Cache-radiateur (mu .onv .) m.: Radiatoroverkapping. Cacherie v.: Verheimelijking.
Caehe-roue (mv .onv .) m.: Wieloverkapping .
Cache-serrure (mv .onv .) m.: Slotplaatje.
Cache-sexe (mu .onv .1m.: Zeer korte onderpantalon.Caehe-sonnette (mu .--s) m.:
Scheldeksel. Cache-sottise (mv .onv .) m.:
Dekmantel voor een domheid. Cachesoupape (mu .onv .) m.: Klepdeksei. Cachet
m . : 1. (Zegel )stempel . - en bague: Zegelring. 2. Zegel. - volant: Sluitzegel. Lettre
de -: Geheim bevel tot inhechtenisneming.
3. (fig.) Stempel, kenmerk, karakter.
Avoir du -: Fijn, smaakvol, „chic"
zijn. 4. (Abonnements )kaartje (voor les,
bad, privaat). Overeengekomen honorararium . Lesgeld . (f a m . ) Courir le -:
Privaatlessen buitenshuis geven. 5. Ouwel
met een geneesmiddel erin, „poeier".
Cachetage m.: Het toelakken. Cachetampon m . : (s p el) Zakdoekje-leggen ,
slofje-onder. Cacheter ov.w. : Toe-, (ver )zegelen, toelakken. Cire a -: Zegellak.
Pain a -: Ouwel. Vin -, bouteille cachete(e):
Goede, eenigszins fijnere wijn. Cachette v.:
Schuilhoekje; geheime bergplaats. En -:
Heimelijk, ter sluik ; in zijn vuistje (lachen).
En - de : Buiten weten van, achter den rug
van. En - l'un de l'autre: Achter elk. rug.
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Cachexie v.: Kwaadsappigheid, ongezondheid. Tomber dans la -: Kwaadsappig
worden. - aqueuse : Botwormziekte.
Cachiment m.: Room-, fleschappel.
Cachimentier m.: Room-, fleschappelboom.
Cachot m.: Gevangeniscel, -hol. Streng
arrest . Cachotter ov.w.: Wegmoftelen,
geheimzinnig doen met. Cachotterie v.:
Kinderachtige geheimzinnigheid. Cachottier bv.nw.; Kleingeestig geheimzinnig,
stiekem. J m. : Iem. die geheimzinnig
doet, stiekemerd.
Cachou m.: .Cachou, catechu (verfstof,
geneesmiddel) ; acaciasap; kauwgom. Khakikleur.. Cachouter ov.w.: Khakikleurig
verven.
,
Cacique m.: Stamhoofd. (school) Eerste.
Caco.. . . : (in samenst.) Slecht, leelijk,
mis... Cacoehyme (spr . kakoki-): Door
ouderdom verzwakt . (f i g . ) Grillig ../ m . :
- mensch. Caeoehymie (spr. kakok i -) v.:
Verzwakking, ziekelijkheid. Caeographe
m.: Ongeletterd schrijver. Cacographie
v.: Werk met gebrekkige spelling. Foutieve
tekst ter verbetering.
Caeolet m.: Draagmand (gewonden).
Caeologie v.: Verkeerde uitdrukking.
Cacophonie v . : Wanklank . Verward geluid .
Cactaeees .en Cactees v .mv. : Cactusachtigen. Cactier m.: Cactus. Cactiforme :
Cactusvormig. Cactolde: Cactusachtig.Cae-t
tus m.: Cactus.
Cacumen (spr. -enn) m.: Hard gehemelte.
Cacuminal : Van 't harde gehemelte.
Cadastrage m.: Het opnemen van de
onroerende goederen. Cadastral : Van het
kadaster. Cadastration z. -age. Cadastre
m.: Kadaster (register der onroerende goederen). Het inschrijven daarin. - parcellaire : Perceelsgewijze legger. Cadastrer
ov.w.: Kadastraal inschrijven.
Cadavereux : Lijkkleurig, -achtig. (in
samenst.) Lijk-. Cadaverique : Lijk-.
Autopsie -: Lijkschouwing. Cadavre m.:
Lijk. (dichtk.) Ontbladerde boom. (plat)
Lichaam. Leege flesch. - ambulant: Wandelend geraamte. Promener son -: Rondzwerven.
Cadeau m. : 1. Geschenk, gift. Faire de qch a qn.: Iem. iets schenken. 2. (oud)
Gastmaal, feest (voor dame). 3. Opsmukking. 4. (letterk.) Met krullen en arabesken versierde hoofdletter, cadel.
Cadediou, -dis (spr. -iss): Sakkerloot.
Cadenas m.: 1. Hangslot. - a combinaison : Letterhangslot . 2. Het afsluiten van
een land voor buitenlandsche producten
(systeme- , loi du -) , door een wet van terugwerkende kracht. Cadenasser ov.w.: Met
een hangslot afsluiten. Achter slot zetten.
(fig.) Een slot doen op (mond).
Cadence v.: 1. Harmonisch slot (van
volzin of vers), waarop 't accent komt.
(muz.) Cadens (technisch moeilijk sologedeelte in een concerto). Triller op de
voorlaatste noot. 2. Maat (muziek, gedicht,
dans). En -: Op de maat. 3. Regelmatigheid. 4. Tempo (bij voetbal). Cadencer
ov.w.: Maat aanbrengen in; rythmisch
maken (proza). Pas cadence : Regelmatige
pas. - le pas: Den pas houden.
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Cadene v.: Galeislavenketen. Snoerplankje. Puttingijzer.
Cadenette v.: Lange haarvlecht (man).
Cadet, --te bv.nw.: Jonger, jongste,
later geboren. Tweede. / m. en v.: Jongere
broer, - zuster. - beambte, - officier (in
dienstjaren). Il est mon - (de 3 ans): Hij
is (3 jaar) jonger dan ik. C'est le - de mes
soucis : Dat zal mij een zorg zijn. Les --.--s:
Vrijwilligercorps voor jonge edellieden (tot
1789). - Roussel: Jan Hen. Cadette v.:
Vloersteen, plavuis. Lange biljartkeu. Cadetter ov.w.: Met plavuizen bestraten.
Cadi m.: Rechter (Mohammedaanseh).
Cadmie v.: Zinkspaath, -oxyde. - des
fourneaux: Ovengelmei. Cadmium (spr.
-omm) m.: (scheik.) Cadmium (element).
Cadogan m.: Dubbele vlecht.
Cadran m.: 1. Uurplaat. Zonnewijzer
(- solaire). Nummerschijf. 2. Wijzerplaat.
- in taxi (voor duur van rit). Faire le tour
du -: Twaalf uur achtereen 't zelfde doen;
een wijzertje rond slapen. L'aiguille avail
fail le tour du -: Er waren twaalf uur verloopen. 3. Schijf, plaat. - de boussole:
Kompasroos. 4. Hartscheur. 5. (r a d i o)
Stattonsschaal. Cadranne : In 't hart
gescheurd. Cadran (n )erie v.: Werkplaats
waar men zee-instrumenten vervaardigt.
Cadran (n )ier m.: Kompasmaker. Cadran (n )ure v.: Hartscheur. Cadrant z.
cadran . Cadrat m.: (drukk.) Kwadraat,
holwit. Cadratin m.: (drukk.) Vierkant. Cadratine v.: Wijzerwerk. Cadre
m.: 1. Lijst, raam. Rand (om bladzijde).
(fig.) Vorm, grens. Les vieux -s de la
societe craquent: De maatschappij kraakt in
haar voegen. - a chevalet: Staand portretlijstje. 2. (f ig.) Omgeving, omlijsting, entourage (van menschen). Opzet (van werk).
Dans un -- etroit : In een kort bestek. 3.
Kader (in 't leger). Figurer sur les -s:
Deel uitmaken van 't leger. Hors -: Overtollig. Bayer qn du -: Iem. zijn ambt ontnemen. 4. Raam, stellage. (Insecten)doos.
Kooi (schip). Frame, raam (fiets); onderstel
(b.v. v. ledikant). Raamantenne (radio).
de mise au point: Instelraam. 5. Beenrand (trommelvlies). Cadre -chevalet (my.
-s--s) m.: Staande portretlijst. Cadrer
onov.w.: Overeenkomen (met), passen (bij).
ensemble: Samen strooken. Cadril . . .
z . quadrill .. .
Cadue, -que : 1. Bouwvallig. 2. Vervallen , gebrekkig, krachteloos. (f ig.) Nutteloos. Mank gaande (vergelijking). Age -:
L. waarop 't lichaam vervalt. Mal -:
Vallende ziekte. 3. Afvallend, eenjarig
(plantendeel). Dent -que: Melk-, wisseltand. 4. (recht) Nietig, ongeldig. (fig.)
Waardeloos geworden. 5. Ontaard, gedegenereerd.
Caducee m. : Mercurius-, slangenstaf.
1 Apothekersgilde.
Caducite v.: 1. Bouwvallig-. 2. Afgeleefd-, krachteloos-. Vergankelijk-. 3. Ongeldig-, nietigheid. Frappe de -: Ongeldig -, vervallen verklaard.
Cadurcien : Ult -. Bewoner van Cahors.
Cmcal (spr. se-) : Van den blinden darm.
Cmcotomie (spr. se-) v.: Afzetting van
den blinden darm. Cmcum (spr. se-kornm')
In.: Blinde darm.
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Caennais : Uit -. Bewoner van Caen.
Caf : Cif (z . e afgekort).
Cafard m.: 1. Schijnvrome huichelaar.
(school) Klikspaan. 2. Kakkerlak. Tueur
de -s: Zuiveraar van huizen. 3. Geestestoestand waarbij het weerstandsvermogen
tegen aanvechtingen is verminderd, tropenkol ler , oorlogsmoeheid . (f a m . ) Avoir le
-: De „pest" -, de „smoor" in hebben.
I by .nw . : Huichelachtig vroom. Cafardage
z. -erie. Cafarder onov.w.: Den schijnheilige uithangen. (school) Klikken. /
ov .w . : „Pesten". Cafarderie, -ise v.:
Schijnheiligheid. Klikkerij. Cafardeux :
(Iem.) die de pest in heeft.
Caf'cone' m . : (f a m . ) Café-chantant .
Café m.: 1. Koffieboon. - en coque, -en
cerise : - in de schil. - vert : Ongebrande -.
en poudre: Gemalen -. 2. Koffie. noir: K. zonder melk, die men na den
maaltijd drinkt. - au lait: K. met melk
(alS le ontbijt). - a la creme: K. met
melk. Couleur - au lait: Licht-, geelbruin.
viennois: Wiener mélange. Arriver au
-: K. toen het eten was afgeloopen.
olk;
fig.) Fort de -: Heel kras. 4.
(y
Koffiehuis. Garcon de -: Kellner. Caféconcert, --chantant (my . -s--s) m. :
Koffiehuis waar gezongen wordt. Cafrerie
v.: Koffieplantage. Cafeier m.: Koffiestruik , -planter. / by .nw . : Koffie-, uitvoerend. Cafêiire v.: Koffieplantster.
-plantage. CaMine v.: Alcaloide uit koffie.
CaMique: Koffie-. Intoxication -: Kalevergiftiging . Cafeisme m.: Koffievergiftiging.
Cafetan m.: (Eere)mantel der Turken.
Cagoterie v. : Koffiezetterij, cafeteria .
Koffieplantage. Cafetier m.: Kofflehuishouder. Cafetiêre v.: Koffiehuishoudster.
Koffiekan. -ketel. (v o lk ) Hoofd, kop. russe: Koffiemachine. Cafeton m.: Cafetje.
Cafier z. eafaer. Cafouillade v.: Bornmel, „pan". Cafouillage m. en -ouiller
onov.w.: (sport) (Het) onordelijk, verwoed spelen, scrimmage. (Het) haperen
(motor)).
Cafre m. en by .nw. : Kaffer. Cafrerie
V. : Kafferland.
Caftan z. cafetan.
Cagarelle v.: (plantk.) Bingelkruid.
Cage v . : 1. Hok (groot dier). 2. Kooi
(vogel). (f ig. ) 't Kooitje. - a poules: Kippenmand (voor 't vervoer; z. o o k 6). La belle
ne nourrit pas l'oiseau: Om een mooi huis
te bewonen moet men zijn maag niet te kort
doen. Il vaut mieux are oiseau de campagne
qu'oiseau de -: Vrijheid blijheid. (f ig.)
En -: In de gevangenis, opgesloten.
(grap) - a mouches : Voile. 3. Vischkaar.
-net. -weer. 4. La - d'une maison: De
vier muren. - d'escalier: Trappenhuis,
mantel van een trap. - d'horloge: Kast
van een staande klok. - de clocker: Klokkestoel. - de moulin : Opstand. - de mine:
Ophijschbak. - d'extraction: Hijschkooi.
d'ascenseur: Liftkoker. - de billes:
Kogellagerring . 5. Tralieraam . 6. (gr ap )
a poules : Vliegtuig, „kist". Cagne
v.: Kooivogel. Cageot m. : Bakje; (houten ) vruchtenkistje, „slof". Cageotte
v.: Teenen kaasvorm. Cagette v.: Kooitje.
Cagibi(s) m.: Huisje, hokje. (school)

264

Hok. Kot. Cagier m.: Kooienmaker.
-verkooper. Vogelverkooper.
Cagna v.: Schuilplaats, hokje. (mil.)
Onderstand. Cagnard by .nw. : Vadzig,
lui. Laf. I m.: Dagdief, luilak. Lafaard.
Pot op drie pooten. Cagnarder onov.w.:
Een vadzig leven leiden • Tegen moeite
opzien. Cagnardise v.: Vadzigheid. Lafheid. Cagnat z. cagna.
Cagne v.: (plat) Slons. Cagneux by.
nw. en m. : (Mensch) met x-beenen;
krom (been)) ; toontreder (paard). Cagnot
m.: ( y olk) Blauwe haai.
Cagnotte v.: Speelpotje. Spaarpot. Manger la -: Den pot verteren.
Cagot by .nw . en m. : 1. Schijnvrome.
2. (gesch.) Lepralijder (in Z.-Frank. ).
Cagotement : Schijnheilig. Cagoterie v.:
Schijnheiligheid, kwezelarij . Cagotisme m.:
Denk-, handelwijze van een kwezel. Cagou
z. eagot 2.
Cagoule v.: Monniksgewaad (over 't
hoofd en met gaten voor oogen en mond).
(mil.) Gasmasker in dien vorm.
Cague v.: Kaag (Holt. vaartuig).
Vaatje (15 L .).
Cahier m. : 1. Katern (papier). Vel
druks. 2. Schrijfboek. Dictaatschrift.
Muziekboekje. - chansonnier:
-demusiq:
Liederboekje. - des charges : Leverings-,
concessievoorwaarden, bestek. -s des gtats,
-s des doleances , -s des griefs, - de paroisse : Instructies voor de afgevaardigden
van de drie standen voor 1789. - de credits: Kredietopgave. - de punitions : Straf-

register..
Cahin-eaha: Met horten en stooten,
zoo zoo. Aller -: (Voort)sukkelen.
Cahorsin : Uit -. Bewoner van Cahors.
Cahot m.: Schok, stoot (rijtuig). (f ig.)
Moeilijkheid. Cahotage. -ement m.: Gehots . Cahoter ov.w . : Schokken, hotsen.
Heen en weer slingeren (het lot). Chemin
-ant : Hobbelige w. Voiture -ante : Schokkend
r. Vie -tie : Veelbewogen I. Cahoteux:
Hobbelig.
Cahute v.: Stulpje, hutje. Strandstoel.
Caid m.: Ambtenaar, die rechter, opperbevelhebber en gouverneur is. Caidat
m. : Ambt -, gebied van een kaid.
Caleu m.: Klister, kraal (aan bloembol).
Caillage m.: Stremming.
Caillasse v.: Kleinslag (voor wegbeharding ) . Slechte steenen. (grap) Geld,
„spie".
Caille v.: Kwartel. Rond-, gras comme
une -: Dik en vet, mollig. Roi des -s:
Kwakkelkoning.
Caille: Gestremd. / m.: Stremsel. Witte
kaas.
Caillebot m.: (y olk) Sneeuwbal.
Caillebote v . : (z e ev . ) Stopst.uk . Caillebotis m. : Rooster (op luik). Ladder met
platte treden (op weeken grond). (m i 1. )
Vloer van vlechtwerk.
Caillebotte v.: Wrongel. Caillebotter
ov .w . : Doen stremmen. - klonteren. -otte:
Geklonterd. Caille-lait (my .onv.) m.:
Walstroo. - jaune: Geel w. - blanc:
Weide-w. Caillement m. : Stremming,
stolling, klontering. Caller ov .w . : Doen
stremmen, - stollen, - klonteren, - schiften.
se -: Stremmen, enz. / m.: Kwartelfluit.
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Cailletage m.: Gebabbel, onbeduidende
praatjes. Cailleteau m. : Kwarteltje.
Cailleter onov .w . : Snappen .
Caillette v.: 1. Lebmaag. 2. Kaasstremsel. 3. Babbelkous, snapster. 4. Stormvogel .
Caillot m.: Klonter (vooral bloed ).
Caillot-rosat (mu .-s--) m. : Rozepeer.
Caillou m. : Kei-, kiezel-. Vuursteen.
(f a m ) Kale knikker..
route: Rolsteen .
- du Rhin: Rijnkwarts. d'Egypte: Jaspis. (f i g.) C ceur de -: Steenen hart. Cailloutage m.: 1. Het begrinden. 2. Werk
van gekleurde keisteenen. Aardewerk. Cailloute z. -age 2. Caillouter ov .w . : Begr inden . Caillouteur m . : Grindwerker .
Vuursteensnijder. Caillouteux : Vol keien.
Steenig (vrucht). Cailloutis m.: Keibestrating, macadam, steenslag. Grindweg.
Caiman m.: Kaaiman. (scheldnaam
van een) Lid van 't Institut de France.
Caimand
z. quêmand
Cain m.: Kain (zoon van Adam).
Calphe m.: Kajafas. Renvoyer de - a
Pilate: Van Pontius naar Pilatus sturen.
Calque m.: Licht vaartuig (Levant).
Caire (le) (spr. ker) : Kairo. Cairote
(spr. ker-) m.: Bewoner van Kairo.
Caisse v.: 1. (Pak)kist. Raisins de
Kistrozijnen. 2. Bloembak. 3. Etui
met instrumenten (dokter ). 4.
(Geld )kas, -kist. Cassa. Faire sa Zijn kas
opmaken. Livre de -: Kasboek. Garcon
de -: Wissel-, kwitantielooper. d'epargne: Spaarbank. - d'epargne postale:
Postspaarbank. - de retraites: Pensioenfonds . - de secours: Ondersteuningsfonds.
- des depots et des consignations : Consignatiekas . - de secours : Ondersteuningsfonds.
A - ouverte: Zonder formaliteiten. Passer
a la Zijn geld halen. (spot) Sauver
la -: Met de kas op den loop gaan. 5.
Waterkist (schip ). Piano-, orgel-, horlogekast. Bak (rijtuig). Lichaam (wagon).
Trommel. - norvegienne: Hooikist. - de
poulie: Blokhuis. - de tambour: Trommelrad . Grosse -: Turksche trom; trommelslager. Baltre
donner de -, taper sur la
grosse Reclame maken, lets opvijzelen.
Baltre la -: De (wed )trom roeren. A
son de -: Bij trommelslag. (ontleedk.)
- du tympan, - du tambour: Trommelholte
(oor). 6. Gevouwen papier, waarin gerechten worden opgediend, papieren bakje om
taartje, „caisse". Caisse-contrille (mu.
-s--s) v.: Kasregister.
Caisserie v.: Kistenmakerij. Caissetin
m.: Kistje. Caissette v.: Kistje. Caissier,
Kashouder, -ster ; penningmeester,
-es. Caisson m.: 1. Proviand-, ammunitiewagen . (f a m.) Se faire saucer le -: Zich
voor den kop schieten. 2. Rijtuigkastje. 3.
Fondeering onder hoogen luchtdruk, caissonwerk ; caisson (toestel daarvoor ). Zinkstuk. Maladie du -: Caissonziekte. 4. Vak
(op plafond). 5. Kistje (sigaren ). Cais sonne : In vakken verdeeld.
Cajan m.: (plantk.) Cajanus.
Cajeput (spr. -putt') m.: Kajapoetolie.
Cajoler ov .w . : Liefkoozen, flikflooien,
pluimstrijken , vleien . I onov .w : (zeev )
Zachtjes afdrijven. / se -: Zich streelen
(met). Elk. liefkoozen, Cajolerie v.:
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Vleierij, fleemerij. Cajoleur, -euse : Flikflooier, vleier, -ster.
Cajute v . : (o u d ) Kajuit (kap itein ) .
Kooi.
Cake (spr. kak) m.: Koek, cake.
Cal ( (mu. cats) m. : Eeltplek. Verdikking van een beenbreuk, beenweer. Verharding om een doorsnede (plant).
Calabrais : Kalabrisch. -brier. Calabre
v.: Calabrie.
Calage m.: (zeev.) Het strijken. stutten . - vaststellen. - opstellen. Vis de
Stelschroef .
Calais m. : Groentemand (met 12 Auks):
Calaisien :Uit
Bewoner van Calais.
Calaison v.: (zeev.) Diepgang.
Calamagrostide v.: (plantk.) Struisriet. Calamaria m.: (plantk.) Biesvaren.
Calambourg m.: (soort ) Aloe-hout.
Calame m.: Schrijfriet der Ouden,
calamus.
Calament m. : (plantk.) Rietmente.
Calaminaire : Gelijkend op calamine
v. : Kiezelgalmei, -zinkspaath (kiezelzuurzinkoxyde ). Koolafzetting (op een autocylinder) .
Calamistrer ov .w . : Go lven
Calamite v. : 1. Witte merge!. 2. Versteend rietgewas. 3. z. storax. / m.: Olijfgroene pad.
Calamite v. : (Algemeene) ramp. Rampspoedigheid. Calamiteux: Rampspoedig.
Calanche z. calanque 2.
Calandrage m. : Het persen en glanzen ;
- satineeren (papier ) ; - kalanderen ; mange len . Calandre v . : 1. Glansmachine;
satineerpers; mange!. 2. Korenworm, kalander. 3. Ringleeuwerik. Calandrelle v.:
Mistellijster. . Calandrer ov .w . : Persen ,
glanzen; satineeren, kalanderen (b.v. rubber ), mangelen. Calandreur, -euse: Glanzer, glansster. -eur: Glansmachine.
Calanque v.: 1. Stop, wig. 2. Bocht,
inham, kreek (tusschen rotsen) .
Calao m.: (d jerk.) Hoornsnavel.
Caleaire: Kalkachtig, -houdend. J m.:
-steen.
Calcanken: Van 't hielbeen ; waarbij
men op 't hielbeen rust (houding). Caleaneum (spr. -omm): m.: Hielbeen.
Caleedoine v.: Troebele, gewolkte agaat,
calcedonia. Caleedonieux : Met troebele
vlekken.
Caleêolaire v.: (plantk.) Pantoffeltje.
Calcifëre. Kalkhoudend. Calcification
v. en -fier ov .w . : (Het)) verkalken . Calcifuge : Die niet op kalkachtigen bodem
gedijt. Calein m. : Ketelsteen. Glasgruis.
Calcinable: Verkalkbaar. Calcination v.
en -iner ov .w . : (Het) tot kalk maken door
gloeiing. (Het) oxydeeren laten van een
metaal; (het) roosten (erts). (Het) verschroeien, verkolen, verdorren. Avoir le
corps calcine par l'alcool: Van binnen verbrand zijn door 't drinken. / se -: Verkalken . Geoxydeerd worden. Verbranden,
-schroeien, -kolen. Calcite v. : Calciumcarbonaat . Calcium (spr. -omm) m. :
(scheik.) Calcium (element). (Prot)oxyde
de -: Ongebluschte kalk.
Calm' m. : 1. Be-, (uit )rekening. Faire
le - de : Uitrekenen. Erreur de -: Rekenfout. De - fait: Alles wel berekend. 2.

267

Calculable-Calino (t)

Rekenkunde. Leon de -: Rekenles. 3.
(f ig. ) Berekening, maatregel. Faux -:
Misrekening. 4. Steen (in lichaam ). biliaire: Gal-. - renal: Niersteen . Petit'
-s: Gruis. Calculable: Berekenbaar. Caleulateur m. : Cijferaar, rekenaar. -machine.
I bv.nw. : Berekenend. Calculatrice v. :
Rekenaarster. -machine. Calcule: Berekonend . Op effect berekend . Caleuler ov .w . :
1. Be-, (uit)rekenen, uitcijferen. (f ig. )
Il sail -: Hij keert elk dubbeltje driemaal
om voor hij het uitgeeft. II depense sans
-: Het geld vliegt hem door de vingers.
2. (f ig.) Overwegen, -leggen, wikken en
wegen. Gissen. Berekenen. I onov .w. :
Rekenen. / se-: Berekend, geschat worden.
Calculeux by .nw. : (in samenst.) Steen-,
graveel-. I m. : Steenlijder.
Caldarium (spr. -omm) m. : Vertrek
voor warme, baden.
Cale v . : 1. (Scheeps)ruim. (fig.) II
est a fond de -: Hij is op 't droge. - a
eau: Waterruim. 2. Scheepshelling. flottante: Drijvend dok. - seche de radoub:
Gemetseld droogdok. - de construction:
Stapes. - de halage, - de carenage: Sleepbelling. - de batellerie: Helling voor
binnenvaart. 3. Het kielhalen. Donner
la - a: Kielhalen. 4. Lood (aan het hengelsnoer ). 5. Houtje, wigje, spil, steentje,
stut. Stop-, opvullingsstuk ; (zee v.) karveelhout ; remblok (locomotief ) ; Steen of
bout tegen een oriel gelegd; gevouwen
papiertje of kurkje onder tafelpoot ; stelwig (vliegtuig) . Enlevez les -s! Alles los!
Cale: 1. (f a m . ) (Heel)) knap . Gemakkelijk
liggend. Die er warmpjes inzit. - en:
Een „kei" in . 2. Afgeslagen (motor) .
Caleb m. : Oude, trouwe dienaar.
Calebasse v.: (Flesch)kalebas (- de
pelerin). Flesch (daarvan ) . Or o 1 k ) Hoofd .
Calebassier m. : Kalebasboom.
Caleehe V. : Kales.
Calecon m. : Onderbroek. - de bain:
Zwembroek. Jeter le - a : Tot den worstelstrijd uitdagen. A qui le -? Wie durft er
opkomen ?
Caledonien: Caledonisch. -Hier.
Calefaeteur m.: Kist met verwarmer.
Calefaction v. : Verhitting (voor spheroidaa ltoestand ).
Caleido ... z. kaleido ...
Calembour m. : Woordspeling • Calembredaine v .: Flauw praatje. Flauwe „mop" .
Calenear m. : Gebatikte stof .
Calendaire m. : Doodenregister. Calendes v .mv . : Eerste dag der maand (bij
de Romeinen). Renvoyer aux - (greeques):
Met een kluitje in 't riet sturen; met SintJutmis doen. Calendrier m.: 1. Tijdrekening, kalender. - fulien : Juliaansche
-. - republicain : Republikeinsehe - (begint 22 Sept. 1792). - gregorien : Gregoriaansche - (de onze). 2. Dagwijzer. - a
effeuiller: Scheurkalender. --bloc : Groote
kalender. 3. (gra p ) Torpedo. Calendrique : Van den kalender.
Calendule v.: (p lantk .) Goudsbloem.
Calenture v. : Aanval van waanzin
(tropen), (D uitsc h) tropenkoller.
Calepin m.: Aanteekenboekje. Mettez
cela Sur votre - : Neem daarvan nota.
-- de notes : Dienststaat.
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Cale -pied (s ) (me. onu.) m.: Voethaak .
Caler ov.w. : 1. Strijken (zeil .), , laten
zakken. (f ig. ) - la voile: Water in zijn
wijn doen. - qn: Iem. kielhalen. 2. Vastzetten, -maken. 3. (f ig. ) Knap maken. I
onov .w . : 1. Te diep liggen (schip ). 2.
Weigeren, afslaan ( motor) ; vastraken
(schroef) . z. caner. 3. Een diepgang hebben van. 4. Stoppen. / se -: 1. Op
zijn gemak gaan zitten. (p 1 a t) - les
joues, se les - : Schransen. - les poches : Stelen. - en geographie : Aardrijkskunde „er in vossen". 2. Zijn gemak er
van nemen ; rijk worden. (f ig. ) - dans
le port: Zijn schaapjes op 't droge hebben.
3. Stoppen, remmen.
Caleter onov.w.: 'm Smeren.
Calfat m.: (zeev.) Breeuwer, kalfateraar. -sijzer. -swerk. Callatage m. en
-er ov.w. : (Het) breeuwen, kalfateren.
Calfateur m . : (z e e v . ) Breeuwer . Calfeutrage m. en -er ov .w . : (Het) dichtmaken , - stoppen der reten. / se - (dans
sa chambre): Den neus niet buiten de deur
steken; (f ig. ) eenzelvig leven.
Calibrage m. : Kalibermeting, -geving.
(dr u k k . ) Berekening van zetwerk. Calibre m.: 1. Kaliber (verhouding tusschen
ingesloten voarwerp en omgeving) ; geschut-,
geweerwijdte; middellijn (kogel). Balle de
-: Kogel die 't vereischte gewicht heeft.
2. Omvang, inhoud. (fig.) Betise de fort
-: Zeer groote domheid. Arguments de
gros -: Grof geschut. 3. Soort, waarde,
hoedanigheid. Rs sont du meme -: Ze zijn
aan elk. gewaagd. 4. Model, patroon,
(giet)vorm. Snijglas (photo ). Calibrement
m. z. calibrage. Calibrer ov .w . : Zeker
kaliber geven aan. 't K. meten van. Van
een schaalverdeeling voorzien . (d rukk.)
't Zetwerk berekenen. van. Reuse -, sottise
Bien -6e: Flinke stommiteit. Calibreuse
v.: Toestel om de afmetingen to bepalen.
Calice m.: 1. Miskelk. 2. (fig., bijbel)
-(d'amertume): Lijdensbeker. Boire -,avaler
le - (jusqu 'a la lie): Den lijdensbeker (tot
op den droesem ) ledigen. 3. (Bloem)kelk.
Calicin : Van de bloemkelk.
Calicot m. : 1. Katoen (grof ). Katoenen
voorwerpen. - pour chemises : Shirting.
2. (f am.; on g. b e t. ) Elleridder. 3.
(nieuw) Spandoek.
Calicule m . : Bijkelk.
Calier m . : (z e ev . ) Ruimwerker, -past.
Califat m. : Waardigheid , regeering van
een ealife m. : Kalief (Muzelmansch vorst ).
Californien : Californisch. -ier.
Califourehon (a) : Schrijdelings, als
een man to paard.
Calige m. : Botluis. / v. : Call iga , halve
laars (der Romeinen).
Calimbe m. : Schaamteschort.
Calin m.: Theelood. Braadpan op pooten;
vuurpan.
Calin m.: Vleier, aanhaler. / bv.nw. :
Liefkoozend, vleiend, aanhalerig.
Calinage m.: Vervaardiging van (thee)kisten. Theekist.
Canner ov .w. : Aanhalen, liefkozen1
vertroetelen. Calinerie v.: Liefkoozing.
Aanhalerigheid. -s: Lieve maniertjes,
het lief doen.
Calino (t ) m.: 't Type van een uilskuiken.
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Calinotade v . : (spot) „Snuggere" opmerking ; - streek.
Caliorne v . : (z e ev . ) Gijn.
Calla of -le v . : Slangenwortel. Calle pore m. : Korstkoraal.
Calleux : Eeltig, vereelt. (f i g. ) Ongevoelig . Corps -: Hersenbalk.
Calligraphe m . : Schoonschrijver. Calligraphie v. : Schoonschrijfkunst. Calligraphier ov .w . : Schoonschrijven. Calli graphique : Van de schoonschrijfkunst. geschreven . Callipyge : Met schoon gevormde billen. Venus -: Venus Callipyga .
Callisthënie v.: Gymnastiek voor meisjes.
Callisthenique : Van gymnastiek voor
meisjes ( voor fraaie lijnen) .
Callitriehe m. : Sterrekroos.
Callosite V. : Eeltplek, eeltachtigheid.
(fig. ) Ongevoeligheid.
Callune m. : Struikheide .
Calmant bv.nw. en m. : Pijnstillend,
bedarend (middel). (fig. ) Lenigend, troostend .
Calmar m. : 1. Pijlinktvisch. 2. Pennenbakje .
Caime m . : 1. Kalmte, (wind )stilte,
rust. - plat, - blanc: Volkomen windstilte.
2. (fig. ) Gelaten-, vreedzaamheid, gerustheid. Avec -: Bedaard . - de l'esprit:
Gemoedsrust. / bv.nw. : Rustig, kalm,
bedaard. (f ig. ) Vreedzaam, gerust. Stil
(in zaken ) . Calmement bw.. Calmer ov .w . :
Stillen, (doen ) bedaren. Geruststellen, tot
rust brengen, bevredigen. / se -: Rustig,
enz . worden (z . ealme bv.nw.). Calmervous: Stel u gerust. Calmir onov .w. :
Gaan liggen.
Cabo m. : (f a m. ) Verwarming.
Calomel (o u d -melas ) m. : Kalomel.
Calormilateur (spr. -omm-ni-) m . : Lasteraar,, kwaadspreker. bv.nw.: -sprekend,
lasterend . Calomnie (spr. -omm-ni) v. :
Laster, -taal, -ing. Calomnier (spr. -ommnie) ov .w. : Belasteren, in een slecht daglicht stellen. I onov .w . : Lasteren. / se -:
Zich slechter voordoen dan men wel is.
Elk. belasteren. Calomnieusement en
-ieux (spr. -omm-ni-) : Lasterlijk .
Caloquet m . : ( y olk) Vrouwehoed .
Caloricitê v. : Vermogen om warmte
te ontwikkelen. Calorie v. : Eenheid van
hoeveelheid warmte (warmtehoeveelheid
noodig om 1 L . water 1 graad Celsius te
verwarmen; petite -). Grande -: Groote
warmte-eenheid (dito voor 1 K.G. ) . Ca lorilêre m. : Warmtetoestel. Centrale verwarming. - a feu continu: Vulkachel. I
bv.nw. : Warmtegeleidend. Calorifiant :
Verwarmend. Calorification v . : Warmteontwikkeling. Calorifique , -ment : Warmteopwekkend . Calorifuge : (Middel ) dat
warmteverlies verhindert. Calorifuger ov.
w . : Voor warmteverlies vrijwaren. Voor
warmte ongevoelig maken. Calorimêtre
m. : Warmeemeter. Calorimêtrie v. : Wetenschap die zich bezighoudt met 't bepalen der (soortelijke ) warmte. Calorime
trique : Daarop betrekking hebbend. Calo rique m. : Warmte. specifique, - latent:
Latente soortelijke warmte. j bv.nw. : Van
warmte, calorisch.
Cabot m . : Shakobodem. IJsmutsje. Mutsje
der Eng. soldaten. Politiemuts (in kazerne )

270

Alikas, stuiter. (y olk) Oog. Calotin m.:
(scheldnaam voor ) .Pastoor of vroom Katholiek, „paap". Calotte v.:1. Kalotje, kapje.
Helmovertrek. Porter la -: Priester zijn.
2. (f a m. ) De priesters, - papen. 3. Kardinaalsmuts (roode ). Donner la - a qn:
tem. tot kardinaal benoemen. 4. - grecque:
Fez . 5. (fa m. ) Opstopper, oorveeg. 6.
Gewelf, rondte. - du crane, - cranienne:
Schedeldak. La - des cieux : 't Hemelgewelf..
Sous la - celeste: Op Gods aardbodem.
spherique: Bolsegment. - de moulin:
Molenkap . 7. Kruin (sneeuw, ijs ) Calotter
ov .w . : Oorvegen geven aan.
Caloyer m. : Grieksch monnik der orde
van St .-Basilius
Calque m. : Overgetrokken teekening.
(f ig. ) Vertaald leenwoord, (D uitsc h)
„lehniibersetzung" (-linguistique) . Slaafsche navolging. Papier -: Calqueerpapier.
Calquer ov .w . : Door-, overtrekken, nateekenen. (f ig. ) Navolgen, slaafs namaken,
nadpen. sur la Halite: Naar de natuur
precies nateekenen. Calquoir m . : Calqueerstift .
Calter onov .w . : Inrukken.
Calumet m. : 1. Pijp (Indianen ). de paix: Vredes-. - de guerre: Oorlogspijp.
2. Riet.
Calus (spr. -uss) m. : 1. z. cal. 2 . (f ig. )
Ongevoelige plek.
Calvados (spr. -ass) m. : Ciderbrandewijn.
Calvaire m. : 1. Calvarie, Kruisberg,
Golgotha. (f ig. ) Gravir son -: Na veel
leeds tot de ergste smarten komen. 2.
(Ka th. ) Kruisheuvel, een golgotha . 3.
(f ig. ) Lijdensweg.
Calvilbe (spr. -vil) m. : Kalvijn-, rammelappel.
Calvin m. : Calvijn. Calvinien bv.nw.:
Van Calvijn. Calvinisme m. : Leer van
Ca lvijn Calviniste m. en bv.nw. : Calvinist. -isch.
Calvitie (spr. -cie) v. : Kaa I (hoofdig)heid.
Calyeanthe m. : Specerijstruik.
CamaTeu m. : Tweekleurige gesneden
steen. Schilderij in een kleur (b.v. nuancen
grijs ) . Impression en -: Eenkleurendruk
op donkeren ondergrond.
Camail m. : Mantel met kap der Kath.
geestelijken. Mantel der hoogere g. Vrouwenmanteltje. Helm met malien in den
nek . Bijenkap.
Camarade m. en v . : Makker, metgezel,
school-, speelgenoot. Gezell in , schoolvriendin . - de lit: Slaapkameraad. - de
malheur: Deelgenoot in 't ongeluk.
litteraire: Letterkundige bentgenoot . (spot)
Les bonnes -s : De „neve' vriendinnen.
Eh ! , mon - ! Vriendje I Camaraderie v.:
Kameraadschap. Kliekgeest.
Camard b y .nw . : Platneuzig. Serrure
-e: Slot met afgeschuurde tong. / m.:
Platneus. Camarde v. : De dood, Magere.
Hein.
Camarilla v . : Hofkliek (tegen yolk).
Kliek .
Camarine v. : Kraaiheide. Camaro m.:
( f a m.) „Vrindje".
Cambisme m.: (I to 1.) Wisselzaken.
Cambiste m.: ( I to 1.) Valuta-handelaar.
Cambium (spr. -omm) m. : Plantaardig
teeltweefsel.
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Cambodge m.: Cambodja. Cambodgien :

Uit -. Bewoner van Cambodja.

Cambouis m.: Verdikt en vuil (wagen )smeer . Oneetbare kost. Cambouiser onov.
w.: Verdikken.
Cambrai m.: Kamerrijk. Kamerdoek.
Valsche kant. Cambraisine v.: Kamerdoek.
Cambre : Gewelfd, gekromd. Taille -e:
Holle rug met gewelfde borst. Bottines -es:
Schoentjes met hooge wreef. Cambrer ov.
w.: Welven, krommen; strekken (lendenen).
/ se -: De borst vooruitzetten. Cambreur
m . : Rondzetter. . Cambrillon m . : H ielstuk (schoen).
Cambriolage m.: Inbraak. Cambriole
v.: De inbrekerswereld. Cambrioler ov .w. :
Inbreken in. - bij. Stelen bij een inbraak.
Cambrioleur m., -euse v.: Inbreker,
inbreekster.
Cambrure v.: Welving, kromming.
Bochel van voren. Holte (schoenzool).
Lordose. Cambrurier m.: Werkman die
oude schoenen stuksnijdt om de deelen
er van te gebruiken.
Cambuse v . : (Scheeps )kombuis . Eetgelegenheid (op werk ). (f am. ) Herbergje.
Krot. Het huis, zijn kamer. Cambusier
m.: Bottelier.
Came v.: Kam (kamrad) ; nok (revolver),
duim. Hefboom. Gestolen goederen voor
helers. Arbre h -s: Nokkenas (auto).
Camee m.: 1. In relief gesneden veelkleurige steen. - coquille: Schelpcamèe
2. z. camaleu
Cameleon m.: Kameleon (hagedis-soort).
(f i g . ) Weerhaan . I by .nw . : Veranderlijk .
Valsch.
Camêleopard z. camelopard .
Camelia, -cilia m.: Camelia (plant,
bloem).
Camelides m .my . : Kameelachtigen . Ca melien : Van een kameel. Cameline v.:
Huttentut (plant). / b y .nw. : Espece -:
Kameelenras . Camelopard m . : (o u d )
Giraffe, kameelpaard.
Camelot m.: 1. Ruw-wollen stof, kamelot. (grap) Il est comme le -, it a pris
son pli: Hij is onverbeterlijk. 2. Straatventer. „Wilde koopman". 3. du Roy:
Voorman der Koningsgezinden. 4. Prullegoed, prulwerk. Camelotage m.: Venten.
Camelote v.: Prullegoed, prulwerk. Ca meloter ov .w : (v o 1 k ) Slecht afwerken .
Venten. Cameloterie v.: Prullegoed. Ca meloteur , -ier m.: Iem. die slechte waren
maakt. Kramer.
Camembert m.: Kaas uit Camembert.
Camera v. : Camera, toestel. Cameral :
(gesch.) Der openbare financien. Ca merier m. : Kamerheer (v. d. paus of v.
hooggeplaatst geestelijke). Geestelijke die
de gelden van den paus beheert. Came risier m.: Dubbelbloemige kamperfoelie.
Cameriste V. : Hofdame, kamerjuffer (in
Spanje ) . (f a m . ) Kamermeisje . Camerlingat m.: Waardigheid, ambt van ca merlingue m.: Kardinaal-voorzitter van
de apostolische kamer, en waarnemer van
de pauselijke waardigheid, wanneer de
Heilige Stoel vacant is, kardinaal-kamerling.
Cameroun m.: Kameroen. Cameron Bewoner van Kameroen.
nien : Uit
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Camille (spr.. -ye) m.: Camillus. I v.:
Camilla.
Camion m.: Lage vrachtwagen, truck.
Schilderspot. Speldje (b.v. voor insecten).
Klompje. Camion -citerne (mu. -s-s)
m.: Tankwagen. Carrion -grue (mu. -s-s) m. : Wagen met hefwerktuig. Camion nage m. en -ner ov.w. : (Het) vervoeren
per sleeperswagen. Vracht, sleeploon. Camionnette v.: Kleine gesloten vrachtauto.
Camionneur m.: Sleeper.
Camisade v.: Nachtelijke overval. Ca misard m.: Calvinist.ische opstandeling
in de Cevennen. Camisole v.: Borstrok.
Jakje, lijfje. Mouwvest (in de 17e eeuw).
- de /orce : Dwangbuis.
Camomille v.: Echte kamille (allemande, - ordinaire). - romaine:
puante : Stinkende k.
Roomsche k.

Camon bw.: (s p o t) Ja, waarachtig.
Camouflage m.: Verkleeding. Het onkenbaar maken, - camoufleeren, - wegmoffelen . Camoufler ov .w . : Verkleeden . Onkenbaar maken, camoufleeren (b .v . - un restaurant en fregate). Onzichtbaar maken voor
den vijand . Camoufle v . : (pia t) Kaars .
Kachel.
Camouilet m.: Hoon, smaad, vernedering. Rook welken men iem. in 't gelaat
blaast. Recevoir un Grievend beleedigd
worden.
Camourlot m.: Vloertegelstopverf.
Camp m.: 1. Legerplaats, kamp. de man ceuvres : Oefenings-. Lit de -:
Veldbed ; brits (in de wacht). 2. Leger
(in 't kamp). z. alarme 2 en aide (m.
uolant: Vliegend leger ; (f ig.)
en v. )
tijdelijk kamp (der Zigeuners); verblijvende ; zwerver. Etre en - volant: Slechts
tijdelijk ergens zijn woning inrichten. retranchá: Stelling. La vie des -s : 't Soldatenleven te velde. Marechal de -:
Maarschalk der legers te velde (ongeveer
onze generaal-majoor ). Mestre de -:
Hoofdofficier (onze kolonel). 3. (fig.)
Partij (godsdienst, politiek ). Passer dans
le - adverse : Overloopen tot de tegenpartij . 4. (vroeger) Strijdperk. Juge du
Kamprechter. Demander le -: Tot
ficher le -:
den strijd uitdagen. Prendre
Scheer
De plant poetsen. Fiche-moi
je weg. 5. Voetbal-team.
Campagnard by .nw . : 1. Landelijk,
boersch. Gentilhomme Landedelman:
Vie -e: Leven op het land, buitenleven:
2. (f ig. ) Lomp. / m.: Land-, buitenman.
(fig.) Boerenkinkel.
Campagne v.: 1. (Open) veld, vlak
land, vlakte. En pleine -: In 't open veld.
En rase -: In 't vlakke veld. z. battre
(ov.w. 9). 2. (mil.) Veld. Tenir la -:
Meester van 't terrein zijn, Etre en -: Te
velde staan ; (fig.) druk bezig zijn. 3.
Veldtocht. La - d'Italie, d'Espagne, de
France : De tocht der vreemde troepen in
Italie, enz. Entrer -, se mettre en -: Den
veldtocht openen ; (fig. ) het werk beginnen ;
iets gaan onderzoeken. Voile' mon cceur
en -: Daar gaat mijn hart aan 't doorslaan.
z. aller 1. Piece de -: Veldstuk. Mettre
en -: Aan den gang brengen. Mettre ses
amis en -: Zijn vrienden in den arm nemen . - de presse: Reeks dagbladartikelen.

273

Campagnol-Canean

Faire - pour: Een perscampagne openen
voor. - politique, - scientifique: Reeks
onderzoekingen of werken. - electorale:
Verkiezingsstrijd. Il a fait la une belle -:
Hij h. zich om niets afgesloofd. theatrale:
Schouwburgjaar (de gespeelde stukken).
Ce soldat a fait trois -s: Die s. telt drie
campagnejaren. Bahr une maison en trois
-s : E. h. b. in drie zomers, - Jaren. 4.
Buiten (tegenover stad ), het land. A la
Buiten. Alter a la -: Naar buiten gaan.
Partie de -: Buitenpartij. Cure de -:
Plattelandspastoor. La vie de la 't
Landleven. Maison de - = 5. Buiten(plaats ) , landgoed . 6. (s p el) Onregelmatigheid . 7. De Campagna (la C- Romaine) .
8. Werktijd, arbeidsduur (in fabriek ).
9. Garenhaspel.
Campagnol m.: Veldrat.
Campanaire: Van de klokken. Art -:
Klokkengieterskunst. Campane v.: Klokvormig middelstuk (aan kapiteel). Boordsel met kwastjes. Kniebooggezwel (paard).
Gele narcis. Zeepziedersketel.
Campanie v.: Campania, (thans) Terra
di Lavoro (als schepping van Mussolini).
Campanien bv.nw. en m. : Campanisch.
-ier.
Campanelle v. : Winde (bloem). Campanile m.: Klokketoren. Torentje. Campanulaire v.: Klokdiertje. Campanulaeees
v.mv. : Klokbloemachtige planten.Campanule v.: Klokje (plant). - a feuilles
rondes: Grasklokje. miroir de V enus:
Venusspiegel. Campanula: Klokvormig.
Campeche m. : Campechehout. -boom.
Campement m.: Het legeren, kampeeren.
Kamp. Camper onov.w. : Legeren, zijn
legerplaats opslaan. Kampeeren. (f ig. ) Zich
kort ophouden. Geen vaste woonplaats hebben . / ov .w. : Doen legeren, opstellen. Vast
neerzetten. (Bien) - un personnage: Een
persoon (rol) levendig voorstellen, zoodat
wij gelooven dat hij werkelijk leeft en geen
tooneelheld is. - la qn : Iem. in den steek
laten. Etre bien campe sur les jambes:
Vast op zijn beenen staan ; wel gebouwd
zijn (s p o t ) Me voila bien campe: Nu ben
ik moot in de verlegenheid . Campe : Rechtop .
- qch sur le dos a qn: Iem. iets op den nek
schuiven. Le poing campe sur la hanche:
Met de vuist op de heup steunende. / se
Zich flinkweg plaatsen. Zich legeren,
gelegerd zijn. Zich in postuur stellen
(schermen). Op zijn gemak gaan zitten.
Campeur m.: Kampeerder. Campeuse v.:
Kampeerster.
Camphre m.: Kamfer Camphree v. :
Kamferkruid . Camphrer ov .w . : Kamferen.
Alcool -phre : Kamferspiritus. Piqure d'huile
-phree: Kamferinjectie. Camphrier m.:
Kamferboom.
Campine v.: De Kempen (Belgic).
Fijn hoentje.
Camping (spr . -in) m.: 't Kampeeren.
Campisme m.: Kampeersysteem.
Campos (spr. -po) m.: Schoolvacantie,
'n vrije dag. Se donner
Vrijaf nemen.
Camus bv.nw. en m. : 1. Stompneuzig
(mensch). Nez Stompe neus. Tate --e:
Snoekshoofd. 2. (fig., f a m . ) Verlegen,
beschaamd. Camuset: Een beetje stompneuzig.
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Can m. : Smalle kant van een stee p (z.
chant 6) .
Canada m.: Canada. Amerik. appel,
Canadianisme m.: Canadeesche zegswijze.
Canadien : Canadees. -eesch.
Canage m.: Doodsstrijd ; penarie.
Canaille v.: 1. Gepeupel, grauw. Uitvaagsel, uitschot. 2. Schooier, schurk.
La petite -: De schreeuwleelijken. Une
bonne -: Een sympathieke schooier. f
bY .nw . : Gemeen . Canaillerie v . : P loertenstreek . -manieren.
Canal m.: 1. Goot, pijp, buis. 2. (f ig.)
Middel, bemiddeling, weg om iets te verkrijgen . Demander qch par le - de qn : Iets,
door iem. tusschenkomst vragen. 3. Kanaal.
Vaart, gracht. - de moulin: Molenvliet.
a niveau: Open k. - d'ornement:
Langwerpige vijver. . 4. Rivierbedding. 5.
Kanaal (lichaam, plant), buis, gang. digestif : Spijsverteringskanaal.
auditif :
Gehoorbuis. medullaire : Mergkanaal. 6.
Hanggoot. Groef (bouwwerken). Laadstokkoker. Canalicule m. : Kanaaltje. Groefje.
Canalisation v . : Het bevaarbaar maken,
- aanleggen van kanalen. De kanalen samen.
Pijpleiding . Buizennet. Canaliser ov .w . :
Van k. voorzien. Tot een k. maken. De
leiding maken van. Vaste richting geven
aan (debat). (f ig. ) Afleiden opdat een er
de vruchten van plukke; in banen leiden.
Canamelle z. eannamelle.
Cananeen z. kananeen.
Canapé m. : Canape, rustbank. Onderlaag
van brood, waarop men een spijs opdient.
--borne: Ronde c., die midden in een zaal
staat. --gondole: Bakvormige c. --lit:
Slaapstoel.
Canaque m. : Bewoner van Polynesie.
of Melanesia, Kanaak.
Canard m. : 1. Eend. - male : Woerd.
de Miquelon: IJseend. Mouille trempe
comme un -: Nat als een kat. (f ig.)
sail plonger comme un Hij weet zich
handig aan 't gevaar te onttrekken. appelant: Lok-, kooieend. Temps de -:
Hondenweer. 2. Bedrieglijk (kranten) bericht,
poets. Cooper les ailes a un Een leugenachtig bericht tegenspreken. 3. Schend-,
leugenblaadje. 4. Klontje dat in koftie
of alcohol is gedoopt. 5. Luchtkoker (mijn )
6. Valsche noot, toon. 7. Lavement. 8.
(leger) - premier: Soldaat eerste klasse.
I by .nw . : Bois -: Drijfhout. Chien -:
Waterhond. Canardage m.: Het vuren van
uit een hinderlaag. Canardeau m. : Jong&
eend. Canarder ov .w . : Vuren uit een verdekte plaats op. / onov .w. : Valsch zingen,
- blazen. Van voren te diep liggen (schip).
/ se -: Elk. beschieten. Canardier m.:
Uitvinder van verzinsels. Eendenjager.
Canardiêre v. : Eendenkom. -kooi. Ganzenroer. Hinderlaag om eenden te schieten.
Canari m.: 1. Kanarievogel. 2. Kenariboom. Canarien : Uit Bewoner van de
Kanarische Eil. Canaries v.mv.: Kanarische Eil. (Les Iles -) . Canarion m.:
Kenari (boom)) .
Canasse m. : Kanaster (korf voor tabak ).
Canasson m . : (f a m . ) Knol. Canastre z .
canasse.
Cancan m.: 1. Achterklap, praatjes.
Faire des -s sur: Bebabbelen. 2. Ge-
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schreeuw, 'even. 3. Uitgelaten dans. Can caner onov.w.: Kwaadspreken. Den cancan dansen . Cancanier m., -iere v Babbelkous, achterklapper. j bv.nw.: Babbe/ziek.
Cancel m.: Koor. -hek (kerk). Zegelkamer. (nieuw; Eng.) Doorhaling. Cancellation v. en -ler ov.w.: (Het) doorhalen
(akte).
Cancer (spr -ser) m.: 1. Kreeft (sterrenbeeld). Tropique du -: -skeerkring. 2.
Kanker. 3. -gezwel. Cancereux bv.nw.:
Die kanker heeft. Kankerachtig. j m.:
Kankerlijder. Cancerigene: Die kanker doet
ontstaan. Caneerisation v. en -iser ov.w.:
(Het) verkankeren. - besmetten met kanker.
Caneerise : Met kanker besmet. Caneerologie v.: Kankerstudie.
Canche v.: 1. (plantk.) Smeele (elevee). 2. ( y olk) Roode boschbes.
Canere m . : Krab . (f ig. ) Gierigaard .
Arme drommel, - slokker. Achterlijk leerling. Canerelat of -as m.: Kakkerlak.
Canererie v.: Achterlijkheid.
Candelabre m.: Kroonluchter. Booglamphanger. Candelette v.: Kiptakel.
Candeur v.: Rechtschapen-, rein-, oprechtheid. En Joule Zonder bijgedachte.
Candi bv.nw.: Sucre -: Kandijsuiker.
Candidat m.: Aspirant, candidaat. (geneesk.) Candidaat (voor ziekte). Candidature V. : Candidaatschap, het dingen naar
een ambt. - officielle: Door de regeering
gesteunde Kamercandidatuur. Poser sa -,
faire acte de -: Zich c. stellen. Candide en
-ment : Oprecht, rondborstig, ongeveinsdi
rein, onbevangen.
Candie v.: Kandia of Kreta (eiland).
Candiote m.: Bewoner van Kreta, Kretenzer.
Candir onov.w. en se -: Kristalliseeren. Fruit candi : Geconfijte vrucht.
Candisation v.: 't Kristalliseeren. 't
Inleggen in suiker. Candiserie v.: Kandijfabriek. Candisier m.: Kandijfabrikant.
Cane v.: Wijfjeseend. Marcher comme une
-: Waggelen. (f ig.) Faire la 't Gevaar
ontwijken.
Cal-Lake v.: (plantk.) Cassia. Canefie'er m.: Cassiaboom.
Canepetiere v. : Dwergtra pgans
Canephore v.: Korfdraagster (bij de
Grieken, bij feesten).
Canepin m.: Dun, zacht geite-, schapeleder.
Caner onov.w.: (p la t ) In de rats zitten.
Canetee v.: Klein kroos. Caneter onov.w.:
Waggelen. Snateren. Caneton m.: Eendje.
Canette v.:1. (wapenk.) Eendje. Wintertaling. 2. z. eannette.
Canevas m.: Grof ongebleekt linnen.
Stramien . (f ig. ) Schets, ontwerp , schema ;
punten (opstel). Broder sur un Een
gegeven uitwerken.
Canevette v.: Flesschen-1 , likeurkistje.
Canezou m.: Lijfje.
Cangue v . : Schandbord, kaak (in China ).
Caniehe m. en v. Poedelhond (chien -).
Canichon m.: 1. Poedeltje. 2. Eendekuiken. Canieulaire: Van de -, als in de
hondsdagen. Canieule v.: Hondsdagen.
Hondsster, Sirius.. Canides m.mv.: Hondachtigen. Caniere v.: Zeehondennet.
Canif m.: Zak-. Pennemes. Donner des
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coups de - dans le contra! de mariage:

Ontrouw zijn.
Canillee v.: Eendenkroos.
Canin : Van den hond. (in samenst.)
Honden-. Race -, espece -e: Hondenras.
Dent -e: Hoektand. Faim -e : Rammelende honger. Fosse -e : Oogtandsholte.
(Muscle) -: Oogtandspier. Caniniforme:
Hoektandvormig.
Canitie (spr.. si-) v.: Het wit of grijs
worden (haar). Caniveau m.: Uitgeholde
steen, waardoor 't water loopt (ook straatgoot), goot, geul. (sport) Uitholling in
den weg. Kabelsleuf. Kanaal. - de prise
de courant: Kanaal voor stroomafneming.
Canna m.: Bloemriet, canna. Cannage
m.: Het met rotting bekleeden (stoel).
Cannaie v. : Rietveld. Cannamelle v.:
Suikerriet. Canne v. : 1. Indisch bloemriet.
- a sucre: Suiker-. - de Provence: Pijlriet. - de jonc: (plantk.) Lischdodde;
rieten wandelstok. 2. (Wandel)stok. - a
epee,- armee : Degenstok. Lever la - sur:
(Dreigen te) slaan. Ofirir sa - a qn: Tern.
zijn conge geven. - a vent: Erwtenblazer.
- plombee : Ploertendooder. - a mesurer:
Maatstok (I M. 80). - a peche : Vischhengel . ( p 1 a t) Gasser sa Sterven. 3.
Blaaspijp (glasblazer). 4. Stok (tamboermajoor). 5. Lange (scherm)stok. 6. Hockeystick ; golfstick (- de golf). Canneberge v.: (plantk.) Veenbes.
Canneler ov.w.: Groeven, ribben. Etoffe
-elee : Ribbetjesgoed. Cannellade v. :
Kaneelvoer. Cannelle v.: 1. Kaneel.
Pijpk. Esprit -, essence de -enbatos: -:
-olie. 2. Tapkraan. Cannellier m.: Kaneelboom. Cannelure v.: Groefje (zuil). Sleuf.
Rib (stof). Canner ov.w.: Met rotting -,
bamboes voorzien (stoel). Fauteuil canne:
Bamboesstoel.
Cannes v.: Cannae (oudheid). Cannes
(Z .-Fr . ) .
Cannetille v. : Gedraaid goud-, zilverdraad. Verzilverd koperdraad (snaren).
Laiton (voor hoeden). Cannette v.: 1.
Tapkraan. 2. Lontpijp. 3. Weversspoel.
4. (Bier)kan, -put. Bier-, beugelfleseh.
Flesch bier. Cannetteuse v.: Spoeler.
Canneur z. -ier 2.
Cannibale m. : Menscheneter. (fig. )
Wreedaard. f bv.nw.: Menschenetend.
Wreed . Cannibalisme m.: 't Menscheneten.
't Opeten der jongen. (fig.) Onmenschelijkheid.
Cannier : 1. Wandelstokkenmaker. 2.
Fabrikant van bamboesstoelen.
Canoe of -oe m.: Kano, kleine boot.
Canon m.: 1. Kanon, vuurmond. Stuk
geschut. Het geschut. - de 12, de 24:
12-, 24-ponder. Gros -, - de siege: Belegerings-. Coup de -: Kanonschot. Piece
de -: Kanon, stuk. Marcher au -: Op
de kanonnen instormen; (f ig.) op 't gevaar
afgaan. Poudre Buskruit. - de la
mer: Waterpoefer. 2. Loop (vuurwapen).
3. Pin die in den sleutel dringt; buis die
den sleutel ontvangt. Buis (spuit). Mondstuk (gebit). Buis (gieter). Schacht (schrijfpen). Proppenschieter. Afwindspoel. Hooge
rechte zalfpot. Metalen huls. 4. Broekspijp..
Kantwerk aan de knie. 5. Maatje wijn (118
L.). (y olk) Borrel. 6. Pijpbeen (os-;
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paard). - menu: Spilbeen. 7. (kerk)
Kerkwet, -regel, -voorschrift (vooral van
een concilie). Regels van een monnikenorde. 8. - de la messe : .Miswoorden tot
aan het Pater, canon der mis. Tafel waarop
dit gebed staat. 9. Lijst der Heiligen.
10. Lijst der als echt erkende boeken der H.
Schrift. 11. (muz.) Doorloopende fuga,
kettingzang. En -: In canonvorm. 12.
(sterrenk.) Formule om iets te berekenen.
- pascal : - om 't Paaschfeest te berekenen.
13. (recht) Rentevoet. 14. Kanon (drukletter) . 15. (fig.) Eenmaal aangenomen
vorm. / bv .nw . : Droit -: Kerkrecht .
Callon m.: Diepe en wijde kloof, canyon.
Canonial : Door de kerkregelen voorgeschreven. z. heure 7. Der domheeren.
Canonicat m.: Domheerschap. -prebende.
Canonicite v.: Wettig-, echtheid overeenkomstig de kerkregelen. Canonique : 1.
Overeenkomstig de kerkregelen. Livres -s:
Geopenbaarde bijbelboeken. Age -: Leeftijd
(40 jaar), waarop een vrouw bij een geestelijke in dienst kan treden. (fa m.) Elle
a Page -: Zij is boven de 40. 2. (fig.)
Welvoegelijk. -ment bw. Canonisable :
Waard te worden heilig verklaard. Canonisation v . en -iser ov .w . : 1. (Het )
heilig verklaren (z. canon 9). (f a m. )
Hemelhoog verheffen. 2. Voor kerkelijk
wettig verklaren. Canoniste m.: Kenner
van 't kerkrecht.
Canonnade v.: Kanonvuur. Canon nage m.: 1. Bediening. 2. Schietkunst.
Ecole de -: Vuurschool. Canonner ov.w.:
Beschieten. Oprollen (zeil). Canonnerie
v.: Gesehutgieterij. Canonnier m.: 1.
Artillerist, kanonnier; konstabel. Aide-:
Konstabelsmaat . 2. Loopenmaker . 3. (v olk )
Loopkever. Canonniêre v.: Kanonneerboot
(ook: chaloupe -). Proppenschieter. Verlaat (sluisdeur). Voilte en -: Gewelf in
den vorm van een schietgat. Canonmachine (mu. -s--s) m.: Machinekanon.
Canon -revolver (mu. -s--s) m.: Revolverkanon.
Canope m.: Vaas met een embleemachtigen deksel.
Canot m.: Kano (Indianen). Kleine•sloep.
--major : Kapiteinssloep. - de plaisance:
Pleizier-. - de sauvetage: Redding-. volant: Vlieg-. - automobile: Motorboot.
Canotage m.: Het roeien, roeisport.
Faire du - = Canoter onov. .w. : Roeien.
Canotier m.: Roeier. Pleizierroeier. Matelot (stroohoedje). Canotiere v.: Vrouw die
veel met pleizierroeiers uitgaat.
Cant (spr. kante) m.: Gehuicheld schaamtegevoel, geteem.
Cantabile (mu .onv . ; spr. -ile) m . : (m u z . )
Matig langzaam, zangerig stuk muziek.
Cantabre : Kantabrisch. -iör.
Cantal (mu. -s) m.: Kaas uit Le Cantal
(Auvergne). Cantalien : Uit -. Bewoner van
Le Cantal.
Cantaloup m.: Knobbelmeloen.
Cantate v.: Dicht-, muziekstuk uit
recitatief en aria's bestaande. Canta trice v.: (Bekende) zangeres.
Cantharide v.: Spaansche vlieg.
Canthus v.: Ooghoek.
Cantilêne v.: Zangerige wijs. Eentonig
lied. (1 et t e r k .) Lyrisch verhaal in verzen.
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Cantine v.: Koffiekamer (in kazerne
enz.). Likeur-, flesschenkeldertje. Officierskoffer.. H-utkoffer. Autocantine, „lunchbasket" . Tasch. - scolaire: Schoolvoeding,
-keuken. - medicale: Verbandkist. Canti nier m. : Cantinehouder. Marketenter.
Cantiniére v.: Marketentster.
Cantique m.: 1. Lofzang, -lied (uit den
Bijbel). - des -s: Hooglied (v. Salomo).
.11 peut chanter un beau -: Hij mag den
Hemel danken. 2. (Kerk )gezang . 3. (Ka t h . )
- spirituel: Godsdienstig lied (niet in 't
Latijn). 4. (fig.) Lofzang.
Canton m.: 1. Landstreek, gebied,
kanton (onderdeel van arrondissement), onderkiesdistrict. Kanton (in Zwitserl.). Le
lac des Quatre -s: 't Vierwoudsteden-Meer.
2. Afdeeling waarover een beambte (bosch-,
weg-, canton-) 't toezicht heeft, complex;
(spoorw.) eenige blokken (- de block).
Kwartier (wapenschild). Cantonade v. :
Ruimte achter de schermen. Parler a la -:
S. tot iem. achter de schermen. Cantonal :
Van een kanton. Delegue -: Lid van 't
toezicht op 't lager onderwijs in een k. Fete
-e: Kermis.
Cantonnais : Uit -. Bewoner van Canton.
Cantonnement m.: 1. Verdeeling, inlegering (troepen). Kwartier. 2. Weiland
voor ziek vee. Verpacht bosch, -e rivier.
3. Kampong . Cantonner ov .w . : (De
troepen) in kwartieren verdeelen, inlegeren.
(Zieke dieren) afzonderen. Beperken. Aan
de hoeken versieren. / onov.w.: 't Kwartier
betrekken. I se - : In 't kantonnement gaan.
Zich verschansen, de wijk nemen. - en
soi-meme: Zich afzonderen. - dans l' etude
de : Zich bepalen tot de studie van. Canton nier m.: Wegwerker. / bv.nw.: Van weg
en werken. Cantonniêre v.: Hoekbeslag.
Bovenstuk (draperie).
Cantoral : Van een voorzanger.
Cantorbery m.: Canterbury, Kantelberg.
Cantre v.: Vleugel (getouw).
Canulard m.: „Pesterij"; donderjool,
ontgroening. Gezwam. Canularium (spr.
-omm) m.: Donderjool. Canulaire : Buisvormig. Canule v.: Buisje, pijpje, (geneesk.) canule. Houten kraan. ( plat)
Pestkop. Canule : Buisvormig. Cannier
ov.w.: (plat) „Pesten".
Canut m., -nuse v.: Zijdewever, -weefster (te Lyon) .
Canzone v.: (soort) Ital. lyrisch gedicht.
Caolin z. kaolin.
Caouan (n )e v.: Groote zeeschildpad.
Caoutehouc (spr. -ou ) m.: 1. Gomelastiek, caoutchouc, rubber. - de cueillette:
Bevolkingsr. - de plantations: Plantager.
- de synthese: Kunstmatige r. 2 . Overschoen.
Regenmantel. Elastiekje. Wielband; luchtband (-pneumatique). - creux: Holle wielband. Caoutehouquier m.: Rubberboom.
Caoutehouter ov .w . : Met c. bekleeden.
Roue -tee : Wiel met gummi-banden. Caout chouteuse v.: Toestel voor bekleeding met
rubber. Caoutehouteux : Rubberachtig.
Caoutchoutier m.: 1. z. -quier.. 2. Caoutchoucwerker. / bv.nw.: Rubber-. Caout choutifêre : Rubbervoortbrengend.
Cap (spr. kape) m. : 1. Hoofd. De pied en
-: Van top tot teen. - a -: Onder vier
oogen . Cheval - de more: Moorkop . (z e ev . )
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- de mouton : Juffer, schijf. - d'ouvriers:
Ploegbaas.- et queue: Beide uiteinden (v. e.
stof) . Avoir - et queue : Nog in zijn geheel
zijn. 2. Steven . Mettre le - sur: Den koers
richten naar. Virer - pour -: Over stag
gaan. Etre - a -: Becht op elk. invaren.
- pour -: In tegengestelde richting.
-debousl:
Kompaskoers. 3. Kaap, voorRebergte. Le - de Bonne-Esperance : De
Kaap de Goede Hoop. Le Cap : Kaapkolonie ;
-stad (Ville du C-). --Vert : Kaap Verde.
Iles du --Vert: Kaapverdische Eil. 4.
Uitstekende punt.
Capable bv.nw. : 1. Vatbaar (voor).
2. Bekwaam, geschikt, bevoegd, in staat
(om ) . Geleerd . Handig. (f ig. ) Un air -:
Gewichtig u., alsof men er alles van weet.
Faire le -: Zich als zeer bekwaam voordoen.
3. (Wettelijk) bevoegd. Capacitaire m.:
Bevoegde (door gemakkelijke overgangsbepalingen). Examenkiezer (z. -ite 4) . Capacite v.: 1. Inhoudsgrootte, ruimte, holte.
Mesures de -: Inhoudsmaten. Boire plus que
sa -: Meer dan men verdragen kan d. vitale : Maximum uitgeademde lucht na een
diepe inademing. - de charge : Laadruimte.
- contributive: Belastbaarheid. 2. Geschikt-,
bekwaamheid. Kunde, talenten. - (de
l'esprit) : Bevattings-, begripsvermogen. 3.
Wettelijke bevoegdheid. Bewijsstuk. Brevet
de -: Akte Lager Onderwijs. - electorate:
Kiesbevoegdheid. 4. Welstands- en examenkiesrecht.
Caparagon m.: Paardedekkleed. Caparagonner ov .w . : Een dekkleed opleggen.
se -: Zich opdirken. Caparagonnier m.:
Fabrikant van dekken.
Cape v.: 1. Mantel met kap. N'avoir que
la - et l' epee : Arm, maar van goede afkomst
zijn; (fig.) niet veel waard zijn. Roman de
- et d'epee: Bidder-, avontuurlijke roman.
Rire sous -: In zijn vuistje lachen. Sous -:
Heimelijk. 2. Kap, capuchon. Jachtpet.
3. Dekblad (sigaar). 4. Ladedeksel. 5.
Grootzeil. (zeev.) Mettre a la -, - en
-, prendre la - = Capeer onov.w.: Bijleggen. Capelage in . en -eler ov .w . : (Het )
aanbrengen van touwen vlechtwerk, kabelaring. Capelet m.: Kniegezwel (paard).
Capeline v.: Vrouwenkap, breedgerande
hoed. (geneesk.) Hoofdzwachtel. -verband.
Capendu m.: Aagtappel.
Caperon m.: Tuinaardbei.
Capetien (spr . -sien): Capetinger. -ingisch, van 't huffs Capet.
Capharnaiim (spr. -omm) m.: Rommel,
wanordelijke boel.
Capillaire (spr. -pi-ler) bv.nw.: Haarachtig, -fijn. Vaisseaux -s: Haarvaten.
Tube -: -buisje. Artiste -: Haarkunstenaar,
kapper. Attraction -: Moleculaire werking
der haarbuisjes. I m.: 1. Steenbreekvaren.
- noire : Zwartsteel. 2. Haarvat. Capillarite (spr. -pi-la-) v.: Fijnheid als van
Naar. (n a tk . ) Moleculaire werking der haarvaten op vloeistoffen. (fig.) Stille inwerking.
Capilotade v . : Vleeschopstoofsel . (f ig . )
Mettre en -: Stukslaan; duchtig hekelen.
En -: Stuk, kapot.
Capion m.: - de proue: Voor-. - de
poupe : Achtersteven.
Capiston m . : (f a m. ) Kap 'tein .
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Capitaine m.: 'I. Veldheer, legerhoofd.
Grand - : Krijgsheld. - d'industrie:

Grootindustrieel. 2. Kapitein. Ritmeester.
Scheepskapitein. - de fregate: Kapiteinluitenant ter zee. - de vaisseau: Kapitein
ter zee. - de pavilion: Vlag-kapitein.
-enscod:
Eerste officier. - d'armes:
Onderofficier van politic aan boord.
Havenmeester. 3. - des chasses,-deport: de la louveterie : Opperjagermeester. - de
voleurs : Rooverhoofdman. 4. Slotvoogd.
5. Ploegbaas. Capitainerie v.: Ambt -.
Gebied van den opperjagermeester (vbbr
1789) .
Capital m.: 1. Hoofdsom. Kapitaal.
- fixe, - engage: Vast k. - de circulation:
Viottend k. - commercial: Bedrijfs-. souscrit en especes : Gestort kapitaal. en reserve a la souche: K. in portefeuille.
Premier -: Grondk. 2. Hoofdzaak, hoofdbezigheid. -studie. 't Voornaamste. / by.
nw.: 1. Voornaamst, gewichtigst, (in
samenst.) hoofd-. Les sept peches -aux
De zeven hoofdzonden. Il est - de : 't Is
van gewicht. Lettre -e: Hoofdletter. 2.
Waarmee 't hoofd gemoeid is. Peine -e:
Doodstraf. Taille -e: Hoofdgeld. Crime -,
accusation -e : Misdaad -; beschuldiging
waarop de doodstraf staat. Capital-argent
m. : Kapitaal in baar geld . Capitale v.:
Hoofdstad. -letter. -linie (bolwerk). En
petites -s: In kleinkapitalen. Capitalisable : Waarvan men kapitaal lean vormen,
kapitaliseerbaar. Capitalisation v.: Kapitaalvorming. Het te gelde maken. Het aanbrengen -, gebruik der hoofdletters. Societe
de -: Spaarvereeniging. Capitaliser ov .w . :
Kapitaal vormen van. Te gelde maken. 11
capitalise: Hij spaart. Avec les interets
capitalises: Intrest op intrest. Capitalisme
m. : Macht van 't kapitalisme, - van 't geld.
Het geld. Capitaliste m.: Geldman. Un
Bros -: Een groote -. Capital-matiêres
m.: Productief kapitaal .
Capitan m.: Zwetser, ijzervreter. Capitanat m.: (sport) Leiderschap. Capitanpaella (m y . -s--s) m.: Turksch admiraal.
-sschip. Capitation v.: Hoofdgeld. Capite:
(plantk.) In den vorm van een hoofdje.
Capiteux: Die naar 't hoofd stijgt, koppig
(wijn ) . Die iem. hoofd op hot brengt (vrouw ).
Capitiluve v. : Hoofdbad, -wassching.
Capitole m.: Kapitool (Rome, Washington). Raadhuis te Toulouse. Capitolin:
Van het Kapitool. Mont C-: Mons Capitolinus. Capiton m.: V loszijde , zijdeafva I .
Vakje van een opgevulde zitting. Capitonnage m. en -ner ov.w.: (Het) opvullen
(zitting). Capitoul (spr. -toule) m.: Schepen (te Toulouse ) . Capitoulat m.: Waardigheid van schepen. Capitulaire: 1. Van
een geestelijk kapittel. Salle -: Kapittelzaal. 2. Van een hoofdstuk. I m.: -s:
Verordeningen der oude Frankische koningen. I v.: (Versierde) hoofdletter. Capitulairement : In kapittel. Capitulant m.:
Stemgerechtigde in 't kapittel. Capitulard
m.: Lafaard die zich overgeeft. Capitulation v.: 1. Overgave. Verdrag daarvan.
- de conscience : Gewetensbevrediging.
Amener a -: Doen zwichten. 2. (gesch.)
Overeenkomst. - met den Sultan. Capitule
m.: (Kath.) Slotkapittel. (p lant k.)
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(Bloem )hoofdje . Capituler onov .w . : Onderhandelen over de overgave. Zich overgeven.
- avec sa conscience : Zijn geweten in slaap
sussen. Ville qui capitule, vine (a demi)
rendue : Als men naar voorslagen begint
te luisteren, geeft men ook spoedig toe.
Capoc m.: Kapok.
Capon m.: 1. Bangerd. (school) Klikspaan. fem. die spelers geld leent. Faire
son -: Klikken. 2. (zeev.) Kattakel. /
by .nw.: Charge -ne : Ambt waarvan men
slechts den titel had. Caponner ov.w :
V le ien (z e ev . ) Katten (anker ) . J onov.
w. : Bang zijn. (school) Klikken.
Capoquier m.: Kapokboom.
Caporal m.: 1. Korporaal. Le petit -:
Napoleon de Eerste. Faire venir quatre hornmes et un -: De gewapende macht -, de politie
te hulp roepen. 2. ( Tabac de) -: Rooktabak,
die iets beter is dan de soldatentabak (tabac
de cantine). 3. Hoofd van een voorname
familie (op Corsica). Caporalisation v.
en -iser ov .w . : (Het ) drillen . Caporalisme
m.: Soldatenheerschappij. Drilsysteem. Ca-,
poraliste : Der soldatenheerschappij.
Capot m.: 1. Mantel. 2. Campagne
(kajuit ) . Kap. 3. Tuinbed met warme mest.
4. (zeev.) Faire
Kapseizen.5. (spel)
Faire un
Alle slagen krijgen. Faire qn
Iem. beest maken, - verslaan, de bags
zijn. Etre Geen slag halen; (f ig.) uit
't veld geslagen zijn. 6. Motorkap. Capotage m. : Inrichting als kap . Het kapseizen.
Itizeren motorkap. 't Opzetten van den autokap . Capote v. : 1. Lange mantel met kap.
Kapotjas . Vrouwenhoed . (Rijtuig )kap . 2.
(spel) Slag waarmee men zijn tegenstander
beest maakt. Capoter onov .w . : (z e ev . )
Over den kop gaan (ook auto, vliegtuig),
kapseizen.
Capouan : Uit Bewoner van Capoue
v.: Capua. Les delices de -: Een ontzenuwend leven van zingenot.
Cappadoce v.: Cappadocia. Cappado
eien : Uit
Bewoner van Cappadocia.
Câpre : Kappertje (toespijs). z. capueine.
Capree v . : Caprea . Capri (eil. bij Napels ) .
Caprieant : Onregelmatig, driftig. Caprice m. :1. Gril, nuk, luim. De -, par -:
Willekeurig. 2. Grilligheid. Voorbijgaande
liefde. Plotselinge bevlieging (naar). 3.
Aardige inval, - trek. 4. (muz.) Luchtige
bewerking (v. e. thema). - de la lumiére:
Lichtspeling. 5. Wending, bocht. Capri cieusement en -ieux : Grillig, vol nukken
en kuren. I m.: - mensch. Caprieorne m.:
1. Steenbok (sterrenbeeld). Tropique du -:
-skeerkring. 2. Boktor. heros: Eikenboktor. Grand -: Wilgenboktor.
Citprier m.: Kapperboom (z. eipre ) .
Ciipriêre v.: Plantage van kappertjesboomen.
Caprifieation v.: Overbrenging van de
wilde vijgen op den tammen vijgeboom.
Caprifiguier m.: Wilde vijgeboom.
Caprin : Geiten-. Race -e: Geitenras. / m.: Geitachtig dier.
Capriole (r ) z. cabriole(r ).
Capriote m.: Bewoner van eil. Capri.
Capripêde : Bokspootig.
Capron m.: Tuinaardbei. Capronier m.:
-p lant .
Capselle v.: Beursjeskruid. Capsulage
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z. -ation. Capsulaire : Zaaddoosvormig.
Ligament -: Gewrichtsband. Capsulation
v.: 't Capsuleeren (flesch). Capsule v.:
1. Doosvrucht. 2. Gewrichtsband; omgevend
vlies, beurs, blaas. - du rein, - renale:
Bijnier. 3. Omhulsel van gelatine, capsule.
4. (scheik.) Indampingsschaal, kom. 5.
Slaghoedje (- fulminante). 6. Capsule
(flesch ). 7. Dop (vulpen). Capsuler ou.w.:
Van een capsule voorzien. Capsulerie v.:
Slaghoedjesfabriek.
Captage m.: Het opvangen (bronwater;
radiostation; stof) ; - afleiden (stroom)
Opvangplaats. Captateur m. : Iem. die
behendig iets weet te bemachtigen. Cap-,
tation v.: 1. Arglist, kunstgreep om voordeel te verkrijgen. - d'heritage: Erfenisbelaging. 2. Opvanging (bron). Captatoire :
Door onderkruiping of list verkregen. Met
het doel om zich toe te eigenen. Capter
ov.w.: 1. Behendig winnen. Een erfenis
door onderkruiping verkrijgen. Zich in
iem. gunst dringen. Iem. in zijn netten
vangen. 2. Opvangen (bron; stof; radiosignaal, -station); afleiden (water) . Cap teur m.: Vanger. Opvangtoestel. Captieusement en -ieux : Listig, bedriegelijk;
verstrikkend. Question -ease: Strikvraag.
Captif bv .nw . : (Krijgs )gevangen ; onderworpen, in slavernij levend. (fig.) Geketend, geboeid, gebonden, gedwongen. z.
ballon 2. / m . : (Krijgs )gevangene. Gevangen slant (der Turken ) . (z i elk . ) Slaaf
van een afwijking. Captivant : Boeiend.
Captiver ov .w . : Boeien , bedwingen , onderwerpen, geboeid houden. - la bienveillance de qn: Iem. gunst blijvend winnen. I
se -: 'Lich bedwingen. Captivite v.:
Gevangenschap , slavernij . (f ig . ) Verslaafdheid, dwang. - de Baby lone : Babylonische
ballingschap. Tenir en -: Slaafs onderworpen houden. Capture v.: 1. Het aanhalen
(z. eapturer ) . 2. Vangst, buit, roof .
Prijsmaking (schip ) Droit de -: Prijsrecta. Franc de -: Vrij van molest. Capturer ov.w.: Vangen, buit of prijs maken
(schip), aanhalen (smokkelwaar), in beslag
-; gevangennemen.
Capuce m.: Barrevoetermonnikskap. Ca.puehe v Vrouwenhoofddeksel. Kap. Capuehon m.: 1. (Monniks)kap. Prendre le -:
Monnik worden. 2. Kap (op schoorsteen;
op locomotief). Dop (vulpenhouder). Kap
(v. kelkblad). Monnikskapspier. Capuchonnê : (plantk.) Kapvormig. Capuehonner ov.w.: (Den locomotiefschoorsteen ) met een kap afsluiten. Capuein m.:
Capucijner, barrevoeter. Barbe de -:
Lange baard (z. barbe -de--) • Des -s de
carte: Naast elk. staande gevouwen speelkaarten die de kinderen opzetten en dan
omwerpen. Tomber s'effondrer comme
des -s de carte: Als kegels door elk. rollen.
Capucinade v.: (f a m. ; o n g. b e t.)
Schijnvroomheid. Laffe, smakelooze preek.
Capucine v . : 1. 0.-I. kers . Cápres de -s
Bloemknoppen en vruchten daarvan in
azijn ingemaakt. 2. Ring, band (om geweer ).
Eire enfonce jusqu'd la premiere -: Zoo
laag mogelijk zitten. 3. Napje. 4. Capucijnernon . / bv .nw . : Hooggeel, orange.
Capueiniére v. : Capucijnerklooster.. (f ig. )
Huis
stad vol kwezels. Capulet m.:
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(soort) Vrouwenkap (in de Pyreneeen).
Caput -mortuum (spr. -utt' -omm') m.:
(scheik.) Doodekop. (f ig.)) Waardelooze
nasleep.
Capvirade v.: Plek waar de ploegende
paarden wenden.
Caquage m.: Het kaken. Caque v.:
1. Harington. Serres comme des harengs en
Opeengepakt als haring in een ton.
La - sent toufours les harengs: Men toont
altijd welke opvoeding men heeft gehad.
2. Kruitton. Talkkuip. Smeltpot. Caquer
ov.w.: (Haring) kaken. In een ton pakken.
Caquet m.: 1. Gekakel (kip die legt).
2. Gebabbel, -snap. Avoir du -: Praats
hebben. Rabattre le - a qn: Iem. den mond
snoeren. z. bee (1, kol. 182) en affiler
1. Des -s : Achterklap, kwaadsprekerij. z.
accouehee. Caquetage (spr . kaki-) m.
en -er onov.w.: (Het) babbelen, snappen,
kletsen, kwaadspreken. (Het) kakelen (hen)).
Caqueterie (spr, kaki-) v.: Gebabbel.
Caqueteur (spr. kakt-) m.: Babbelaar,
leuteraar.. Caqueteuse v . : (o u d ) Praatstoel.
Caquetoire (spr. kakt-) v.: Ploegsteel.
Caquette v.: Bak om visch levend te
houden . Caqueur m . : (Haring )kaker .
Kaakmesje.
Caquillier m.: Zeeraket.
Car voegw.: Want. Avoir des si et des
Zwarigheden maken. Des -: Redenen
om iets uit te leggen. / m.: Spoor-. Toerwagen.
Carabas m.: 1. Le marquis de - (uit
de Gelaarsde Kat) : Rijk man; belachelijk
edelman. 2 . Zware diligence.
Carabe m.: Loopkever. dore: Goudgroene schallebijter. / v.: (soort) Draagstoel.
Carabe m.: Barnsteen. Faux -: Kopalhars .
Carabin m.: 1. (vroeger) Licht ruiter.
Tirer en -: Ook een duit in 't zakje doen.
Jouer en -: Een zet wagen. 2. (Slecht)
student in de medicijnen. Knoeier. Carabinage m.: 't Trekken van een geweerloop.
Carabine v.: Buks. (vroeger) Donderbus.
Carabine : Stevig (wind). (fig. ) Buitengewoon. Une note -e: 'n Vreeselijke lol.
Carabiner onov.w.: Slechts even spelen. I
ov.w.: Een getrokken loop maken aan.
Carabinier m.: 1. Karabinier. Arriver
comme les -s (d'Offenbach): Altijd te laat
komen. 2. Zware ruiter.
Carabosse v.: La fee -: De booze fee
uit de sprookjes.
Caracal (my . -cats) m.: Zwartoor, steppenlynx.
Caraeo m.: Los vrouwenjak.
Caracole v.: 1. Escalier en -: Wenteltrap. 2. Snelle zwenking (paard ). Gelidszwenking. 3. Kurketrekker. Caracolement m. en -oler onov.w.: (Het) snel
zwenken (paard). Huppelen. Zijn paard
zwenkingen laten verrichten. (fig.) Nu
naar rechts, dan naar links gaan.
Caracul m.: Karakul (soort schaap).
-bont.
Caractére m. : 1 . (Letter )teeken Merk- .
Les -s : De letters. Fondeur de -s : Lettergieter. . - d'imprirrzerie: Drukletter.
(f ig. ) Graver en -s ineff agables : V oor eeuwig
boekstaven. 2. Talisman. 3. Aard, ken-
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merk, het kenmerkende, eigenaardige, onderscheidende. Fievre d'un - benin:
Goedaardige k. Prendre un - grave: Van
ernstigen aard worden. 4. Waardig-, hoedanigheid. Titel. Volmacht. Sans - offieiel:
Zonder officieel karakter. Avoir - pour
trailer: Volmacht tot onderhandelen hebben . Parler sans -: Onbevoegd spr.
5. Uitdrukking. Musique de demi-:
M. die 't midden houdt tusschen 't ernstige
en 't comische. Danse de -: Karakterdans. 6. Karakter, gemoed, hart. Vastheid
van karakter. Sans -: Karakterloos.
Avoir
montrer du -: Vastberaden zijn.
Trait de Karaktertrek. Tete de -:
Karakteristieke kop. Sortir de son -: Zijn
k. verloochenen ; buiten zich zelven geraken.
Faire sortir qn de son -: Iem. razend
maken. Manquer de -: Karakterloos zijn.
Comedie de -: Tooneelspel dat de karakters
der menschen toont. . (letter k.) Karakterbeschrijving. 8. Man van karakter.
Caracterisation v.: Kenteekening, omschrijving. Caracterise Sterk uitkomend ;
herkenbaar.. Caractitriser ov .w : 1 Kenmerken, teekenen, kenschetsen. 2. Een
juist kenmerk vormen van. / se -: Zich
kenmerken . Caraeteristique by .nw . : Kenmerkend, eigenaardig. / v.: -e eigenschap.
Kenmerk, -teeken. Wijzer (v. logarithme).
Caracterologie v.: Karakterkunde, -leer.
Carafe v.: 1. Karaf.
frappee: - ijswater. Cet homme est une
d'argent:
Hij is altijd even koel. 2. Hyacintenglas.
3. (lam.) Kop. 4. Flesch om grondels te
vangen . 5. (v o k ) De sigaar. Tenir en
Eindeloos laten wachten. Rester en -:
Met de gebakken peren blijven zitten. Etre
en -: Blijven steken. Bob restera en -:
Van Bob komt niets terecht. Carafon
m . : 1. (Likeur )karafje . Wijnkarafje ( in
restauratie), kalkoentje. 2. Koelvat.
Carag an m.: Erwtenboompje.
Caralbe : Caralbe. -isch. Les -s : De
kleine Antillen. Mer des -s: Caralbische
Zee.
Carambolage m,: Carambole. Jouer le
-: G. spelen. Carambole v.: 1. De roode
bal . 2. Carambolvrucht. Caramboler onov..
w.: Een carambole maken. (f ig.) Twee
vliegen in ben klap slaan. Carambolier
m.: Carambolboom. Carambouillage m.,
-ouille v.: Flesschentrekkerij. Carambouitieur m.: Flesschentrekker.
Caramel m.: Gebrande suiker. Ulevel.
Caramelage m.: 't Caramelmaken. Cara maisation v. en -iser ov .w . : (Het) met
gebrande suiker aanmaken. Tot g. s.
maken. (scheik.) (Het ) verharsen van
aldehyden • / se - : G. s. worden.
Carangue v.: Bastaardmakreel.
Carapace v . : ( Rugge )schild , schaal.
Carapacëe v.: Dier met een ruggeschild.
Carapat (t )age m.: Weghollen. Cara pat (t )er (se ) : (plat) 'm Smeren.
Caraque v . : Kraak (zeeschip). Porcelaine
Kraakporselein,
m.: Caracas-cacao.
Carassin m.: Kroeskarper. Carpe -:
Steeilkarper.
Carat m.: 1. - (de fin): Karaat. Or
a 24 -s: Zuiver g. Or a 23 -s: Bijna zuiver
g. Ignorant a 23 -s: Zeer dom. Sot a 24
-5 : Volslagen gek. Sot a 36 -s : Gek in
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folio. 2. - (de poids): Diamantkaraat
(4587 in 1 K.G. ). - metrique: Metrisch
k. (200 m.G . ).
Caratsch m. : Hoofdgeld (in Turkije).
Caravage (Le) : Caravaggio,
Caravane v . : Karavaan. (f ig.) Troep,
reisgezelschap . Kruistocht der Maltezers.
-s: Reizen en trekken. Caravanier m. :
Lastdierdrijver. . Karavaanreiziger. / bv..
nw . : Route -iere : Karavaanweg. Caravanserail m. : Karavaanherberg (in 't Oosten).
Caravelle v . : 1 . (vroeger) Groot Turkseh
oorlogsschip . 2. (thans ) Karveel (Portug.
schip ). Haringbuis. 3. z. carvelle .
Carbatine v . : Versche dierenhuid.
Carbet m.: Hut. (zeev.) Afdak.
Carbo -gazeux : Koolzuurhoudend. Car bon m. : Doorsiag (op carbonpapier ). Car bonarisme m. : Leer, genootschap van de
Carbonari (enkv. : -aro ) m .mv. : Geheim,
revolutionnair genootschap in Italie, dat
de eenheid van dat land beoogde, carbonaro,
-ari. Carbonatation v . : Omzetting in een
koolzuurzout. Carbonate m. : (scheik.)
Koolzuurzout. Carbonater ov .w . : In een
koolzuurzout omzetten. Door een stroom
koolzuur zuiveren. Carbone m. : Koolstof..
Oxyde de -: Kooloxyde. Papier -: Carbonpapier. . Un -: Een doorsiag. Carbone :
Met kool verbonden .Van kool. Carbonifere :
(a ardk.) (Steen )koolhoudend . -vervoerend .
Carbonique : (scheik.) Van koolzuur.
Gaz -: Koolzuur. Anhydride -: Kooldioxyde . Neige -: Sneeuw van koolzuurgas.
Carbonisation v . : Verkoling. Carboniser
ov .w. en se - : Verkolen. Door zwavelzuur
verkolen om de wol over te houden.
Carbonnade v.: Op kolen geroosterdvleesch,
in dikke saus gestoofd. Carbouille v .: Brand
in 't koren. Carburant m. : Stof die onbrandbaar gas van koolwaterstoffen voorziet om 't brandbaar te maken . Brandstof
voor den motor, stookmiddel. - national:
Mengsel van benzine en Spiritus. Carbu rateur m . : Toestel om koolwaterstoffen met
e lemen ten te verb in den , vergasser . Carburator
(auto)). Carburation v . : Verbinding van
kool met een ander element dan zuurstof .
Carbure m. : Carbied . - de plomb: Loodkool . Carbure : Met koolstof verbonden.
Carburer ov.w. : Met koolstof verbinden,
vergassen . Carburier m . : Carbiedfabrikant .
Carcaill . . . z. courcaill .. .
Carcajou m. : (soort) Das uit Labrador.
Carcan m. : 1. Halsbeugel (om aan
schandpaal te zetten ) . Condamner au -:
Tot de kaak -, den schandpaal veroordeelen.
2. Halsring (zwijn ) . Vrouwenhalsketting.
3. Knol, oud paard .
Cardasse v . : 1. Geraamte, karkas.
(f a m . ) Lichaam. C'est une -: Hij is een
loopend geraamte. 2. Romp, geraamte (van
voorwerp ). Met zijde omwonden ijzerdraad.
Brandkogel.
Cared m.: Carcellamp. / v. = Unite -:
Eenheid (voor de berekening) van lichtkracht .
Carcerule m . : (plan tk . ) Noot (vruchtvorm ) .
Carein m. : Krab. Carcinomateux :
Kankerachtig. Careinomatose v. : Kankerziekte .
Cardage m. : Het kaarden.
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Cardamine v. : Veldkers (plant). amere: Bittere v. - des pHs: Pinkster-

bloem . Cardamome m. : Paradijskorrels.
Cardan m. : Ring a la cardan, cardaansche
ketting, - ring, cardan-gewricht. Lampe et
la -: Scheepslamp in een c. r. balanceerend .
Cardasse v . : Kaarde (voor vlokzij ).
Carde v . :1 . Eetbare plantensteel (artisjok ) .
- poiree: - van snijbiet. 2. Kop van de
kaardendistel. 3. Kaarde. - en gros:
Schrobbelmachine. 4. Knot. Cardee v. :
Kaardevol. Carder ov .w . : Kaarden. Ververschen (vulsel van matras). Cardere
v. : Kaardendistel, kaardebol (- des fonIons). - des bois, - sauvage : Wilde -.
Cardeur,, -euse : Kaarder, -ster . - de
matelas : Iem. die 't vulsel van matrassen
ververscht. Carderie v. : Kaarderij .
Cardia m.: (ontleedk.) Maagmond.
Cardiace : (nat. hist.) Hartvormig. Car dialgie v . : Maag- ; hartkramp . Cardial gigue : Tot de maag- ; hartkramp behoorend.
Cardiaque bv.nw. : 1 . Van 't hart. Affection
-: Hartkwaal. Un (remede) -: 'n Hartsterking. 2. Van den maagmond (orifice
-). / m. : Hartlijder.
Cardinal bv .nw. : Voornaamst, gewichtigst. Les points -aux: De hoofdpunten (des
hemels ) ; de hoofdwindstreken. Nombres
-aux: Hoofdgetallen ; -telwoorden Autel -:
Hoofdaltaar. Messe -e: Plechtige mis . /
m. : 1. Kardinaal, een der 70 leden van
't H . College. - de curie : - die te Rome
resideert boven 't aantal k .-aartsbisschippen
Tel qui entre pape au conclave en sort -:

Hij die de meeste kansen had gekozen te
worden, wordt. overgeslagen. 2. Kardinaal
(roodkleurige vlinder, - schelp, - visch ).
(Jardinalat m. : Kardinaalschap. Cardinale
v . : Scharlaken lobelia. Cardinalice : Kardinaals- . Conferer la pourpre -: De waardigheid van k . verleenen. Cardinalisme
m. : Partij van den kardinaal Richelieu of
Mazarin. Cardinaliste m. : Aanhanger
daarvan .
(sardine v . : Scharretong, Cardineau
m. : Tong.
Cardio ... : (in samenst.) Hart-. Car diographe m .: Hartslagregistrator . Card io graphie v. : Registreering van den hartslag. Cardiologue m. : Specialist voor
hartziekten. Cardiopathe m. : Hartlijder.
Cardiopathie v. : Hartziekte. Cardio renal m . : Hart- en nierlijder. Cardio tomie v. : Hartoperatie. Cardiovaseulaire :
Van de hartvaten . Cardite v. : Ontsteking
aan 't hart. Hartmossel.
Cardon m.: (plantk.) Kardoen (artisjok ) . Cardonnette v . : (p la ntk . ) Kardoen . Stouwblok . Carduace : Distelachtig.
Les -es: De -en.
Careme m. : 1. Vastentijd. Viande de
-: V isch en groente . Arriver comme mars
en -: Altijd op denzelfden tijd komen.
Arriver comme maree en -: Juist van pas
komen. La veille de -: Vastenavond. La
mi--: Halfvasten. Vous nous mettez le
- Bien haul: Gij belooft iets, dat nog in
langen tijd niet gebeuren zal. Precher le
-: Gedurende de Vasten een reeks predikaties houden . 2. Het vasten. Faire son
-, observer le -: Vasten. Rompre le -:
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Verboden spijs eten. (f ig.) Faire de la
vie un -: Een te strenge levenswijze volgen.
Face - ,masque de -: Ingevallen, bleek gelaat.
Un amoureux de -: Een schuchtere vrijer.
S. Reeks van vasten-preeken. Caremeprenant (mu . -s-s) m.: 1. Vastenavond.
De drie slempdagen voor Asch (woens )dag.
2. Vastenavondgek.
Carenage m.: Het herstellen van de
scheepsromp, kieling. Helling (tale de -),
werf. Bassin de -: Droogdok.
Carence v.: 1. Waardeloosheid -., ontstentenis van roerende goederen. 2. Prodsverbal de -: Verklaring dat iem, niet meer
beschouwd wordt om waardig te zijn te
duelleeren. 3. (nieuw) In gebreke stelling.
Gebrek ; afwezigheid. Onmacht (om te
betalen). Maladie par -: Ziekte uit gebrek
aan vitaminen ontstaan. Etre en —:
Onbevoegd zijn. Prods-verbal de -: Proces
verbal om te constateeren dat de goederen
van den overledene waardeloos zijn. Carencer ov.w.: Verklaren dat iem, niet
meer duelleeren mag. / se -: In gebreke
blijven. Regime -ce: Dieet zonder voldoende vitaminen. Demeurer -cê: In gebreke
blijven.
Carene v.: 1. Buitenhuid -; scheepsromp
tot de waterlijn. Donner la - a: Kielen.
Abattre -, mettre en -: Over ben zijde doen
hellen. 2. (plantk.) Kiel. Carene: Gekield. Met vooruitstekend borstbeen. Carener ov .w . : Kielen.
Caressant: Liefkoozend, streelend. Vleiend, fleemend; aanhalig. Zacht, welwillend.
Langage -: Liefkozende naampjes, troetelnamen (b.v. Beppie; Bebert, Mimille).
Caresse v . : Liefkoozing, streeling . Zachte
aanraking ; aai. Uiting van vriendschap . Les
-s de la fortune : De begunstiging door
't geluk, 't toeval. Caresser ov.w .: 1.
Streelen, aaien, liefkoozen. Zachtjes strijken over (baard); - slaan tegen (oever).
- les epaules, - les ales de: Afrossen.
Graag drinken. 2. Vriendelijk
-laboutei:
toespreken, - bejegenen, vleien. Voedsel
geven aan (trots). Koesteren (plan); voeden
(hoop). - une chimere : Zich met een doode
musch verblijden. - un tableau: E. s.
likken. - un ouvrage: Met veel zorg e.
w. uitvoeren. 3. (fam.; spot) Een uitbrander geven aan.
Caret m.: 1. Touwwinder, haspel. Fil
(le -: Kabelgaren. 2. Karetschilpad.
Carex m.: (plantk.) Zegge.
. Cargaison v.: Lading. Het laden.
Cargo m., --boat (mu. --s) m.:
Vrachtboot. Cargue v.: Geitouw, raband.
Carguer ov .w .: (Een zeil) geien. - laten
zakken . (f a m . ) Uitdoen . / onov .w . : Overhellen.
Carl m.: Kerrie.
Cariatide z. cariatyde.
Caribou m.: Rendier uit Canada.
Caricaturable : Waard te worden voorgesteld op een spotprent. Carieatural:
Dat den aard heeft van een caricature v.:
Spotbeeld, -prent. Bespottelijk uitgedost
mensch. Onhandige navolging. Caricaturer ov.w.: Bespottelijk afbeelden. Caricaturiste m.: Spotprententeekenaar.
Caricolde: Vijgachtig, -vormig.
Carle v.: (dierk.) Beeneter. Wolf,
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tandbederf (- dentaire). (p la n tk . ) Steenbrand in ('t koren). - des arbres, - du
bois: Vervuring. - des murailles: Muurbederf. Caner ov.w.: Door bederf aantasten, wegvreten, vervuren. Dent cariee:
Aangestoken tand. Bois cane: Vervuurd
hout. /se -: Bederven, wegrotten. Brandig
voelen. Carieux : Aangestoken.
Carillon m.: 1. Klokkenspel, beierwerk.
Wijsie. Glasharmonica. Staande klok met
speelwerk (horloge a -). Bate a -: Muziekdoos. Montre a -: Horloge met slagwerk.
2. Vroolijk, levendig klokkenspel. Sonner
en - : Vroolijk spelen. S. a double -, trip le - :
Beieren . (f ig. ) A double -, triple -: Duchtig,
fiks, wakker. 3. (fam.) Gerinkel, geweld,
geraas. Faire un beau - es: Geducht op
zijn poot spelen tegen. 4. (p lant k.) Marietteklokje. Carillonne: Fête -e: Hooge
feestdag (die ingeluid wordt). Carillonnement m . : Gebeier . Carillonner onov .w . :
't Klokkenspel laten spelen, beieren. Veel
leven maken . Hard schellen .,/ ov .w .: Luiden .
Carillonneur m.: Beiaardspeler, beiaardier,
Carinaire v.: Kielmossel.
Carinthien: Bewoner van -. Uit Karinthie.
Carisel m.: Ruw linnen (voor stramien).
Carlin m.: 1. Mopshond. Nez de -:
Mopneusje. C'est comme les -s, la race en
est perdue wordt gezegd van iem, die zeer
trotsch is en zich eenig in zijn soort waant.
2. Carlino (Ital. munt).
Carline v.: Driedistel (- vulgaire).
sans lige: Zilverdistel.
Carlingue v.: (zeev.) Zaadhout. Mastspoor. Cockpit (vliegtuig) ; (fam.) „kist".
Carlisme m.: Aanhang van Don Carlos.
Carliste m.: Aanhanger van Don Carlos.
Carlovin.gien by .nw . : Karolingisch . /
m.: -er. Carmagnole v.: Vrijheidsdans;
-lied (le Revolutie). (soort). Wambuis.
m.: Volbloed Jacobijn. Soldaat der le
Republiek.
Carme m.: 1. Karmelieter monnik.
dechausse : Barrevoeter. Eau des -s:
Vrouwekruid op alcohol getrokken . 2. (s p el)
Twee vieren. Carmel m. : De berg Karmel
(le Mont -) . Entrer au -: Karmelieter,
- non worden. Carmeline v.: Vigogne wol.
Carmelite v. : Karmelieter non. / by.
nw . : L ichtbru in .
Carmin m.: Karmijn, -rood. Des Mures
de -: Helderroode 1. 1 bv.nw.: Karmijnrood.
Carminatif by .nw. en m. : Windverdrijvend, -brekend (middel).
Carmine : Karmijnkleurig (ook wagel) .
Carminer ov .w. : Karmijnkleurig verven,
- maken.
Carnage m.: 1. Bloedbad, slachting.
Faire ample - de, faire un grand - de:

Een b. aanrichten onder. Scene de - :
Moordtafreel. 2. Vleesch dat door de Wilde
dieren wordt verscheurd. Vivre de -:
Van gedoode dieren leven. Avide -, affame
de -: Bloeddorstig. 3. Aas, kreng..
Carnassier by .nw . : 1. Vleeschetend .
Die veel vleesch eet (mensch). Dent
-iere: Scheurkies. Instinct -: I. dat er
toe aandrijft zich met vleesch te woeden.
2. (f i g.) Woest, bloeddorstig. 1 m. :
Vleeschetend dier. Vleescheter (insect).
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Carnassiere v.: 1. Weitasch. 2. Scheurkies
(dent—) . Carnation v . :Vleeschkleur. Bus to
de —: Vleeschkleurige buste (op wapenschild) . Carnaval m. : Carnaval (van 6 Jan.
tot Aschwoensdag). Vastenavondpret. C'est
un vrai —: Hij is allerdwaaA uitgedost.
Carnavalesque : Van 't carnaval, evenals
op den Vastenavond. Carnavalier, -iêre :
Carnavalsgast. Came v.: 1. Slecht vleesch.
Kreng (scheldwoord). Knol. 2. Hoek.
Uitsnijding (pen). Came : Vleeschkleurig.
Alimentation —e: Vleeschvoeding.
Carneau m.: Trekbuis (oven). Carneler
ov.w.: Kartelen . Carnelle v . : Kartelrand .
Carnet m.: Opschrijfboekje, agenda.
Couponboekje. — de cheques: Chéqueboek.
— de bal: Balboekje. — de visite: Visiteboekje. — a souche: Blok. — scolaire:
Rapport. — de blanchisseuse : Waschlijst.
— kilometrique, - de parcours: Coupon-,
kilometerboekje.—d'assistance:Steunkaart.
— de caisse: Huishoudboek.
Carnette v.: Uitstekende rand (aan
flesehha ls ) .
Carnier m.: Kleine weitasch. Carnifieation V. en -fier (se) : (Het) vervleezen.
Carniole v.: Krain (Oostenrijk).
Carnique: Carnisch (e ) . Alpes —s.
Carnivore bv .nw . : Vleeschetend . I m . :
- dier. Carnivorite v.: Aandrift om vleesch
te eten. Carnosite v.: Vleeschwoekering,
wild vleesch.
Carogne v.: Kreng (scheldwoord).
Carolin: Van de Carolinische eil. Caroline v . : Carolina . Carolingien by .nw . :
Karolingisch. / m.: Karolinger.
Caroloregien : Uit -. Bewoner van
Charleroi.
Carolus (spr. -uss) m.: Koperen munt
van 10 deniers.
Caron m.: Charon (veerman der onderwereld).
Caronade v.: Kort scheepskanon.
Caroneule v.: Vleeschuitwas, lel. Zaddnerf. — lacrymale : Traanheuvel (in ooghock ).
Carotide v.: Halsslagader ' (artere —).
Carotidien : Van de halsslagader. Carotique : Van slaapzucht v6Or den dood.
Carottage m.: Aftroggelarij. Geldklopperij. Carotte v.: 1. Wortel, peen. —
champetre: Hoornsche w. Des cheveux —:
Roodachtig geelh., peenhaar. Vivre de —s :
Zuinigjes -; van afzetterijen 1. Jouer la —:
Bij 't spelen weinig inzetten. 2. Afzetterij;
(beurs) gapkoers. Pratiquer une —: Een
gapkoers maken. (fam.) Tirer une — (a
qn): Iem. iets a ftroggelen ; zijn dienst handig
verzuimen, lijntrekken. 3. Knot (tabak).
4. — de sondage: Boorkern. Carotter onov.w.: Weinig wagen bij 't spel. Handig
zijn dienst verzuimen, lijntrekken. I ov.w.:
Aftroggelen. Carotteur m.: Bang speler.
Aftroggelaar. Carotier m.: Bang speler.
Afzetter. Voor-den-gek-houder. (leger)Lijntrekker, slecht militair.
Caroube m. en v.: St.-Jansbrood. Hout
van den caroubier m . : St .-Jansbroodboom .
Carouge z. caroube.
Carpe v.: Karper. — miroitee: Spiegelkarper. Saul de —: Het snoeken (zwemmen) . Faire des sauts de —: Opspringen
uit de liggende houding en zich weer plat
Fransch-Nederlandsch. L
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op den buik laten neervallen. Miller comme
une —: Naar lucht snakken als een visch
op 't droge. — pellnee: K. die in katzwijm
ligt. Faire des yeux de — (pdmee): Veinzen
flauw te vallen; met schelvischoogen kijken.
Muet comme une —: Stom als 'n visch.
Ignorant comme une —: Dom als 'n uil. I
m.: Handwortel. Carpeau m.: Karpertje.
Poot-. Rhone-karper.
Carpelle m.: Vruchtblad.
Carpette v.: Karpet. Paklinnen.
Carpien bv.nw.: Van den handwortel. I
m.: Handwortelbeentje.
Carpier m.: Karpervijver. Carpillon
m.: Karpertje. Carpion m.: Gespikkelde
forel.
Carpo- : (in samenst.) Vrucht-. Carpologie v.: Vruchtenleer.
Carquois m.: Pijlkoker. Vider son —:
Al zijn scherpe zetten ten beste geven.
Carrare m.: Carrarisch marmer. j v.:
Carrara.
Carrassin m.: Baardelooze karper.
Carre v.: Hoek. Breedte op de doorsnede. Schouderstuk (jas). Neus (schoen).
Platte bodem (hoed, ketel). Avoir une
bonne —: Breede schouders hebben.
Carre bv .nw . : 1. Vierkant, -hoekig.
Nombre —: Kwadraatgetal. Racine —e:
Vierkantswortel. Bataillon —: Carre. Bonnet —: Doctorskap; muts van een geestelijke. Mots —s: Vierkantsraadsel. Tete —e:
Heldere kop; stijfkop; mof (Duitscher).
Homme — par la base: Man uit ben stuk.
Reponse —e: Rond, beslist a. Il est —
des epaules : Hij heeft breede schouders.
2.
Ecriture —e : Vierkant Hebreeuwsch
schrift. Trait —: Loodlijn. Vergue a trait —:
Vierkant getuigde ra. 3. Partie —: Uitstapje -, partijtje met z'n vieren (2 mannen,
2 vrouwen). Brelan —: Vier kaarten van
een kleur. ' Periode —e: Volzin die goed
afgerond is . (m uz . ) Phrase —e : Phr . van
vier gelijke maten. I m.: 1. Vierkant,
kwadraat. En —: Vierhoekig. — long:
Rechthoek. — d'un hombre: Vierkant,
tweede macht. Elever au —: In 't kwadraat
brengen. 2. Tuinbed. 3. Vijver. 4. Garth
(soldaten). Se former en —: Een - vormen.
5. Vierkante spier (— des lombes, - des
cuisses). — de mouton : Ribbestuk. — de
lard : Dobbelsteentje spek. — de cuir:
Lap lecler voor een paar schoenen. 6.
Totebel, kruisnet. 7. Muntstempel. 8.
Vak (schaakbord). 9. Papierformaat van
45 bij 56 c.M. Double —: - van 56 bij 90
c.M. 10. — d'un lit de bord: Raam waarop
de singels gespannen zijn. — des officiers:
Longroom. 11. Trapportaal. 12. (leger)
Afdeeling, „hok". Chef de —: Hokchef.
Carreau m.: 1. Vierkant, ruit. Pio&
a —x: Geruite s. Etoffe a petits —x: S.
met dobbelsteentjes. 2. Ruiten (in 't kaartspel). -kaart. Valet de —: Ruitenboer ;
(f ig.) lomperd. Se garder -, etre garde -,
avoir garde a —: Op zijn hoede zijn; een
slag om den arm houden. (f ig.; plat)
Mettre du cceur sur du —: Braken. Trailer
en valet de —: Met minachting behandelen.
3. — de reduction: Herleidingsvierkant.
4. — heraldique : Vierhoek op 't veld van
een schild. 5. Vloer-, wandtegel. Steenen
vloer. Coucher sur le —: Op den vloer
10
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slapen. Coucher qn sur le -: Tem. dood of
gewond ter aarde werpen. Rester sur le
-: Op de plaats (dood) blijven ; de 'lederlaag lijdzn. 6. Kribplaat (paard). Rand
(schip ) .7. (Glas )ru it (- de vitre) . Raampje .
-

electrique, - condensateur,, - de Franklin

Ruit -, lei van F. 8. Zit-, kniel-. Kantwerkers-. Speldenkussen. 9. Naaidoos.
10. Totebel, kruisnet. 11. Bloem-, groentebed. Door slooten omgeven weide. 12.
d'arbalete: Vierkante piji. Les celestes
-x, les -x de Dieu : Bliksemschichten.
Grove vijl. (Kleermakers )persijzer .
13.
14. Buikgangli entuberculose . 15. (v o 1k )
Schol. Oeverzwaluw. 16. Oogglas, monocle. 17. Opslag-, uitstalplaats. Groentemarkt (- de la halle). - des mines : Mijnterrein. 18. Vierkante passepartout om
deuren to openen. Carreautage m.: Verdeeling in vierkanten.
Carrêe v.: Vierkant zeil. Leisteen.
Onderstuk (veldbed). Houten stel dat de
bedgordijnen draagt. (muz.) Heele noot.
Carrefour m.: Kruispunt, viersprong.
Orateur de -: Volksredenaar. Langage
des -s : Zeer platte taal. Publier par tous
les -s : Uitbazuinen. La Venus des -s:
De publieke vrouwen van de straat. Carreger onov.w.: (z e ev . ) Veel zeil voeren .
Loeven. Carrelage m.: Het bevloeren met
tegels. Tegelvloer. Carreler ov.w.: Met
tegels bevloeren. Oplappen (schoen). Carrelet m.: Totebel. Vogelnet. Zeefraampje.
Schol. Paknaald. Kaarde. Driekante degen.
Liniaal met vier gelijke zijden. Carrelette
v.: Polijst-, gladvijl. Carreleur m.: Vloerenmaker. Reizend schoenlapper. Carrelier
m.: Tegelbakker. Carrelure v.: Oplapping (schoenen ). Lap .(oud, spot) Refaire son
ventre d'une bonne -: Eens goed schransen.
Carrement bw.: Vierkant. (f i g. ) Beslist,
ronduit, zonder omwegen. Y alter -: Er
geen doekjes omwinden. Carrer ov.w.:
"V ierkant maken, - hakken . (w isk . ) Tot
de tweede macht brengen. Een vierkant
berekenen van gelijken inhoud. In earth
laten scharen. (f ig.) Afronden. / se -:
Een hooge borst zetten. Eens recht op zijn
gemak gaan zitten. Een in 't oog vallende
plaats innemen. (s p el) De vierde man
worden.
Carrier m.: Trekduif.
Carrick m.: Kraag-, koetsiersjas.
Carrier m.: Maitre -: Ontginner eener
steengroeve. (Ouvrier) -: Steenhouwer.
Carriitre v.: 1. Steengroeve. 2. Ren-,
rij-, strijdbaan, -perk. Entrer -, descendre
dans la -: Zich in den strijd mengen.
Donner - a: Den vrijen teugel laten aan;
(f ig.) bot-, den teugel vieren, den vrijen
loop laten aan. Se donner - aux depens
de qn : Met iem. vrij den spot drijven. Se
donner -: Zich niet bedwingen, zijn lust
botvieren, losbarsten. 3. (fig.) Weg vol
moeilijkheden. Ouurir -; fermer la -: Geen
voorganger -; geen mededinger hebben.
4. Loopbaan, ambt, beroep. z. armes 2.
5. (Afgelegde) weg, loop. Fournir une
longue -: Lang achtereen loopen; - tot
hetzelfde doel worden gebruikt (z. 7).
Courir la meme -: Denzelfden weg volgen.
Courir la - de qn : Tern. trachten te verdringen. Faire - dans : Hoog opklimmen
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in. 6. Loop (gesternte). 7. Levensloop,
-weg, -wandel. z. achever 1. Fournir
une belle -: Een schoonen levensloop
achter den rug hebben. 8. La -: De diplomatie.
Carriole v.: Licht boerenrijtuigje.
Carrossable: Berijdbaar. Route -: Rijweg. Entrée -: Inrit.Carrossem.:1.Koets,
statiewagen. Router -, alter en -: Paard
en rijtuig houden ; (fig.) erg rijk zijn. Checal de -: Koetspaard ; (f ig.) lomperd . 2.
Roef op een scheepskampanje. 3. Schenkmand (voor flesch fijnen wijn). Carrossee
v.: Wagenvol. Carrosser ov.w.: In een
koets vervoeren. - de la voile: Snel voortgaan met een zeil. Carrosserie v.: Wagenmakerij. Wagen, bak. Koetswerk (auto).
Carrossier m.: Wagenmaker. Tuigpaard.
Carrousel m . : II ingsteken . Ringsteekveld, -baan. Ruiterfeest, -quadrille. Draaimo len . Tournooiveld .
Carrousse v. : Faire -: Zijn glas ledigen.
Carrure v.: Schouderbreedte. Etre trop
droit de -: In de schouders te nauw zijn.
Carry z. curry.
Cartable m.: Teekenportefeuille. Schooltasch . V loeiboek .
Cartayer (spr.. -e-ye) onov.w.: 't Wagenspoor vermijden, halfspoor rijden.
Carte v.: 1. Fijn bordpapier, kaartpapier. Stukje karton. Kardoespapier. z.
blanc (bv .nw . 3 ) . 2. Speelkaart (- a
(ouer). Battre -, meter les -s : Schudden;
(fig.) op goed geluk plaatsen aanwijzen.
Si vous n'etes pas satistait, prenez des -s:
Zoek dan maar wat beters. Faire la -:
Een slag maken. Fausse -: Slechte k.
(van een kleur slechts een). - fausse:
Valsche k. Filer la -: Een k. wegmoffelen
om te bedriegen. Etre premier -; dernier en
-: De voor-, achterhand hebben. Payer
en -: Niet den inzet behoeven te betalen.
Jouer -s sur table : Met open kaart spelen;
(f ig.) openlijk te werk gaan. Jouer sur
la mauvaise - : Op 't verkeerde paard
wedden. Voir le dessous des -s : In de kaart

kijken; (fig.) achter de schermen zien.
On ne sait jamais avec lui de quelle - it
retourne : Men kan nooit uit hem wijs
worden. A qui la -? Wie speelt uit?
Faire des tours de -: Met kaarten goochelen.
forcee: Kaart die men iem. tegen zijn
wil in handen speelt. (fig.) C'est la -

lorcee: Dat is een doorgestoken kaart.
Forcer la - a: Dwingen. Tirer -, faire
lee -s a qn : Iem. de kaart leggen. Chateau
de -s : Kaartenhuis ; licht gebouwd h. z.
brouiller (ov.w. 1 ) . 3. Landkaart (geographique). - muette : Blinde k. parlante , - ecrite: K. met namen. - marine,
- nautique : Zeekaart. Dresser la - de:
In kaart brengen. II a perdu la -: Hij is
de kluts kwijt. Savoir la - d'un pays: De
aardrijkskunde kennen ; (f ig.) weten waar
Abram de mosterd haalt. 4. Naamkaartje,
briefje. - postale: Briefkaart. - pneumatique: Stadstelegram. Portrait -: Portret
in visitekaartformaat. Echanger sa - (de
visite) avec : Tot een duel uitdagen. Ce
n'est qu'une - de visite : Dat is maar een
eerste poging. - d' electeur, - d' etudiant:
Identiteitsbewijs als kiezer; - als student.
d'identite: Identiteitsbewijs. Etre en
-
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Ingeschreven zijn bij de politie (als
publieke vrouw). 5. Spijs-, wijnkaart.
Zeggen wat men eten
Menu. Faire la
wil. La — payer): De rekening. 6. (f ig . )
Gelag. Carte -adresse (mu. —s--s) v.:
Adreskaart. Carte-calque (mu. —s—s)
v . : Kaartenet. Carte -correspondance (ma.
—s--s) v.: Kaart.
Cartel m.: 1. Schriftelijke uitdaging.
2. Uitwisselingsverdrag. 3. Schild. Naambordje (op schilderij). 4. Sierlijke lijst met
een uurwerk, - wandsieraad er op. 5. Wandklok . 6. Overeenkomst tusschen politieke
partijen. - producenten, kartel (1) . Carte v.: Postblad. Cartelle
lettre (mv.
v.: Muziekperkament. Fijn meubelhout,
inlegplankje. Zwalp (molen).
Carte -mandat (m y . —s--s) m.: Postwisselformulier.. Carte-menu (m y . —s—s)
v . : Spijskaart. Carte-quittance (mu. —s-3) v . : Lidmaatschapskaart.
Carter m.: Kettingkast, -trommel. Krukasbak, carter (motor).
Carte -reclame (mu. —s--s) v.: Reclamekaart. Carterie v.: Kaartenfabriek.
Carteron z. quarteron .
Cartitsianisme m.: Stelsel van Descartes of Cartesius. Cartksien m.: Aanhanger daarvan. j bv.nw.: Cartesiaansch.
Carte -telegramme (m y . —s--s) v.:
Postkaart die door een pneumatische Buis
wordt overgebracht. Carte -vue (mu. —s-s) v.: Prentbriefkaart.
Carthage v.: Carthago. Carthagéne v.:
Carthagena. Carthaginois : Carthager.
Carthaagsch . (f ig . ) ijandelijk
Carthame m.: Sal:Hoer. — des leinturiers : Bastaardsaffraan.
Cartier m.: Speelkaarten-. Prentbriefkaarten-. Landkaartenmaker. . Rug der kaart.
V isiteboekje . Kaartpapier .
Cartilage m.: Kraakbeen. Cartilagi nation v.: Kraakbeenvorming. Cartilagi neux : Kraakbeenachtig.
Cartisane v.: Stukje karton (met draad
er om ) . Cartographe m.: Kaartenteekenaar..
Cartographic v . : Kunst om kaarten te
teekenen. Cartographier ov .w . : In kaart
brengen. Cartomancie v.: Waarzeggerij
uit speelkaarten. Cartomancien , —ne :
Kaartlegger, -ster.
Carton m.: 1. Bordpapier (— de Mite).
Plakbordpapier (— de collage). — d'emballage: Bordpapier. Personnage de —:
Figurant, bijpersoon. En —, de —: Waardeloos, „van niks"; klankloos (stem). 2.
Stuk bordpapier. Boekband. Model. Lottokaart. Menukaartje. Verbeterblad. Insteekblad . Modelteekening, schets. Schets. Bijkaartje. Stalenboek. Portefeuille, map.
Battre le —: Veel kaartspelen. 3. Kartonnen
doos. portefeuille. — a chapeaux: Hoededoos. Rester dormir dans les —s: In den
doofpot geraken. Une piece qui reste dans
les —s: Een tooneelstuk dat niet gespeeld
wordt. — d'ecolier: Schooltasch. —
dessin : Teekenportefeuille . 4. Pap ieren
ringschietschijf (— de tir). Carton -clas seur (my . —s--s)m.: Losse band. Carton cuir m.: Ledercarton. Cartonnage m.:
Bordpapierwerk. -en band. Het in b. binden.
Cartonn6 : Ingena a id . Cartonner ov .w . :
In b. binden. Een vouwtje leggen in. 1
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onov .w . : (f a m . ) „Gokken ; 'n partijtje
spelen. Schieten. Cartonneur m.: Binder
van kartonneerwerk. Cartonnerie v.: Bordpapierfabriek. -fabricage. Cartonnier m.:
-maker. Doozen-, tasschenmaker. Ficheskast. Carton -paille m. : Strookarton.
Carton-pate m . : Pap ier -mAche . Carton pierre m.: Geglaceerd karton. Carton toile m . : Linnenkarton . Carton -tube
(my .—s--s) m.: Verzendrol. Cartophilie
v.: Prentbriefkaartenliefhebberij.
Cartouche v.: 1. Patroon, kardoes. —
a balle: Scherpe blanc: Losse -.
z. brider (ov .w . 1 ) . 2. K-artets . (f ig . )
Tirer a — sur: Met hatelijkheden overstelpen. 3. Paspoort. — jaune: Onteerend -.
4. Twee in elk. passende gelatinebuisjes
om een geneesmiddel in te nemen, ampul.
Klein busje (chocolade). m.: 1. Lofwerk
in den vorm van een kaart, waarvan een.
punt is omgekruld, sierlijke lijst, cartouche.
— de pale: Bijbeltekst. 2. d'artificier:
Kardoes. 3. Groote spitsboef. 4. Bijkaartje_.
5. Sigarettenbusje. Cartoucherie v.: Patronenfabriek . Cartouchier m. : Patroon.tasch. Cartouchiêre v.: Patroontasch (aan
't middel), -gordel.
Cartulaire m.: Verzameling van (ge.estelijke) oorkonden. Charterboek.
Cartusien : Van de Karthuizers.
Carus (spr. -uss) m.: Laatste stadium
van slaapziekte.
Carvelle v.: Karvielnagel (clou a —).
Carvi m.: Karwijzaad. -plant.
Caryatide v. : (Vrouwelijke) figuur die
als schoorzuil client.
Caryophyllee v.: Anjelierachtige.
Caryopse m.: Graanvrucht.
Cas m.:1.Ge-, toe-, voorval. (gene,esk.)
Geval. fortuit: Toeval. Par —: Bij toeval.
Dans le — oil; au — Voor 't geval dat,
ingeval. C'est le — de le dire : Met recht kan
men (dat) hier zeggen. C'etait le ou
jamais de ...: Nu of nooit moest men ...
En — de: In geval van. C 'est mon —:
Zoo gaat 't mij ook. C'est le — de mon
/are: Dat is 't geval met mijn broer.
Il n'est pas seul dans son —: Er zijn er nog
meer zoo. Posen le — que: Gesteld eens dat.
En -, au — que : Voor 't geval dat. Agir
selon le —: Naar omstandigheden handelen.
Cela change le —: Dat verandert de zaak.
Un — de guerre; - de divorce: Een reden tot
oorlog; - echtscheiding. — de cholera: Cholerageval. C'est le — d'agir: Er moet
gehandeld worden. 2. Feit, geval, vergrijp,
zaak. — royal, - privilegie: Vergrijp, waarover koninklijke rechters alleen mochten
oordeelen. — special : V., waarover de
Pairs alleen oordeelden. — reserve: V.,
waarvoor de biechtvader geen absolutie
mag geven zonder zijn meerdere geraadpleegd te hebben. — de conscience : Gewetensvraag, -zaak. ,Se Mire un — de conscience
de: Een gewetenszaak maken van. Tout
mauvais — est niable : Niemand komt graag
voor zijn schande uit. Etre dans un mauvais
- vilain —, son — est mauvais, - vereux,
- sale: Hij is er beroerd aan toe. Se mettre
dans un mauvais un —fficheux: Leelijk er
in loopen . 3. Etre dans le — de : In de ge-

legenheid zijn om; aanleiding hebben om.
Ik weet wat gij in uw

Je sais votre
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Casable---Casse -bras

omstandigheden noodig hebt. Faire (grand)
- de : (Veel) waarde hechten aan, hoogachten, op prijs stellen. Faire peu de de: Weinig geven om, geen acht slaan op.
Metire qn dans le - de: Iem. voor de noodzakelijkheid plaatsen om. 4. (taa lk.) Naamval. 5. (p la t) Faire son -: Zijn behoefte
doen. Montrer son -: Zijn achterste laten
zien, bv.nw.: Dof .
Casable : Dat men kwijt kan raken.
Casanier bv.nw.: Die graag thuis blijft,
huiselijk, „hokvast". Vie -ere : Huiszittend
leven. / m.: Hokvast mensch, „huismusch".
Casaque v.: 1. Mantel. Prendre la -:
Musketier worden. Tourner Vluchten;
(fig.) overloopen (naar partij) . 2. Livreijas.
Reis-, stofjas. Jockeybuis. 3. Schootblouse
(Yrouw). Casaquin m.: 1. (thans) Vrouwerilijfje. 2. (vroeger) Korte overjas.
Tomber sur le - a qn, secouer le - a qn:
lean. afrossen.
Cascade v.: 1. Waterval. - par elages:
Trapsgewijze de feu: Vuurregen.
Systeme des -s: Spanningenreeks. En -:
Tra psgewijs.. 2. Koerssprong. Sprang. (f )
Gril, opwelling. Une - d'eclats de rire:
Een schaterlachen dat van den een op den
ander oversprong. Discours qui va par -s:
Toespraak met horten en stooten. Des -s
amoureuses: Stormachtige liefkoozingen. Un
ucteur qui fait des -s: A. die (platte)
grappen in zijn rol voegt. Caseader onov.
w.: Grappen maken. - bij een rol voegen.
Los leven. Watervallen vormen. Met sprongen naar beneden gaan. Cascadeur, -euse :
Pretmaker. Los levende vrouw. Tooneelspeler die grappen invoegt.
Casearille v.: Cascarabast.
Caseatelle v . : Waterva lletje .
Caseavelle v.: Weesboontje.
Case v.: 1. Hut. Negerhut. La - de
l'oncle Tom : De Negerhut (van Mevr.
Beecher-Stowe). Le patron de la -: De
heer des huizes, „de baas van 't spul".
La - de qn: Iem. familie. 2. Afdeeling,
vakje, hokje. Ruit (schaak-, dambord);
veld (triktrak). Vak (register). Kastje
(schooltafel).
Caskeux : Kaasachtig. Caseification v.
en -Her ov .w. : (Het) verkazen (longwond
b .v . ) . Casëiforme : Kaasvormig . Caseine
v.: Kaasstof Caseinerie v.: Kaasstoffabriek.
Casemate v.: Bomvrij gewelf. Kerkerhol.
Vossen-, dassenhol. Casemater ov .w . :
Van kazematten voorzien.
Caser ov .w. : 1. In zijn hokje afdeeling
vak plaatsen. Twee schijven op een veld
zetten (triktrak). - qch dans sa tete:
Lets goed onthouden. 2. Onder dak brengen,
een postje vinden voor. Een onbezorgd leven
verschaffen (vooral door huweiijk) aan.
Case : Die bezorgd is. / se - Zich neerzetten. - een goede betrekking verschaffen.
Caserne v.: Kazerne. - a locataires:
Huurkazerne. Casernement m.: Huisvesting in k . Stelsel van inwoning in scho len .
Caserner ov .w. : In een k. onder dak brengen. In de school doen inwonen. f onov .w. :
In een k. liggen. Casernet m.: (zeev.)
Logboek. Werkliedenrol. Casernier m.:
Kazernewachter . / by .nw . : Kazerneachtig.
Casette z. eazette.
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Casêum (spr -omm) m.: Kaasstof.
easier m.: 1. Loket-, muziekkast.
Vak. - pour papier a lettres: Briefbestek.
- judiciaire: Strafregister. Posseder un judiciaire: Bij de justitie bekend zijn.
Avoir un j . abondamment garni : Heel wat
op zijn kerfstok hebben. - civil: Personenkaartstelsel. 2. Doos met vakken. monnaie: Geldbakje. 3. Stulpkorf.
Casilleux : Bros.
Casimir m.: Fijn, licht laken, kazimier.
Vest.
Casino m.: Kurhaus. Societeit.
Cas-limite (m y .onv .) m.: Grensgeval.
Casoar m.: Casuaris (vogel). -pluim
Caspien : Kaspisch.
Casque m.: 1. Helm. - a boule: - met
knop. - a pointe: Pickelhaube (Duitsche
soldaat).
a chenille : Raupenhelm (id.).
colonial: Helmhoed. - d'ecoute, recepteur : Hoofdtelefoon. - a meche :
Slaapmuts met 'n pluimpje. Avoir son
-: Fen rcesje aanhebben. Avoir son de pompier : Een kater hebben. Cheveux
releves en -: Hoog opgestoken haar. 2.
Oorijzer. 3. Uitwas (vogelkop ). Masker
(insect). 4. Helmvormige spoor (plant).
5. (dierk.) Cassis (weekdier). 6. (plantk.)
de Jupiter : Monnikskap. Casque :
Gehelmd . Casquer onov .w . : (Af )dokken
Casquet m.: Tuinhark. Casquette v. :
Pet. - d trois ponts: Hooge zijden -. II
est un peu Hij heeft een roes aan. Casquettier m . : Pettenkoopman . I b y .nw :
Petten-.
Cassable : Breekbaar. (f ig.) Vernietigbaar. Cassade v.: Leugen uit de grap.
Bod boven den inzet. Cassage m.: 't
Breken, - kleinslaan ; - kloppen.
Cassandre m . : (f ig . ) Belachelijke grijsaard . / v.: Cassandra. (f ig. ) Ongeluksprofetes . Cassandrisme m.: Rol van
belachelijke ouwe sok.
Cassant :1. Broos, breekbaar. Poire -e:
Knappende peer. - a chaud ; - a froid:
Warm-; koudbreukig. 2. Scherp bits;
uit de hoogte. 3. Stijf, hoekig (plooi).
Cassation v.: Vernietiging (vonnis), verbreking. Se pourvoir en -: In cassatie
gaan. Cour de -: Hof van cassatie.
Cassave v.: Maniokmeel ; -brood.
Casse v.: 1. Vuurvast bekken. Schepnap.
- a rot: Braadpan. 2. Letterkas. Bas de -:
Onder-. Haut de -: Bovenkas. La misc en
-: Het distribueeren. Les bas de
les
haul de -: De kleine -, de groote letters. 3. Cassia (plant; purgeermiddel).
4. Het breken. De breuk. La bonne repond
de la -: De meid moet de breekschade betalen . Franc de -: Vrij van breekgeld. Sans
Onbeschadigd. (f i g.) Payer la -: De
schade b. 5. (fig.) Ontslag. Donner de la
a: Ontslaan. 6. (fig.) Schade; een
beroerde historie, een perkara. Gare la -!
Red je uit 't gedrang I Casse (z. easser )
bv.nw.: Gebroken. Afgeleefd. Col -:
Omgeslagen board. Voix -e : Vermoeide -,
zwakke s. Pois Spliterwt. Navire -:
S. waarvan de kiel niet recht is. (f ig.)
Payer les pots ---s : Het gelag betalen.
Diep gebogen. Les jambes -es:
-endux:
Met knikkende knieän. Casse -bras (my.
an y .) m.: Tegenvaller.
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Casseau m. : Letterkast voor de defekten.
Smoutkast.
Casse-bouteille (mv .onv .) m . : (n a t k . )
Flesschenbreker. Casse-cacao m.: Cacaobroker . Casse -cou (mu .onv .) m.: 1.
Halsbrekende plaats. Staande ladder, waarvan de steun dun is. 2. Waaghals. Agir en
Onbezonnen te werk gaan. 3. (bij 't
blindemannetje) Opgepast I Crier — a qn:
Iem. voor 't gevaar waarschuwen. bv.
.onv .)
nw.: Waaghalzerig. Casse-eul (mv.
m.: Val op z'n achterste. Casse-croilte
(mu. onv.) m. : Sehafthuis, -lokaal.
Schaften ; schaftuur. Casse-fil m.: Draadsterktemeter. electrique : Draadbreukmelder. Casse-fonte (mv .onv .) m.: Slooperij van oud ijzer. Casse -gouttes (mu .
onv.) m.: Druppelring (om flesch). Cassegueule m.: Foezelbrandewijn. Casselunettes (mu . onv.) m. : Korenbloem.
(plantk.) Oogentroost, euphrosia.
Cassement m.: Het breken. — de fete:
Hoofdbreken, soesah; oorverdoovend leven.
Casse-mottes (mu. onv.) m.: Kluitenbreker. ( y olk)
1 Witstaart (vogel ) . Casse museau (mv .onv .) m.: Muilpeer. Sneeuwbal (gebak). Casse-noisettes (mu .onv.) m.:
Notenkraker. Une figure en —: Een gelaat
waarvan kin en neus bijna bij elk. komen.
Casse-noix (mv .onv .) m.: Notenkraker
(ook een vogel). Casse-pierre (mv .onv .)
m.: Steenbreek (plant). Glaskruid (plant).
Bikhamer. Casse-pierres (mv .onv .) m.:
Steenbreker. Casse-poitrine m.: Sterke
brandewijn.
Casser ov .w . : 1. (Ver )breken , doorbreken ; kraken (noot) ; stukslaan (arm);
uitslaan (tand uit mond) ; inslaan (hersens,
ruit ) ; (p la t ) wisselen (papier,, geldstuk ) . z .
payer (ov.w. 2). — le cou a: Den hats breken van; (fig.) ongelukkig maken ; aanspreken (flesch). (fig.) Se — le cou, - lee
reins : Zijn betrekking verliezen ; zich in
den grond helpen. (fig.) — les vitres:
Niets ontzien, publiek schandaal maken.
— une croilte: Een stukje eten (zonder omslag
te maken); schaften. Veux-tu uenir — la
crotite? Wil je familiaar bij me komen
eten? N 'en — que d'une dent: Maar even
van lets proeven. Cela lui a casse bras et
jambes : Daar is hij kapot van. Se — le
nez, la figure : Zijn neus schenden (door
een val), een bloedneus oploopen; (f ig.)
niet slagen. Se — le nez a la porte de qn:
Iem. niet thuis vinden. — lee os a qn:
Iem. afrossen. — la tete a qn : Iem. de hersens inslaan; (f ig.) veel zorg veroorzaken;
- de ooren doof schreeuwen ; - benevelen. J'en
ai la tete cassee : Mijn hoofd loopt 'er van om.
Se — la tete: Zich het hoofd breken. Se — la
life a une science : Zich met ijver toeleggen
op e. w. Se — la tete contre lee mars: Van
wanhoop met 't hoofd tegen den muur loopen.
Ce vin casse la tete: Die w. is koppig. (fam.)
Cela vous la casse, hein? Daar sta je verbluft
van, he ? Cela casse tout : Dat is onvergelijkelijk . Cela ne casse Tien : Dat is niets bijzonders .
.4 tout Ongelooflijk, onbeschrijflijk,
waar je van omvalt. 2. Verzwakken, ontzenuwen . Il s'est casse la voix: Hij heeft
zijn stem bedorven . 3. (recht) Vernietigen .
4. Afzetten, -danken, ontslaan (— de son
grade). -- qn aux gages : Iem. zijn bezol-
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digde betrekking ontnemen; (fig.) - zijn
invloed doen verliezen. / onov.w.: Breken,
scheuren. Tout casse: Alles is tijdelijk.
se —: Breken, gebroken worden (z. Gasser
1 en 2) ; gebrekkig worden (grijsaard). Se
la —: Er van door gaan. Casserie v.:
Brekerij.
Casserole v.: 1. Kook-, braadpan. — a
bec : Tuitpan. 2. (f ig.; plat) Verrader,
verklikker. Politiespion. Casserolee v.:
Pan vol.
Casse-tete (mv .onv .) m.: 1. Knots.
Ploertendooder; wapenstok (der politicagenten ). (f ig. ) Zware wijn. Vermoeiend
lawaai. Moeilijk werk, hoofdbreken. —
chinois: (soort ) Legkaart ; (f ig. ) moeilijke
puzzle. 2. (zeev.) Blokkenet.
Cassetin m.: Bak (voor metaal). Letterkasvakje . — du diable: Hel. Cassette v.:
Kistje, doosje met vakjes. Persoonlijke kas
(vorst).
Casseur m.: Breker. — de pierres:
Steenklopper. . z. assiette 7. / bv.nw.:
Lutes-vows -euse ? Breek je veel?
Casside v.: Schildpadtorretje.
Cassie v.: Mimosa (struik en bloempjes).
Cassier m.: 1. Cassiaboom. 2. Bok
(letterkas).
Cassin (Mont): Monte Cassino.
Cassine v.: Buitentje. Krotje.
Cassiopee v.: (sterrenk.) Kassiopea.
Cassis (spr . -iss) m.: 1. Zwarte aalbes.
-seboom. Bessen op brandewijn. 2. Gootje.
(sport) Geul
goot in den weg.
Cassiterides v .mv . : Tin-, Scilly-Ellanden . Cassiterite v.: Tinperoxyde, tinsteen,
-erts.
Cassole v.: Lijmpotkomfoor. Cassolette v.:1. Reukvat.— de poche : Loddereindoosje. (spot) Quelle —1 Wat 'n stank! 2.
(bouwk.) Vuurpot (aan gevels). 3. (plantk.) Damastbloem.
Casson m.: Glassplinters, -afval. Gebroken cacaoboonen . - suiker . Cassonade v.:
Bruine suiker. — blanche : Basterdsuiker,
Cassoulet m.: Ragout van witte boonen.
Pannetje daarvoor.
Cassure v.: Breuk. Vouw (in stof ).
Castagnette v.: Dansklepper, castagnet.
Caste v.: Kaste, menschenklasse, scherp
afgescheiden stand. Esprit prejuges de —:
Klassegeest; -vooroordeelen, standengeest.
Castel m . : Heerenhuis . (v ro e ger ) Kasteel.
Castilian: Kastiliaan. -sch. Castille v.:
1. Kastilie. 2. Gekibbel.
Castine v.: Toeslag van calciumcarbonaat, - vloeispaath.
Castor m.: Bever. -huid. Kastoor. Kastoren hoed. Zeeofficier die niet graag vaart.
Huile de —: Ricinusolie. I bv.nw.: Beverkleurig. Castoreum (spr. -omm) m.:
Bevergeil. Castorine v.: Laken van beverhaar en wol.
Castrametation v.: Kunst van legerplaatsen op te slaan, legeringskunst.
Castrat m.: Ontmande (zanger). Castration v.: Ontmanning. Wegneming der
stuifmeelkolfjes. Castrer z. chiltrer.
Casualite v.: Toevalligheid.
Casuarine v.: Casuarisboom.
Casuel bv.nw.: Toe-,wisselvallig, onzeker. Dat men niet door erflating verkrijgt
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(ambt ) . (ta a lk . ) Van tle naamvallen . Desinences -les: Naamvalsuitgangen. I m. :
Verval, buitenkansjes. Casuellement : Toevallig.
Casuiste m. : Godgeleerde die gewetensvragen bestudeert. Iem. die zich met haarklooverijen bezighoudt. Casuistique v. :
Gevalsleer (onderdeel van de godsdienstleer,
dat de oplossing van gewetensvragen behandelt ) . Lust tot haarkloven.
Catabolisme m.: Omzetting in stof van
eenvoudiger vorm. Verwording.
Catabrosa m. : Watervlotgras.
Cataehrëse (spr. -kre-) v.: Oneigenlijk
gebruik van een woord in verband met een
ander (b .v. le bee d'une plume, la tete de
la classe). Verkeerd gebruik.
Cataclysme m. : Hevige omkeering.
Zondvloed. Natuurlijke ramp. Cataelysmien, -ique: Van een hevige omkeering,
alles vernietigend.
Catacois z . cacatois.
Catacombe v. : Onderaardsch (dooden )gewelf .
Cataeoustique v.: Leer van de terugkaatsing en de breking van 't geluid. /
bv.nw.: Van die leer. Catadioptrique v.:
Leer van de terugkaatsing en de breking
van 't licht. / bv.nw. : Van die leer.
Catad (o )upe v. : Rivierwaterval.
Catafalque m. : Prachtige stellage in de
kerk, waarin de lijkkist wordt gezet, of
die een lijkkist voorstelt.
bv.nw.:
Cataire v . : Kattenkruid.
Geruisch (als 't spinnen
Fremissement
van een kat).
Catalan : Catalaan. -sch. Couleau
Knipmes. Catalanisme m. : Onafhankelijkheidsbeweging in Catalonia. Catalaniste
m.: Voorstander daarvan.
Catalaunien, -ique : Catalaunisch. Les
Champs -s : De catalaunische velden (bij
Chalons-sur-Marne ; Attila, 514 ).
Cataleetes m .mv . : Bloemlezing, fragmenten. Cataleetique : Onvolledig.
Catalepsie v. : Verstijving, zinvang.
Cataleptiforme: In den vorm van zinvang.
Cataleptique bv.nw.: Door een zinvang
getroffen. / m.: Lijder aan zinvang. Acces
Aanval van beroerte.
Catalogue v. : Catalonia.
Catalogue m. : Naamlijst, register, catalogue . Rayez Bela de votre Reken maar
niet daarop. Faire le - de: Opsommen.
Cataloguement m. en -guer ov .w.: (Het )
catalogiseeren, - vervaardigen van een naamlijst van.
Catalpa m. : Trompetboom, catalpa .
Catalyse v.: (scheik.) Reactie ontstaan
door de aanwezigheid van zekere stoffen, die,
schijnbaar zonder tusschenbeide to komen,
die reactie doen plaats hebben. Catalyseur :
Die catalyse doet ontstaan. / m.: CatalyBator.. Catalytique: Van catalyse.
Catamênial: Der menstruatie. Catamêniee v.: Menstrueerende vrouw.
Catananehe v. : Blauwe stroobloem.
Cataplasme m. : Pap, omslag. Mengsel
van koemest en klei. (f ig. ) Pleister op de
wonde. Appliquer des -s a: Pappen.
Cataplexie v.: (geneesk.) Lichaamsverstijving.
Catapulte v. : Werptuig der Ouden •
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Catapulter : Omschieten. Catapultueux:
Dol. Opzienbarend door 't heel ongewone.
Cataraete v. : 1. Waterval. Stroomverval. (f i g . ) -s du ciel: Hemelsluizen .
(f ig.) -s sonores : Klankenzee. 2. Grauwe
staar. Faire l'operation de la -: De staar
lichten. - noire: Zwarte eerie: Groene
staar. 3. Plungeerende zuigpomp. Cataracts: Waarop de staar is, die de s. heeft.
Cataracter (se) : De staar krijgen.
Catarrhal : Uit zware verkoudheid voortkomend . Catarrhe m. : Zware verkoudheid met slijmafscheiding. Catarrheux:
Die (een ) catarrhe heeft. Met slijmafscheiding.
Catastase v.: Derde deel der tragedie,
waarin de belangstelling 't levendigst is.
Vorm (ziekte). Habitus (lichaam).
Catastrophe v. : Plotselinge omkeer in
iem. gunstig lot. Ramp. Ontknooping van
een epos of treurspel. Catastrophique:
Van (den omvang van) een ramp, catastrop l iaal. Catastrophisme m.: Leer dat
de geologische verschijnselen door plotselinge katastrophen ontstaan. Catastrophiste m.: Voorstander dier leer.
Catau v.: Lichtekoo i .
Catechese v Onderricht in de godsdienstleer (in de eerste Christenkerk ). Catechitte m. : Onderwijzer daarin (id. ). Catechetique : Met vragen en antwoorden.
Catechiser ov.w. : Godsdienstonderwijs geven aan. (fig. ) De les lezen, doorhalen,
kapittelen. Zijn rol . roorzeggen, inpompen.
Cateehiseur m.: Iem. die de les leest. Catechisme m . : 1 . Godsdienstonderwijs, leering,
catechisatie. Faire le -: geven ; (fig. )
de les lezen. - de perseverance: Godsdienstonderwijs dat men ontvangt als men reeds
is aangenomen. 2. (f ig. ) Wijze zedeles. 3.
Vragenboek ; boek over godsdienstleer, catechismus. (f ig.) Il sail son -: Hij is goed op
de hoogte. Reciter comme son -: Van stukje
tot beetje oplepelen. 4. Handboek, vraagbaak. 5. - poissard: Verzameling vloeken
en scheldwoorden. Cate,ehiste m. : Godsdienstonderwijzer. Iem. die de les leest.
Catechumenat (spr. -ku-) m.: Tijd waarin
men catechisant is. Cateehumêne (spr.
-ku-) m. : Leerling van een godsdienstonderwijzer, catechisant.
Categoric v . : 1 . (w ij s b ) Denkvorm . 2.
Afdeeling. Klasse, rang, slag, soort. Categorique bv .nw : 1. (w ij s b ) Die iets beslist
toekent. Onvoorwaardelijk, afdoend. L'im
peratif 't Zedengebod in ons, de categorische imperatief. 2. Stellig, zonder omwegen, beslissend. Un ton -: Een besliste
Loon. Categoriquement bw. : Zoodat er
geen twijfel overblijft, duidelijk en juist.
Categorisation v. en -iser ov .w . : (Het)
indeelen in klassen.
Catgut (spr. katgut") m.: Verband-,
hechtdraad.
Catharte m.: Aaskraai.
Cathartique bv.nw. en m.: Bloedzuiverend -, purgeer (midde I ) .
Cathedral bv.nw. : Waar de bisschopszetel gevestigd is. Chanoine Kanunnik
die zetelt in 't kapittel van een eathedrale v.: Dom-, stiftskerk (eglise -).
Catheretique bv.nw. en m. : Zwak
brandend (middel).
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Catherine v.: Katharina. - le Grand,
la Grande -: Catharina II (van Rusland) .
z. collier. Catherinette v. : Ka atje (v o lk )
0 .-L .-Heersbeestje

Cathête v.: Rechthoekzijde. Catheter
m.: Blaaspeiler.. Catheti.riser ov .w . : Met
een peilstift onderzoeken Catheterisme m. :
Inbrenging van een peilstift. Cathetometre m.: Hoogteverschilmeter.
Cathleia m.: (plantk.) Cathleia.
Cathode v.: Negatieve pool, - electrode.
Cathodique : Van de negatieve pool,
cathode-.
Catholieiser ov.w.: Katholiek maken.
Catholieisme m.: Katholieke godsdienst.
Catholieitê v.: 1. Rechtgeloovigheid. 2.
De geheele Kath. wereld. Registre de -:
Kath. burgerlijke stand. 3. (f ig . ) Zuiver- ,
behoorlijkheid. La - socialiste: De zuiverheid in de leer der soc. partij. Catholieon
tn.: Middel tegen alle kwalen. Catholique
by .nw. en m.: 1. Van de Kath. kerk,
Katholiek. Sa Majeste -: De koning van
Spanje. - d'Armenie: Primaat der kerken
in Klein-Azie. Cela n'est pas -: Daar is
een luchtje aan, dat is niet echt, - niet
regelmatig. 2. Algemeen. Fourneau -:
Oven voor allerlei scheik. bewerkingen.
Catholiquement: Volgens de Kath. kerkleer ., Catholisant: Naar 't katholicisme
neigend (mensch). Catholisation v. en
-iser ov.w.: (Het) tot de Kath. kerk
bekeeren, (het) Katholiek maken.
Cati m.: Persglans (op stoffen).
Catilinaire v.: Hevige redevoering tegen
Catilina (f ig . ) U itva 1, strafrede.
Catillae, -ard m.: Winterstoofpeer.
Catimini (en): Heimelijk, stilletjes.
Catin v.: Lichtekooi. f m.: Bekken (voor
vloeibaar rnetaal).
Catir ov .w . en -issage m . : (Het )
persen, glanzen (stof). . (Het) verguldsel
aanbrengen. Catisseur m.: Glanzer. Callssok m.: Verguldersvoegmes.
Catogan z. eadogan.
Caton m.: 1. Cato (Romein). 2. Streng
zedelijk man. Catonien: Gestreng.
Catoptrique v.: Leer van de terugkaatsing der lichtstralen. 1 bv.nw.: Dat daarop
betrekking heeft. Telescope -: Spiegelverrekijker.
Cattegat (spr. -ga) m.: (aardrijksk.)
Kattegat.
Catulle m.: Catullus (dichter en voornaam).
Cauealide v., -ier m.: (plantk.)
Ca ucalis
Caucase m.: Kaukasus. Kaukasie (provincie ). Caueasien, -ique bv.nw. en m.:
Kaukasisch. -ier.
Cauehemar m.: Nachtmerrie.
Cauehois : Uit 't land van Caux.
Caudal : Van de staart. (Nageoire) -e:
Staartvin. Caudataire m. : Sleepdrager.
Etre le - de: In alles navolgen. Cantle:
Gestaart.
Caudebee m.: Vilten hoed.
Caudex m.: Stam. Wortels. Caudieule
m.: Steeltje der stuifmeelknotsjes.
Caudines z. fourehe 5.
Caudrette v.: Gebbe (net).
Cauleseent: Gestengeld. Cauli...: (in
9amenst.)
Caulicole
v.:
Stengel-.
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(b o uw k . ) Sierstengel (aan zuil ) . b y .nw . :
Op stengels groeiend. Caulieule v.: Stengeltje. Caulinaire : Stengel-.
Cauris (spr. ko-riss) m.: Schelpje (als
geld gebruikt).
Causal : Oorzakelijk. (taalk.) Redengevend. Causalitê v.: Verband tusschen
oorzaak en gevolg, oorzakelijkheid. Causant :1. Veroorzakend. 2. (nieuw) Spraakzaam . Causatif : (t a a 1 k . ) Redengevend .
Voix -ive: Het werkw. faire gevolgd door
een inf. Causation v.: Veroorzaking.
Cause v . : 1. (w ij s b . ) Eerste beginsel,
oorzaak. La - supreme: God. - finale:
Einddoel. - premiere: Grondoorzaak. 2.
efficiente: Werkende
Oorzaak.
occasionnelle : Aanleidende Etre - de
qch: De oorzaak zijn van, schuld hebben
aan. A - de: Wegens, om, ter wille van.
A - de vous: Om uwentwil. A - que:
Omdat. 3. (Beweeg)grond, -reden, aanleiding. A juste -: Met alle reden, met
recht. Et pour -: En dat op goede gronden,,
niet zonder reden. Pour - de sante: Om
gezondheidsredenen. 4. Rechtsgrond. A
ces -s : Om die redenen, uit aanmerking
hiervan. - d'une convention, - obligation:
Voordeel dat ieder der partijen van de
tegenpartij verwacht. 5. (Rechts)zaak,
proces. - celdbre: Geruchtmakende zaak,
sensatieproces. (fig.) Plaider la - de qn:
Voor iem. in de bres springen. II est hors
de -: Hij is niet bij dit rechtsgeding
betrokken; hij heeft daarmee niet to maken. Avoir gain de -, a. - gagnee: Een
proces winnen; gelijk krijgen (twist).
Obtenir gain de -: Zijn zin krijgen. Donner
gain de d. gagnee Gelijk geven.
Etre en -: Betrokken zijn (in rechtszaak);
kwestie zijn over. Sa probite n'est pas en
- est hors de -: Zijn eerlijkheid is boven
alien twijfel verheven, - blijft buiten beschouwing. Mettre en -: Betrekken (bij ).
Mettre mise hors de -: (Het) ontslaan
van rechtsvervolging. z. kat 1. Parler -,
agir en connaissance de -: Wel weten wat
men zegt
doet. 6. Zaak, partij, belangen
die men voorstaat. La - publique: Het
algemeen belang. Attirer qn a sa Iem,
voor zijn partij winnen. Faire - commune:
Gemeene zaak maken. Prendre fait et pour : Het opnemen voor. La C- : De Dreyfuszaak ; de goede zaak (der socialisten),
Causer onov.w.: 1. Keuvelen, kouten,
praten. - de la pluie et du beau temps, de choses et d'autres : Over koetjes en kalfjes
praten. - en Pair, - pour ne rien dire:
Kletsen. C'est assez cause: Genoeg daarover. 2. (ong. bet.) Babbelen. Uit de
school klappen. 3. (nieuw) Onderhandelen . / ov .w . : 1.- litterature, - art: Over
letteren -; - kunst praten. 2. Veroorzaken,
verwekken, aanleiding geven tot; berokkenen, aandoen (verdriet). Causerie v.:
Gekeuvel, gekout, praatje. - litteraire;
- dramatique : Artikel voordracht (eenvoudig) over letteren; - theater. Causette
v.: Praatje. Faire la - un bout de -:
Een praatje maken. Causeur bv.nw.:
Praatziek. La joie est -se: Vreugde uit zich
gaarne door babbelen. m.: Prater. Babbelaar, langtong. Causeuse v.: Praatster.
Babbelaarster. Canapé voor twee personen.
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Causse m.: Kalkachtige hoogvlakte. /
v.: Mergel. Koperen melkvat. Caussenard : Bewoner van La Causse.
Causticite v.: Invretende kracht, scherpte. (f ig . ) Bijtende (spot )zucht . Caustique :
Invretend, brandend . (f ig. ) Scherp , hekelend, bijtend, spottend. / m.: Bijt-, brandmiddel. I v.: Brandlijn. Caustiquement :
Bijtend.
V. : (o u d) Loosheid . Absolution
Cautele v
a -: Vergiffenis onder voorbehoud. Cauteleusement en -eux: Loos, sluw, geslepen.
Cautere m.: 1. Brand-, bijtmiddel;
-ijzer. z. jambe 1. 2. Kunstmatig opengehouden zweer. Cauterisation v. en -iser
ov.w.: (Het) branden, - toeschroeien. ongevoelig maken.
Caution v.: 1. Borgtocht, -stelling.
Donner - , fournir -: Borg zijn. z. acquit
2 en bourgeois (bv.nw. 1). Societe de
-: Maatschappij voor borgstelling. Sujet
a -: Niet te vertrouwen, die bevestiging
verdient (tijding). - judicalum solvi:
Borgtocht dien een vreemdeling stort om
in Frankr. te procedeeren. 2. Borg. J'en
suis -: Ik sta daarvoor in. Cautionnement
m.: Borgstelling, -tocht. Waarborgsom.
Overeenkomst van borgstelling. Het verschaffen van een borg. Cautionner ov.w.:
Borg blijven -. (fig.) Instaan voor, „dekken". Dekking storten voor.
Cavage m.: Kelderhuur. Opslag. Uitgraving.
Cavagnole m.: (soort) Lotospel.
Cavalcade v.: Rit te paard. De ruiters.
- historique : Historische optocht (te
paard ) . Cavaleader onov .w . : Rijden . U itrijden (uit de manege). Cavaleadour m.:
(Ecuyer) --; Hofstalmeester. Cavale v.:
Merrie. (dichtk.) Ros. Cavaler (se): 'm
Smeren. Cavalerie v.: 1. Ruiterij. Grosse
-: Zware - (kurassiers). - de ligne:
Dragonders. - legere : Lichte - (jagers).
2. Alle paarden eener (tram-, rijtuig)
maatschappij (- industrielle). 3. Wisselruiterij. Cavalet m.: Schuif aan glasovendeksel. Cavalier m.: 1. Ruiter, man te
paard. Etre bon -, - bonne -iere : Goed
kunnen rijden. 2. Kavalerist. 3. Paard
(schaakspel). 4. Edelman, heer. Les -s:
De Koningsgezinden (Engeland). 5. Heer
die een dame begeleidt, cavalier. - servant: Man van de wereld die zich geheel
aan de dame zijner keuze wijdt. 6. Danser.
7. Man van de wereld, gentleman. 8.
Papierformaat van 46 a 60 c.M. of 48
a 61 c.M., groot mediaan post. 9. Hoogte
die het fort bestrijkt. 10. Aardhoop. 11.
Kram. Ruitertje (klein gewichtje). Overlangsche grondbalk. I bv.nw.: Los, ongedwongen. Fijn beschaafd. Onbeschaamd,
onbetamelijk. In vogelvlucht, van boven
of (gezicht) . Voor ruiters bestemd; ruiter-.
Route -iere : Ruiterweg. A la -iere : 1.
Schrijlings. 2. = Cavalierement : Vrijpostig, ongegeneerd. (vroeger) Hoffelijk.
Cavatine v.: Korte aria na het recitatief, zonder reprises.
Cave bv.nw.: Hol (ook ader). Ingevallen (wang). Diepliggend , (oog). Onvolledig (maanjaar). / v.: 1. Kelder.
Alter de la - au grenier: Van den hak op
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den tak springen; van 't eene uiterste
in 't andere vervallen; onregelmatig schrijyen. 2. Wijnkelder. Avoir 3 annees de -:
3 jaar in 't vat zijn. 3. Likeurkeldertje,
-stel. 4. Klaargelegd speelgeld. Caveau m.:
1. Wijnkeldertje. Le C-: Herberg waarin
liedjeszangers bijeenkwamen (18e eeuw).
La Clef du C- : Hun liedjes. 2. Keldertje
(brandstof). 3. Grafkelder. - de famille:
Familiegraf. 4. (Brand)kluis. - blinde:
Brand- en inbraakvrije kluis.5.Sousterrain
met een groep liedjeszangers of voordragers.
Caveee : Cheval gris - de noir, - de
more : Grijs paard met zwarten kop. Cavecon m. : Neuspranger. (f ig. ) Middel
tot beteugeling. Donner un coup de - ez:
Op de vingers tikken.
Cavee v.: Holle weg. Kelder vol. Kerf.
Caver ov .w . : Ondergraven , uithollen .
Hol doen staan. - le corps: Het bovenlijf
voorover buigen, de buik intrekken. I
onov .w . : (s p el) Een zekere som gelds
uitleggen. I se -: Invallen. Cavernaire:
In holen levend. Caverne v.: 1.' Spelonk,
hol. Ours des -s: Holenbeer. 2. Moordhol.
3. Holte (in long). Caverneux: Vol
spelonken, - holten. (ontleedk.) Sponzig.
V oix -se: Grafstem. Rale -: Hol gerochel
(long). Cavernicole: In holen levend.
Van de holenbewoners. Cavet m.: Holle
richel, aanloop.
Caviar m.: Steurkuit als toespijs, kaviaar. Zwarte vlek (door de censuur aangebracht). Passer au -: Onleesbaar maken.
Caviarder : Onleesbaar -. Zwart maken.
Cavieornes m .mv . : Holhoornigen .
Caviere v.: Keldermeesteres.
Cavillation (spr. -il-la-) v.: Spitsvondigheid.
Gavin m.: Holle weg. Laagte. Caviste
m.: Kelderhouder. -knecht. Cavitaire:
Van een holte. Cavitation v.: Vorming
van een holte in een vloeistof. Cavite
v.: Holte. La - close : De afgesloten
ruimte.
Caye v.: Koraaleilandje, -bank.
Cayenne (spr. ka-ienn) v. : Afmonsteringslokaal (zeelieden). Drijvende kazerne. Fransch Guyana. Afgelegen werkplants; - kerkhof. Gibier de -: Galgebrok.
Cazette v.: Hulsel van gebakken aarde.
Ce (e'): Dit, het. Qu'est--? Wat is
dit, - dat? Wat verlangt ge? C'est que:
Dat komt hiervan dat, - is omdat, ge
moet weten dat. - dit-on : Zegt men.
Pour - faire : Om dat te doen. Sur -:
Daarop. - qui, - que: Hetgeen. Je sais
- que c'est: Ik weet wat het is, ik heb er
ondervinding van. Si - n'est que: Behalve
wanneer, tenzij. - n'est pas que : Niet dat,
ge moet niet meenen dat. C'est en quoi
Daarin. - me semble : Naar 't mij toeschijnt. Et - . ..: En wel ..., en zulks.
Ce, cet, cette, ces: Deze, die. Dit, dat.
Ces messieurs sont presses : De heeren hebben haast. Ces dames : De dames; die soort
van dames. Ce soil. ; ce matin : Van avond;
- morgen. Un de ces jours : Dezer dagen.
Cette question! Wat 'n vraag I Using:
Hier, in dit huis, te huis. Le maitre de -:
De heer des huizes. Ceci: Dit, dit bier,
dit alles; hetgeen volgt.
Ceanothe m.: Amerik. ceanothus.
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Cecile v . : Cecilia.
Ceeidie v . : Galnoth, .
Cecile v . : 1. Blindheid . - des neiges:
Sneeuwblindheid. 2. (n ieuw; f ig.) Verblinding .
Cedant by .nw . : en m. : (Hij)) die zijn
recht -, zijn aandeel afstaat, - overdoet ;
(handel) endossant . Ceder ov .w . : Afstaan, overdoen, inruimen. - le haul du
pave, - le pas a qn : Iem. laten voorgaan ;
(f ig . ) - als zijn meerdere erkennen. Le
qn (en courage) : Voor iem. (in moed-a )
onderdoen. - la place : Inrukken. / onov .
w. : 1. Toegeven, zich niet meer verzetten.
II cede au sommeil: De slaap overmant
hem. 2. Zwichten, wijken, zich onderwerpen . Zakken (beurskoers ). Le mal commence a -: 't K . b . te verminderen. 3.
(Door )buigen, wijken, inzakken ; bezwijken (muur ). 4. Zich geven (vrouw ).
Udine v. : Teeken (onder de c ). Cedillê :
Met een cedille (voorzien)) .
Cëdrat m. : 1. Muskus-citroen. -boom.
2. Sukade (- confit). Cedratier m. :
Muskus-citroenboom.
Cedre m. : 1. Ceder. -bout. Depuis le
jusqu'd l'hysope : Van 't grootste tot
't kleinste, - nederigste. - rouge : Virginische sevenboom. - blanc, - americain:
Levensboom. 2. z . ckdrat. Aigre de -:
Citroensap. Cedrie v . : Cederhars.
Cedulaire : Van belastingbiljetten. ImpOt
-: Belasting op eigen aangifte. Cëdule
v.: 1. Briefje. (handel) Ceel, opslagbewijs. 2. Schuldbekentenis . 3. (recht ) Toestemming tot dagvaarding. (o u d) Plaider
contre sa -: De zelf geleverde bewijzen
trachten te ontzenuwen. - de citation:
Oproeping om binnen korten tijd voor
den kantonrechter te verschijnen. 4. Aanslagbiljet .
Cegetiste m. en bv .nw . : (Lid)) van de
Confederation Generale du Travail.

Ceindre ov .w. : Omgorden, -geven,
-kransen . (b ij b el) - ses reins : Zich ten
strijde voorbereiden . - le diademe ; - la
liare: De d. -; d. t. aanvaarden, opzetten ;
(f ig. ) koning, - paus worden. - qch a qn:
lem. iets aangorden, -leggen, -gespen.
une vine: Een s. omringen , -sluiten. I
se -: Zich omgorden, - om 't middel
slaan . - le front : Zich een kroon opzetten.
Ceinte v. (veela I my . ) : Berghouten.
Ceintrage m. en -trer ov .w. : 1. (Het)
Borden, - versterken van een schip door
om den romp gespannen touwen. 2. (Het)
kromstaan. 3. (Het) tailleeren van een
mannekleedingstuk . Ceintre z. cintre.
Ceinture v . : 1. Gordel (riem ), -band .
Geldgordel (--poche). - de gymnastique; de natation : Gymnastiek- ; zwemgordel.
- de sauvetage: Reddingsgordel. - d'obus:
Gordel voor handgranaten. Se serrer la -:
Zijn g. wat aanhalen ; honger lijden. Bonne
renommee vaul mieux que - doree : Een goede
naam is beter dan rijkdom. - de Venus:
Toovergordel . 2. Broeks- ,roksband . (K a th . )
Cingel of singel. 3. Middel (van 't lijf ) .
Omvangom 't middel. Il ne lui va pas jusqu 'ez
la -: Hij kan zich met hem niet vergelijken ; hij is veel kleiner. 4. (ontleedk.)
Gordel. 5. (m i 1. ) Pantsergordel. Geleiring
(van granaat ) . (z e e v . ) Boord- , randlijst .
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Ringvormige kolomlijst. 6. Omsluiting,
-heining, krans. Chemin de ler de -:
Ringbaan, spoor om de stad. Train de -:
Trein die om de stad rijdt. - funêbre : Zwarte
band waarop voorletters of wapen van den
overledene. 7. (sport) Omvatting om 't
middel . (p 1 a t) La -! Neen, stik ! Ceinturê:
- de soie: Met een zijden ceintuur. Ceinturelle v . : (z e e v . ) Zwichtband . Ceinturepiêge (mv.. -s--s ) v. : Boomring. Ceinturer ov .w. : Met een gordel voorzien.
(fig.) Omheinen. (sport) Om het middel
vatten (bokser ). / se -: Een g. aandoen.
Ceinturette v . : Jachthoornriem. Ceinturier m. : Gordelmaker. -handelaar. Ceinturon m. : Draagband, (degen)riem. Ceinturonnier m. : Handelaar in -. Fabrikant
van gordels.
Cel m. : Verberging.
Cela (z. ga): Dat. C 'est -I Goed zoo!
Zie zoo! Zoo is 't in orde! N 'est-ce que -?
Is dat alles ? Is 't anders niet? Il ne pense
qu'd -: Hij denkt aan niets anders. Comme
: Zoo zoo . Comment -? Wat zegt gij ?
Hoe dat ? C 'est bien -: Dat is goed gezegd ;
zoo is 't ; dat lijkt sprekend. Par - seul:
Daardoor alleen. Pas plus distingue que
-: Niet zoo erg gedistingeerd. Pour -:
Daarom. Et -: En wel. En -: Wat dat
betreft.
Celadon m . : (s p o t ) Overgevoelig, smachtend aanbidder.. Bleekgroene kleur. . /
by .nw . : Bleekgroen (vert-) .
Celan m. : Pelser (vischje ).
Celation v . : Verberging.
Celebes m. (my . ) : Celebes.
Celebrant by .nw . en m. : Dienstdoende
(priester). (nieuw) Hij die viert, - herdenkt . Celebration v. : Viering; bediening
(mis)). Voltrekking (huwelijk ) .
Célebre: Beroemd, vermaard. z . cause
5. Trop -: Berucht. Celebrer ov .w . :
Opgedragen (mis)) . Vieren, plechtig herdenken ; voltrekken. Roemen, bezingen,
met lof vermelden. / se -: Gevierd worden.
/ onov .w. : De mis opdragen. Celebritê
v . : Beroemd-, vermaardheid. Beroemd
persoon. - contemporaine: Beroemde tijdgenoot. Trop grande -: Beruchtheid.
Celer ov .w. : Verbergen, -helen, -zwijgen.
I se -: Verborgen blijven. Se faire -:
Zeggen laten dat men niet thuis is.
Celerette v .: Houten kinderfiets, autoped.
Celeri m. : Selderij. - a cedes: Blad-.
Cèleri-rave (mu. -s--s) m. : Knolselderij.
Celerite v . : Snel-, gezwindheid, spoed.
Celesta (ook -este) m . : (m u z . ) Celesta.
Celeste by .nw. : 1. Hemelsch, van de
lucht, - 't uitspansel, (in samenst.)
hemel-. Bleu -: Hemelsblauw. S ceurs
-s: Nonnen der orde van Maria-Boodschap . 2. Hemelsch, van de godheid. La
troupe -: De Olympische goden. Les
-s armes: Jupiter's bliksems. La patrie : De hemel. Jeu -, voix -: Engelenstem (op 't orgel). Le C- Empire : 't
Hemelsche Rijk, China . Les C-s: De
Chineezen. 3. Eau -: Kopersulfaatwater..
4. Chineesch. Celestin m. : Celestijner
monnik . Celestine v . : Celestijnernon.
(plantk.) Ageratum.
Celiaque: Der ingewanden, buik-.
Celibat m. : Ongehuwde staat, echteloos
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leven. Vivre dans le -: Ongehuwd blijven.
C 'elibataire m., v. en b y .nw . : Ongehuwde.
Vieux -: Oude vrijer. Vie -: Jonggezellenleven.
Celle z. celui.
Cellerier, -iere : Keldermeester, -es
(in klooster). Cellier m.: Provisiekamer
(gelijkvloersche). Kast. Wijnkelder (bereiding ) . (f ig. ) Voorraadschuur. Cellite m.
en v.: Cellebroeder, -zuster. Cellulaire by.
nw. : 1. (nat. hist.) Uit cellen bestaand;
celvormig. T issu -: Celweefsel. Theorie
(soms : doctrine , systeme) -: Celleer. 2.
Waarbij iedere gevangene in een eel is
opgesloten. V oiture -: Gevangenwagen.
Cellular m.: Stof voor netgoed, „netje".
Cellule v . : Cel (- de correction). (m i 1. )
Provoost. (nat. hist.) Cel. Cel, kern (v.
geheime vereen.). Cellule, -eux : In cellen verdeeld. Cellulite v. : Celwandontsteking. Cellulo m. : (f a m . ) = Celluloid (e)
(spr.. -o-ide) m.: Product uit schietkatoen
dat schildpad enz. nabootst. Linge en -:
Gummi boorden en manchetten. Cellulose
v.: Celwandstof ; houtstof. - nitrique:
Schietkatoen. Cellulosique: Van cellulose.
Celosie v.: (plantk.) Hanekam.
Celse m.: Census (Rom. geneesheer).
Celle m. en by .nw.: Kelt. -isch. Celte rie v.: Nabootsing van pseudo-Keltische
letterkunde. Celtiberien : Kelto-Iberisch.
Celtique : Keltisch. Celtisant m.: Iem.
die speciaal 't Keltisch (en Bretonsch)
bestudeert, keltist.
Celui, celle, ceux, Belles : Deze, die,
dat, die-, datgene, degenen, hij, zij.
Ceux de la vine: De lui Lit de stad. Faire
- qui n'entend pas : Zich van den domme
houden. Celui-ei: Deze, dit. Celui-la:
Gene, dat. z. bon (by .nw . 1).
Cembalo m.: Accoordcither.
Cement m.: 1. Cement (der tanden).
2. Cementpoeder (dat men op een metaal
uitspreidt, sterk verhit, zoodat 't metaal
zich met een der elementen van 't poeder
verbindt). Cementation v.: Bewerking
met cementpoeder. Cementatoire : Dat
daarop betrekking heeft. Cementer ov .w. :
Met een cementpoeder bewerken. - le fer :
Het ijzer met koolstof tot staal maken.
Acier cemente: Cementstaal. Cementeux :
Cementachtig.
Cenaele m.: 1. Vertrek waarin Jezus het
Avondmaal vierde, het Cenakel. 2. Kring,
vereeniging, bent. Le - romantique: De
kring om V. Hugo. Cenaculaire : Van een
bijeenkomst of cenakel.
Cendre v.: 1. Asch. Reduire -, mettre
en -s : In de asch leggen ; (f ig. ) verwoesten.
(f i g. ) Le feu couve -, dont -, est cache sous la
-: De hartstocht -, lust zal spoedig tot een
uitbarsting komen, het smeult. -s pour la
lessive : Loogasch. ----s gravelees: Wijnsteenasch. - d' orfévre : Slakken. - bleue: Bergblauw. - verte: Berggroen.- de plomb : Zeer
fijne jachthagel. 2. Asch (als rouwteeken).
Faire penitence avec le sac et la -: In zak
en assche boete doen. Mercredi des C-s ,
les C-s : Asch (woens )dag . Recevoir les -s :
Een aschkruisje gaan halen. 3. Asch,
overblijfselen, stoffelijk overschot. Troubler
la - des morts : Een doode niet met rust
laten; - bezwalken. Respecter la - des
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morts : Een doode met rust laten. Renaitre
de ses -s : Uit zijn asch herrijzen. (spot)
It faudrait le breller pour en avoir de la
-: Men moest hem in 't goud beslaan.

4. Lavuur (van muntslag). Cendre : Aschkleurig, -grauw, grijs. Blond -: Aschblond. Cendree v.: Loodasch. Musschenhagel. Piste de -: Sintelbaan. Cendrer :
Aschgrauw maken. Met asch mengen.
Cendreux : Vol asch. Waarop nog grauwe
plekken zijn (ijzer). Cendrier m. : Aschbak; -kolk; -bakje. Cendriette v.: A.schkruid. Cendrillon v.: Asschepoester. Un
pied de -: Een zeer kleine voet. Cendrure
v. (veelal my .): Aschvlekken (op polijstwerk).
Cene v.: Avondmaal (van Jezus).
(Ka th.) Maal, waarbij de grooten de armen
op Witten Donderdag bedienen. (Prot.)
.Avondmaal.
Cenelle v.: Bezie (hulst, hagedoorn);
haagappeltje.
Cenobite m. : Kloosterling. Vivre en
-: Een afgezonderd leven Leiden. Cênobitique : Kloosterachtig. Cenobitisme m.:
- karakter, - leven.
Cenotaphe m.: Praalgraf, monument.
Cens (spr.. sanse) m. : 1. Census ( yolkstelling en vermogensschatting) te Rome.
2. Grondrente van een erfgoed. Abandonner
la terre pour le -: lets opgeven omdat 't
meer kost dan 't opbrengt. 3. Belastingbedrag dat men betalen moet om te kiezen.
(- electoral) of verkiesbaar (- d' eligibilite)
te zijn. Censal m.: Makelaar in de Levant,
Cense v . : (o u d ) Pachthoeve . Cense:
Gehouden, gerekend, geacht, geschat. Nut
n'est - ignorer la loi : leder wordt geacht
de wet te kennen. Censêment bw.: (yolk)
Om zoo te zeggen. Zoogenaamd. Censeur
m.: 1. Censor (z. cens 1) te Rome. g.
Zedenmeester.. Berisper,, bediller.. Beoordeelaar (kunst-, boek-). 3. Censor (ambtenaar die de geschriften voor publicatie
onderzoekt) . - dramatique : Censor die
tooneelstukken onderzoekt. 4. Gedelegeerd commissaris (vennootschap). 5. Hij
die 't toezicht houdt op de studie en
de orde in een Fr. gymnasium (- des
etudes) . Censier : De cijns ontvangend.
- betalend. (Seigneur) -: Grondheer.
(Fermier) -: Pachter. (Livre) -: Leencijnsboek. Censitaire m.: Leencijnsplichtige . Be lastingk iezer . / by .nw . : Op belasting
gegrond. Suffrage -: Belastingkiesrecht.
Censive V. : Gebied van een leenheer.
Cijnsgoed. Leencijns.
Censorial : Van de censure (1 en 3 ).
Censurable: Berispelijk, laakbaar. Censure v.: 1. Waardigheid van censor to
Rome. 2. Berisping, laking, gisping. 3.
Beoordeeling (boeken, stukken v6Or de uitgave ). Beoordeelaars, censoren. Veroordeeling door hen uitgesproken. 4. Strafmaatregel door een vergadering, een vereeniging,
de kerk of rechters tegen een der leden genomen . Censurer ov .w . : Berispen , bestraffen , Laken. In 't openbaar voor verwerpelijk
verklaren (boek, leer). Een disciplinaire
straf uitspreken over. / se -: Zich -. Elk.
gispen.
I. Cent telw. : 1. Honderd.Veel. Je vow,
le donne en -: Ik zet het je in tienen, je
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raadt 't nooit. En un mot comme en -:
In een woord, kort en goed. Pour - raisons: Hierom en daarom. Faire qch de
en quatre: Zeer zelden i. d. Faire les
pas : Op en neer drentelen. Faire les
coups : Allerlei dwaasheden uithalen,
het bont maken (z. coup 4). Etre -, mettre
qn aux - coups : Tot het uiterste gebracht
zijn; - brengen. Cinq pour -: Vijf percent.
Le trois pour -: De 3 percent staatsrente.
Il gagne - pour -: Hij wint het dubbele.
(nieuw) - pour - Americain: Honderd
percent een Amerikaan, echte A. (wat het
moreele betreft). 2. Honderdste
H. Cent m.: 1. Honderdtal, honderd
stuks, (s p el) - punten . Faire un- de piquet:
Een partij piket van 100 punten spelen.
Gagner des mille et des -s: Hoopen geld
verdienen. 2. Cent (Amerika, Nederland).
3. Honderd pond. Centaine v.: 1. Honderd(tal). II ira jusqu'd la -: Hij zal nog
honderd jaar worden. tine - de mille: Een
honderdduizendtal. 2. Streng. Draadje (om
een streng).
Centaure m. : Paardmensch. (f ig. ) Ruiter
die zeer stevig te paard zit. Centauree v.:
Centaurie. Duizendguldenkruid. - bleue:
Koornbloem. Centauresse v.: Vrouwelijk
paardmensch.
Centenaire bv.nw.: Honderdjarig. I
zn.: - mensch. Eeuwfeest. 100ste opvoering.
- geboorte- of sterfdag. Centen(n)al: Betrekking hebbend op de afgeloopen honderd
jaar. Centenier m.: Hoofdman over honderd. Centgraaf.
Centenille v.: Dwergbloem.
Centesimal: Honderddeelig. -tal lig. Percentisch. Cent-garde (mu. - -s) m.:
Soldaat van de keizerlijke garde (onder
Napoleon I en Napoleon Ill). Centiare m.:
Vierkante meter. Centieme bv.nw. en
m.. : Honderdste (deel ) . Centigrade by .nw.. :
In honderd graden verdeeld. / m.: Graad
Celsius. Centigramme m. : Centigram.
Centilitre m.: Centiliter. Centime m.:
1. Centime (ongeveer O lio cent). 2. Opcent.
z. additionnel. Centimetre m.: 'I . Centimeter. 2. Maat van 1 M. 50. Centinode v .:
(plantk.) Varkensknoop . Centipede: Honderdvoetig . Cent-jours m .my . : Les -:
De Honderd dagen (2 Maart-8 Juli 1815)
van de laatste periode der regeering van
Napoleon 1. Cent-kilos (mu. onu.) m.:
tem. van (meer dan) 100 K.G.
Centon m.: Gedicht -, muziekstuk uit
allerlei werken samengeflanst, lappendeken , cento.
Centrage m.: 't Vinden van 't middelpunt. Plaatsing der assen in een lijn. Central: 1. In het midden liggend. (in samenst.) Hoofd-. Point -: Middelpunt.
Feu -: Kernvuur (der aarde). Administration -e : A. waaraan de plaatselijke besturen
gehoorzamen . Maison -e: Strafgevangen is.
Les empires -aux : De middel-Europeesche
rijken (1914-'15) . 2. Die naar of van 't
middelpunt gaat . f m .: ( Telefoon) centrale (Ulëphonique). Centrale v . : (f a m . ) Strafgevangenis . Electrische centrale (- electrique).
Centralien m .: Leerlingvan de Eco le centrale
des arts et manufactures. Centralisateur,
-trice: Die alles naar 't middelpunt -, de
hoofdplaats overbrengt. Centralisation v.:
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Vereeniging der krachten van een land op
een punt. Staatsregeling, waarbij de regeering alle macht in zich vereenigt. Centraliser ov .w . : In een punt (alle staatsmachten )
vereenigen. I se -: In 66n punt samenkomen. Centralisme m.: Centralisatiesysteem. Centralite v.: Phenomenes de
-: Verschijnselen in zenuwen van de hersen-ruggemergstreek.
Centre m.: 1. Middelpunt. Angle au
-: -shoek. 2. Midden. Centrum (leger,
Kamer). Hart (stad). Fleur du -: Schijfbloempje. 3. - d'action: Centrum van
luchtdruk. - de grauite : Zwaartepunt.
- d'oscillation: Slingerpunt. - de voilure:
Drukpunt van den wind. - nerveux:
Zenuwcentrum. 4. Verzamelplaats, hoofdzetel, brand-, middelpunt. Grands -s:
Groote steden, - landen vanwaar een beweging uitgaat. - social: Moederhuis voor sociaal werk, „settlement" (b .v. Ons Huis,
Toynbee-Hall). -- d'etudes: Middelpunt
van hoogere ontwikkeling (maar geen
Universiteit). Etre dans son -: In zijn
element zijn. 5. --droit, --gauche: Van
't Centrum aan de rechter-, linkerzijde.
6. (in samenst.) Midden. 7. (sport)
Middenspeler.. Centre-avant: M iddenvoorspeler. Centre -amerieain : Uit CentraalAmerika . Centrer ov.w.: De middelas
bepalen van. Tot 't middelpunt brengen.
Centeren, den bal naar 't midden spelen
(yoetbal). 't Middelpunt bepalen van.
Etre centre sur : Draaien om. Centreur m.:
Centreertoestel, center. Centrier m.: Centrum-lid.
Centrifugation v.: Het, centrifugeeren.
Centrifuge : Middelpuntvliedend, centrifugaal . Centrifuger ov .w . : Centrifugeeren
(suiker), in een centrifuge behandelen.
Centripete: Middelpuntzoekend, centripetaal. Centriste bv.nw. en m.: (Lid)
van de centrumpartij (parti -). Centrobarique : Het zwaartepunt betreffend.
Cent-Suisse (mu. --s) m.: Soldaat
der Zwitsersche garde der Fransche koningen .
Centumvir (spr. spr . -tomm-) m.: Honderdman (rechter voor een jaar te Rome)..
Centumviral (spr. -tomm-) : Op den h. betrekking hebbend. Centumvirat tspr.
-tomm-) m.: Waardigheid van honderdman..
Centuple b y .nw.: Honderdmaal grooter. /
m.: Honderdvoudig. Rendre au -: -e vrucht
dragen . Centupler ov .w . : Verhonderdvoudigen. Veel grooter maken. 1 se -:
Honderdmaal grooter worden. Centurie
v.: Afdeeling (om te stemmen) -. Krijgsschaar van 100 burgers (Rome), centuria.
Les C-s de Nostradamus : Voorspellingen
van N. in 100 vier- of zesregelige versjes.
- de sonnets : Sonnettencyclus van 100 sonnetten. Centurion m. : Hoofdman over
honderd (Rome), centurio.
Cenure m.: Boiworm.
Cep (spr. sepp) m.: 1. Wijnstok. Hout
van den -. 2. Ploeghout (sep). 3. Ankerstok. 4. Kluister, boei. Cepage m.: Wijnstoksoort. Cepe m.: Eekhoornbroodje (paddenstoel). Cepee v.: Uitloopers (hakhout).
Boschje van Jong hout. Cependant bw.:
(beter pendant ce temps; soms ce pendant )
In dien tijd, ondertusschen. - que : Terwijl
dat. 1 voegw.: Echter, evenwel, toch.
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Cephalalgie v.: (geneesk.) Hoofdpijn.
Cephalanthe m.: Kogelbloem. Ciphalan there v.: (plantk.) Boschvogeltje. Cephalee v.: Zenuwlijdershersendruk (- en
casque). Cephalie v.: Chronische hoofdpijn.
Cephalique: Van 't hoofd. Artere -:
Hoordslagader. Veine -: Armader. Remede
- : Middel tegen hoofdpijn. Indite -:
Schedel index . Cephalopode m . : K oppootige. Cephalo-rachidien : Hersen-ruggemerg -.Cephalo-thorax m.: Kopborststuk.
Cerace: Wasachtig.
Ceraiste m.: Hoornbloem. - tomenteux:
V iltb loem .
Cerame : Gebakken (en verglazuurd).
Ceramique v.: Pottenbakkerskunst. /
bv.nw.: Van de p. Ceramiste m.: Kunstaardewerkfabrikant, -pottenbakker. Ceibamite v.: Vloersteen. Pottenbakkersklei.
Ceramo-cristal m.: Glassteen. Ceramographie v.: Wetenschap der ceramiek.
Ceraste m.: Egyptische hoornadder.
Cerat m.: Wond-, brandzalf.
Ceratophylle m.: Hoornblad.
Ceraunie v.: Meteoorsteen.
Cerbire m. : 1. Helhond met 3 koppen .
2. (fig. ) Norsche portier.. 3. Streng wachter.
Cerce v.: Houten rand (zeef, molensteen, porseleinoven). Cereeau m.: 1.
Hoepel, band. Jouer au -: Hoepelen.
Jambes en -: Kromme beenen. 2. (soort)
Juk (waaraan men vaten draagt). 3.
Boog (over zieke). 4. Slagpen (vogel).
Cerelage m.: Het aanbrengen der hoe,
pels. Loon daarvoor.
Cerele m . : 1. (w is k . ) Cirkel, -vlak .
Chercher la quadrature du -: lets onmogelijks zoeken. Quart de -: Quadrant. 2.
Cirkelomtrek, kring. Arc de -: Cirkelboog. - magique : Tooverkring . Faire -,
former un - autour de qn : Zich in een
kring rondom iem. scharen. 3. Gebied.
Kreits (in Duitschland). Ring (bij Dante).
Chef de -: Afdeelingshoofd (in kolonie).
4. Gezelschap in een salon. Kringetje. Aller
au - de la reine : Op hofbezoek gaan. -s
politiques: Politieke kringen. 5. Societeit,
club. 6. (fig.) Kring, omvang, ruimte,
sfeer, grenzen. Un - de peines: Een opeenvolging van smarten. Tourner dans le
meme -: Steeds in 't zelfde kringetje ronddraaien. - vicieux: Reeks van (onjuiste)
redeneeringen, waarbij uit de te maken
gevolgtrekking weer de grondslag der
redeneering kan voortkomen, redeneering
in een kringetje, cirkel van ongelijk;
moeilijkheid waarin men steeds moet terugvallen. 7. Hoepel, band. - a flan: Taartvorm, -blik. Vin en -s: Wijn op fust. repetiteur: Hoekmeter. - perle: Kroon van
een burggraaf. Cereler ov.w.: Van hoepels
voorzien . Cereleux m . : Lid van een club ,
die veel uitgaat. Cerclier m.: Hoepelmaker.
Cereopithique m.: Meerkat.
Cereueil m.: 1. Dood-, lijkkist. 2.
Graf. Dood. Conduire qn au -: fem. doen
sterven.
Cereale : Van de granen. Cereales
v.mv.: Graangewassen. Ceresfeesten.
Cerebelleux: Van de kleine hersenen.
Cerebral : Van de hersenen. Membrane -e:
Hersenvlies. Fievre -e: Hersenvliesont-
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steking. / m.: Iem. die hersenwerk verricht.
Cerebralite, -ition v.: Hersenwerking.
Cêrebrine v.: Witte hersenstof. Cèrebrospinal : (geneesk.) Hersen-ruggemergs-.
Meningite -e: Nekkramp.
Ceremonial by .nw.: Wat de ceremonien
betreft. I m.: Ceremonien bij een plechtigheid. Boek met voorschriften daarover.
Plichtplegingen . Ceremonie v . : 1 . Plechtig
gebruik, ceremonie. Maitre des -s: Ceremon iemeester . 2. P lecht ighe id . - du
mariage: Huwelijks-. En -: Met staatsie,
„in state" (eten). Habit de -: Staatsiekleed, plechtgewaad. 3. Plichtpleging,
beleefdheid (soms overdreven). Sans -:
Zonder omslag, - complimenten. Visite
de -: Officieel bezoek. Faire des -s:
Plichtplegingen -; (f ig. ) bezwaren maken.
Pour la -: Voor den vorm. Ceremoniel:
Uit ceremonien bestaande. Ceremonieux :
Overdreven beleefd, vormelijk, gemaakt,
stijf deftig.
Cerf (spr. serfe) m.: Hert. - d sa
premiere -, seconde tete: - van 3 -; 4 jaar.
Avoir des jambes de -: Snel kunnen loopen.
Cerfeuil m . : 1 . (Tuin )kervel . - sauvage:
Fluitekruid.- a aiguillette: Naaldenkervel.
- musque : Roomsche, Spaansche k. bulbeux: Knolkervel. 2. Ribzaad.
Cerf-volant (mu .-s--s) m . :1 . (d ierk.)
Vliegend hert, hertshoornkever. 2. Vlieger.
Association -e: Vliegerclub. 3. (handel;
f a m . ) Ruiter..
Cerifere: Was voortbrengend.
Cerisaie v.: Kerseboombaard. Cerise v.:
1. Kers. Ruban -: -rood lint. Eau de -s:
Kirsch (wasser ) . -s d'hiver: Jodenkers.
(v o 1 k) Avoir la - : Zwijn hebben. 2.
Spat (paardenhoef). Cerisette v.: Gedroogde kers. Kleine roode pruim. Kersenlimonade. Cerisier m.: Kerseboom. Kersenhout. - a grappes : Turksche krenten.
- mahaleb : Druifkerse-, weichselhoutboom.
- des oiseaux, - sauvage : Wilde kers.
Cernay m.: Sennheim (Elzas).
Cerne m.: (Blauwe) kring om de oogen.
(Bleeke) kring om wond. Jaarring (boom).
Mistkring (maan). Kring (om uitgewischte
vlek). Cerneau m.: (Ingemaakte) halfrijpe
pit (noot ) . (f ig . ) Bakvisch . Cerner ov.w.:
1. Geheel omringen, omsingelen. Een kring
snijden in. Een k. maken om. De aarde
weggraven rondom. - un arbre : Een ring
snijden in e. b. - une lumeur: Een zweer
door een kringvormige snede afzonderen.
Avoir les yeux cernes : Blauwe kringen om
de oogen hebben. - des noix: Noten bolsteren. 2. (f ig. ) In 't nauw drijven. I se -:
Met een kring omgeven zijn. Kringen
krijgen. Cernoir m.: Bolstermes. Cernure
v.: Kring.
Ceron z. suron.
Certain bv.nw. : 1 . Zeker, vast, ontwijfelbaar. Pour -: Zekerlijk. Tenir pour -:
Het voor gewis houden. Signe -: Teeken
dat niet bedriegt. 2. Bepaald, vastgesteld.
3. (v 6 or 't znw.) Zekere (onbepaald),
deze of gene, sommige. z. age I. Un - eflet:
Zekere uitwerking (maar: un effet -:
een vaste, vast te stellen uitw.). /m.: Het
zekere, - vaststaande Un -: Zeker iemand.
(handel) Le -: Munt als vaste basis
van waardebepaling aangenomen. -s : Som-
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migen, eenigen. Certainement : Zeker,
ongetwijfeld. Voorzeker, -waar. Certes :
(in diehtk.: eerte ) bw.: (Zeer) zeker,
inderdaad. Non - que : Heelemaal niet dat.
Certificat m.: Getuigschrift, (sehriftelijk ) bewijs, akte. Ceel . waren) . - provisoire : Reeepis. - de vie : Attestatie de
vita. - d'origine : Bewijs van oorsprong
(voor koopwaren).
d' aptitude: Hulpakte.
d' ètudes : Bewijs van loffelijk ontslag
der lagere school. - de travail: Werkmansboekje . Certifieateur m.: Hij die iets
verzekert. / bv.nw.: Die een verklaring
van een feit afgeeft. Certificatif : Verklarings-. Certification v.: Voor waar
verklaring, waarmerking. Certifie by .nw .
en m.: (Die) bezitter (is) van een akte
(b .v . un - d'anglais). Certifier ov.w.:
Voor waar verklaren, bevestigen. Verzekeren. Voor de soliditeit wettigheid
instaan van (door akte). Tweede borg zijn
voor. Certitude v.: 1. Zeker-, gewis-.
Bestendigheid. 2. Overtuiging, volkomen
zekerheid. Se changer en
Zekerheid
worden.
Cerulken : Donkerblauw, hemelsblauw.
Cêrumen (spr -menu) m.: Oorsmeer.
Cerumineux : Van het oorsmeer. Follicule
Oorsmeerklier.
Cêruse v.: Loodwit (blanc de -).
Ceruserie v . :Loodwitfabriek . Cerusier m.:
Loodwitarbeider. Cerusite v.: Natuurlijk
loodwit.
Cervaison v.: Tijd om herten to jagen.
Cerveau m.: 1. Hersenen, brein. Rhume
de -: Neusverkoudheid. Pris -, enrhume
du -: Neusverkouden. Transport au -:
Vlaag van waanzin. Le y in monte au -:De
w. stijgt naar 't hoofd. 2. Verstand, geest.
Avoir le - fele, - blesse, - malade: Een slag
van den molen weg hebben. faible:
Zwakhoofd. Se creuser - ,s'alambiquer le -:
Zich suf denken. - creux: Droomer, man
vol hersensehimmen. z. brille (bv.nw. 1).
3. Welf (v. klok). Cervelas (spr . -la) m.:
Cervelaatworst. Petit -: Knak-. Cervelet
m.: Kleine hersenen. Cervelle (z. cerveau )
v . : 1 . Hersenen. (Se) faire saucer -, (se) br il ler
la -: (Zich) een kogel door 't hoofd jagen.
- de palmier : Palmmerg. 2. Verstand.
Une bonne -: Een goede kop. Petite -:
Warhoofd. Cela lui trotte dans la Dat
maalt hem in 't hoofd, Rompre la - a:
Steeds aan de ooren zeuren. Une - de liévre
(qui se perd en courant): Een vergeetachtig
mensch.
d'oiseau
evaporee, - legere,
eventee: Lichtzinnig, zorgeloos mensch.
Cervical : Van den nek. Vertebres -es:
Halswervels.
Cervides m .mv . : Hertachtigen. Cervier
bv.nw. Hertachtig. Loup - : Wolf die
herten aanvalt.
Cervin by .nw : Hertachtig. Le Mont C-:
De Matterhorn.
Cervoise v.: (soort) Bier der Ouden.
Ces z. cc, cet, cette.
Cesar m.: 1. Julius Caesar. 2. Keizer.
Une fille des -s : Een dochter uit 't Oostenrijksche Huis. Il faut rendre a ce qui
est a -: Geeft den Keizer wat des Keizers
is. Cesaree v.: Caesarea. Cesarien b y .
nw.: Keizerlijk. Die een alleenheerscher
verlangt. Pro fil -: P. als van Caesar,
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seherp. Operation -ne: Keizersnede. / m.:
Voorstander van het eesarisme m . : Volstrekte alleenheerschappij van een vorst,
die uit 't yolk voorkomt en daarbij zijn
steun zoekt.
Cespiteux : Zodenvormend.
Cessation v.: Stilstand ; staking (vijandelijkheden, betaling) ; wegblijven, ophouden (ziekte) ; opheffing (zaak) ; stopzetting
(werking). Cesse v.: N'avoir point de -:
Geen rust hebben. N'avoir de - que: Niet
ophouden voordat. N 'avoir ni - ni repos:
Rust noch duur hebben. Sans -: Onophoudelijk, gedurig. Cesser onov .w.: Ophouden, uitscheiden, een einde nemen,
gestaakt worden. I l cessait de faire cela : Hij
was er net mee klaar. II ne cessait de pleuvoir :
't Regende al maar door. Toutes affaires cessantes : Met staking van al het andere werk ;
daar alles stil ligt. / ov.w.: Ophouden
met, staken, afbreken. Faire Doen
bedaren, stiller, een einde maken aan;
stopzetten.
Cessibilitè v.: Vervreemdbaarheid. Ces sible : Vervreemdbaar. Cession v.: Afstand,
vervreemding, overdraeht. - de biens , de fonds : Boedelafstand. Faire - de:
Overdragen. Cessionnaire m. en v.: Hij
of zij aan wien iets wordt overgedragen,
verkrijger ; verbandhouder.
C'est-à-dire : Dat wil zeggen. Of
liever. Dus.
Ceste m.: 1. (Dikwijls met lood voorz iene ) vuistgevechtshandschoen , caestus . 2.
Vrouwengordel. 3. (nat. hist.) Venusgordel. CestoIde : Lintvormig .
Cestre m.: Griffel, stilt.
Cesure v.: Verssnede, caesuur.
Cet z. cc, cette, ces.
Cetace m.: Walvischachtig zoogdier.
C6têrac (h) (spr . -ak) m.: Zwartsteel
(varen).
Cêtoine v
V. : Metaalkever . - dor ee :
Goudkever.
Cette z. ce, cet. Ceux z. celui.
Cettignê m.: Cettinje.
Cêvadille v.: Sabadilkruid, sabadilla.
Cevenol : Uit Bewoner van de Cevennen.
Ceylan (spr . se-) m.: Ceylon.
Chaban (n )ais m . : (p 1 a t ) Standje , kabaal, herrie.
Chablage m.: Het voorttrekken met een
kabel. Het loodsen op gevaarlijke plekken.
Chabler ov.w.: 1. Met een kabel voorttrekken. Als een kabel ineendraaien. 2.
(Noten) afslaan.
Chablis (spr -bli) m.: 1. Witte Bourgognewijn. 2. Omgevallen, omgewaaide
boom.
Chaboisseau m.: Zeedonderpad. Chabot
m.: Rivierdonderpad.
Chabotte v.: Stoomhamerblok.
Chabraque z. schabraque.
Chacal (my . -ids) m.: Jakhals, - aboyeur
Prairiewolf.
Chacon (n )e v.: Dans, -wijze (langzame).
Variaties op een thema van 8 maten. Lint.
Chacun : 1. leder, elk. 2. Iedereen,
elkeen. - a sa -e: leder heeft zijn liefje.
A - selon ses ceuvres : leder worde beloond
naar zijn werken. A - le sien, ce n'est
pas trop: leder 't zijne. Un
Een iegelijk,
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- iedereen. (gra p ) Monsieur Chacun-toutle-monde: Jan en Alleman. Chaeuniere v .:
(spot) Huisje.
Chadouf m.: Woestijnput.
Chafouin m. en by .nw . : Mager, onooglijk
(mensch)) met een listig, sluw gezicht.
Sluw, stiekern.
Chagrin by .nw .: Verdrietig, droefgeestig.
Ontevreden, wrevelig. / m.: 1. Verdriet,
leed, smart, kommer. Spijt, wrevel, ontevreden-, gramstorigheid. Des -s : Verdrietelijk- , onaangenaamheden. 2. Segrijnleder..
Peau de -: Gelooide ezelshuid. Chagrinant : Verdrietig. Chagriner ov .w . : 1.
Verdriet aandoen. Ergeren, kwellen. Se -:
Verdrietig worden; zich ergeren. 2. Tot
segrijnleder bewerken, korrelen . Papier
chagrine : Gekorreld p . Ecorce -e : Oneffen
s. Chagrinier m. : Segrijnlederbewerker.
Chah z. sehah.
Chahut m.: 1. (plat) Leven, kabaal,
herrie. 2. Uitgelaten dans. Chahuter
onoy .w.: Herrie maken. Den chahut dansen.
I ov.w. : Omkieperen. Door herrie in de
war sturen ; herrie maken bij. Chahuteur
m. : Herriemaker.
Chai m.: Groote wijnkelder.
Chail m.: (Kei )steen. Chaille v.: Puin.
Kalkkegel. Kleinslag.
Chainage m. : Het opmeten met een
ketting. Verankering (aan muren). Chaine
v . : 1. Ketting. - d'arpenteur: Landmeet-.
- d'attelage: Koppel-. - de montre: Horloge-. - d'un port: Haven-. - de towage:
Sleep-. - de Galle (s o m s --guile):
Kabel-. - de cou: Halsketting. - catalane:
Ketting met dubbele schalmen. Huissier a
la -: Deurwaarder -, hoofdbode die een keten
droeg. 2. Sleep (sleepboot met hetgeen volgt ) .
3. Ketting, schering (weefsel ) . 4. Ketting,
keten, boei, kluister. Mettre qn a la -;
trainer la -: Tot een galeislaaf maken ;
een - zijn. Charger de -s : In de boeien slaan,
- klinken. 5. Transport veroordeelden,
die naar de galeien gaan. Rij schaatsenrijders die „opleggen". 6. (f ig.) Band ;
„blok aan 't been". Slavernij, dienstbaarheid. Rompre sa -: Zijn kluisters verbreken. Trainer sa -: Als een slaaf aan zijn
geliefde gekluisterd zijn. Tenir a la -:
Ketenen. Camarade -, voisin de -: Lijdensgenoot. 7. Reeks, rij. Bergketen. Faire
la -: Elk. iets doorgeven ; „opleggen"
(op schaatsen). 8. (f ig. ) Reeks, aaneenschakeling . „Sneeuwbal", kettingcorrespondentie. 9. (y olk) Hoopje. 10. (muz.)
Gang, opeenvolging (des -s de quintes:
Kw intengangen ) . 11 . (go dsd. ) Cat ena
(schrijvers over een deel van de H . Schrift) .
Chaine-cable v. : Ankerkabel. Chainer
ov .w . : Met een landmeetketting meten.
Chainetier m. : Kettinkjes-, haakjes-maker.
Chainette v . : 1. Kettinkje. - d'une
bride : Kinketting. Point de -: Kettingsteek (op een naaimachine; machine a -).
2. (w i s k . ) Kettinglijn . 3. Kettinggewelf .
4. Losse steek (haakwerk ) . Opslag (idem ) .
Chainem. m.: Kettingdrager (van landmeter ). Chainier, -iste m.: Horlogekettingmaker . - or : Gouden kettingenmaker. . Chainon m. : Schakel, schalm.
Maas (net). Bijketen (berg).
Chair v. : 1. (Spier )vleesch . Entre cuir
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et -: Tusschen vel en vleesch. En - et
en os : Bij levenden lijve. Eire bien en -:
Goed in zijn vleesch zitten. Mettre en -:
Mesten. Masse de -: Klomp vleesch (dik
en waar niets bij zit). - baveuse: Wild
vleesch. 2. Vleesch (om to eten). Le faucon est a la -: De valk jaagt goed. blanche: Wit - (kip, kalf ). - noire: Donker
- (wild, rund, schaap). (f ig. ) Cela sent
la - fraiche: Het ruikt hier naar menschenvleesch - a canon: Kanonnenvleesch.
Vendeur -, marchand de - humaine : Slaven- ;

remplaganten- ; handelaar in jonge meisjes,
- in blanke slavinnen. - a plaisir: Publieke
vrouwen. 3. (Ka th.) Vleesch. Il n'est ni
poisson ni -: Men weet niet, wat men
aan hem heeft. 4. Vleesch (van vrucht.
paddenstoel, van aardappel). 5. Vleesch
(met huid). Avoir la - douce : Een zachte
huid h. - de poule: Kippenvel. Couleur de
-: Vleeschkleurig, lichtrose. Les -s de
Rubens: Het naakt op Rs' schilderijen. z.
chemise. 6. Het vleesch (tegenover den
geest). L'enfant de ma - : Mijn eigen
k . C'est la - de sa - : Het is vleesch
van zijn vleesch. La resurrection de la -:
De opstanding des vleesches. 7. Zinnelijke
driften, de zondige mensch. Le peche de
la -: De vleeschelijke zonde. L'esprit est
prompt et la - est faible: De geest is gewillig
maar het vleesch is zwak. Etre de -: Zwak
zijn. Grandeurs de -: Aardsche, wereldsche
grootheden. 8. De aardsche mensch. Le Verbe
5'est fait -: Het Woord is vleesch geworden.
9. - (Eng. ) Kussenblok (aan spoorstaven ).
10. (als by .nw. ) Vleeschkleurig. Un bas de
femme -.

Chaire v.: 1. Stoel. La - de SaintPierre , la - apostolique: De Pauselijke -.
2. Leerstoel, katheder. Demander une -:
Naar een professorsplaats solliciteeren. La
- de: 't Hoogleeraarschap in. 3. Preekstoel,
kansel. Eloquence de la -: Kanselwelsprekendheid.
Chais z . ehai.
Chaise v. : 1. Stoel. - pliante: Klap-.
- de vent : Strandstoel. - marine : Scheepsstoel ; bootmansstoel. - longue : Canapé
met een leuning aan 't einde. - percëe:
Nachtstoel, stilletje. - electrique: Electrische stoel (voor doodstraf ). 2. Sjees.
Draagstoel (- a porteurs). - roulante,
- de poste: Reiswagen. 3. Onderstel (molen,
klokketoren). Chaise-eanne (my . -s--s)
v. : Toevouwbare stoel. Chaise-lit (inv.
s--s) v . : L igstoe 1 . Chaiserie v . : Stoelenbergplaats . Chaisier, -iere : Stoelenmaker,, -verhuurder.. -ster. Stovenzetster.
Chako z . sehako.
Chaland m. : 1. Praam, schouw ; aak ;
modderschuit. - ponte: Dekschuit. -citerne: Tankschuit. 2. Klant. Chalandeau
m. : Zoetwatermatroos. Chalandise v . :
Klandizie.
Chalastique (spr. ka-) by .nw . en m. :
Ontspannend (middel).
Chalaze (spr . ka-) v. : Hanetred (ei).
Kiemvlek (plant). Chalazion (spr. ka-)
m.: Gerstekorrel (oog), „strontje".
Chaleographe (spr. kal-) m. : Plaatsnijder. . Chaleographie (spr . kal-) v. :
Plaatsnijkunst. Afdeeling gravure en reproducties (museum ). Graveerwerkplaats.
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Chaldaique (spr. kal-): Chaldeeuwsch.
Chaldee (spr. kal-) v . : Chaldea . Chaldeen (spr. kal-): Chaldeeuwsch. -eeer..
Chide m. : 1. Omslagdoek , sjaal. -lapis: Bonte wollen -. 2. Stuk stof, waarin
de Arabieren een lichaamsdeel hullen.
8. - ecossais: Plaid.
Chalef m. : Olijfwilg. - argente: Zilverwilg.
Chalet m. : Kaashut (Alpen). Zwitsersch huisje. Kleine villa, tuinhuis. - de
necessitè : Openbaar privaat. --refuge:
(V lucht) hut.
Chaleur v. : 1. Warmte, hitte. Les
grandes -s: De heetste zomerdagen. Tomber
sans -: Koud en stijf neervallen. -s de
We; - d'entrailles : Een brandend gevoel in
hoofd ; - ingewanden. 2. Teeldrift, loopsch-,
tochtig-, krolschheid. En -: Loopsch,
krolsch. 3. (f ig. ) Hevigheid, geweld,
vuur, ijver, warmte. Style plein de -:
S. vol gloed. -s de sang, - de foie: Opwellingen van drift. Prendre de la - contre:
Opstuiven tegen. Chaleureusement: Met
vuur, - drift. Chaleureux: Vol gloed,
- vuur, - leven. Warm, vurig, ijverig.
Chalezan m.: Eigenaar van een (kaas )hut.
Chant m.: Ledekant. Brits.
Challenge m. : Wisselprijs (prix de -);
-beker (coupe de -).
Chaloir onov .w . : (o u d ) Kunn en schelen .
Il ne m'en chaut, peu m'en chaut: 't Kan
me niet schelen.
Chalon m. : Sleepnet.
Chaloupant : Log wiegelend. Chaloupe
v.: Barkas. Groote sioep. - canonniere :
Kanonneerboot. - a vapeur: Riviervaartuig. --pilote : Loodsboot. Chalouper onov .w. : Wiegelen. Valse -e : Apachenwals.
Chalumeau m. : 1. Stroohalm, rietje.
2. Herdersfluit, schalmei. Doedelzakpijp .
Laag register (klarinet). 3. Lijmstokje.
4. Blaaspijp ; brander. - coupeur: Steekvlam. - autogene: Lasch-, snijbrander. - oxhydrique : Kalklichtbrander. Chalumet
m. : Mondstuk .
Chalut m. : Sleepnet, treil. Chalutable:
Waar treilers kunnen visschen. Chalutage
m. en -uter onov .w . : (Het) visschen met
een treil, trawlervisscherij . Coup de -age:
Ophalen van een treilernet. Chalutier m. :
Treiler. / by .nw . : Flotte -iere: Treilervloot.
Chalybe (spr. ka-) : Staal-, ijzerhoudend.
Chamade v. : Teeken dat men zich wil
overgeven. Battre la -: Zich overgeven ;
(f ig. ) toegeven ; hevig kloppen (ader ) ; op
sterven liggen.
Chamaillage z. -erie. Chamailler ov.
w. : Een standje maken aan. / se -:
Vechten, bakkeleien. Kibbelen. Chamaillerie v. en -is m. : Kloppartij . Ruzie.
Leven.
Chamarras (spr. -ra) m. : Water-,
knoflookgamander.
Chamarrer ov .w . : Opdirken, - met
schitterends. Style -re : Met figuren overladen s. La poitrine -roe de croix: Overdekt
met ridderkruisen. - qn: Iem. bespottelijk
maken. Chamarrure v. : Smakelooze opschik . - du style: Overladenheid met
schitterende uitdrukkingen.
Chambard m. = -ement m. en Chambarder ov .w . : (Het) omverwerpen (der
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maatschappij ). Lawaai. Monter un -ard au
prof : Keet fokken bij den leeraar.
Chambellan m . : Kamerheer. Grand -:
Opper-. Chambellanie v. : Kamerheerschap .
Chambertin m . : Fijne Bourgognewijn.
Chambourin m. : Kristalglas. Zand om
kristalglas to maken.
Chambranle m. : Kozijn (om deur,
venster ) .
Chambre v.: 1 . Kamer, vertrek. Slaapkamer (oud : - a coucher). - a feu : K .
met een stookplaats. - d'amis: Logeerk.
Ouvrier en -: Thuiswerker. Travailler en -:
Thuis -, niet op een atelier w. - noire:
K . zonder venster (z. 7 ). Pot de -: Waterpot. Robe de -: Kamerjapon. Pommes de
terre en robe de -: Aardappelen in de
schil gekookt. Garder la -: Zijn kamer houden . Femme de -: Kamenier ; kamermeisje
(hotel ) ; hutstewardess. Valet de -: Kamerdienaar.. (f ig. ) 11 a une- a loner: Het is niet
recht pluis in zijn bol. Des strategistes en -:
Legeraanvoerders thuis ( „de stuurlui die
aan wal staan" ) . 2. Kamer van den vorst.
De hofbeambten van de :koninklijke kamer.
Gentilhomme de la-: Kamerheer .3. Kajuit.
4. Kamer (wetgevend lichaam ) . - des
seigneurs : Heerenhuis. - haute, - des lords:
Hooger-.- basse , - des communes: Lagerhuis.
5. Kamer (rechtbank ; z . ardent 1 ). La
- du conseil: Raadkamer. - des vacations:
Vacantiekamer. 6.Vereeniging, Kamer. - de
commerce: K. v. koophandel. - apostolique:
Schatk . des pausen . 7. (p h o t o) - (noire,
- obscure): Camera (obscura ), donkere
kamer. - d'atelier: Atelier-camera. forte: (Brand )kluis . 8. Kamer (b .v. in
gietsel), gietblaas, ruimte ; kamer (v. geweer ). - de l' ceil: Oogkamer. - de mine:
Mijnholte. - d'une ecluse: Sluiskolk . - de
vapeur: Stoomkamer. - a air: Binnenband (fiets , auto ) ; luchtkamer (in torpedo ).
Chambree v.: Werklieden -, soldaten die
op een kamer slapen, - werken. (mil.)
Ftustkamer. Toeschouwers (in schouwburg),
zaal(vol). Holte (leigroef ). Chambrelan
m. : Thuiswerker. Chambrer onov .w . :
In een kamer huizen. Rusten (hert ). / ov .w. :
Opsluiten, kameren. Uithollen. Op kamertemperatuur brengen (wijn). / se -: Holten
krijgen (kanon). Zich opsluiten. Chambrette v . : Kamertje. Chambreule v. :
Hennepnetel. Chambrier m. : Intendant
van de hofhouding. Chambriere v . :
Kamermeisje. Lange dresseerzweep. Stookijzer (smid ). Gaffelsteun (kar ). Slaglijn.
Chambrillon v. : Loopmeisje.
Chameau m. : Kameel. Scheepskameel.
Lammeling, kreng. Slet. Student die geen
lid van 't corps is, „varken". Chamelee
V. : Kameellast. Chamelier m.: Kameeldrijver . / by .nw . : Route -ière: Kameelweg.
Chamelle v. : Wijfjeskameel. Chamelon
m. : Kameeltje.
Chamois m. : Gems. Gemsleer, zeemleer
(cuir -, peau de -). Peau de -: Zeemleeren lap. I by .nw . : Gemsleerkleurig,
geel. Chamoisage m. en -oiser ov .w . :
(,filet) zeemtouwen. Charnoiserie v . : Zeemtouwerij . -handel. Chamoiseur m. : Zeemtouwer.
Champ m. : 1. Open plaats, veld. --
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Champagne-Chancre

de foire: Kermis-, marktveld. - de courses:
Renbaan. Parier pour le -: Wedden op
de gezamenlijke paarden die loopen. Parier
pour un cheval contre le -: - op een tegen
alle andere paarden. - de mines : Mijnenveld. - de repos: Kerkhof. Les -s Elysees: 't Verblijf der zaligen (oudheid);
breede weg te Parijs. - de Mars: Marsveld
(Rome). - de Mars, - de man ceuvres:
Exercitieveld. - de mars; - de mai : (Ver-

gadering op het) Maart-, - Meiveld (Fransche
koningen). Le - d'honneur: 't Veld van
eer (z. bataille 1 en toucher onov.w. 1).
- clos: Kampplaats, tournooiveld, strijdperk. Se battre en - clos: Een zaak samen
uitvechten. Ouvrir le -: De strijders laten
binnentreden. Mettre hors de -: Ter zijde
schuiven. Laisser le - libre a qn : Iem.
vrij zijn gang laten gaan. Avoir le - libre:
Vrij zijn. Prendre -, se donner du -: Achteruitgaan om een aanloop te nemen. d'action: Vrijheid van beweging. Etre a
bout de -: Geen hulpmiddelen meer hebben.
Sur le -: Dadelijk. 2. Veld (magnet)sch;
verrekijker, wapen, penning). Kantgrond.
- de vision : Gezichtsveld. 3. Akker, veld,
land. En plein -: In 't open veld. z. bout
1. 4. (fig.) Gebied. Le - de l'histoire.
5. Les champs : Landerijen, veld, land,
weide. Le poete aux -s: De dichter buiten.
Maison des -: Buiten. A travers -:
Dwars door 't veld. L'homme des -: De
landbouwer. Le rat des -: De veldrat.
Les - azures : Het uitspansel. Courir les
-: In 't vrije veld rondzwerven. II est
fou a courir les -: Hij is yolslagen gek.
(fig.) Se sauver a travers -: Uitvluchten
zoeken, er door zien te rollen. Prendre la
clef des -: Het hazenpad kiezen. Donner
la clef des - a : Laten weggaan. Avoir la
tete aux -, etre aux -: Zijn aandacht
niet bij zijn zaken hebben, in de war zijn.
Etre aux —: Boos worden. Mettre aux -:
Ongerust maken ; buiten zich zelven brengen .
Battre aux -: Het begin van een veldtocht
trommelen; den generaalsmarsch slaan.
Sonner aux -s : Den g. blazen. Un rien
le met aux -: Een kleinigheid maakt
hem ongerust of boos. 6. (bij verg.)
Smalle zijde (z. chant 6).
Champagne v.: Champagne (provincie)
(wapenk.) Schildvoet. Il est de la pouilleuse: Hij is een arme drommel.
Fine -: Beste cognac. / m.: Champagne-.
wijn. Champagniser ov.w.: Als champagne bereiden, mousseerend maken. Champart m.: Recht op de korentiende. Champarter, -ir ov.w.: Aan 't tiendrecht
op koren onderwerpen. Champarteur m.:
Korentiendbezitter. Champeaux m.mv.:
Velden. Champenois by .nw. en m.:
Uit -. Bewoner van Champagne.
Champétre: Landelijk. Garde -: Veldwachter. Travaux -s: Veldarbeid. Vie -:
Landleven. Divinites -s : Veldgoden.
M ceurs -s : Dorpszeden. Repas -: Eenvoudig m. Bal -: Danspartij buiten.
Champi m.: Vondeling.
Champignon m.: 1. Paddenstoel. (le couche: Gekweekte -. II pousse comme un
-: Hij groeit als kool. II est venu en une
nuit, comme un -: Hij heeft snel fortuin
gemaakt. 2. Zwam. 3. Sponzig vleesch-
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uitwas, wild vleesch. 4. Kop (brandende
pit). 5. Hoede-, pruikebol. Stander.
Groentestamper. Stroodakje. 6. Schoorsteenkap . 7. Knop (sabelschede, kapstok).
8. Ville --: Stad. die zeer spoedig is
opgekomen. Champignonne : Met paddenstoelen bedekt. Champignonnerie, -iére
v.: Paddenstoelenkweekerij. -bed. Champignonniste m.: Paddenstoelenkweeker.
Champion m.: Kampioen. Kampvechter
(in godsgerichten ) . (f i g . ) Voorvechter,,
verdediger. Overwinnaar, kampioen (wedstrijd ). - de la foi: Geloofsheld. Championnat m.: Kampioenschap. Championne
v.: Voorvechtster. Vrouwelijke kampioen.
Champi(s) m., -isse: Vondeling.
Champlever (spr. than-le-) ov .w . : Ingroeven (email, graveerplaat); wegsteken
(deel van houtsnede).
Champlure v.: Beschadiging door vorst.
Champoreau m.: Koffie met melk en
rum. Warme drank.
Chamsin (spr. kam-) m.: Woestijnwind,
chamsin.
Chanaan (spr. kana-an) m.: Kanaan.
Chananeen (spr. kana-) : Kananiet .-ietisch .
Chancardm.:Gelukskind, boffer. Chance v.: 1. Dobbelspel. Donner la -: Het
eerst werpen; (fig.) de eerste zijn. La en est jetee : Het is geschied. 2. Kans,
mogelijk-, waarschijnlijkheid. Geluk, bof.
Conter sa -: Zijn wedervaren vertellen.
Il a de la -, - toutes les -s : Het loopt hem
(in alles) mee. Queue -1 Wat een boll
Its ont du courir leur -: Men heeft hen aan
hun lot overgelaten. Tenter sa derniere -:
Een laatste poging wagen. Courir sa -,
tenter la -: Een kansje wagen, het wagen,
kijken hoe 't afloopt. J'en veux courir la
-: Il zal 't er op wagen. (Ce n'est) pas de
-: Dat is mis, dat tref ik niet. Bonne
-I Veel succes! La - a tourne: 't Geluk
heeft zich gekeerd. Par -: Door een gelukkig toeval. Une fire -: Een geweldige
bof. Mettre toutes les -s de son ate: De
fortuin trachten te dwingen.
Chaneelant by .nw . : Waggelend. (f ig. )
Besluiteloos, weifelend, wankelmoedig;
wankel (gezondheid) ; waggelend (troon).
Chanceler onov .w . : Waggelen . (f ig. )
Weifelen, besluiteloos zijn; wankel slaan;
waggelen; dreigen te bezwijken.
Chaneelier m.: Kanselier, zegelbewaarder (hoofd der justitie tot 1789). Grand -:
Minister van Justitie. - de l'Empire:
Rijkskanselier (Duitschl.). - de l' Échiquier : Minister van financier (Engel.).
- de l'Academie frangaise: Zegelbewaarder
en vice-president der A. fr. Chanceliére
v . : Kanseliersvrouw.. Voetenzak . Liedje
tegen 't parlement Maupeou.
Chaneellement m . : Wagge ling . (f ig. )
Weifeling.
Chaneellerie v.: Kanselarij.
Chanceux : 1. Onzeker, wisselvallig. 2.
Fortuinlijk, die 't treft, die boft.
Chanci m.: Beschimmelde mest (champignonbed ). Beschimmeld. Duf. Chaneir
onov .w . en se -: Schimmelen ; wit worden
(wortels). Chaneissure v.: Schimmel.
Chancre m.: 1. Kankergezwel, verzwering. Brand (in hout). Manger comme un
-: Eten als een wolf. 2. (f ig.) Kanker.
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Chanereux- Chansonnier

Chanereux: Kankerachtig. Met kanker of
brand behept.
Chand m.: (y olk) — d'habits: Oudekleerkoop. — de vin: Kroeghouder.
Chandail (mu. —s) m . : (Sport )truj ;
damesjumper. — de chien: Hondedekje.
Chandeleur v . : Mar is -L ichtmis .
Chandelier m.: 1. Kandelaar. Meltre
qn sur le —; etre sur le —: Iem. tot een hooge
betrekking verheffen; een - bekleeden.
Metire la lumiere sur le —: Zijn licht laten
schijnen. 2. Handelaar in -, fabrikant
van kaarsen. 3. Schraag, stut . —s de blindes :
Blindeering voor sappeurs. (tu inb.) Faire
le —: Alle nieuwe takken afsnijden. 4.
Beschermer van een minnarij.
Chandelle v.: 1. Kaars. —s de quatre;
de six (a la Here): Vieren; zessen. Ses cheveux frisent comme des —s : Zij heeft glad
en stijf haar. A la--, aux —s : Bij kunstlicht .
11 taut juger de Bette piece aux —s : Men moet
over dit tooneelstuk oordeelen wanneer het
gespeeld wordt. Faire la —: Op zijn handen staan. Se bril ler a la — : Tegen de
lamp loopen. Tenir la —: Een geheime
minnarij begunstigen. z. bout 1. Moucher
une — a vinyl pas : Op twintig pas een kaars
met een pistool kunnen uitschieten. Le jeu
ne vaut pas la —: Het sop is de kool niet
waard. Voir des —s, 1000 —s, 36 —s:
Een slag krijgen, zoo dat het vuur uit de
oogen spat. Devoir une (fiere) — a qn,
Dieu: Iem. -, God wet mogen danken,-a
dat men er zoo goed afkomt. A chaque
saint sa —: Eere wien eere toekomt. S'en
aller -, s' eteindre comme une —: Uitgaan
als een nachtkaars. Donner une — a Dieu
et l'autre au diable: Beide partijen te vriend
houden. — romaine : Romeinsche kaars
(vuurpip met ballen). Adjuger a — eteinte:
Wachten met toewijzen tot de kaars is
uitgebrand . ( y olk) Moucher sa —: Sterven .
2. (Kiel )stut, stander. Persbalk. 3. — de
glace : IJspegel. 4. (y olk) Schildwacht,
soldaat; politieagent ; geweer ; flesch ; neuspegel, druppel (aan neus). 5. Aronskelk.
Chandellerie v.: Kaarsenmakerij. -winkel.
Chanfraindre, —freindre ov .w . : Schuin
bijwerken, - slijpen. Chanfrein m.: 1.
Schuine kant. Tallier en —: Schuin slijpen.
2. Ronde holte, zuilgroef. Voorhoofdsplaat
(Strijdros). Neus met aangezicht van een
(paarde )kop . — blanc: B les . 3. V ederbos .
Chanfreinage en —er ov .w. : (Het) schuin
slijpen, - afkanten.
Change m.: 1. Verandering. Wisseling,
ruiling, ruil. Rendre le — a: Met gelijke
munt betalen. 2. (hande I) Wisselhandel,
-zaken. Commissie (voor wisselaar ). Bureau
de —: Wisselkantoor. Leltre de —: Wissel.
Premiere -; seconde de —: Prima-, secundawissel. Seule de —: Solawissel. z. agent 1.
3. Wisselkoers (prix du —), agio. Rentes
a — garanti : (Staats) fondsen met goudclausule. 4. (jacht) Le cer/ donne le —
aux chiens : 't H. brengt de honden op een
dwaalspoor. Les chiens ont pris le —: De
h. zijn op een dwaalspoor. (f ig.) Donner -,
f a ire prendre le — a qn : Iem. op een dwaalspoor brengen. Donner le —: Voor een
ander willen doorgaan. Prendre le —:
Zich laten beetnemen, - misleiden. 5.
Klein geld. Demander le — d'un louis :
Fransch-Nederlandsch. I.
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Vragen een louis te wisselen. Changeable: Verander-; verwisselbaar. Changeant: Veranderlijk, ongestadig, wispelturig; verstelbaar. Couleur —e: K. die
verandert, naarmate 't licht invalt. Ploffe
—e : Stof met een weerschijn. / m.: Stof
met een weerschijn. 't Veranderlijke. Changement m.: Verandering, overgang, ver-,
om-, afwisseling; kentering (tij ). Overplanting. — de train, - de voiture: 't Overstappen . — de marche: Keerkoppeling.
— de vitesse: Versnelling. — de main:
Beweging waardoor 't paard een tegengestelde richting inslaat; verwisseling van
de handen (op piano ). — en bien : Verbetering, verandering ten goede. — a vue:
Plotselinge omkeer ; (to one el) verandering
bij open doek.
Changer ov .w . : 1. Ver- , (om )wisselen •
Vervangen (mensch ) . (z e e v . ) Om-, rondbrassen . — contre :(Ver)ruilen tegen. Cela
nous changera des autres :Da's weer eens
wat nieuws. — un en/ant en nourrice: Een
kind in de wieg verruilen. Il taut qtz'on
l'ait change en nourrice: Hij lijkt niets op
zijn ouders. Argent -, ecu change; argent -,
eat mange : Klein geld is gauw op. 2. Een
schoone luier -; schoon linnen geven aan;
verschoonen (kindje ) . Schoon linnen doen
op. 3. — en: Veranderen in, herscheppen
-, doen overgaan in.— qn en lui-meme : Iem.
zijn definitieven vorm doen aannemen. 4.
Veranderen, hervormen, anders maken. Nous
avons change tout cela: Tegenwoordig gaat
dat heel anders. — la barre , - la direction du
gouvernail: Het roer omleggen. / onov.w.:
1. Veranderen ; omslaan (weder ). Verwisselen. Aimer a —: Van verandering houden,
onbestendig zijn. — de couleur: Verkleuren;
van kleur verschieten. — de linge: Schoon
linnen aantrekken. — de forme : Een anderen vorm aannemen. — de note, - de gamme:
Een anderen toon aanslaan. — de vie:
Een andere levenswijze aannemen. — d' une
chose comme de chemise : Zeer gemakkelijk
en dikwips van iets veranderen. — du
blanc au noir,, - du tout au tout: Geheel en
al veranderen. — de pied : Den anderen
poot voorzetten (paard). — d'appartement;
- de domestiqtzes: Een andere woning -; - bedienden huren. — de train, - de voiture:
Overstappen. 2. Geld wisselen. 3. Lich
verschoonen. / se —: Veranderen, anders
worden. Andere kleeren -, schoon goed
aandoen.
Changeur m.: Geldwisselaar.
Chanlatte v.: Waterbord. Hoekspar.
Chanoine m.: Kanunnik, domheer. Vie
de —: Rustig, gemakkelijk leven. Chanoinesse v.: Stiftdame, domjuffer. Chanoinie z. eanonicat.
Chanson v . : 1 . Lied (je ) , gezang, deuntje,
deun. — a boire: Drinklied. — a danser:
Danslied . Mettre en —s : In liedjes bespotten.
Voila bien une autre —: Dat is een andere
boerenkermis. 2. Praatjes, wissewasjes. —s
(que tout cela): Allemaal praatjes voor den
vaak . 3. — (de geste): Oud-Fransch heldendicht . La — de Roland: 't Roelandslied.
Chansonner ov .w .: In spotliedj es aanvallen •
Chansonnette v.: Liedje, deuntje. Grappig liedje. Chansonnier m.: Manuscript
der gedichten der trouveres en troubadours.
11

323

Chant---Chapeau

Liedjeszanger, die alleen zijn eigen liedjes
zingt. (Titel van een) liedjesverzameling.
bv.nw.: Die liedjes doet dichten. Muse
-iere: Muse van 't Lied.
Chant m.: 1. Het zingen, gezang. Slaan
(vogel). - d'allegresse: Vreugdezang.
Zwanenzang (laatste groote
-ducygne:
werk). - du coq : Hanengekraai. Des le
du cog: Met 't krieken van den dag.
de la cigale: Gesjirp van de cicade.
2. Lied. Wijs, muziek. Le - des violons:
De door de violen gespeelde melodie.
(K a t h . ) Plain--: Kerkgezang . - ambrosien ; - gregorien : Soort van kerkgezang,
waarvan de uitvinding wordt toegeschreven
aan den H. Ambrosius ; - aan paus Gregorius
I . 3. Lyrisch gedicht, lied, zang. - nuptial:
Bruiloftslied. 4. Zang (afdeeling van een
heidendicht). 5. Les -s : Epische verzen,
zangen . 6. Smalle zijde. De -: In de schuinte
Poser de -, sur -: Op den smallen kant
plaatsen. Roue de - : Kroonrad. Chantable :
Dat men zingen kan. Chantage m.: 1.
Vischvangst, waarbij men de visschen door
geschreeuw in 't net jaagt. 2. Afdreiging.
au bolchevisme : - door middel van de
bedreiging met b. Chantant : Zangerig,
melodieus (taal, muziek). Slepend, temend
(spreken). z. café 3. Zangrijk.
Chanteau m.: 1. Homp -. Aangesneden
brood. 2. Lap (stof ). Geer.
Chantecler m.: Kantecleer, de haan.
Chantepleure v.: Groote wijntrechter.
Tuingieter. Vat (druiven te treden). Kraan.
Waterloozing.
Chanter ov. en onov .w . : 1. Zingen.
Pain a -: Misbrood, -ouwel. C'est comme
s'il chantait: Men laat hem maar leuteren.
C 'est comme si vous chantiez : Praat maar
toe. Que vient-il nous -? Wat voor malligheid komt hij ons nu weer vertellen ; wat
zeurt hij toch? Qu'est-ce qu'il chante, ce
bouquin ? Wat voor dwaasheid staat er in
dat boek? Le criminel a chante: De m.
heeft (op de pijnbank) bekend. Je le ferai
-: 1k zal hem tot rede brengen; - dwingen.
Faire - qn: Iem. geld afdreigen, iem.
„laten bloeden " . (K a th . ) Office chante:
Gezongen dienst. - toujours la méme
chanson, - antienne, - le name refrain:
Steeds hetzelfde liedje zingen. - une
antienne, - sa gamme a qn: Iem. doorhalen. Je lui ferai - une autre gamme,
- un autre ton: Ik zal hem anders leeren
spreken. (spot) C'est bien chante: Da's
mooi gezegd. Le piano ne chante pas comme
le violon : De p. is niet zoo zangerig als
de v. - en lisant, - en recitant: Sleepend -,
temend -, lijmerig spreken. Si cela vous
chante : Als je daar zin in hebt. 2. Zingen;

sjirpen; kraaien (haan) ; ruischen (bron);
piepen (deur); razen, zingen (water);
suizen (gas) ; knapperen (boter) ; klinken,
loeien (misthoorn). (fig. ) Une porte mat
graissee chante: Men moet iem. ruim betalen
om zijn stilzwijgen te koopen. La poule
ne doit point - decant le coq: Als de man
spreekt, moet de vrouw zwijgen. 3. In
dichtwerken verheerlijken, bezingen. - les
merites de qn : Iem. verdiensten hoog prijzen.
Ii chante victoire : Zijn haan kraait koning,
hij kraait victorie. - les louanges de qn:
Iem . lof verkondigen . 4. (Af) dokken . Chan-
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terelle v.: 1. Lokvogel. 2. Quint-, hoogste
snaar. (fig.) Appuyer sur la -: Aanhoudend over een onaangenaam onderwerp
praten. 3. Zingglas. 4. Zwei. 5. (plantk.)
Hanekam (zwam).Chanterieiv.: Zangschool.
Koorknapenschool . (o ng .b e t . ) Gemiauw..
Chanterille z. chanterelle. Chanteur
m., -euse v.: 1. Zanger, -es. - legere:
Zangeres die lichte muziek zingt. Forte
-: - die groote operaliederen zingt. Maitre
-: Meistersinger; (gra p ) gemeen afzetter
(z. 2). 2. Afdreiger. 3. Zangvogel. / by.
nw.: Zingend. Oiseau -: Zangvogel.
Chantier m.: 1. Steun-, stutblok.
Stelling, stellage (wijnkelder) . Stuwblok
(schip). Stelling (werkman). Stapel (schip).
- d'embarcation: Bootsklamp. (f ig.) Avoir
sur le -, - en -: Bezig zijn aan. Mettre
sur le -: Op stapel -; (fig.) op touw
zetten. 2. Stapel (hout). 3. Houtwerf.
4. (Scheeps )timmerwerf ; steenhouwerswerkplaats . - de construction : Werf. - de
l' .8tat: Marinewerf. 5. Werk, -plaats.
6. (v olk; nieu w) Rommel, janboel,
„afbraak".
Chantignole v.: Kiamp (dwarsbalken
van dakstoel). Haardtegel.
Chantonner onov. en ov .w. : Neuriên.
Chantilly v.: Chantilly. Slagroom (creme
a la -). z. cornet. (soort) Kant.
Chantournage m . en -ner ov .w . :
(Het) uitwerken, -hollen. De omtrekken
van een teekening scherp doen uitkomen.
Un chantourne : 'n Uitgesneden hoofdplank
(aan ledikant).
Chantre m. : 1. Zanger. Les - s des bois:
'tVogelenkoor; de vogels. Le - du jour : De
haan. 2. Koorzanger. Voorzanger. Grand
-: Koorleider. 3. (f ig.) Dichter, zanger.
Le - thebain : Pindarus. Le - d'Achille:
Homerus. Le - d' Enee: Vergilius. Le
- des J ardins : Delille. Le - de la Thrace : Orpheus. Chantrerie v.: Voorzangerschap.
Chanvre m.: Hennep. (dichtk.) Touw.
Cravate de -: Strop. - d'eau: Tandzaad ;
wolfspoot. - sauvage: Hennepnetel. Chanvreux : Hennepachtig. Chanvrier m.:
Hennepbereider. / bv.nw.: (in samenst.)
Hennep-. Chanvrin m.: Hennepnetel.
Chaos (spr . ka-6) m.: Baaierd, chaos.
(f ig.) Warboel, wanorde. Opeenstapeling.
(aardk.) - de blocs: Blokveld. Chaotique (spr.. ka-6-): Verward, ongeordend, alles
dooreen.
Chapard m. : (p la t ) Strooper. Chapardage m. en -er ov .w. : (Het) plunderer
(door soldaten), „rampassen". Chapardeur m.: Strooper.
Chape v.: 1. Mantel met kap. Sous
-: Heimelijk. 2. Koorkap. -mantel. Se
battre -, disputer de la - de (a) l' &Ague:

Twisten om hetgeen geen van beiden toebehoort. 3. Kap, overdekking, mantel,
deksel; hemd (gietvorm) ; beslag (v. blok).
Trasraam. Helm (kolf ). Bekleedingshuid.
Dubbele fust. - d'arret : Vangbeugel.
Chape : Met den koormantel om, getabberd.
Gestulpt, gekapt (wapen).
Chapeau m.: 1. Hoed. - a trois cornes:
Steek. Parler - bas: Onderdanig spreken.
Mettre - bas : Zijn hoed afzetten (z. bas
bw. 1). Porter la main au -: Even groeten.
Obtenir le - (de cardinal): Kardinaal wor-
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den . Enfoncer son -: Een kloek besluit
nemen . Mettre son - de tracers : Een uitdagende houding aannemen. Coup de -:
Groet. Donner un coup de - a : Groeten.
Donner un coup de - a un malheur: Zijn
medelijden betuigen, maar niets doen.
Mettre le - sur l'oreille : Zijn hoed scheef
zetten ; (fig.) slecht gemutst zijn. Il y aura
bien des -x de reste : Dat zal veel menschenlevens kosten. Travailler du -: Niet recht
snik zijn. 2. Man. Geleider. Frere - :
Dienende broeder, die een pater begeleidt;
(f ig. ) stoplap (versregel). 3. Bloem-.
Bruidskrans (- de fleurs). Perdre la plus
belle rose du -: Het mooiste verliezen. 4.
Hoofduitslag (kind ). Bovendeel (vogelschedel ). 5. Hoedje (paddenstoel). Overblijfsel
(van distilleering ) . (mu z . ) - chinois: Schellenboom, bellenmuts. - cannelle: Bruine
plaatzwam. (zeev.) Serrer en -: In 't midden opnemen. 6. Deklijst. Deksel. Bovenkorst . (muz . ) Boogje (noten verbinden).
Inleiding (artikel) ; gelegenheidspraatje.
Schoorsteenkap. Dwarshout (pers ). Dekstuk
(kussenblok ) ; kap, kop . Mijnader die aan
de oppervlakte ligt. Huif (van een valk ).
7. Semelles de -: Vilten zolen. 8. Kaplaken (schipper ; droit de -, - de maitre,
- du capitaine). (n ieuw ) Steekpenningen.
Chapeau-easque (mu .-x-----s ) m. : Helmhoed . Chapeau-luearne (mu . -x-s) m. :
Halleluja-hoed .) Chapeau-roux (mu . -x-) m. : Roode vlasvink . Chapeauter (se):
Zijn hoeden koopen. Zijn hoed opzetten.
Chapeaute: Met een hoed op.
Chape-chute (mu . -s--s) v.: Buitenkansje . Chapelain m. : Kapelaan. Aalmoezenier (van vorst). - du pape: Lid van
't pauselijk gerechtshof .
Chapeler ov .w . : (Brood) raspen.
Chapelet: 1. (`vroeger) Bloemkrans.
Bruids- . 2. (thans) Rozenhoedje • Gebedsnoer (bij niet-Kath .) Dire -, reciter
son -: Zijn - afbidden. (fig.) Defiler
son -: (Alles wat men op 't hart heeft)
in een adem vertellen, al zijn gal uitbraken.
Egrener un - de noms : Een reeks namen
opnoemen . Le - se defile: De boel loopt
in de war. Un - de reproches , - d'injures:
Een reeks scheldwoorden. 3. Rist, snoer. Rij
puistjes. (bouwk . ) Paternosterwerk . Kettingmolen (- hydraulique). Rij kogels
(aan netten). 4. Jacobsladder (baggeren).
Chapelier m ., -iere v . : Hoedenverkooper, -ster. -fabrikant. -iere : -koffer.
Chapelle v.: 1. Kapel. Huiskapel.
Kleine kerk . z. ardent 1. Tenir -: Een
plechtige godsdienstoefening bijwonen . Jouer
a la -: (Kinderen die ) voor priester spelen.
(f ig. ) La - blanche: Het bed, „de koets".
2. Geestelijken die een (huis )kapel bedienen.
(f ig. ) Afzonderlijke partij, coterie, groepje
vereerders (petite -). Etre de la -: Een
bentgenoot zijn. 3. Zangers en muzikanten
der kapel. Maitre de -: Kapelmeester (in
kerk ). 4. Gereedschappen eener kapel.
Scheepskist die de misbehoeften bevat .
5. Kap (hoogoven). Onderstel (weefstoel).
Distilleervat. 6. Faire -: De zeilen tegen
de masten krijgen. Chapellenie v . : Kapelaansprebende . Chapellerie v. : Hoedenwinkel . -fabriek, -fabricage.
Chapelure v. : Geraspte broodkorst.
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Chaperon m . : 1. Kap, kaproen (man) ;
huif (vrouw ) . - de moine: Monnikskap
(plant) . Le petit C- Rouge : Roodkapje.
2. Geleider, -ster. Servir de - a: Vergezellen . 3. Opvulsel op een toga en waarop
hermelijnen strepen zijn. 4. Dekplaat
(muur ). Kap (pers)). Overvellen (druk ) .
5. Bovenlip (insect)) . Chaperonner ov .w . :
Bedekken (met kap of dekplaat ). Als
geleider, -ster dienen bij. Chapier m. :
Koormantelmaker.. -dragend koorzanger.
Kast voor koorkleederen .
Chapiteau m. : Kap iteel (aan zuil ).
Lijst-, kroonwerk ; kap (pers ) ; helm (distilleerkolf ); opstand (kermistent) .
Chapitre m.: 1. Kapittel, stift. Avoir
voix au -: Ook iets to zeggen hebben.
Tenir -: Beraadslagen . 2. Hoofdstuk .
Afdeeling (budget). (f ig. ) Onderwerp,
stof (gesprek ), thema . Nous sommes sur
le - de : We praten over. Il est fort sur ce
-: Hij verstaat dat grondig. Je l'ai mis
sur le - de M .G .: Ik heb hem op Mijnheer
G. gebracht. Assez sur ce -! Genoeg
daarvan 1 3. (Ka th . ) Slotkapittel. Chapitrer ov .w . : 1. (Een geestelijke ) in 't
kapittel berispen. 2. De les lezen, kapittelen.
Chaploir m. : Tingelaanbeeld .
Chapon m. : 1. Kapoen. 2. Wijnstok
die geen vrucht of tak heeft. 3. Broodkorst
(op salade ) met knoflook ingewreven (de Gascogne). Chaponneau m. : Kapoentje.
Chaponner ov .w . : Tot kapoen maken.
Het leggen beletten. Chaponniere v. : 1.
Kapoenpan . -kweekerij . 2. Vestinggrachtgang . Chapoter ov .w . : (Hout ) behouwen.
(Aardewerk ) afkrabben.
Chappe, -pe z. ehape, -é.
Chapska m. : (Poolsche ) muts ; - der
Fransche lanciers, tjapska .
Chaque: leder, elk.
Char m. : 1. Tweewielige (zege-, strijd) 7
wagen. Attacker -, enchainer qn a son -:
Iem. aan zich kluisteren. S'attacher au de: Nederig dienen ; 't hof maken aan.
- d'assaut: Tank. 2. (vroeger) Rij-,
voertuig . - funebre: Lijkwagen . (grail) numeroté: Huurrijtuig. Le - du soleil: De
zonnewagen . Le - de l' Etat: „ 1 Staatsroer " . 3. Kar, wagen. - a b ceufs: Ossewagen . - a bancs: Janplezier.. 4. Praalwagen (optocht). 5. (p lantk . ) - de Venus:
Monnikskap .
Chara (spr.. ka-) m.: (plantk.) Kranswier.
Charabia m. : Koeterwaalsch. Dialect
der Auvergners.
Charade v . : Lettergreepraadsel. - en
action: -, waarbij men door handelingen
of gesprekken de deelen en 't geheel wil
doen raden.
Charagne (spr. . ka-) v.: (plantk.)
Schachthalm.
Charancon m. : Snuitkever. - des
noisettes : Hazelnotenboorder. - du ble:
Korenworm. - du pin: Dennesnuitkever.
Charanconner (se): Door den korenworm
worden aangetast .
Charbon m. : 1. Kool ; houts- (- de
bois); steen- (- de terre); glans- (- de
pierre), anthraciet. - a longue flamme:
Vlamkolen. - de Paris: Briket. Un -:
Een kooltje (vuur ). Amasser des -s de
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feu, - ardents sur la tete de qn: Zijn vijand
door weldaden beschamen. La viande est
en -: 't V. is verkoold. Passer en -:
Verkolen. Faire le plein de -, faire du
-: Bunkeren. 2. - a dessiner: Houtskool.
- animal: Beenzwart. Poudre de -: Tand-

poeder. 3. Stuifbrand (koren). 4. Miltvuur.
Pestbuil. 5. Koolspits. Charbonnage m.
Steenkolenmijn. Exploitatie daarvan. Voorraad steenkool. Stuifbrand (koren). Charbonnaille v.: Kleine kool. Charbonnee
v.: Geroost stuk vleesch. Houtskoolschets.
teekening . Koollaag . Charbonnement m. :
't Kolenladen. Charbonner ov.w.: Doen
verkolen, Met kool zwart maken. - inwrijven. I onov .w. : Verkolen. Bunkeren, kolen
innemen. Walmen (lamp). / se -: Verkolen. Door korenbrand worden aangetast.
Du ble charbonne: K. waarin stuifbrand is.
Charbonnerie v . : Ko lenpakhu is . Vereeniging der carbonari. Charbonnette v.:
Haut voor houtskoolfabricage. Charbonneux bv.nw.: (geneesk.) Miltvuur-.
Kool-. Pestbuil-. Met (koren)brand. Charbonnier m.: 1. Kolenbrander. -verkooper.
Koopman in brandstoffen. Foi du -: Naief
geloof van een eenvoudig man; geloof op
gezag. - est maitre chez lui : Elk mensch
is baas in zijn eigen huis. 2. Kolenhok.
3. -schip. 4. Stoker van een oven. 5.
Koolvos . Koolvisch . 6. Kolendrager. . /
bv.nw.: (Steen )ko len- . Charbonniêre v . :
1. Kolenbranders-. -verkoopersvrouw. 2.
Kolenmeiler. -oven. 3. Hertenklei (waarop
kop schuurt ). 4. Koolmees. 5. Kolenlichter.
ruim. Charbouille v.: Korenbrand. Charbouiller ov .w . : Door korenbrand aantasten.
Charcuter ov .w. : Onhandig voorsnijden.
(Een zieke) onhandig opereeren, villen.
Chareuterie v.: Spekslagerij. Bereide
vleeschwaren. Chareutier, -ikre: Spekslager, -svrouw. Onhandige chirurgijn.
Broddelaar.
Chardon m.: 1. Distel. - roulant:
Kruisd., endeloos. - Unit: Gezegende d.
- a foulon, - a bonnetier : Weverskaarde.
- a Vane: Wegdistel. - Marie: Mariad.
- de mer: Zeed. - penche: Knikkende d.
7.

II est aimable -, gracieux comme un-,c'est
un vrai -: Hij is zoo vriendelijk als de

deur van 't rasphuis. 2. (y olk) Stekelrog.
3. -s : IJzeren punten om 't overklimmen
te beletten. Chardonneret m.: Distelvink.
Chardonnet m.: Post (deur). Kakstoel
(sluis). Chardonnette v.: (plantk.)
Kardoen. Stouwblok.
Charentais : (Bewoner) van La Charante.
Charge v.: 1. Last, vracht, lading,
dracht, pak. Inhoud (aangeteekende brief).
Lading (wapen; Leidsche flesch), het
laden. Belasting (balk). Vulling (hoogoven ). Navire -, bateau de -: Vrachtschip.
Ligne de -: Waterlijn. Sabord de -: Ballastpoort. J'en ai ma -: Ik heb er mijn
vracht aan . Voiture en-: Rijtuig met reizlgers . Prise en -: Opneming (klant in rijtuig ) ;
aanvaarding van opdracht. En - pour: In
lading naar . Une- de foie: Een voer hooi . Tir
a -: Schieten met scherp. Mettre double
-: Dubbel laden. La - en douze temps:
Het laden in twaalf tempo's. - de coups
de baton: Dracht slagen . 2. (f ig. ) Opdracht,
last, zorg, bevel. Il a - de : Hem is opge-
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dragen. Cela est a ma -: Dat is aan mijn
zorg toevertrouwd. Alter au-dell de sa -:
Meer doen dan opgedragen is (z. 3). Avoir
- d' ame (s ) : Te zorgen hebben voor anderen.
Benefice a - d'ame: Geestelijke prebende
waarvan de titularis verplicht is tot geestelijke zorgen voor anderen (z. ook 6).
Parler sans -: Spreken zonder gemachtigd
te zijn. Imposer une grande - a: Veel zorg
veroorzaken. Femme de -: Huishoudster.
3. Ambt, post. En -: In functie. Entrer
en -: Een ambt aanvaarden. Alter au-dela
de sa -: Zijn ambtsbevoegdheid te buiten.
gaan. Sortir de -: Zijn functie neerleggen.
4. Ambt met de klanten, practijk. 5.
(Over))1ast, hinder, bezwaar. Etre a a: Tot last zijn. 6. Last, bezwaar, lastige
verplichting. Avoir des -s de famille:
Een huisgezin moeten onderhouden. -s
personnelles: Diensten die de burger aan
den staat verschuldigd is. -s reelles:
Servituten op den grond. A la - que:
Onder verplichting van. A (la) - de:
Onder beding, - gehoudenheid van. A.
la - d'autant, a - de revanche : Op voorwaarde dat men eveneens zal doen, - dat
gelijke wederdienst zal worden bewezen.
11 est a ma -: Ik moet hem onderhouden.
Prendre a sa -, - en -: Voor zijn rekening
nemen. Il taut prendre le benefice avec
les -s : Wie de lusten heeft, moet ook de
lasten dragen . 7. Belasting . 8. (v e e l
my . ) Ingebrachte bezwaren tegen een
beschuldigde. Ces faits sont a la - de
l'accuse: Deze feiten pleiten tegen den
besehuldigde. Temoin a -: Bezwarend
getuige. 9. Overdreven portret (portrait--).
Jouer un role en -: Een rol belachelijk
voorstellen. Faire la - de qn : Iem. belachelijk nabootsen. C'est une -: Daaraan is
geen geloof te hechten. - d'atelier: Caricatuur. Pousser a la -: Caricaturaal voorstellen. 10. Krachtige aanval. Sonner -,
battre la -: Het sein tot den aanval geven.
Au pas de -: In den stormpas. (f ig.)
Revenir a la -: Zijn verzoek herhalen, een
nieuwe poging doen. 11. Belasting (klep );
drukking (tegen wanden). Pleister (paard).
Le rail est en -: De rail is onder stroom.
12. (muz.) Stormmarsch. 13. Vulstof (bij
papierbereiding).
Chargé m.,-e v.: lem. die een opdracht
heeft, gelastigde. - d'affaires: Zaakgelastigde . -(e) de cours : Lector. - de
mission : Speciaal gezondene met de opdracht
tot 't houden van een enquete. / bv.nw.:
1. Beladen, bepakt. Lettre -e : Aangeteekende b. Piece -e : Met bijstukken bezet
(wapen)schild. - de maledictions : Vervloekt. - d'ans: Oud van jaren . 2. Geladen .
3. Overladen met, bedekt met. - de fautes:
Vol gebreken. - d'infamie: Gebukt onder
de schande. - d'enfants: Met kinderen
rijk gezegend. - de dettes : Met schulden
bezwaard. 4. Troebel (urine). Beslagen
(tong).Vermoeid (oogen). Betrokken (lucht;
- de nuages ) . 5. Overmatig. Overdreven
opgesierd. Monnaie -e : M. waarin te veel
alliage is. Couleur -e: Te dik opgelegde
k. - en couleur: Donker. - de couleur:
Hooggekleurd. Chargement m.: Het laden,
bevrachten. Lading, vracht. „Vrachtje"
(koetsier). Aanteekening (brief)). Aange-
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teekend stuk. Vulling, bediening (haard).
(in sa menst.) Laad-. Port de -: Laadhaven. Chargeoir m.: Laadlepel.
Charger ov.w.: 1. Beladen, bevrachten,
bepakken, een last opleggen, bezwaren,
druk leggen op. Laden ( wapen ; z.
arme 1); stoppen (pijp); vullen (hoogoven, kachel) ; opstoken; indoopen (penseel ). Verzwaren (b .v. zijde) met een
metaalzout. Beharden, begrinten (weg).
In zijn rijtuig -, auto opnemen. Bedrukken (zegel). - une leltre : E. b. laden
aanteekenen. Chargez1 Laadt de geweren I
- une quenouille, - une bobine : Van de noodige wol, garen, zijde, voorzien. - les
peaux d'une couche de tan : De huiden met
run doorwerken. - une cuve: De vereischte
verfstoffen in een kuip doen. - une couche:
Een tuinbed met aarde dekken. - une
broche : Een spit van de noodige stukken
vleesch voorzien. 2. (fig.) Belasten, opdragen, (iem.) een opdracht tot iets geven.
3. Overladen, bezwaren (z. ehaine 4).
Gebukt doen gaan onder. - une succession
d'un legs: Een erfenis met een legaat bezwaren. - de coups : Afrossen (z. bois 3).
-d'injures: Met scheldwoorden overstelpen.
- sa conscience de : Op zijn geweten nemen.
Cela charge l'estomac: 't Ligt zwaar in
de maag. 4. Getuigen tegen, bezwaren.
- un accuse : Bewijzen -, kenteekenen aanbrengen, die de beschuldiging staven. 5.
Overdrijven, opzettelijk vergrooten. Opsmukken. In een belachelijk daglicht
stellen ; aandikken. - un compte: Een
rekening te hoog opvoeren. - la couleur:
Kl. te dik opleggen. Jouer un role en
chargeant : Een rol in 't belachelijke overdrijven. 5. Aanvallen, zich werpen op;
(fig.) te lijf gaan. I se -: 1. Zich een
last opleggen. Geladen -, gevuld worden.
Betrekken (weer). Troebel worden (urine).
Beslaan (tong). Op elk. inrennen, elk
aanvallen. (fig.) Elk. bekladden, - zwart
maken. - l'estomac: Zich de maag overladen. 2. se - de: Zich belasten met,
borg blijven -, (de verantwoordelijkheid)
op zich nemen voor. Zich vullen met, zich
volstoppen met (eten). Je m'en charge:
Ik neem dat op mij, - voor mijn rekening.
Chargette v . : (m i 1 . ) Ladingmeter..
Chargeur m.: Sjouwer, dokwerker. Scheepsbevrachter, cargadoor. Lader (kanon).
Opstorter (oven). Patroonhouder. Charg euse v.: Aanvoertoestel.
Chariot n.; 1. Vrachtwagen (met 4 wielen). Transport-. 2. Wagen (met 2 wielen;
voor steenen). Le grand -; le petit C-: De
Groote -; de Kleine Beer. 3. Loopwagen
(kind). 4. Wagen, slede (aan machine);
looper (telegraaftoestel). - transporteur:
Rolbrug. Chariotage m.: Vervoer per
vrachtwagen. Chariot-eehelle (my.-s--s)
m.: Monteerwagen.
Charitable en -ment: Barmhartig.
Weldadig, mild. Welgemeend (raad). Charlie v.: 1. Barmhartigheid, mededoogen.
- bien ordonn8e commence par soi-m4me:
Het hemd is nader dan de rok. 2. Wel-,
liefdadigheid. Aalmoes, gift. z. bureau
3. Faire la -: Aalmoezen geven. Dames
de -: Armenbezoeksters. Visites de -:
Armenbezoek. Societe de - maternelle:
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Kraamvrouwenvereeniging. La -, s'il
vous plait: Een aalmoes, als 't u belieft.
(spot) Pre ter une - a qn : Iem. iets toedichten. Vente de -: Fancy fair. 3. Christelijke liefde, naastenliefde. S ceur de -:
Pleegzuster, diakones. Frere de la -:
Barmhartige broeder. La foi, l'espërance
et la -: Geloof, hoop en liefde. 4. Liefde
van God voor den mensch .5. Des -s: Liefdegaven.
Charivaresque : Als een heidensch kabaal, vol uitgelaten spektakel. Charivari
m.: 1. Ketelmuziek. Donner un - el,
regaler d'un -: Een serenade met ketelmuziek brengen aan. 2. Geschreeuw, gejoel.
3. Standje, uitbrander. 4. Kattenmuziek.
Charivarique z. -esque. Charivariser
onov .w . : Herrie maken.
Charlatan m.: Marktschreeuwer. Kwakzalver ; beunhaas. (fig.) Snoever, pother. I
bv.nw.: Kwakzalverachtig. Charlataner
onov.w.: Den kwakzalver uithangen. I ov.
w.: Bedriegen. Charlatanerie v.: Kwakzalverij.Snoeverij.Charlatanesque:Kwakzalverachtig. Charlatanisme m.: Kwakzalverij . Geveinsde deugd, - verdienste.
Charlemagne m.: Karel de Groote.
(spel) Heer. La Saint-: Schoolfeest op
28 Januari. Faire -: Het spel verlaten, als
men gewonnen heeft. Charles m.: Karel.
--Quint : Keizer Karel V. - cinq : Karel
V (van Frankrijk, Zweden). Chariot m.:
Kareltje. Charlie Chaplin. (gra p ) De beul.
(y o l k) Wulp . Zeeleeuwerik . Charlotte v . :
Lot (je ). Dameskapje. Broodschotel met
appelmoes. -russe : Slagroom in een schuimrand. - de café fort : Koffieslagroom.
Charmant : Bekoorlijk, betooverend. Innemend. (spot) Je vous trouve -: Jij
bent me een beste. Le Prince C-: De Betooverde Prins (uit 't sprookje). Charme m.:
1. Betoovering. Tooverkracht, -middel,
geheimzinnige invloed. Rompre -, lever le
-: De tooverkracht verbreken, de zinsbegoocheling -, de illusie verstoren. 2.
Amulet, talisman. Se porter comme un -:
Zoo gezond als een visch zijn. 3. Bekoorlijk-,
lieftallig-, schoonheid. Avoir du -: Bekoorlijk zijn, kunnen behagen. Avoir un
-: Een der zeven schoonheden bezitten.
4. Haagbeuk, -enhout. Charmer ov.w. :
1. Betooveren, verblinden; bezwaren (slangen ). 2. Wegtooveren, verdrijven, stillen.
- les loisirs de qn : Iem. aangenaam bezighouden. 3. Bekoren, verrukken. J'en suis
charm6: Ik vind dat heerlijk. Bois charme:
Aan den wortel beschadigd h. Charmeur,
-euse, -eresse : 1. Iem. die een betooverenden invloed uitoefent. - de serpents:
Slangenbezweerder. - d'oiseaux: Vogelbezweerder ; iem. die vrije vogels uit de
hand laat eten. 2. Iem. die bekoort, - inneemt . Geliefde . I bv .nw . : Betooverend .
Bekoorlijk.
Charmille v.: Heg, laan. Prieel. Charmole v.: Haagbeukenboschje.
Charnage m.: Vleeschtijd. Charnel:
Vleeschelijk, zinnelijk. Homme -: Dierlijk
m. Charnellement: Naar den vleeze, zinnelijk . Charneux : Vleezig. Charnier m.:
Bewaarplaats voor vleesch. Proviandkamer.
Knekelhuis . (o u d) Kerkhof .
Charniere v.: Scharnier. Slotband (mos-
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sel). - de papier : Gomstrookje. Charnon
m.: Scharnierring.
Charnu: Vleezig. (f i g.) Sterk (boek) .
Charnure v . : V leezige deelen . Charognard
m.: Krengenslager. Charogne v.: Kreng,
aas.
Charon (gpr. ka-) m.: Charon. z.
barque.
Charpentage m.: Timmerwerk. Betimmering. Atelier de -: Timmerwinkel.
Charpente v.:1 . Timmerwerk, getimmerte.
Geraamte (metaal). Balklaag. Bois de -:
Timmerhout. - osseuse : (Beenig) geraamte.
La - sociale : De wetten en instellingen
die de maatschappij bijeenhouden. 2.
(f ig.) Bouw, opzet (stuk, boek). 3. Snoeivorm . Charpenter ov .w . : 1. (Hout ) ruw
bewerken . (fig. ) Onhandig snijden . 2. (fig. )
Bouwen. In elk. zetten. Fortement -6: Bonkig (mensch) ; stevig (stuk). Charpenterie v.: Timmermansvak. -werk. -werkplaats. -werf. Charpentier m.: Timmerman. Speksnijder. - en fer: Uzerconstructeur. Charpentiêre v.: Houtworm. Timmermansvrouw. Ekster.
Charpi m.: Kuipersblok. Charpie v.:
Pluksel. En -: In kleine stukjes, tot
vezels, tot moes. Charpir ov.w.: Tot
pluksel maken.
Charree v.: (Uitgeloogde) asch. Larve
(aas).
Charretee v . : Karrevracht . (f ig.) Lading,
stroom. Charretier m.: Voerman. II n'y
a si bon - qui ne verse : Het beste paard
struikelt wet eens. Jurer comme un (embourbe): Vloeken als een ketter. Bateau
: Pont voor wagentransport. Charretiêre
bv.nw.: Porte -: Karrepoort. Voie -:
Afstand tusschen de rijtuigwielen. Charrette v.: 1. Tweewielige kar. - a bras:
Handkar. z. avaleur. - d'enfants: Sportkar. - anglaise : Ponywagen. - de deroulement, - de pose : Afrolwagen. 2. Kar
der veroordeelden (1790; la - fatale).
Charretterie v.: Wagenhuis.
Charriage m.: Vervoer per kar. Voerloon. Het kruien (van water). Nappe de -:
Door het kruien ontstaan grondwater.
Charrier ov .w. : 1. Met een kar vervoeren.
(fig.) - droit: Den rechten weg volgen,
zijn plicht doen. 2. - de la voile: Veel
zeil voeren. 3. Mede-, aanvoeren. - des
glacons : Kruien . 4. (fa m . ) Pesten . /
onov.w.: 1. Kruien (la Seine charrie). 2.
dans : Maar raak loopen in. / m.: Loogdoek (z. eharree). Charriere v.: Karreweg. Charrieur m . : (p 1 a t ) Kwartj esvinder. Charroi m.: 1. Vervoer (met
karren ) . Vracht (loon ) . Faire des -s:
Voerman zijn. Par -: Per as. 2. Legertrein.
Charron m.: Wagenmaker. (sterrenk.)
Voerman. Charronnage m.: Wagenmakersvak. -werk. Bois de -: Wagenschot.
Charronnerie v.: Wagenmakersvak. Wagenmakerij. Charroyer ov.w . : Met een
kar vervoeren. Charroyêre v.: Karreweg.
Charruage m.: Omploeging. Charrue
v.: 1. Ploeg. - a Bisques: - met schijven.
- a de/richer: Hak-. - a nez: Zool-. - a
sous-sol: Diepploeg. --buttoir: Aanaard-.
--béche: Molploeg. Ferme de trois -s:
Hoeve, waarvoor drie ploegen noodig zijn
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om 't land te bebouwen. (f ig.) Tirer la
-: Zwoegen. z. boeuf 1. Faire passer la
sur: Met den grond gelijkmaken. 2.
(f ig . ) Het boerenbedrijf.. Charruer ov .w . :
Omploegen.
Charte v.: 1. Oorkonde, handvest.
Pcole des C-s: School voor handschriftenkunde te Parijs. 2. Grondwet. La Grande
-: De Magna Charta (Engel. 1215). La
(constitutionnelle): Grondwet van 1814
(Frankrijk ) . 3. (f ig. ) Grondslag. Chartepartie (my . -s--s) v.: Chertepartij,
scheepsvrachtbrief.
Chartier z. eharretier. Chartil (spr.
-ti) m.: Lange wagen. Wagenschuur.
Chartisme m.: Beweging om een grondwet te krijgen. Chartiste m.: Voorstander
dier beweging. Leerling der E'cole des Charles. Chartographe m.: Oorkondenkenner.
Chartrain : U it -. Inwoner van Chartres.
Chartre 1. z . eharte. 2. (o u d) Gevangenis . Tenir en - privee : Eigenmachtig
opsluiten, 3. Vermagering. Tomber en
-: Vermageren.
Chartreuse v.: Karthuizer klooster.
(fig.) Eenzaam landhuisje. Mengsel van
groenten . (soort ) L ikeur . Karthuizernon .
Chartreux m.: Karthuizermonnik. F.at -,
paddenstoel -, tut van blauwgrijze kleur. /
bv . nw . : B lauwgrijs .
Chartrier m.: Oorkondenverzameling,
archief. -bewaarder. -boek.
Charybde (spr. ka-) m.: Charybdis.
Tomber de - en Scylla: Van den regen in
den drop komen.
Chas m.: Oog (naald). Pasloodhouder.
Stijfselpap. Geweekt koren.
Chasse v.: 1. Reliquieönschrijn. Pare
comme une -: Op zijn Paaschbest gekleed.
2. Montuur (bril, steen). Schaar (weegschaal) . Hecht (mes ) . (v olk ) Oog .
Chasse v.: 1. Het jagen, jacht. - a
courre: Lange -. - au tir: Korte -. Qui
va a la - perd sa place: Opgestaan, plaats
vergaan. Plomb de -: Hagel. 2. Jachtstoet,
-gezelschap. 3. Jachtterrein. - gardee, privee: E igen -. 4. Gedood wild , jachtbu it .
5. Jachtdeuntje. 6. Het achtervolgen.
Faire -, donner la - a : Achtervolgen, najagen (voordeel), naloopen. Faire la - aul
marls: Naar een echtgenoot hengelen. La
- au succes : Het streven naar toejuiching.
a l'homme: Menschen-, slavenjacht;
achtervolging (door politie) . Alter a la avec un fusil de toile: Bedelen. Appuyer la
-: Krachtig achtervolgen . (z e e v .) Donner
(la) -: Een schip achtervolgen. Prendre
-: Vluchten. Piece placee en -: Op de
voorplecht geplaatst kanon. 7. Vrijheid
van beweging, speelruimte ; vlucht (wiel).
8. Straal, spoeling. - d'eau: Spoelinrichting. Appareil de - : Closetbak. Bassin
de -: Ververschingskanaal. Huitres de -:
Oesters die snel werden overgebracht. 9.
Slag (aan kaatsbal). - morte : Verloren
slag; (fig.) werk dat men niet afmaakt.
10. Doorslagijzer, dril. Kuipersdrijfhout.
- carre : Drijfhamer. - a percer : Doorslaghamer. 11. (plat) Donner une - a qn:
lem. een uitbrander geven. 12. Lade
(weefgetouw ) . 13. (s port) 't Uitloopen .
Chasse m.: Zijpas (dans). Chasse-avant
(mv .onv .) m.: Meesterknecht ; kras.Chasse-
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bestiaux (mv.onv.) m.: Baanruimer. Chasse-bosse (mv.onv.) m.: (plantk.) Wederik . Chasse-boue (mv.onv.) m.: Rubber
slijkruimer. Chasse-brouillard (mu .onv.)
m.: Pierenverschrikkertje. Chasse-chien
of --coquin (mu .onv .) m.: Hondenslager
(in kerk) . Chasse-corps (m y .onv .) m.:
Baanruimer. Chasse-cousin (mu .onv .) m.:
Bocht van wijn. Stijve schermdegen. Chasse-croise (mu. -s--s) m.: Kruising van
dansende paren. - van menschen die langs
elk. gaan. (f ig . ) Groote overplaatsing .
Ce n 'est qu'an simple -: Het eene vervangt
eenvoudig 't andere. Chasse-diable (mu.
- -s) m.: (plantk.) Sint-Janskruid.
Chasselas m.: Witte tafeldruif.
Chasse-marêe (mv.onv.) m . : V ischkar .
Visch-, haringjager (schip). Alter un train
de -: Loopen als een postpaard. Chassemouches (mv .onv . ) m.: V liegennet (paard).
-mepper. -waaier (mensch ). Toestel om vliegen uit de kamer te jagen. Chasse-neige
(mu .onv. ) m.: Sneeuwploeg, -opruimer.
-storm. Chasse-noyau (mu . ---x) m.:
Kersenpitter. Chasse-pierres (mu .onv. )
m.: Baanruimer. Chasse-poignee (mu.
onv.) m.: Drijfhout. Chasse-pointe (mu.
onv.) m.: Doorslag.
Chassepot m.: Snelvuurgeweer.
Chasse-puce (mu. - -s) m.: Vlooienpoeder . Chasse-punaise (mu . --s) m.:
Weegluizenkruid.
Chasser ov.w.: 1. Jacht maken op,
achtervolgen. - la terre : Het land naderen
om 't te verkennen. 2. Ver-, wegjagen,
voor zich uitdrijven, (ver)drijven, wegslaan. Aanzetten (paard). Uitdrijven (duivel). Verdrijven, verbannen (leed). - le
mauvais air : Luchten, de lucht zuiveren.
l'eau: Het water laten doorstroomen.
le brouillard : Een pierenverschrikkertje
koopen. La faim chasse le loup du bois:
Nood leert bidden; honger is een scherp
zwaard. Un clou chasse l'autre: Het eene
vervangt het andere, het eene doet het
andere vergeten, des eenen dood is des
anderen brood. - une balle : Met kracht
een bal wegslaan. - un clou,-une cheville:
Een s. -; p. inslaan, aandrijven. 1 onov .w. :
1. Jagen (z. chasse). - le renard : Op de
vossenjacht gaan. - sur les terres d'un autre:
Onder iem. duiven schieten. Bon chien
chasse de race : Men heeft de fouten of
de eigenschappen zijner ouders, de appel
valt niet ver van den stam. I l chasse de
race : Hij aardt naar geen vreemde, hij heeft
dat van niemand vreemds. Leurs chiens ne
chassent pas ensemble : Zij kunnen elk. niet
verdragen. Le navire chasse sur ses ancres:
't S. rijdt op zijn ankers. Le n. c. sur la
ate: Wordt naar de kust gedreven. Les
nuages chassent du sud: De w. komen aandrijven uit 't Z. Cette voiture chasse bien:
D. r. loopt gemakkelijk. 2. (drukk.)
Uitloopen. - sa prose : Laten uitloopen.
se -: Elk verjagen. Gejaagd worden. Verdreven -.
Chasserage z. passerage. Chasseresse
v.: Jagerin. Diane -: De jachtgodin D.
Chasse-rivet (mu . --s) m.: Klinknagelstamper . Chasse-roue (mu . ---s)
m.: Schutpaal, -ijzer.
Chasseur m. :1. Jager.- d' ivoire: Ivoor-
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jager . Cet homme est un fort - devant l' Piernel : 't Is een tweede Nimrod. A la -:

In een jagersschoteltje. 2. Livreibediende,
palfrenier. Chasseur (groom, die deuren
opendoet); piccolo; loopjongen. 3. alpin : Alpenjager (voetvolk). - d' Afrique:
Afrikaansche Jager (lichte ruiterij). 4.
(Haring )jager . Navire -: Schip dat achtervolgt . / bv.nw.: Vervolgend . Chasseuse
v.: Jagerin. Araignee-: Loopspin. Chassevaehes (mu .onv .) m. : Koevanger (aan
locomotief ).
Chassie v.: Dracht der oogen, „slaap".
Chassieux bv.nw.: Met dragende oogen.
(fig.) Vuil. / m.: Leepoog.
Chassis m.: 1. Houten omlijsting, raam;
zet, raam (zaag). - de jardinage: Broeiraam. - de couche : Dekraam. - dormant:
Vast raam. - de cravates: Dassenhanger.
2. Vormraam (drukker). Uitgesneden vorm
om geheimschrift te maken. Kassette (voor
photovormen). --magasin : Wisselkassette.
3. Onderstel (zonder wielen) , chassis (auto).
Krat. 4. (y olk) Ooglid. Chassis-presse
(mu. ---s) m.: Drukraam.
Chassoir m.: Drevel, drijfhout.
Chaste : Kuisch, rein, eerbaar. Ingetogen. - d'oreilles: Zedig. Les -s s wars:
De Muzen. Les -s servantes de Jesus:
De nonnen. -ment bw. Chastetê v. :
Kuisch-, rein-, eerbaarheid.
Chasuble v . : Kazuifel, oppergewaad van
den priester tijdens de mis. Chasublerie
v . : Handel in voorwerpen die bij den Kath.
eeredienst te pas komen. Die voorwerpen.
Chasublier m.: Handelaar in kleeren en
voorwerpen voor den Kath. eeredienst.
Kazuifelmaker. Platte ladekast voor misgewaden.
Chat m.: 1. (nat. hist.) Katachtig
dier. --tigre : Tijgerkat. - masque: Civetkat. - a criniere: Tijgerwolf. --rockier:
Getijgerde haai. --cervier : Losch. --pard:
Serval, tijgerkat. 2. Kat. z. appeler (ov.
w. 3) en fouetter. Kater. Vivre ensemble
comme chien et -: Elk. niet kunnen luchten
of zien. Ecrire comme un -: Een krabbelpootje hebben. Avoir an - dans la gorge:
Een graat in de keel hebben. Il a joue -,
it s'est battu avec le -: Hij zit vol krabben.
Quand le - n'y est pas, les souris dansent:
Het hek is van den dam. N' eveillez pas le
qui dort : Maak geen slapende honden
wakker. z. bon (bv.nw. 1). - echaude
craint l' eau froide: Een ezel stoot zich geen
tweemaal aan denzelfden steen. Un - n'y
reconnaitrait pas ses petits : 't Is een potje
vol pieren. II n'y a pas un -: Er is geen
levende ziel, - geen kip. C'est le -: Dat

-

heeft de kat, gedaan (als men de schuld
van zich afwerpt). (sp e 1) Jouer au -:
Krijgertje spelen. Jouer au - coupe:
Doorloopend krijgertje spelen. Jeu du -:
Krijgertje. - et rat: Kat en muis. z. braise
en temps. Courir comme un - maigre:
Snel loopen. (Paves en) fetes de -: Kinderhoofdjes. 3. Mon -: Lieveling, schatje.
s fourres: (scheldnaam voor) Magistraatspersonen ; advocaten. 4. Dreg. (s p o r t)
Jol . V is iteerijzer . Schraag . -a neuf queues:
Kat met negen staarten (zweep). 5. z.
chaton 2.
Chataigne v.: 1. Kastanje. - de cheval:
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Wilde k. - de Terre: Aardnoot. - du
Bresit: Paranoot. - d'eau: Waternoot.
2. Hoorn, zwilwrat. Châtaigneraie v.:
Kastanjeboomgaard. Chiltaignier m.: Tamme kastanjeboom. -hout. Chfitain bv.nw.:
Kastanjebruin. / m.: -e kleur.
Chat -bride (m y . -s-s): m.: Steenachtige peer. Chat -cervier (me. -s-s)
m . : Losch.
Château m.: 1. Slot, burcht. Kasteel.
(f i g. ) Bo lwerk . Vorstelijke woning . Groot
buiten. Het hof. Mener la vie de -: Het
buitenleven der voorname lieden leiden.
- fort : Vesting. - d'eau: Watertoren;
-reservoir; groote fontein. - d'avant,
- d'arriere: Voor-; achtervertrek ; -kasteel.
(zeev.) - central: Middenbatterij. Ville
prise, - rendu: Als de hoofdzaak is toegegeven, moet de rest volgen. - en Espagne : Luchtkasteel. 2. Naam, then men
aan wijnsoorten geeft (b.v. --Lallite, -Margaux). (s p o t ) - la-Pompe, --la-Fontaine: Pompwater, ganzenwijn. Châteaubriant m.: Biefstuk van den haas (met
gebakken aardappelen).
Chittelain m.: Burchtheer. Slotvoogd,
kastelein. Eigenaar van een landgoed.
Seigneur -: Ambachtsheer. - royal:
Burchtheer, die in naam des konings recht
spreekt. / bv.nw.: Van het kasteel. Chatelaine v.: Burchtvrouw. Slotvoogdes. Ketting, waaraan de dames allerlei kleine
voorwerpen en 't horloge dragen. Chatele :
Met kasteelen bezet (wapen). Chatelet
m . : Kasteeltje. Le Grand -: Gerechtshof.
Le Petit .-.=: Gevangenis. Chatellenie v.:
Ambachtsheerlijkheid.
Chat -huant (my . -s-s) m.: Katuil;
ranshorenuil.
Chatter ov .w . : Kastij den , tucht igen ,
bestraffen. - son corps: Zich zelf kastijden
(door boete, vasten). - son style: Zijn
stijl kuischen, zuiver schrijven. Qui aime
bien, chettie bien: Wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze.
Chatiere v.: Kattegat (in deur). -val,
-strik. Gat om water to laten wegloopen.
Luchtgat, -opening. (f ig.) Kijkgat. Achterdeur (porte -).
Chatiment m.: Kastijding, tuchtiging.
(f ig . ) Geeselslag.
Chatoiement, -ohnent m. : Kleurverandering (door licht), kleurenspel.
Chaton m . :1. Katje. 2. (plantk.)Katje
(bloeiwijze). 3. Kas (v. edelsteen). Gezette
steen, - diamant. Plaatje aan een ring,
waarop letters gegraveerd zijn. Chatonne ment m. en -ner ov.w.: (Het) zetten van
edelsteenen . (Het ) inbrengen van een orgaan .
Chatouille v . : Kleine lamprei . Chatouillement m.: Het kittelen. Gekittel, gekrieuwel. Le - des sens : Zinnenstreeling.
Chatouiller ov.w.: Kittelen. Licht aanraken (met sporen). Streelen, behagen;
aangenaam aandoen. - au bon endroit : In
zijn zwak Casten. Se - pour se faire rire:
Lachen als een boer die kiespijn heeft.
Chatouilleux : Gevoelig voor kittelen.
Fijngevoelig, zeer gevoelig. Lichtgeraakt,
korzelig, prikkelbaar. Netelig, teer (vraag).
Parole -se : Woord dat een teer punt
aanraakt. Chatouillis m.: Gekriebel.
Chatoyant : Met een weerschijn. Style
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-: S. waarin de schitterende beelden in
groot aantal op elk. volgen. Chatoyer
onov.w.: Van kleur veranderen, een weerschijn hebben (door 't licht). Style qui
chatoie z. chatoyant. Chat -pard z. chat 1.
Chatrage m.: Het ontmannen. - besnoeien. - weglaten van passages. Chatre
m . : Eunuch , ontmande . Chatrer ov .w . :
1. Ontmannen, ongeschikt tot voortteling
maken. (Uit een boek) zekere passages
weglaten. Afsnijden (loten), besnoeien.
- une ruche : Een deel der honigraten
wegnemen. 2. (f ig. ) Verminken. Chitretn. m . : Dierensnijder . Chitron m . :
Jonge stier. Chatrure v.: 't Snijden.
Chat -rochier z . chat 1. Chatte v.:
Wijfjeskat. Friande comme une -: Zeer
kieschkeurig. Amoureuse comme une -:
Zeer verliefd. Des manieres de -: Aanhalerige manieren. Ma (petite) -: Snoesje.
Chattee v.: Dracht van een kat, nestvol.
Chattemite v.: Schijnbare lief- en zachtheid . Schijnbaar lief mensch. Faire la -:
Poeslief zijn. Chatter onov .w.: Jongen
werpen. Chatterie v.: Fijne lekkernij.
Poeslievigheid. Liefkozing. Chat -tigre (my.
-s--s) m.: Tijgerkat. Chat -volant (mu.
-s-s) m.: V liegende eekhoorn.
Chauche-branche (mu. -s-s) v . :
Zware hefboom . ( y olk) Geitenmelker.
Chauche-poule (mu . -s--s) m.: Kiekendief.
I. Chaud bv.nw.: 1. Heet, warm; die
warm houdt. z. battre (ov .w. 5). Il ne
trouve rien de trop - ni de trop froid pour
lui: Alles is van zijn gading. II n'a eu rien
de plus - a faire : Zijn eerste werk is geweest. A sang -: Warmbloedig. Tenir
la place -e a qn: tem. plaats tijdelijk bezetten. Une nouvelle toute -e: Een kersversch
nieuwtje. Servir tout -: Dadelijk opdienen.

-I -I Vooruit wat I vlugl toe I kom I
3000 fr., c'est -: 3000 fr., da's kras.
Il fera - quand. . .: 't Zal Lang duren
voordat. .. . Les pays -s: De warme landen;
(fam.) de „nikkers", de kleurlingen.
Jeu de la main -e: Handje-plak. Un
ouurage - de la forge : Pas geschreven w.
2. Verwarmend. Koortsachtig. Fig ure -e:
Heete koorts ; (fig.) dolle streek ; waanzin.
( o u d) Le - mal: Heete koorts. Tomber de
Mures en - mal : Van den regen in den drop
komen. 3. (f ig . ) IJverig, vurig, warm.
Bezield (stijl) ; schitterend, warm (kleur).
Oploopend, driftig. La discussion a ea
-e: 't Is hoog geloopen. La bataille a
ete -e: Het is er warmpjes toegegaan. -e
alarme: Hevige ontsteltenis. 11 n'esl ni
- ni froid: Het laat hem om 't even. Auoir
le sang -, - la tete -e : Opvliegend zijn.
4. Loopsch (dier) ; ontuchtig (vrouw).
Le quartier -: De beruchte buurt; de verboden wijk.
II. Chaud bw.: Servir -; boire-: Warm
opdienen; - drinken. Tenir -: Warm zitten (kleed). Donner - au cceur: Weldadig
aandoen. Collier -: Een dikke handvol
geld kosten.
III. Chaud m.: Warmte, hitte. Avoir
-: Warm zijn, 't warm hebben; (f a m.) in
de rats zitten. J'ai eu -: 't Heeft er gespannen. Mettre au -: Warm houden. Se
sentir au -: Zich thuis voelen. Il fait -:
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Het is warm. Cela ne fait ni - ni froid: Dat
is onverschillig, dat baat of schaadt niet.
Sou ffler le - et le froid: De huik naar den
wind hangen, uit twee monden spreken.
Il y faisait -: Het ging er warmpjes toe.
(Fait-il) -, let haul ? Koud, boven ? (tegen
een langen man ). Cela vows fait - au c wur :
Dat doet je weldadig aan. Chaude v . :
Lekker warm vuurtje . Gloeiing. Gloeihitte.
- suante : - op smelters of . - blanche :
Witte gioeibitte . - soudante: Welhitte. A
la -: Op staanden voet.
Chaudeau m. : Kandeel , kraamvrouwensoep . Chaudement bw. : 1. Warm. Se
tenor -: Zich in een warme kamer ophouden . 2. Vurig. Zonder beraad. Chaud (e )ret
m . : Goudslagersvorm. Chaud et froid
m . : Zware verkoudheid , die men krijgt
als men bezweet is. Chaud-froid (mu.
-s--s) m. : Wildschotel met een koude
saus of gelei.
Chaudiêre v . : Water-, kookketel, boiler.
Stoomketel (- a vapeur) .- a lessive: Waschketel. - a brai : Pikpot. - a clarification:
Klaarpan. - a cuire : Vacuumpan. La de Macbeth : De heksenketel van M . ; (fig. )
de warwinkel. Chaudron m. : Kook-,
waterketel. Rammelkast (piano ). Wijd
kniestuk (laars ) . 1 bv .nw . : Donkerbruin .
Chaudronnee v . : Ketel vol. Chaudron ner onov .w. : Tingelen (op piano ). Chaudronnerie v . : Ketelhandel. -fabricage.
Koperslagerswerk . Ketelmakerij. Chaudronnier m. : Koperslager (- en cuivre).
Handelaar in koperslagerswerk . Ketelmaker.
Chauffage m . : Verwarming. Verhitting •
Stookwijze. z. bois 3. Brandstof . Avoir
le - et l' eclairage: Vuur en licht hebben.
Chauffard m. : 1. Dolle motorrijder. . 2.
z. chauffeur 2. Chauffe v. : Het stoken ;
- verhitten (werktuig). Bovendeel van
smeltovenhaard. Vuurplaats. Distilleering.
Verwarming om (duigen) krom te doen
trekken. Surface de -: Verwarmingsoppervlak . Chambre de -: Machinekamer..
Ècole de -: Stookpersoneelschool. Donner
une - a : Gloeiend maken.
Chauffe-assiettes (mu .onv .) m. : Bordenwarmer . Chauffe-bains (mu . ---s)
m . : Geyser (van bad ). Chauffe -chemise
(mu .onv . ) m. : Linnengoedverwarmer (bad)).
Vuurmand. Chauffe -dos (Inv .onv .) m. :
Stoel zonder rug. Chauffe -eau (mv.
.onv .)
m . : Waterketel. Warmwaterinsta I latie , boiler, geyser. Chauffe-fer a friser (Inv.
onv.) m. : Friseerijzer-verwarmer.. Chauffe linge z . ehauffe-chemise. Chauffe -lit (mu .
onv.) m. : Beddewarmer.. Langslaper.. M innaar . Chauffe -mains (mv .onv .) m. : Handenwarmer. . Chauffepieds (mu .onv .) m. :
(Water )stool. Voetenzak . Chauffe -plats z .
ehauffe -a..ssiettes .
Chauffer ov .w . : (Ver )warmen , -hit ten ,
warm maken ; droogstoken ; ( y olk) gappen. (fig. ) Spoed zetten achter, warm
houden. - a blanc -; au rouge : Wit- ; roodgloeiend verhitten. - qn: Iem. het vuur
na aan de schenen leggen. - un eleve:
Een 1. africhten, - „klaarstoomen". tin succes : Een s. warm houden. - les
encheres : Opjagen. - un vaisseau : De
romp van een schip schoonbranden. I
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onov .w . : Warm worden. Verwarmen, warmte geven ; branden. Warm loopen (as ) . z .
bain 1. Een auto hebben. Vuur hebben,
stoken. Onder stoom liggen. (f ig.) Hoog
loopen (twist)). Op losbarsten staan (b .v.
standje ) . Faire - qch : Jets verwarmen.
Ce n'est pas pour vous que le four chauffe:
Dat is niet voor u weggelegd. Le four
chauffe pour vous : Je zult er van lusten.
Faire - un train special: Een extratrein
onder stoom brengen. Cela chauffe: Daar
gaat het warmpjes toe ; het gevaar is groot.
Maintenant ca va -: Nu zal 't er op losgaan . Les oreilles lui chauffent: Hij wordt
razend. / se -: Zich warmen, Verwarmd
worden. z . bois 3 . Stoken. Chaufferette
v . : Stoof . Chaufferie v . : Oven voor 't
draadtrekken. Gloeihaard . Stookplaats.
Chauffeur m. : 1. Stoker. Autobestuurder, automobilist ; autocarbestuurder ; autoeigenaar ; motorschipper. 2. (gesch.) Les
-s : Roovers die de voeten der menschen
verschroeid hebben ; (f ig. ) wreede inbrekers . 3. (f ig . ) Aanzetter. . Chauffeur livreur (mu . -s--s) m. : Autobestuurder
die boodschappen bezorgt . Chauffeuse
v . : Automobielbestuurster.. Lage leunstoel.
Steen om zich te warmen. Chaufloir m. :
1. Verwarmde wachtkamer. . - public,
- municipal : - voor de armen. 2. Warme
doek voor zieke. Chauffure v. : Bladderig
ijzer, - staal.
Chaufour m. : Kalkoven. Chaufournier
m. : Kalkbrander..
Chaulage m. en -er ov .w . : (Het)
bewerken met kalk . (Het) inkalken (zaaigraan ). (Het) met kalkwater begieten,
bestrijken of bewerken.
Chaumage m. : Het uitrukken der korenstoppels . Stoppeltijd. Chaume m. : Stroo .
Stoppels. Dekstroo, riet. Stengel (gras).
(d ic htk . ) Stroohut, nederige woning.
Laisser en -: Laten liggen. Les -s : De
stoppelvelden. Chaumer ov .w . : Van stoppels ontdoen. Van onderen in brand steken
(boom ). Chaumet m. : Stoppelsikkel •
Chaumiêre v . : Hut (met rieten dak ).
Chaumine v . : Stulpje . Chaumis m. :
Stoppelveld.
Chausse v . : 1. Schouderversiering (op
een doctorstoga ) . Kolbakzak . 2. Filtreerzak . 3. - des latrines : Sekreettrechter.
4. Les -s : Broek tot de knieen (haut-de--),
of tot de kousen (bas-de--) . Tirer ses -: Zijn
biezen pakken. Etre apt* les - de qn :
Iem. op de hielen, - achter zijn broek
zitten. Japper aux - de : Naar de kuiten
vliegen. Hurler apres les -s de qn: Iem.
onbehoorlijk aanvallen. S'en firer les -s
nettes : Er heelhuids afkomen. Celle femme
porte les -: Zij heeft de broek aan.
Chaussee v . : Dam, dijk, kade (langs
water ) . Straatweg. Midden van den weg.
- en beton : Betonweg. Bord de -: Wegberm . Les ponts et -s : De Waterstaat.
A'cole des ponts et -s : School vaor
civiel-ingenieurs.
Chausse -pied (mu. ---s) m. : Schoenhoorn . (f ig . ) Hulpmiddel .
Chausser ov .w . : 1. Aandoen (schoen,
kous, bokshandschoen ), schoeien, Opzetten (bril). - l' etrier: Den voet diep
in den stijgbeugel steken. - les eperons
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a : (Den nieuwen ridder ) de sporen aandoen. 2. (Iem.) schoenen aandoen. Etre
chausse de souliers: Schoenen dragen.

Metalen hoofd (als reliekschrijn ; - reliquaire).Venir a -: Slagen. Mener,, - conduire
a -: Doen slagen. Deux cents -s de brebis:

S'enfuir un pied chausse et l'autre nu:
Overijld de vlucht nemen. - un arbre:
Een boom aanaarden. - un faucon: Een

200 stuks schapen. 2. Hoofd, aanvoerder,
gebieder, eerste, opperste, aanlegger (samenzwering ), bevelhebber, leider (partij ;
padvinders), president (der gezworenen ),
hoofdman (roovers ) , stichter, oprichter
(school, secte). - de famille: Familiehoofd.
Le - de la famille: De eerste voorvader.
Les grands -s : De „hoogen" . - de bataillon , - d'escadron : Majoor. - d' Oatmajor : Stafoverste. - de division: Divisiegeneraal ; referendaris. - de file: Vleugelman ; voorzeiler, schip dat aan 't hoofd
van de slaglinie vaart; (fig. ) raddraaier.
General en -: Commandeerende generaal.
Commander en -: 't Opperbevel voeren.
Ingenieur en -: Eerstaanwezend ingenieur.
ntecanicien: Eerste machinist. z . cabinet
2.- de reception : Hotelchef . - de musique:
Militair kapelmeester. - de culture: Tuinopzichter op een plantage. - du gouvernement : Leider ; capo del governo (Mussolini).
Etre en - dans : De opperste leiding hebben.
de bureau : Hoofdambtenaar. - d'orchestre: Orkestdirecteur, kapelmeester. Second - d'orchestre: Orkestmeester. - d'emploi: Acteur die de eerste rollen speelt.
de revolte : Raddraaier. - d'atelier:
Opzichter. - de train : Hoofdconducteur.
d'attaque : Zanger -, muzikant die de
inzetten aangeeft. - de piece: Commandeur
van een stuk.- de corps: Korpscommandant.
3. Eerste kok (- de cuisine). 4. (f ig.)
Recht, persoonlijke macht. De son -:
Eigenmachtig. Il est si puissant de son -:
Hij is zoo machtig, omdat hij zich zelf
rechten aanmatigt. Du - de sa femme:
Van zijn vrouws zijde. 5. Punt. Le premier
dune accusation : Het hoofdpunt eener
aanklacht. Au premier -; au second -:
In de eerste -; in de tweede mate. Au
premier -, au dernier -: In de hoogste
mate. Du - de: Wegens, uit hoofde van.
6. Eerste gistingsproces (bij het bakken).
Chef-d'oeuvre (Inv. --s-d'-; spr. che)
m. : 1. Gildeproefstuk. 2. Meesterstuk.
(f ig.) Model. Vous avez fait la un beau -:
Je hebt me wat moois uitgehaald. Chefferie v. : District -; bureau van een genieofficier. . Cheffesse v. : Vrouwelijke chef.
Vrouw van een stamhoofd. Chef-lieu.
(mu. -s--x); spr. chef-l.) m. : Hoofdplaats . -kantoor ; -bank. Cheftain m., --e
v . : Leider, -ster bij de padvinders. Chegros m. : Pikdraad.
Cheik (spr . chek) m. : Hoofd van een
stam Arabieren.
Cheire v. : Gestolde lava (stroom).
Cheiropteres (spr . ke-i-) m .mv . : Handvleugeligen .
Chelem (spr . ch'lem) m.: (spel) Slem.
Faire qn -: Iem. geen slag laten.
Chelidoine (spr . Ice-) v. : 1. Zwaluwwortel. Grande -: Stinkende gouwe.
Petite -: Schelkruid. 2. Zwaluwsteen.
Chelinguer onov .w . : ( p la t) St inken .
Chelof m . : (p la t) Bed.
Cheloniens (spr . ke-lo-ni-in) m.mv • :
Schildpadachtigen.
Chemin m. : 1. (z . fer 1) Weg, pad.

laken kapje om den klauw van een valk
binden. 3. (Iem.) schoeisel leveren. Il
n'est pas aise a -: Hij is lastig te voldoen.
_Etre bien -; mal chausse : Goed -; slecht passende schoenen dragen. / onov .w . : Schoenwerk leveren. Passen (schoen). - a 6 -;
4 7 points: Schoenen nr. 6 -; nr. 7 dragen.
Cela me chausse: Dat lijkt me. / se -:
Zich van schoenen voorzien. Zijn schoenen
aandoen. Se -, etre chausse d'une idee,
se - la tete, - sa tete d'une idee : Een idee
niet willen opgeven, - loslaten. Chaussetier
m. : Broeken- ; kousenmaker. Chaussetrape (mu . ---s) v. : Voetangel, yangijzer.. Vossenval. (p lantk . ) Kalketrip.
Chaussette v.: Sok . Halve kous (voor
kind ) . Chausseur m . : (n ieuw ) Schoenmaker van maatwerk. Chausson m. : 1.
Hooge pantoffel. Vilten zool. Lakensche
overschoen. Scherm-, gymnastiek-, kolfschoen . 2. Boksen met de voeten (in plaats
van de vuisten). 3. (vo lk) Helper, -ster.
4. - aux pommes: Appelflap. Chaussonnerie v . : Fabriek van hooge pantoffels,
enz . (z . ehausson 1). Chaussure v. :
Schoeisel. Schoenen, laarzen. Schoenmakersvak . Trouver - a son pied, - a son
point: Zijne gading vinden. - a tous
pieds : Allemansgading. (p la n t k .) - de
Venus : Vrouwenschoentje.
Chaut z. ehaloir.
Chauve bv.nw.: Kaal, -hoofdig. / m. :
Kaalkop . L'occasion est -: Men moet de
gelegenheid dadelijk waarnemen. Chauvesouris (mu . -s--s) v. : Vleermuis. Chauvi : Kaal geworden.
Chauvin m. : 1. Franschman, die een
blinde bewondering voor Frankr. of Fr.'s
roem heeft. 2. Belachelijke patriot.
bv.nw. : Overdreven nationaal. Chauvinisme m. : Blinde bewondering voor Frankrijk . Nationale zelfingenomenheid. Chauviniste m. : Belachelijke patriot.
Chauvir onov .w . : Spitsen (oor ; ezel).
Chaux v. : 1. Kalk. Four a -: -oven.
vine, - anhydre: Ongebluschte -. hydrateë , - eteinte: Gebluschte -. z . bittir
1. - hydraulique : Watermortel. Lait -,
blanc de -: Witkalk. Eau de -: Kalkwater . Passer a la -: Wetten. Pierre a
, carbonate de - : Koolzure kalk . 2.
Calcium. Chaux-azote v. : Kalkstikstof..
Chavirement m. en -irer onov .w. :
(Het)) kapseizen (schip)). - omslaan. (fig. )
(Het) mislukken, schipbreuk lijden. Son
chapeau chavire sur la tete : Z . h. zeilt heen
en weer. Sa raison chavire : Zijn verstand
gaat te gronde. Tout chavirait dans sa tete:
Alles tolde in zijn hoofd rond. Elle est
-ee : Zij is van streek. Avoir le cceur
tout -e: Geheel van streek zijn. I ov.w.:
Onderstboven keeren.
Cheehia v. : Zouavenmuts.
Cheddite v. : Springstof uit Cheddes.
Chef (spr. cheff) m. : 1. Hoofd. Uiteinde
(stuk stof met naam van den fabrikant of
van een touw ) . Boveneinde (schild ). (kerk )

Etre toujours sur les —s, - par voies et par
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—s: Altijd bij den weg zijn, rondzwerven .
Suivre le — des ecoliers, - de l'ecole: Den

langsten weg -, een omwegje volgen ;
onderweg zijn tijd verliezen. Le grand —:
De straat-, heerweg. Voleur de grands —s:
Straatroover.. z. battre (ov.w. 2). En —,
— faisant: Onderweg. Rebrousser —: Op
zijn schreden terugkeeren. Passez votre —I
Loop maar door I Suivre son —: Zijns weegs
gaan. — de halage: Jaagpad. z. bonhomme 3. Faire du —: Een grooten
afstand afleggen ; (f ig. ) vooruitkomen.
Gagner du —: Opschieten. Nous avons fait
bien du —: We hebben 't al ver gebracht .
Cette idee a fait du —: D .i . is overal doorgedrongen . — de Saint-Jacques: Melkweg.
Trouver son — de Damas : Zich bekeeren,
tot inkeer komen. Le — de la croix: De
Kruisweg (Jezus ) ; de 14 hoofdgebeurtenissen
daaruit. Un — de croix: 'n Reeks schilderijen -, reliefs die dit voorstellen. Faire
son — de croix, - le — de la croix: Bidden
en knielen voor de stations van den
lijdensweg. — (seine) de fleurs, - de roses:
Pad vol rozen. Faire voir bien du — a qn:
Maken dat iem. de handen vol heeft, iem.
het leven zuur maken. Montrer le —:
Den weg wijzen ; (f ig. ) 't voorbeeld geven.
Se mettre en —: Zich op weg -, op reis begeven.
Rester en —: Onderweg blijven steken ;
(fig. ) niet warden afgemaakt. 11 g a bien
du — d'ici a Paris : Parijs is ver bier vandaan . 2. (f ig. ) Weg, middel (om tot iets
te geraken ). Tout — mene a Rome : Er
zijn veel manieren om tot een doel te geraken .
Alter le droit —, alter droll son —: Recht
door zee gaan. Je le menerai par un — oa
it n'y a pas de pierres : Ik zal 't hem eens
gemakkelijk maken. Trouver des pierres
en son —: Moeilijkheden ontmoeten. Couper -,
barren le — a qn : Iem. den weg versperren ;
(f ig. ) - een spaak in 't wiel steken. Faire
son —: Het ver brengen (z. 1) . s'arreter 1.
Trouver le — du c ceur : Genegenheid -, liefde
wekken. Ne pas g alter par quatre —s:
Recht op 't doel afgaan, geen omslag maken
(z . aller onov .w . 3 ) . Demeurer -,rester en
—: Blijven steken. Je le trouve toujours
dans -,sur mon —: Hij staat mij steeds in
den weg. Alter -, suivre le bon*: - le mauvais
—: Het pad der deugd - ; der ondeugd
volgen. 3. Looper (in gang ). Loopplank .
Mijnschacht. Lijnrechte lijstversiering. Zaagsnede . — de table: Tafellooper.. — roulant:
Transportband.
Chemineau m . : 1. Landlooper . 2. z .
cheminot.
Cheminee v . : 1. Schoorsteen. -mantel.
-pijp. Chambranle de —: -lijst. Sous le
manteau de la —: In vertrouwen, in 't geheim,
door 't oor van een turfmand . Feu de —:
Schoorsteenbrand . 11 taut faire une croix a
la —: We moeten een streepje aan den
balk zetten. — (a la) prussienne: Vulhaard.
— a feu decouvert : Open haard . Garniture
de —: Pendule met coupes. z . appel 6 .
(fig.) C'est une — qui me tombe sur la
tete z. tuile. — d'appel: Aanjager. . 2.
Lampeglas met koperen ring. Zundgat.
Holte (pijpesteel ). Bovenopening (orgelpijp ) .
Nauwe verticale rotsspleet. Blaas (in
metaal ).
Cheminement m. : Het loopen. Het
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naderen van een belegerde vesting. Gevolgde
weg ; voortgang . (f ig . ) Weg ; gevolgde
weg, loop. Cheminer onov .w . : Voortgaan (rustig), loopen, reizen. Voortgang
hebben (zaak ) . (n a t . ) Zich voortbewegen .
(f i g.) — droit : Recht door zee gaan . —
vers la place : Een vesting naderen door be legeringswerken . Cheminot m. : Spoorwegambtenaar . Wegwerker .
Chemisage m. : Het wikkelen in een
kogelmantel. Chemise v . : 1. Hemd . — de
jour: Overhemd . — Lacoste : Po losh i rt . (f ig .)
Mettre qn en —: Iem. tot op het hemd nitkleeden . Caeher entre la peau -, la chair et la
—: Zoo geheimzinnig mogelijk verbergen. -de mailles: Pantserhemd. Jouer sa —: Zijn
ziel en zaligheid verspelen. Vendre sa —:
Alles tot den laatsten cent opmaken. Mettre
qn en —: Iem. tot op 't hemd toe uitkleeden.
Changer de qch (opinie b ov . ) comme de —:
Dikwijls van iets veranderen. La chair
est plus proche que la —: 't Hemd is nader
dan de rok . Entre la chair et la —, it taut
cacher le bien qu'on fait: Laat de linkerhand
niet weten wat de rechter doet. (s p e 1)
Prendre une — blanche : Nieuwe kaarten
nemen. — noire: Zwarthemd, fascist. —
brune: Bruinhemd, hitleriaan, nazi. (gra p )
Ma — de bois: Mijn doodkist. 2. Omslag,
overtrek . Mantel (kogel ; machine ). Isoleerlaag (kabel, draad ) . Mortellaag. Stroo-,
mestbedekking. Huls (om flesch ). — d'air;
- d'eau: Lucht- ; watermantel (om machine ).
—s de chargement : Dekkleeden (onder de
lading ). — a feu: Brandzeil (om schip
in brand te steken ). Pomme (de terre) en —:
Met de schil gekookte a. 3. (Documenten )map , dossier. Chemise : Met een overtrek .
Balle —e: Mantelkogel. Chemiserie v . :
Hemdenwinkel. -fabriek . -makersvak . Chernisette v . : Halfhemd. Vrouwenoverhemd ;
lijfje. Chemisier m. : Hemdenverkooper .
-maker .
Chenaie v . : Eikenboschje, -laan.
Chenal m . : Vaargeul ; zeegat. Stroombed , geul (rivier ) . Waterloop, vliet. Dakgoot.
Chenapan m . : Deugniet, spitsboef..
Chene m. : Eik . Eikenhout . Pomme de —:
Galappel. --liege: Kurkeik . -- vert: Steeneik . — male, - noir: Winter-. — blanc,
- pubescent : Witte-. — de Bourgogne :
Turksche eik . Petit —: Gamander. Cheneau
m. : Dakgoot. Cheneau m. : Jonge eik .
Chenet m. : Haard- , vuurijzer. Vivre
les pieds sur les —s : Een gemakkelijk
leventje leiden .
Cheneteau m. : Jonge eik .
Chenette v.: (plantk.) Gamander.
Cheneviere v . : Hennepakker . Chenevis
m. : Hennepzaad . Chenevotte v . : Binnenste van een hennepstengel, scheef, scheven.
Chenevotter onov .w.: Dunne loten schieten.
Chenier m . : Eikenzwam.
Cheniere v . : Platboomschuit (van +
100 ton ).
Chenil ( spr . -ni) m. : Hondenhok. Jagershuis (te Versailles). (f ig.) Krot.
Chenille v . : 1. Rups . Laid comme une
—: Leelijk als de nacht. 2. Leelijk -.
Gemeen -, laag mensch, kreng. 3. Smal
fluweelen koord. — de laine: Wollen koord.
4. Rupswiel. z . easque 1. 5. Rupsauto-
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band. Automobile a -s : Rupsauto. Chenillere v.: Rupsennest. Chenillette v.:
Schorpioenkruid. Chenillon m.: Leelijk -;
vies wicht.
Chenopode (spr. Ice-) m.: (plantk.)
Ganzevoet. Chenopodiees (spr. ke-) v.
my . : Ganzevoetachtigen.
Chenu: Sneeuwwit. Zeer oud, ontbladerd.
(y olk) Uitstekend; (leger) chic. C'est du
-: Dat is wat puiks.
Cheptel (spr. che-tel) m.: Veepacht.
Veestand , vee. Rundveestapel.
Chequaire : Met -, van een cheque.
Paiement -. Chêquard m.: Iem. die met
cheques is omgekocht. Cheque m.: Kasaanwijzing (op een bank). - postal: Postgirowissel, -cheque. - de virement: Girobiljet. z. barrer 3. Chequier m.: Chequeboekje.
Cher, chore by .nw.: 1. (voor het
nw.) Lief, dierbaar. Waard. Ii m'est -:
Hij is mij dierbaar. Une tete si -: 'n Teerbemind wezen. 2. (meestal achter 't
nw.) Kostbaar, waaraan men groote waarde
hecht. Mon y aw le plus -: Mijn vurigste
wensch . 3. (id em ) Duur, kostbaar, hoog in
prijs . / m. en v . : Mon -, ma -: Mijn waarde
liefste, beste. 1 bw.: Duur. Ii fait - vivre
ici : Het leven is hier duur. Collier -:
Veel kosten; duur te staan komen. Donner pour : Er heel wat voor overhebben om.
Elle ne vaut pas -: Zij is niet veel zaaks.
Mettre - a: Veel geld besteden om. Acheter
pour pas -: Voor een schijntje koopen.
Cherehe v.: (spel) Niets, niks. Cherche
Gezocht, niet natuurlijk. Cherche-fortune
(mu . onv .) m.: Gelukzoeker. Cherehe-fuite
(mu. onv .) m . : Lekzoeker.. Chereher ov .w . :
1. Zoeken, opzoeken, vorschen naar. z.
aiguille 1. - la petite bete : Vitten.
lets te ver zoeken.
-midaqutorzehs:
- son pain: Bedelen. En cherchant on
trouve: Wie zoekt, die vindt. - dans sa
tete: Zich bezinnen op. 2. Halen. Alter -,
venir -; envoyer - qn : Gaan -; laten (af)halen. 3. - a: Pogen, trachten, zich
beijveren om. / se -: Elk zoeken. - soimeme: Aileen eigen voordeel zoeken; trachten zich zelven te leeren kennen. 11 se
chercha longtemps : Langen tijd zocht hij
zijn weg. Chereheur m.: 1. Zoeker. d'esprit, - de pointes : Gewilde -, gezochte
grappenmaker. - de tresors : Schatgraver. 2.
Lekzoeker.. / by .nw . : Onderzoekend . Chereheuse v.: Zoekster. (dierk.) Zoekbij.
Chore v.: Onthaal. Faire bonne - a:
Goed ontvangen; - onthalen. 2. Kost.
Maigre -; bonne - Sober -; goed maal. Faire
bonne -: Goede sier maken. Ajmer la
bonne -: Veel van lekker eten houden. z.
appktit 2.
Cherement : Zorgvuldig; teer. Duur.
Cheri m.: Lieveling, schat. / bv.nw.:
Geliefd.
Cheri' m. : Afstammeling van Mohammed, sjerif. Vorst, Arabisch hoofd. Cherifien : Van een cherif .
Cherir ov.w.: Teer beminnen. Een hooge
waarde hechten aan. In hooge eere houden.
I se -: Elk beminnen. Bemind worden.
Met zich zelven ingenomen zijn. Cherissable : Beminnelijk.
Chersonese (spr. ker-) v.: Schiereiland.
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- taurique : De Krim . - eimbrique : Jutland .
La - (de Thrace) : 't Schiereiland v. Gallipoli.
Cherte v.: Duurte (der waren).
Cherubin m.: Cherub. Engel. Engelenkopje met vleugels. Joli comme un -:
Met ronde wangetjes. Mon -: Mijn engeltje. Face -, figure de -: Gelaat met dikke,
ronde wangetjes.
Cherusque m.: Cherusker.
Chervis m . : Karwijzaad. Groote watereppe.
Chetif : : 1. Armoedig, ellendig, nietig.
2. Zwak. Onbeduidend. Schraal, tenger.
Mine -ice: Ziekelijk uiterlijk. / m.: Arme.
Chetivement : Armoedig, karig. Chetivete, (s o ms ) -ivite v . : -he id .
Chetodon (spr . ke-) m.: Klipvisch.
Chevage m.: 't Hol maken (glas).
Chevaine z. chevene.
Cheval m.: 1. Paard, ros. - en tier :
Hengst. - blanc: Schimmel. - de (pur)
sang, - de race: Volbloed -.-moreau, - noir:
Moor.- de main : Handpaard.- de bataille,
- d'armes : Strijdros. (fig.) - de bataille:
Stokpaardje. - de course: Ren-. - de
selle: Rijpaard. z. earrosse 1 en benefice 5. Etre -, alter a -: Te paard rijden.
Etre a - sur un tine: Op een ezel rijden.
Etre a - sur un baton : Schrijlings zitten
op e. s. Etre a - sur un fleuve: De beide
oevers bezet houden (leger) ; op de beide
oevers gebouwd zijn. Etre a - sur un endroit:
Aan beide zijden gelegerd zijn v. e. p.
Etre a - sur la regle; - la discipline: Streng
vasthouden aan, - zijn op 't punt van r.; d. Monter sur ses grands chevaux: Plotseling
een hoogen toon aanslaan, iets hoog opnemen.
- de trompette: P. dat aan muziek gewoon
is; (f ig.) iem. die voor geen klein geruchtje
vervaard is. Une lettre a -: Een brief die
raak is. Gens de -, a -: Paardenvolk;
-kenners. Homme de -: Paardenkenner;
-liefhebber. Etre bien a -: Goed te paard
zitten. Ici on loge a pied et a -: Logement
en uitspanning. Monter un -: Een p.
berijden. Monter a -: Te paard stijgen;
leeren rijden; Cet homme est un - au travail:
D. m. is een werkezel. Une medecine de -:
Een paardenmiddel. Une fievre de -: Een
koorts als een paard. z. bride 1 en broneher
1. Cela ne se trouve pas dans le pas d'un
-: Dat groeit iem. maar niet op den rug.
Chercher qn a pied et a -: tem. overal
zoeken. L'age n'est que pour les chevaux:
Men moet nooit naar iem. leeftijd vragen.
Qui aura de beaux chevaux si ce n'est le
roi : Wie 't breed heeft, laat 't breed hangen.
Changer -, troquer son - borgne contre un
aveugle : Van den regen in den drop komen.
Gros -. Lomperd. 2. Ruiter. 3. - du
Cap : Quagga. --cerf : Gnoe. -- de riviere:
Nijlpaard. - marin: Zeepaard (voor den

wagen der zeegoden); zeepaardje (naaldvisch ). 4. Paard, bok (gymnastiektoestel).
(Manege de ) chevaux de bois: Draaimolen.
Jouer aux petits chevaux : Op een roulette
wedden, die een wedren voorstelt. --- mecanique: Velocipede met een paardekop.
Jeu du -: Paardje spelen. Jeu du fondu : Bok, bok sta vast. - de Frise:
Spaansche ruiter (balk met ijzeren punten).
5. Paardekracht (--vapeur,, - dynamique).
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6. - de retour: Teruggebracht paard;
(plat) misdadiger, die reeds veroordeeld
is geweest, recidivist.
Cheval-argon (mu. -aux--s) m.: (Voltigeer )paard Chevalement m. : Samenstel
van schoorbalken. Chevaler ov .w . : Stutten.
Op balken plaatsen ter bewerking. Chevaleresque Ridderlijk. Heldhaftig. Chevalerie v.: Ridderschap. -wezen.- errante:
Dolende -schap. Romans de -: Ridderromans. Ordre de -: Ridderorde. Chevalet in.: 1. Folterbank. 2. Bok, ezel, schraag,
stelling, werkbank, zaagbok; rijtuigwip;
looiersschaafboom. 3. Schildersezel. Tableau de -: Klein schilderij. - portephotographies : Portretstander. 4. Kam.
(snaarinstrument). 5. Geweerrek. 6. Messenlegger. 7. Schraag (drijvende brug);
stelling (telegraafdraden). Chevalier m.:
1. Bidder (in Oudheid). 2. Ridder. Se faire
le - de: Zich als verdediger opwerpen van.
Le - d'une dame: Hij die haar kleuren
droeg, - die haar hulde bewees. - d'honneur: Eereridder, die een prinses vergezelde.
du guet: Hoofdman der wacht. es
lois : In den adelstand verheven rechtsgeleerde. 3. Ridder (van een orde). - du
Temple: Tempelier. - de Matte: Maltezer.
- de l'ordre Teutonique : Ridder der Duitsche orde. - de l'arc, - de l'arquebuse:
Boogschutter. - d'industrie : Oplichter,
fortuinzoeker. - du lustre: Claqueur. - du
crochet: Voddenraper. 4. Paard (schaakspel). 5. Oeverlooper. 6. Ruitertje (op
balans). 7. (plantk.) - d'onze heures:
Portulak. Chevaliere v.: Vrouw van een
ridder. (Bague a la) -: Groote zegelring.
Chevalin : Paarden-. Race -e: Paardenras. Bete -e: Paard. Cheval-vapeur
(mu. -aux--) m.: Paardekracht.
Chevanee v . : (o u d ) Bezitting, goed,
have.
Chevauehee v.: Rit. Rondrit (op inspectie). Verplichte dienst (te paard). La des Valkyries: De Walkiirenritt (van Wagner). Dune In een rit door. Chevauehement m.: Het scheef staan. Het ongelijk
loopen der grenzen. (heelk.) Het over elk.
schuiven; - groeien. Chevaueher onov.
w.: Te paard rijden. Schrijlings zitten.
Over elk. staan, - schuiven; - groeien,
elk. kruisen; doorloopen (in); schavielen.
L 'hiver chevauche sur le printemps : De w.
doet zich voelen in d. 1. / ov.w.: Berijden.
Chevaueheur m.: Ruiter. Koninkl. koerier. - de chimeres : Najager van hersenschimmen. Chevau-leger (mu. -legers)
m.: Licht ruiter.
Cheveehe v.: Steenuil. Chevechette v.:
Kleine steenuil.
Cheveeier m.: Kerkopzichter.
Chevele: (wapenk.) Met haren van
een andere kleur. (plantk.) Met wortels
voorzien. Chevelee v.: (Wijnstok)loot met
haarwortels. Chevelu: Langharig. Met
een lange lichtstreep. Behaard. Met wortelharen. Cuir Behaarde hoofdhuid ;
haardos. / m.: Haarwortels. Chevelure
v.: (Hoofd)haar. Scalp. (sterrenk.) Lichtstreep, staart (van komeet). Enlever la -:
Scalpeeren. (sterrenk.) - de Berenice:
Haar van Berenice. - d'une plante : Bladerbundel.
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Chevene m.: - vandoise : Hesseling
(visch).
Chever ov.w.: Van onderen uithollen.
Omgraven.
Chevesne z. chevëne.
Chevet m.: 1. Hoofdeinde (bed). -peluw.
Table de -: Beddetafeltje. L'amitie nail
avec le -: Als je maar eerst gehuwd bent.
dan komt de liefde ook wet. Trouver qch
sous son -: Iets 's nachts bedenken. Le
du malade: Het ziekbed. Epee de -:
Degen, dien men 's nachts bij de hand
heeft; (fig.) iets waarmee men altijd
schermt, stokpaardje. Liure de -: Lievelingsboek. 2. Gedeelte achter 't koor.
(z e ev ) Betingkussen. (m i . ) Stelwig.
(bouwk.) Gootlijst.
Chevetre m.: Halster. Hoofd-, kaakverband. Raveelbalk.Chevetrier m.: Bindbalk.
Cheveu m . : 1. (Menschen-hoofd )haar .
(coitie) en -x: Zonder hoed . (o u d ) Porter
ses -x: Geen pruik dragen. z. blane
(bv .nw. 1) en gris (by .nw . 1). On ne lui
a pas touché un -: Hem is geen haar gekrenkt. S'arracher les -x: Met de handen
in 't haar zitten. Prendre par les -x : Bij de
haren pakken. Prendre aux -x: In de haren
vliegen, bakkeleien met. Prendre l'occasion aux -x: De gelegenheid aangrijpen.
Se prendre aux -x: Plukharen. Couper -,
fendre un - en quatre : Haarklooven.
Faire dresser les -x sur la tete : De haren to
berge doen rijzen. Tire par les -x: Met de
haren er bij gesleept. Avoir mal aux -x:
Katterig zijn, haarpijn hebben. Cela va
comme des ---x sur la soupe : Dat past er op
als een tang op een varken. ( y olk) Il y a
un -: Er is een moeilijkheid, jets leelijks.
2. (plantk.) -x de Venus: Juffertje in
't groen. -x d' eveque: Rapunsel. -x du
diable : Warkruid.
de la Vierge: Haarmos.
3. -x d'ange: Snippers (koek).
Chevillage m. : Het vastpinnen. De
gezamenlijke pinnen. (letterk.) Gebruik
van „stoplappen". Chevillard m.: Stagergroothandelaar. Cheville v.: 1. Pin, pen,
nagel, stift, bout. Scharnierstift. (muz.)
Schroef (waarom de snaar). - a vis :
Schroefbout. ouvriere: Sluitbout (aan
rijtuig); (fig.) hoofdpersoon, spil waarom
alles draait. 2. Slagerspin. Viande a la
Vleeschverkoop bij de voet. Cheval
allele en -, de -: Paard voor 't lamoenpaard.
(spel) Etre en —: In de middelhand zijn.
3. Enkel. Ne, pas alter a la - de qn: Niet
in iem. schaduw kunnen staan. 4. Uitspruitsel (gewei). 5. Houten pin om een
gat te stoppen, plug, stop. Autant de trous ,
autant de -s : Hij weet aan alles een mouw
to passen. 6. Stopwoord, -lap (in gedicht).
Cheville: Met uitspruitsels. - stopwoorden.
Smalborstig (paard). Avoir time -e au
corps: Taai zijn. Il a l'esperance -e dans
fame : Hij laat geen oogenhlik de hoop
varen. Cheviller ov.w.: Vastbouten, -pluggen. Toemaken. Uitwringen (zijde). Avoir
l'optimisme -ille dans le cceur, - le corps ,-

't O. in 't bloed hebben. / onov.w.:
Stopwoorden gebruiken (in verzen).Chevillette v Luns Chevilleur m P innensnij der .
Dichter die stoplappen gebruikt. Chevalier
m.: 1. Schroefstuk (speeltuig). 2. Paaid
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voor 't lamoenpaard. Chevillon m.: Stoelsport . Chevillot m . : (z e ev . ) Karvielnagel.
Chevio (t )te v.: Cheviot (fijn laken).
Chevre v.: 1. Geit. z. brouter. Menager
la - et le chou : Schipperen. Prendre la -:
Spoedig opstuiven. Du y in qui fait danser
les -s: Zeer zure wijn. 2. Bok, kraan.
Rijtuigwip. Zaagbok (- de scieur). Dubbele
ladder. Pied de -: Koevoet . 3. (s t e r r en k . )
La C-: De Capella. Chevreau m.: Geitje.
Geitenleder. Chevrefeuille m.: Kamperfoelie . - des bois : Wilde k. - romain : Tuink.
Chevre -pied (m y .- -s) : Met bokspooten.
I m.: Sater. Chevrerie v.: Geitenstal; kweekerij. Chevrette v . : Reege it . (v olk )
Groote garnaal. Doedelzak . Drievoet. Haardijzer.. Apothekerspot. Chevreuil m.: Reebok. -leder. Chevrier, -iitre : Geitenhoeder,
-ster. Chevrillard m.: Reekalf.
Chevron m.: 1. Dakspar, rib ; bindbalk.
2. Keper (wapenschild). 3. Streep (op
mouw). 4. Mijnader. 5. Breekijzer, koevoet.
Chevronnage m.: 't Plaatsen der daksparren. Chevronne : Gekeperd. Met strepen
op de mouwen. / m.: (plat) Misdadiger,
die reeds dikwijls veroordeeld is. Chevron ner ov.w.: Met daksparren voorzien.
Chevrotain m.: Muskushert. Chevro taint : Beverig. Chevrotement m. en -er
onov .w. : (Het) jongen werpen (geit).
(Het) beverig praten. Trippelen van ongeduld. / ov.w.: Beverig voordragen. Che vrotin m.: Bereid geitevel. Geitekaas.
Reekalf. Chevrotine v.: Grove hagel.
Chez : Bij, ten huize van, thuis. In de
werken van, bij. Onder. Naar. Aller - soi:
Naar huis gaan. Je sors de - mon frere:
Ik kom van mijn broeder. Passez par moi : Loop eens bij mij aan. Il est de - nous:
Hij is uit onze buurt, - landstreek. Je me
sens - moi: Ik voel mij thuis, - ben in mijn
element. Je me fais Pellet de ne pas etre
- moi : Ik heb een gevoel of ik bij mijzelf
op visite ben. Un petit - soi vaut mieux
qu'un grand chez les autres: Eigen haard is
goud vvaard.
Chianti (spr. ki-) m.: Chianti (roode
wijn uit Italie).
Chia (1)1er onov .w . : (p la t) Schreeuwen .
Grienen.
Chiaoux (spr. tchi-a-ou) m.: Paleisbeambte.
Chiasme (spr . ki-assm' ) m . : 1 . (t a a lk . )
Kruiswijsstelling. 2. (geneesk.) Kruising
(oogzenuwen).
Chiasse v.: 1. Drek (insect). C 'est de
la -: Dat is niets waard. 2. (plat) Angst.
Avoir la -: In de schijt zitten. 3. Slakken, glasgal, -schuim.
Chibouque v.: Lange Turksche pijp.
Chic bv.nw.: Vaardig en vast (geschilderd ). Zwierig. Zonder voorbeeld gemaakt.
Ce n 'est pas - de la part : Dat is niet aardig
van je, dat is leelijk. C'est un - type:
Dat is een beste vent. Soyez -! Wees nu
erg lief! - royaal! / m.: Geschikt-, handigheid, slag. Zwier. Avoir du -: Keurig
er uit zien. -, gal Goed zoo! fijn! Par
-: Om zich een air te geven. Fait de -:
Voor de vuist weg, zonder documentatie,
- model.
Chicane v.: 1. Advocatenstreek. Les
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gens de -, la:-: (ong. bet.) De advocatenbent. 2. Rechtsgeding. 3. Spitsvondigheid,
vitterij, dwarsdrijverij. Chercher - a:
Twist over kleinigheden zoeken met. Mauvaise -: Flauwe vitterij. 4. Wending,
draai. Bochtig dal. 5. Stoot-, trekplaat.
Chieaner onov .w.: Kunstgrepen zoeken
om 't recht te verdraaien. (f ig.) Vitten,
haarklooven, spijkers op laag water zoeken.
I ov.w.: In een proces wikkelen. Bevitten,
met kleinigheden plagen. Betwisten. - le
terrain a l'ennemi : Het terrein voet voor
voet betwisten. - le vent: Prangen. Chi eanerie v.: Advocaterij. Haarklooverij.
Gepingel. Chicaneur m.: Pleitzieke. Twistzoeker.. V itter . / bv .nw . : Pleitziek . Bedilziek. Chicanier m.: Aartsvitter. -pleiter. I
by .nw . : V ittend , bedillend . Chicard m . :
(fam.) „Fijne vent".
Chiehe : 1. Karig; schraal (oogst) ; sober
(maal). Schriel, vrekkig. 2 . Pois-: Grauwe
erwt, keker. 3. (y olk) -1 Dat moet ik
nog zien! Nou, kom maar op! - qu'iI
viendra: Wedden dat ie niet komt. Chichement : Schraal, karig. Sober, zonder
veel uit te geven. Chieherie v.: Krenterigheid.
Chichi m. : 1 . Drukte, omslag. Bedriegerij .
Faire du -, - des -s: Bedriegen ; kouwe
drukte maken. 2. Valsch haar. Ruche.
Chicon m.: Bindsla, roomsche latuw.
Chicoracee v.: Cichoreiachtige plant.
Chicoree v.: Cichorei, suikerij. - frisee:
Krulandijvie. --scarole, --endive, douce: Andijvie. - de Bruxelles : Brusselsch witlof, lof. Cafe de -, - a cafe, -café: Suikerij, koftiestroop. Chicoretier
m.: Cichoreifabrikant.
Chicot m.: 1. Stomp (boom, tand).
(fig.) Prul; fantasieparel. 2. Doodsbeenderenboom. 3. Geweiboom. Chieoter onov.
w.: Om beuzelingen kibbelen.
Chicotin m.: Aloe-, kolokwintsap. Amer
comme -: Bitter als gal.
Chieotte v.: Zweep.
Chie -en -lit (my . omv.) m. en v.:
Iem. die zijn bed bevuilt. - die (een deel
van) zijn hemd uit de broek heeft. Vreemd
aangekleede carnavalsgast. A la -I Kijk,
wat een mane! Gueuler a la -: Schreeuwen
dat er een malloot of mombakkes aankomt.
Chien m . : 1 . Hond . z. chasser (onov .w .
1) en chat 2. Reu. - de garde : Waak-.
- de berger : Herders-. - de chasse : Jachthond. - d'arret, - couchant. Staande h.,
pointer. - courant : H. voor de lange jacht.
Faire le - couchant: Laag vleien, kruipen.
Mourir comme an -: Eenzaam sterven;
zonder godsdienstplechtigheden s . - danois:
Deensche dog. Cheveux (coupes) a la -:
Ponyhaar. C'est saint Roch et son -: Die
twee zijn onafscheidelijk. Recevoir comme
un - dans un jeu de quilles : Ontvangen
als een aap in de porseleinkast. Le - du
commissaire : De secret.aris, - handlanger van
den c. C'est le - de Jean de Nivelle (qui
s'enfuit quand on l'appelle): Hij loopt weg
als men hem roept. Entre - et loup: In
't schemeruur. z. attache 1. Cela ne vaut
pas les quatre fers d'un -: Dat is geen steek
waard. Il ne donne pas sa part aux -s:
Hij houdt wat hij heeft; hij staat op zijn
rechten. Jeter -, donner sa langue aux -s:
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Het opgeven (een antwoord te vinden ) .
Autant vaut titre mordu du chien que de la
chienne : 't Is hetzelfde of men door de kat
of door den kater gebeten wordt . hargneux a toujours l'oreille dechiree: Twistzoekers krijgen het meest klop . Jeter qch
aux -s: lets wegwerpen . Est-ce fait pour
les -s? Is dat niets waard ? Cela n'est
pas fait pour les -s : Dat is er niet voor niets.
11 n'est pas bon a jeter aux -s : Hij is geen
knip voor den neus waard. Il n'attache pas
ses -5 avec des saucisses : Hij is zeer gierig .
Qui veut noyer son - l'accuse de la rage:

Wie zijn hond wil slaan, vindt licht een
stok . Un regarde bien un eveque : Ik zal
aankijken wie ik wil. Se regarder en -s
de faience : Stommetje spelen tegen elk .
Faire du -: Reeds betaald werk doen .
(plat) Je lui garde un - de ma chienne:
Ik heb voor hem wat in 't vet, hij krijgt
zijn beurt nog wel . Un coup de -: 't Flink
aanpakken . C'est le - du jardinier,, qui
ne mange point de choux et n'en laisse pas
manger aux autres : Hij misgunt anderen
wat hij zelf niet noodig heeft . Rompre
les -s : Den honden beletten een spoor te
volgen ; (f ig. ) een gesprek afbreken. - du
regiment: Regimentshond ; (fig. ) korporaal.
Piquer un
Een uiltje knappen . Battre le
decant le loup, - le lion : Den zak slaan
en den ezel meenen . z. aimer 4. I1 n'est
chasse que de vieux -s : Met menschen van

ondervinding kan men veel bereiken. z.
aboyer 2 en os 2. Un temps de -, un de temps : Een hondenweer. . de chretien:
Christenhond. Un - de metier: Een ellendig
yak. Il n'est pas -: Hij is zoo kwaad niet.
Avoir du - (au centre), ne pas manquer de

Origineel -, flunk -, „chic" zijn, „fut "
hebben . 2. - des prairies: Prairiehond
(knaagdier )
marin, - de mer: Zeehond ;
hondshaai. volant: Vliegende hond,
maki . - rat : Kaapsche Pharaonsrat .
Waschbeer. 3. Hondevleesch-desBoi: .
4. Haan (van 't geweer ) . Hoepeltang.
Remketting. Mijnwagentje . En - de
fusil: Gekromd, gedraaid . 5. (dr u k k )
Uitgevallen letter. / bv .nw. : Hardvochtig,
hondsch . Schriel. Ellendig (z . ehien 1 ) .
Sa -ne de vie : Zijn beroerde leven .
Chiendent m . : Hondsgras (gros -);
duist ; zoete witbol ; kweek (petit -). a
chapelet: Tarwegras. - a bossettes: Kropaar.
ruban: Bandgras. - fossile: Asbest.
marin: Wier. - aquatique : Vlotgras.
Brosse en -: Boender. (f ig . ) Voila le -:
Daar zit de kneep .
Chienlit z . ehie -en -lit.
Chien -loup (m y . -s--s) m. : Wolfshond. Chien-mouton (m y . -s--s) m. :
Dikharige hond.
Chienne v.: Teef. z. ehien 1. Chiennee
V. : Dracht eener teef . Nest jonge honden,
v
worp . Chienner onov .w. : Jongen werpen
(hond) . Chiennerie v . : Smeerlapperij ;
!even als honden . Chien -rat (my -s--s)
m . : Ichneumon.
Chier onov .w . : Zijn behoefte doen, schijten . - clans ses bas : In de rats zitten. Chieur
m. : Poeper.
d'encre: Prul-, veelschrijver..
Chiffe v . : 1 Lomp , lap, vod. Voddegoed.
Voddenrapersvak ; -gild . 2. - (molle);
Zwakkeling. Chiffon m. : 1. Lomp, lap,
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vod . Wrijflap, „droge doek ". Papier de -s:
P . van lompen . - gras: Poetslap . Robe
en -s : Zeer gekreukte japon. 2. -s:
Lintjes en strikjes . 3.Vodje papier ( - de p.) .
Flentertje brood. Un - d'enfant: 'n Lie!
hummeltje. Un d'institutrice : Een pas
beginnend onderwijzeresje . I bv .nw . : Dun.
Chiffonnage m. : 't Voddenzoeken. Chif tonne : Gekreukt, verfrommeld . Aanvallig
maar onregelmatig. Chiffonnement m . :
Verkreukeling. Chiffonner ov .w. : Verfrommelen . -kreukelen Onwelvoegelijk betasten en daardoor de kleeren in wanorde
brengen . - la Muse: Zeer matigjes dichten.
Cela me chiffonne: Dat werpt mijn plannen
in duigen, - hindert me . Son visage se chiffonne: Haar gelaat trekt zich in rimpels
/ onov .w . : Zich bezighouden met opschik .
Voddenraper zijn. Chiffonnerie v. : V oddenrapersvak Chiffonnier m . : Voddenraper .
Prullenmand . Ladenkast . Chiffonniere v . :
Ladenkast . Voddenraapster .
Chiffrable : Berekenbaar . Chiffrage m .
Berekening. 't Voorzien met initialen.
Chiffraison v . : Becijfering. Aanduiding
met cijfers. Chiffre m. : 1. Cijfer.. (fig. )
Zero en -: Nul in 't cijfer, prul. Les -s,
la science des -s: De rekenkunde. 2. Cijferschrift . Ecrire en -s: Zich van - bedienen
3. Het getal, totaal d'affaires: Omzet.
- du tirage : Omvang der oplage . 4. Monogram, naamcijfer, aanvangsletters. Bookvignet . 5. Merk (handel) . 6. Afdeeling van
codetelegrammen en geheime stukken op
ministerie . Chiffrer onov .w. : Cijferen. (Be) rekenen . f ov .w . : Nummeren . In cijfers
schrijven, - aangeven. Becijferen, optellen .
Met cijfers toelichten, een specificatie voegen bij . In cijferschrift omzetten, - schrijven .
Depeche chiffree: Telegram in cijferschrift.
(mu z . ) - une basse : Met cijfers boven de
basnoten de intervallen aanduiden . Basse
chiffree: Becijferde bas . I se - - par :
Bedragen, loopen in. Oploopen tot. Chitfre taxe (m y . -s--s) m. : Portzegel. Chif
freur m . : Cijferaar..
Chignole v . : Oude auto .
Chignon m . : Opgebonden halsvlecht,
wrong .
Chiliade (spr. . ki-) v . : Duizendtal
(vooral verzen ) . Chiliasme (spr.. ki-)
m. : Leer van het duizendjarig rijk op
aarde . Chiliaste (spr. ki-) m. : Aanhanger
dier leer.
Chilien : Chileen. -sch.
Chimere v . : 1. Monster, uit allerlei
deelen samengesteld . 2. (f ig. ) Hersenschim , ongegronde inbeelding. Etre dans
la -: Hersenschimmen najagen . 3. (k un s t )
Draak . 4. Zeeaap . Chimerique : Vol hersenschimmen (geest ) . Ongegrond, denkbeeldig.
Grillig. Spookachtig. J m. : Najagen van
hersenschimmen. Chimerisme m . : Wereld
van -, leven in het onwezenlijke
Chimie v . : Scheikunde , chemie . Chimi que : Scheikundig. Produits -s : Chemicalien . Allumette -: Lucifer. Guerre -:
Oorlog met chemische producten. Chimi
quement : Langs scheikundigen weg ; chemisch . Chimiotherapeute m. : Kenner der
geneeskunde door chemische stoffen. Chi miotherapie v . : Geneeswijze door scheik .
middelen, chemotherapie. Chimiothera -
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pique by .nw . : Van de geneeswijze door
scheik. middelen. Chimisme m : 1. Scheikundige werking. - cerebral: - in de hersenen (waardoor men de vorming van het
zieleleven wil verklaren ). 2. Misbruik
van chemische middelen. Chimiste m. :
Scheikundige. Chimitherapie, -ique z.
chimio ...

Chimoine m.: Pleisterkalk .
Chimpanz6 m.: Chimpansee (menschaap ).
China m. : China-bast ; -wortel. Chinage
m. : 1 . Het gevlamd weven. 2. Afkammerij .
Chineapin m. : Dwergkastanje.
Chinehard m. : Horsmakreel (visch).
Chinche m. : Braziliaansch st.inkdier..
Chinchilla m. : Chileensche wolhaas. Grijs
bont met witte vlekken van den chinchilla.
Chine v. : China. / m. : Chineesch papier.
- porselein. Chiper ov .w . : 1. Gevlamd
weven. 2. (p la t )- Afkammen. 3. Schacheren
in. / onov .w . : Werken. Chineur m. :
Schacheraar. Afkammer . Chinois m. en by.
nw. : Chinees. -eesch. Oranje. Fijne metalen
zeef . (vo lk ) Waard. Des -: Met suiker of
brandewijn ingemaakte oranjes, snippers.
Ombres -es: Chineesche schimmen. z.
chapeau 5. Pois -: Sojaboon. Yeux a la -e:
Schuinstaande o. Coiffure a la -e: Kapsel,
waarbij de haren zijn opgenomen die het
voorhoofd vrij laten. Un (vilain) -: Een
rare kerel. Chinoiserie v . : Chineesche
zeldzaamheid, - kunstvoorwerp ; - siermolief. Des -s : Kleingeestige vraagstukken ;
- formaliteiten. Chinure v. : 1. Het gevlamd weven. 2. Geschacher.
Chio (spr. ki-) m. : Chios (eiland ).
Chionanthe (spr. ki-) m. : Sneeuwvlokboom.
Chiot m.: Hondje. - d'enfant: Kleuter .
Chiourme v. : Galeiboeven. Roeivolk.
Groepgelijktijdig gedeporteerde bannelingen .
Chipage m. : Het snel looien der huiden
door ze opeen to naaien met run er tusschen.
Chipeau m. : Snatereend, krakeend.
Chipe v . : (pint) Gapperij . Chiper ov .
w . : 1. (y olk) Wegkapen . Houden van .
2. Snel looien. Chiperie v . : Kaperij .
Chipette v. : Cela ne vaut pas -: Dat is
geen snars waard. Chipeur m.: (v o lk )
Dief van kleinigheden.
Chipie v . : -Kat (meisje).
Chipolata m. en v . : Ragout met uien,
spek enz . Plokworst (saucisse -).
Chipolin m. : Geverniste waterverfschilclering .
Chipotage m. en -er ov .w . : (Het )
kibbelen. - beknibbelen, - zeuren over. k ieskauwen . Des -ages : Gezeur. ca me
ehipote : Dat hindert me. Chipoteur m . :
Pingelaar. Chipotier m.: Kibbelaar. Beknibbelaar.. Kieskauwer..
Chippe V. : Afknipseltje, vodje.
Chique v . : 1. Tabakspruim. Slechte
cocon . - zijde. (p la t ) Poser sa-: Zijn waffel
houden. Cela m'a coupe la -: Daarvan
ben ik verstoind geweest. 2. Stuiter. 3.
Zandvloo . 4. - de sirop durci: Babbelaar.
Chique m. : lets dat zonder voorbeeld
gemaakt is, flodderwerk, pseudo-geniaal
werk. La faire au -: Flodderen.
Chiquenaude v. : Knip (met de vingers ).
(f i g.) - voor den neus.

352

Chiquer ov.w. : 1 . Pruimen . ( y olk) Eten,
schransen. Kauwen (betel). 2. Zonder
voorbeeld maken . I se -: Gepruimd
worden.
Chiquet m. : Beetje. Chiqueter ov .w . :
In stukjes yerdeelen. Uittanden. Kaarden.
Met aderen beschilderen (marmer ). Met
strepen beleggen. Chiquette v . : Beetje,
zier. . Chiqueur m. : 1. Pruimer.. Betelkauwer.. 2. Iem. die maar wat floddert;
flodderschilder..
Chiragre (spr. ki-) m. : Handjicht.
Lijder daaraan. Chir(o ) ...: (in sa mens t . ) Hand- . Chirographaire (spr. ki-):
Onderhandsch. Bij -e akte. Chirographe
(spr. ki-) m. : Eigenhandig geteekend stuk.
Breve des pausen. Zigzaglijnen op een
chertepartij . Chirologie (spr. ki-) v.:
V ingerspraak . Chiromancie (spr. ki-) v.:
Handwaarzeggerij . Chiromancien, -ne
(spr. ki-) : Waarzegger, -ster, die voorspellingen doet uit de lijnen der hand, handziener..
Chirurgical : Heelkundig. Operatief.
Chirurgie v.: Heelkunde. Chirurgien :
Heelmeester, chirurgijn. Chirurgique z.
-ital.
Chistera v.: Armstuk voor het Baskisch
pelote-spel.
Chitine (spr. ki-) v. : Huidpantservormende stof . Chitineux (spr. ki-): Huidpantservormend . Chiton (spr. ki-) m . :
Onder-, huiskleed.
Chiure v. : Drek (insect).
Chlamyde (spr. kla-) v. : Mantel (der
Ouden ) , chlamys.
Chlintement m. en -er onov .w . : (Het)
sijfelen.
Chlorage (spr. klo-) m. : Bleeking in
chloor. Chloral (spr. kto-) m. : Samenstelling van chloor en alcohol. - hydrate:
Chloral (slaapmiddel). Chloranthie (spr.
klo-) v.: (p la n t k . ) Het groenbloeien.
Chlorate (spr. klo-) m.: (scheik.) Chloorzuurzout. - de potasse: Chloorkali. Chlore
(spr. klo-) m.: Chloor (element) . / v.:
Bitterling (- perfoliee). Chlorette (spr.
klo-) v. : Bitterling. Chloreux (spr. klo-):
Acide -: Chlorigzuur. Chlorhydrate (spr.
klo-) m. : Zoutzuurzout. Chlorhydrique
(spr. klo-): Acide -: Zoutzuur . Chloride
(spr. klo-) m. : Zoutzuurzout . Chlorique:
Acide -: Chloorzuur. Chlorite (spr. klo-)
m. : Chlorigzuurzout. Chloroforme m. :
Chloroform. Chloroformer (spr. klo-)
ov .w . : Met chl. ongevoelig maken. Chloroformique : Met chl. (Narcose - b .v .) . Chloroformisateur (spr. klo-) m. : Toediener
van chl. Chloroformisation (spr. klo-) v.
en -iser ov .w . : (Het) brengen onder chl.
Chlorophylle (spr. klo-) v. : Bladergroen.
Chlorose v .: Bleekzucht. Chlorotique
(spr. klo-) v . : Bleekzuchtig. Chloruration
(spr. klo-) v. : Chloorrijkdom. Chlorure
(spr. klo-) m. : Chloorverbinding. - de
sodium: Keukenzout. - de chaux: Bleekpoeder..
Choc m. : 1 . Schok, stoot, botsing, bons.
Samentreffen. Botsing (legers). Aanvaring
(schepen ) . Het klinken, aanstooten (glazen ) ; rammelen (borden ). Troupes de premier -: Troepen die het eerste treffen
zullen opvangen. - en retour: Terugslag.
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Chocard —Chose

Le — des elements: De strijd der e. 2.

(fig.) Stoot, tegenslag. Slag. 3. Botsing,
strijd. 4. (geneesk.) Shock.
Chocard m . : Steenkraai .
Chochotte v.: Schatje, schattepoes.
Chocnosof : (gr a p ) Fijn , keurig.
Chocolat m.: Chocolade. -kleurig. — a
croquer: Eetch. — au lait , - a l'eau: Melk-;
Waterch. Bonbon de —: Chocolaadje.
(y olk) Il est —: Hij is knock out, - „de
sigaar" ; hij heeft een strop. Chocolaterie
v.: Chocoladefabriek. -winkel. -fabricage.
Chocolatier m. : Chocoladefabrikant . -koopman. Chocolatiere v.: -ketel, -kan.
-machine. -verkoopster. Flikjesdoos.
Chcenr (spr. keur) m.: 1. Koor, zang-,
dansrei. Koor, rei (uit treurspel). Chef
du —: Koorleider. 2. Koor. En —: In k.
— toutes voix: Gemengd koor. — parle:
Spreekkoor. 3. Kerkkoor. 4. Koor. Enfant
de —: Koorknaap. 5. Priesterkoor.
Choin m.: (plantk.) Knopbies.
Choir onov .w . : Va ll en .
Choisir ov .w . : (LT it )kiezen , uitlezen .
Je vous donne a —: Ik laat u de keuze.
Zijn man op 't vizier nemen.
—sonhme:
Choisi : Uitgezocht, uitgelezen; keurig;
uitverkoren ( yolk Gods). iEuvres —es:
Bloemlezing. / onov.w.: — de: Er de
voorkeur aan geven om. I se —: Voor zich
-. Lich zelven -. Elk. kiezen. Gekozen worden . Choix m.: Keuze. Faire — de : Uitkiezen. — de poesies: Bloemlezing, keur.
A son —, au —: Naar keuze. — hors tour:
Bevordering bij keuze. De (premier) —:
Uitgelezen fijn, eerste klasse, prima. De
second —, de deuxieme —: Tweederangs.
Avoir du —: Keus hebben. Avoir le —:
Mogen kiezen.
Choleeyste (spr. ko-) v.: Galblaas.
Cholecyastite (spr. ko-) v.: Galblaasontsteking. Cholêdocique (spr. ko-) : Van
de galbuis. Choledoque (spr. ko-): Canal
— : Galbuis. Cholera( -morbus ) (spr.
ko-; -uss) m.: Braakloop, cholera. (plat)
Vrouw, ega. Pestkop. Choleriforme (spr.
ko-): Cholera-achtig. Cholerine (spr. ko-)
v.: Hevige buikloop, die cholera voorafgaat. Cholerique (spr. ko-) by .nw.:
Cholera-achtig. / m.: -lijder.
Chtimable: Jour —: D. die algemeen
als rust-. feestdag erkend moet worden.
Chilmage m.: Het rusten op -, het vieren
van feestdagen. Stilstand van 't werk.
Werkeloosheid. Onbevaarbaarheid (door
Iaag water). — force : Lock-out. Faire
pointer sa carte de —: Stempelen. Secours
de —: Steun voor werkeloosheid, „de
steun". ChOmer onov.w.: Niet arbeiden
op feestdagen. Niet gebruikt worden.
't Werk verzuimen. Stilstaan, -liggen.
Werkeloos zijn. Renteloos liggen. — de:
Gebrek hebben aan. / ov.w.: Vieren (feestdag). — un saint: Een heilige vereeren.
's Zondags rustdag houden.
—ledimanch:
Jour chesme: Dag zonder werk. ChOmeur
m.: Werkelooze.
Chondrille (spr. kon-) v.: Knikbloem.
Chope v.: Bierglas. Glas bier. 1, 2 Liter.
Choper ov .w . : ( p la t ) Stelen , „kaaien " .
Inpikken. Chopin m.: Voordeeltje. „Gap".
Chopine v.: 1. Halve pint; (thans) Brie
d.L. Halve liter. Boire une —: Een glas
Fransch-Nederlandsch. I.
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wijn drinken. 2. Hart (pomp). Chopiner
onov.w.: Pimpelen . Chopinette v . : Pintje .
Hart (pomp).
Chopper onov-.w. :(oud) Bijna struikelen.
Choquant: Stuitend, aanstoot gevend,
shocking; in 't oog vallend. Choquer ov.
w. : Botsen -, stooten tegen; aanloopen
(schip ) ; aanstooten (glazen ) . (f ig. ) Kwetsen, beleedigen, ergeren, mishagen (oor,
oog) ; strijden met (gezond verstand). / se
—: Tegen elk. stooten. Samentreffen. Zich
st. — de qch : Aanstoot nemen aan iets.
Choral (spr. ko-) by .nw . : Koor-. Societe
—e: Zangvereeniging. / m.: (m y . -als):
Koraal. Chorale (spr. ko-) v.: Zangvereeniging. — enfantine: Kinderkoor. Choree (spr. ko-) v . : St .-Vitusdans . Choraeus
(versvoet — LJ). Chorege (spr. ko-) m.
Iem. die bij de Grieken het koor en de tooneelvoorwerpen betaalde, choreeg. Choregie
(spr. ko-) v . : Waardigheid -, kosten van den
choreeg. Choregique (spr. ko-) : Van den
choreeg. Choregraphe (spr. ko-) m.: Iem.
die balletten regelt . Choregraphie (spr. ko-)
v.: Ballet-, danskunst. Chorêgraphique
(spr. ko-): Van de danskunst. Choreique
(spr. ko-) by .nw . : Van den St .-Vitusdans . f
m.: Lijder aan -.
Chorevéque (spr. ko-) Koor-, hulpbisschop . (soort) Kerkopzichter.
Chorion (spr . leo-) m.: Ader-, vaatvlies.
Buitenste vruchtvlies.
Choriste (spr. ko-) m.: Koor-, voorzanger.
Chorizonte (spr. ko-) m.: Modern
criticus die een oude, bijna vergeten meening
deelt en met nieuwe argumenten staaft.
Chorographie (spr. ko-) v.: Landbeschrijving. Chorographique (spr. ko-):
Dat op landbeschrijving betrekking heeft.
Chorolde (spr. ko-) by .nw. en v.:
(Membrane) —: Vaatvlies (oog). Plexus —:
Vaatvlecht (hersenen).
Chorus (spr. koruss) m.: Refrein.
Faire—: Mee invallen, meezingen ; -schreeuwen ; (f ig.)bijvallen(/ . — avec), instemmen.
Chose v.: 1. Ding, voorwerp, zaak.
Cela ne fait rien a la —: Mt doet niets ter
zake. Le mot et la —: Woord en zaak.
L'auteur des —s: Hij die alles geschapen
heeft. Des —s de prix: Voorwerpen van
waarde. Faire bien les --s, ne pas faire
les —s a demi: lets niet half doen ; royaal
tracteeren. Etre dans les —s: In zijn onderwerp -, er in zitten. La belle —! Dat is
ook wat moois I L'ai me est une — etrange:
De ziel is een zonderling iets. — Orange:
Het is vreemd, maar ... — etrange et
qui ...: 'n Zonderling verschijnsel, dat ...
Une — qui n'existe pas: Een onding. C'est
la meme —: Dat is hetzelfde. z. autre.
Avant -, sur Joule —: VOOr alles. Causer -,
parler de —s et d'autres : Over koetjes en
kalfjes praten. Parler de toutes —s et de
quelques autres encore : Over alles en nog
wat p. En toutes —s: In alles. La — du
monde que : Datgene wat. La — publique:
De Staat; 's lands zaken, 't algemeen
belang. La — jugee: De gewijsde. De deux
—s l'une: Een van beide. — dile, — faite:
Een man, een man, een woord een woord.
L'homme de la —: De man dien men juist
hebben moet, the right man in the right
12
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Chou-thou (m y . -x--x) m., -te v.:
place. Bien des -s (de ma part) a: Doe de
Lieveling, schat . Chouehouter ov .w . :
complimenten van me aan. Plein de -s:
Vertroetelen.
Waar wat in zit. - promise,- due: Belofte
Choueroutard m . : (gra p ) Mof , zuurmaakt schuld. Line - indigne,- ldche : lets
onwaardigs; - lafs. 2. Eigendom, bezitting. . kooleter. Choueroute v.: Zuurkool. garnie: - met worst en spek. (spot) ManFaire sa - de qn : Met iem. doen wat men
geur de -: Duitscher, mof.
wil. C'est son bien, - sa -: Hij speelt den
Chouette v.: Uil. --chevéche, - combaas over hem. 3. (zeer fam.) Monsieur
mune: Steenuil. --effraie, - des clochers:
-: Mijnheer Dinges, - je weet wel. Il
Kerkuil. --aperviare: Sperweruil, uilvalk.
demeure a -: Hij woont in . : . hoe heet
Porter des -s cr Athenes : Uilen naar Athene
1, ook weer? Le petit -: De kleine Dinges.
dragen. Etre larron comme une -: Stelen als
Quelque -: lets. Un petit ..-: Een kleide raven. Faire la -: Aileen spelen tegen
nigheid. C'est déjà -, c'est - que Bela:
twee of drie menschen. / by .nw .: (fam.)
Dat is vast wat. Il y a - comme trois
Zalig, prettig, leuk. Je serais -: Ik zou
mois: Het is zoo ongeveer .drie maanden
er leuk aan toe zijn. Chouettement: Leuk,
geleden. Etre — a qn : Verwant zijn met -;
zalig.
in betrekking staan tot iem. Devenir -:
Chou-fleur (en andere samenst.)
Het tot zekere hoogte, - ambt brengen.
z. ehou 1.
J'ai voulu etre -: Ik heb een nuttig mensch
Chouflique, -queer m.: Schoenlapper,
willen zijn. Il y a la tout de méme -: Er
„schoes".
is daarvan Loch wel wat aan. Cela m'a
Chou-pille z. ehou 4.
fait -: Dat heeft me niet onverschillig
Chouque (t) m . : (z e ev . ) Ezelshoofd .
gelaten. - que: Wat ook. Grand'-:
Chouriner ov.w.: (plat) Met mesVeel bijzonders, veel. Un pas -: Een vent,
steken dooden. Chourineur m.: iem.
van niks. Peu de -: Weinig, een kleinigdie met 'n mes doodt.
heid. Je suis - a ate de lui: Ik hen niets
Choyer ov .w.: Teeder verzorgen, verbij hem vergeleken. / bv.nw.: Etre tout
troetelen. Behoedzaam omgaan met.
-, avoir l'air tout -: Heelemaal van
Chrematistique (spr. kra-) v.: Wetenstreek zijn, erg vreemd -, „raar" doen.
schap van de vorming der rijkdommen.
Chosette v.: Dingetje. Chosier m.: Il
Chreme (spr. kr-) m . : (K a t h . ) Zaly a bien des choses dans un -: Men moet
vingsolie, oliesel. Chrerneau (spr. kr-)
een zaak van heel wat kanten beschouwen.
m.: Doopmutsje.
Chott m.: Zoutmeer (N.-Afrika).
Chrestomathie (spr. kres-to-ma-si en
Chou m.: 1. Kool. - tabus, - pomme:
-ti) v.: Bloemlezing.
Sluit-. - de Milan, - Irise, - de Savoie:
Chretien (spr. kr-): Christelijk. Le roi
Savoye-. - de Bruxelles : Brusselsche -,
Tres C-: Z. Allerchristelijkste Majesteit
spruit-. - /rise d'hiver, - vert ;- marcellin:
(de koning van Frankrijk). Parler -: VerBoeren-. --palmiste: Palmkool. - caraibe:
staanbare taal s. Cela n'est pas -: Dat is
Aronskelk. - a fourrage: Kool voor veeonbarmhartig. Get argent n'est pas -: 't
voeder. --navel : Koolraap onder den grond.
Is onrechtvaardig verkregen g. I m.:
--rave: Koolraap boven den grond; knol,
Christen, -mensch . (n a a m) Christiaan.
--fleur: Bloemkool. --brocoli : Ital. vroege
Chretiennement : Op Christelijke wijze,
bioemkool. - marin: Zeewinde, -raap.
als een goed Christen. Chretiente (spr.
Bingelkruid. Alter planter ses
-dechin:
kr-) v . : 1. Christenheid , -were Id . (gra p )
-x : Stil gaan Leven (buiten). Envoger qn
Marcher sur la -: Blootsvoets 1. 2. Chrisplanter ses -x: Iem. uit zijn post zetten.
tenkolonie, -gemeente. Chrisme m. :
Il s'y entend comme a Tamer des -x : Hij heeft
Christusmonogram. Christ (spr. kri-st')
er geen jota begrip van. Faire ses -x gras
m.: 1. Messias, Heiland. 2. Jesus de : Veel vermaak vinden in; vet soppen
(spr. je-zu-kri): Christus. 3. Christusbeeld;
bij. Il a ate trouve dans un -: Zijn ouders
-afbeelding. - de majesta: Afbeelding van
zijn onbekend. On n'est pas ne sous un
Christus op een troon gezeten. Le --Rol:
-: Ik ben geen sjappietouwer. z. Wane
Koning Christus.
(bv.nw. 5), chevre 1 en bete 4. User de
Christe-marine (spr . kr-) v. : Zeevenkel.
qch comme des -x de son jardin: Naar welChristian (spr. kr-): Christiaan. Chrisgevallen met iets omspringen. Faire ses
tianisation v. en -iser (spr. kr-) ov .w.:
-x: Zich verrijken. Faites-en des -x ou
(Het) bekeeren tot 't Christianisme (spr.
(et) des raves : Doe daarmee wat ge wilt.
kr-) m.: Christendom. Christelijkheid.
Etre dans les -x: Naar de haaien zijn.
Christine (spr. kr-) : Christina. Krisje.
Une leuille de -: Een prul-, schendblaadje,
Christologie (spr. kr-) v.: Leer van 't
-krantje. Manger les -x par les trognons:
wezen van Christus' persoon. Christophe
Dood en begraven zijn. (lam., fig.) Mon
(spr. kr-) m.: Christoffel.
petit - : Mijn hondje, - snoepertje. 2.
Chromate (spr. kr-) m.: Chroomzuur- (a la crame): (Room)soes. 3. - (de
zout. Chromatique (spr. kr-) bv.nw.:
ruban): Rozet. 4. (jacht): -! --led
1. (muz.) Met halve tonen opklimmende
Zoeld Sal -, pille! Pak ze!
(toonladder). / m. en v.: Teedere, weeke
Chouan m.: Verdediger van 't koningmuziek. 2. Van de kleuren. Cercle -:
schap tijdens de Revolutie in de Vendee.
Fonction -: KleurveranKleurengamma.
Chouanner onov.w.: Hier en daar aansladeringsfunctie. I v.: Coloriet. Kleurenleer.
gen doen. Chouannerie v.: Opstand der
Chromatisme (spr. kr-) m.: KleurschifChouans. (f i g.) Aanslagen door losse partijting. Chrome (spr. kr-) m.: Chromium,
gangers.
chroom. Chrome (spr. kr-) : Chroom-. -leer.
Chouart m.: Kerkuil. Choueas (spr.
Chromer (spr. kr-) ov .w . : Verchromen .
-ka) m.: Kauw.
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Chromique (spr . kr-): Acide Chroomzuur . Chromiste (spr . kr-) m • : Werkman
die de kleurendruksteenen gereed maakt.
Chromo (spr. kr-) v. z. -lithographie. /
bv.nw.: Gelikt, zoet, al te braaf, banaallief . Chromolithographie (spr . kr-) v . :
Kleurensteendruk . Chromolithographique
(spr . kr-): Van den kleurensteendruk.
Chromosphere (spr . kr-) v. : Lichtsfeer
(op zon). Chromotypographie (spr . kr-)
v. : Kleurenboekdruk . Chromotypographique (spr . kr-): Van den kleurenboekdruk . Chromotopogravure (spr . kr-) v . :
Graveerkunst van cliché's voor meerkleurenboekdruk.
Chronicite (spr. kr-) v . : Slepend karakter
(ziekte). Chronique (spr. kr-) bv.nw.: Slepend, langdurig. Une maladie passee a Vetat
. die haar hevig karakter verloren heeft
(z. aigu 2). / v. : 1. Kroniek, geschiedboek.
Le livre des C-s : Kronieken, Paralipomena .
2. Geruchten, nieuwtjes. scandaleuse:
Lasterpraatjes. 3. Overzicht (in krant). I
m.: Chronisch zieke . Chroniqueur (spr.
kr-) m.. : Kroniekschrijver. Overzichtschrijver Chronogrammatique (spr . kr-):
In den vorm van een chronogramme
(spr. kr-) m. : Jaartalvers (waarin enkele
letters als Rom. cijfers gedrukt een datum
vormen). Chronographe (spr . kr-) m. :
(v roeger) Kroniekschrijver (thans) Toestel dat zeer kleine tijddeelen aangeeft.
Chronologie (spr . kr-) v . : Tijdrekenkunde.
Chronologische volgorde . Chronologique
(spr . kr- ) : Tijdrekenkundig. Table -:
Tijdtafel. Chronologiquement (spr . kr-):
Volgens de tijdsorde. Chronologiste (spr.
kr-) m. : Tijdrekenkundige. Chronometrage (spr. kr-) m. : Tijdopneming.
Taylor-system. Chronometre (spr . kr-)
m.: Tijdmeter. Horloge, dat zeer juist den
tijd aanwijst. Chronometrer (spr . kr-)
ov .w. : (Den tijd ) opnemen van. Chronometrie v . : Tijdmeting, -opname . V ervaardiging van chronometers. Chronometreur (spr . kr-) m. : Tijdopnemer.
Chronoseope (spr . kr-) z. chronographe.
Chrysalidaire (spr kr-): Van een pop,
popvormig. Chrysalide (spr . kr-) v . :
Pop, nimf. Hulse] van de pop. (f ig.)
Sortir de sa In 't voile daglicht treden.
Chrysalider (se) (spr kr-): Verpoppen.
Chrysantheme (spr . kr-) m. : Chrysanthemum, ganzebloem. - a carene , - tricolore:
Bonte - des fardins: Gekroonde -. Cry-,
santhemiste (spr . kr-) m. : Chrysantenkweeker. -liefhebber. Chrysocale of -calque (spr. kr-) m. : Goudkoper. . Chrysocome (spr . kr-) v . : Goudhaar (plant)).
bv.nw. en m.: Goud-, blondharig. -e.
Chrysographe (spr . kr-) m. : Gouddamasceerder. Goudschilder. Chrysolithe (spr.
kr-) v. : Goudsteen . Chrysomele (spr . kr-)
v. : Goudhaantje (insect ). Chrysophylle
(spr . kr-) v . : Bladgeel. Chrysophrase v . :
Lichtgroene agaat. d'Orient : Geelgroene
topaas. Chrysostome (spr . kr-) : Met
goudgelen mond. Welbespraakt.
Chucher ov .w. : (ta a lk . ) Fluisteren.
Chuehotage m. : Geheimzinnige praatjes.
Chuchotement m. en -oter ov.w. en
onov .w . : (Het ) (in )fluisteren . V oix -ante:
Fluisterstem. Chuchoterie v . : Fluisterden
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gesprek, gefluister. . (f ig. ) -s: Praatjes.
Chuehoteur m. : Fluisteraar. J bv.nw.:
Fluisterend. Chuchotis z . -erie.
Chuintant bv.nw. en -e v. : Met een
sissend geluid met behulp van 't gehemelte
uitgesproken (letter : j. ch. ). Chuintement
m. en -er onov .w. : (Het)) uitspreken met
een sissend geluid. La chouette chuinte:
De nachtuil blaast.
Chut tusschenw. : Still Sst I Les -: Het
geroep om stilte. Un
Een sst.
Chute v.: 1. Val, het vallen, in-, of-,
omvallen , in- , omstorten ;neerlaten (scherm )
(geneesk.) uitzakken (orgaan); uitstorting (vocht) ; vermindering ; verlies. Faire
une - de cheval: Van zijn paard vallen.
- (d'eau): Waterval. - artificielle: Kunstmatige waterval. La - de l'eau: Het verval.
d'une voile: Lengte, hoogte v. e. z.
de la luelte: De huig in de keel. 2.
(f ig.) Val, ondergang, slechte afloop.
-dupremiho,alpce:
Zondeval. - du jour: Vallen van den avond.
3. - d'un toit : Verval v. e. d. - des
reins : Achterste. 4. (f ig.) Muzikale satz,
eindval. Slot-geestigheid, eindval (gedicht ),
-wending, terugkeer (sonnet).
Chuter onov .w . : 1 . Sst roepen . 2. (v o 1 k )
Vallen.
ov .w . : Uitfluiten.
Chyle m.: (ontleedk.) Chip (inhoud
van den dunnen darm). Chyleux : Chij 1achtig. Chylifere Chijlaanvoerend. Chylification v . : Chijlvorming. Chylifier ov
w. : In chip omzetten. / se -: Tot chip
worden,
Chyme m. : Spijsbrij (in de maag ).
Chymification v . : Omzetting in spijsbrij.
Chymifier ov .w. : In spijsbrij veranderen.
se -: Tot s. worden.
Chypre v. : Cyprus. Wijn van C. Chypriot m. : Inwoner van Cyprus.
Ci bw. : Hier. Par-ci, par la: Hier en
daar ; nu en dan, De-ci, de-la: Hier- en
daarheen, hier en daar. Comme comme
ca: Zoo zoo, matigjes. Ci-git: Hier ligt
begraven. Entre - et demain : Tusschen
heden en morgen. (op rekening en). Deux
metres a 10 fr. . ci .... 20 fr.: IMaakt, is te
zamen, zegge . Cet homme-ci: Deze man. I
vnw. : Dit. z. ca. Ci-annexe: Hier bijgevoegd , als bijlage . Ci-apres : Hierna,
-onder . Ci-bas : Onderstaand.
Cibiche v . : (fa m. ) Sigaret.
(Able v . : 1. Schijf Tit a la -; firer a
la -: Schijfsehieten. 2. (f ig. ) Mikpunt.
Ciblerie v.: Beweging der schijven.
Ciblot m.: (leger) Burger.
Ciboire m. : Hostiekelk met deksel, ciborie . Ciborium (spr. -omm) m. : Ciboriekas.
Ciboule v . : Sauslook. (p la t ) Kop.
Ciboulette v . : (Klein ) bieslook . Ciboulot
m.: (fam.) Hoofd, kop.
Cicasse v . : (v olk ) Brandewijn .
Cicatrice v . : Litteeken, schram . (f ig . )
Onaangename indruk, wond.
Van een litteeken. Processus Litteekenvorming. Cieatricule v . : Litteekentje.
(plantk.) Navel. (dierk.) Treedsel, tree.
Cicatrisation v . : Heeling van een wond ,
zoodat er een litteeken blijft. Cicatrise:
ol litteekens. Toegetrokken. Cicatriser
ov .w. : Heelen (wond) . Schenden (gelaat) .
(f ig. )
une blessure: Het Iced doen ver-
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geten. j se -: Dicht gaan. f onov .w
Een litteeken nalaten.
Cicendie v.: (p lantk . ) Draadgentiaan.
Cicer m.: Keker, grauwe erwt.
Cicero m.: (drukk.) Letter op twaalf
punten.
Cieerole v.: Grauwe erwt, keker.
Cieeron m.: Cicero (redenaar ; staatsman).
Cieeronage m.: Het leiden. Cicerone
(spr. -se-ronn') m. : Wegwijzer, gids. Ciceronien: Op de wijze van Cicero, sierlijk .
Ciceroniser onov .w . : C. nadoen. Cieeronisme m. : Sierlijke, Ciceroniaansche
wending.
Cicindêle v.: Pistoolkevertje.
Cieoniidë m.: Ooievaarachtige.
Ci-eontre: Hiernevens, nevenstaand.
Hierachter, op de achterzijde.
Cieutaire V. : Waterscheerling, dolle
kervel. - odorante : Roomsche kervel.
Cicutisme m.: Vergiftiging door dolle
kervel.
Ci-dessous: Hieronder, lager, verder.
Ci-dessus : Hierboven, hooger. Ci-devant
bw.uitdr.: Vroeger, eertijds, weleer. Le roi: De ex-koning. Les -: De vroegere
adellijken, - aanhangers van 't Ancien
Regime; (f ig. ) - aristocraten.
Cidre m. : Appelwijn. Cidrerie v.:
-fahriek. -fabricage. Cidrieole : -voortbrengend . Cidriculteur m. : Kweeker van
appels voor cider. Cidrier m.: Ciderfabrikant. Cidrification v . en -fier ov .w
(Het) maken van appelwijn.
Ciel (mu. cieux, maar : ciels de lit, - de
tableau, - de carriere) m.: 1. Hemel. Uitspansel. De hemelen. Sfeer (der Ouden).
La vo ate du -, - des cieux : Het hemelgewelf .
Les influences du -: De invloed van iem.
gesternte, - des hemels. Etre ravi au septieme
-: In de wolken, verrukt zijn. En plein
-: Midden in 't luchtruim. 2. Hemel,
lucht. Bleu de -: Hemelsblauw. Le feu
du -: De bliksem. A - ouvert: In de
open lucht (z . 5 ). z . airain. Elever -, porter
qn jusqu'au fem. hemelhoog verheffen.
z. alouette. (1 i g.) Tomber du -: Uit de
lucht komen vallen. 3. Klimaat, luchtstreek.
4. Hemel. Paradijs. Gagner le (Een
plaats in ) den hemel verdienen. Grace
au -: God zij dank. Juste -1 Genadige
hemel! Le royaume des cieux: 't Hemelrijk.
Voir les cieux ouverts : De hemelen geopend
zien; (f ig.) buiten zichzelven van blijdschap zijn. 5. Hemel (van bed, schilderij).
Dek (vuurhaard). Gewelf (steengroeve).
Une carriere a - ouvert : Een open steengroeve (z. 2). 6. Draaghemel, baldakijn
(- portatif). Ciel-ouvert (mu. -s--s)
'm : Bovenlicht.
Cierge m.: 1. Waskaars. Droit comme
un Kaarsrecht. Il me doit un (beau) -:
Hij mag mij wel (zeer) bedanken. -s d'eau:
Rij fonteinen. (p lantk ) - du Perou:
Fakkeldistel. maudit: Zwarte toorts.
- amen : Zwarte koningskaars. 2. Harp
(v. anker ). Ciergerie v.: Waskaarsenmakerij . Ciergier m.: Waskaarsenmaker.
Cigale v.: 1. Cicade (door een verwarring veelal : krekel ) . (f ig . ) Onbezorgd levend
mensch. 2. Ankerharp. Cigalier m.: Lid
van de Zuid-Fr. dichtersvereeniging „la
Cigale".

360

Cigare m.: Sigaar. - brun : Zware
blond: Lichte a paille: Lange met een strooien mondstuk er in. Cigarette
v . : Sigaret. Cigaretteuse v . : Sigarettenmaakster. Cigarier, -iêre: Sigarenmaker,
'acte-sigaar.
-maakster. Cigar;to m.: Entr.
Cigogne v . : 1. Ooievaar. Conies de la
Praatjes voor de vaak. 2. Krukhefboom.
Kruk (slijpsteen). Cigogneau m.: Jonge
ooievaar. Cignole v.: Wilp.
Cigue v.: 1. Waterscheerling. Petite
- des jardins: Hondspeterselie. Grande
tachee : Gevlekte scheerling.
- atique: Kleine watereppe. 2. Gifbeker.
-aqu
Ci-inclus. --joint : Hierbij ingeslot en .
Cilm.: Ooghaar. Baard (oester ) . (p la nt k )
Randhaar, wimper. vibratile : Trilhaartje . Se faire les -s : Wenkbrauwen
verzorg,en. Ciliaire : Der (oog)haren. Points
-5 : Ooglidpunten (aan de binnenzijde van
't oog).
Ciliee m.: Harm (boete)kleed; -gordel.
OW: Met (oog-, tril-, rand )haren bezet.
Cille v.: (f a m.) Cecile.
Cillement (spr. m. : Geknip (met
de oogen). Ciller (spr. si-le) ov .w . : (Met
de oogen) knippen, blikkeren. Blinden,
brauwen of breeuwen (valk ) Cheval qui
(se) cille : P. dat grijze haren bij de oogen
krijgt . I onov .w . : Knippen. (f ig. ) Een
via verroeren.
Cimaise v.: Keellijst. Lijst op de hoogte
van den armsteun. Pose sur la Dat op
de hoogte van 't oog hangt, a la rampe.
Cimbalaire z. cymbalaire.
Cimbre m.: Kimber. Cimbrique: Kimbrisch .
Cime v.: 1. Top, kruin. Le moat el
double -: De Parnassus. 2. (fig.) Toppunt.
3. z . cyme.
Ciment m. : 1. Cement. - hydraulique:
Watercement. - prompt: Snel drogend
cement. z. biltir 1. 2. Diamantklooverscement . 3. (f ig. ) Band. Cimenter ov .w . :
Met cement verbinden, verkitten. (f ig.)
Duurzaam maken, bevestigen, bezegelen.
se -: - worden. Cimenterie v.: Cementfabriek. Cimenteur en -ier m.: Cementwerker .
Cimeterre m.: Turksche kromsabel.
Cimetiere m. : Kerkhof,, doodenakker.
Klaarstaande necrologie voor de krant.
Cimetral : Van 't kerkhof.
Cimette v.: Spruitkool.
Cimieaire v.: Weegluizenkruid.
Cimier m. : 1. Helmkam. (wapenk.)
Helmteeken. 2. Bilstuk.
Cimmerien : Kymrisch, -ier (ten N. der
Zwarte Zee). Tenebres -nes : Egyptische
duisternis.
Cinabre m.: Natuurlijk kwiksulfuur.
Bergrood, vermiljoen.
Cineenelle v.: Jaaglijn. Overzetveerlijn.
Cinehonine (spr. -ko-) v.: Alcalolde
uit kina.
Cinele v.: 'Waterspreeuw.
Cine m.: (fam.) Cinema, bioskoop.
Cineaste m . : Filmontwerper. Cinedramatique: Van de cinematooneelkunst. Ginegraphie v . : F ilmkunst . Cinegraphique:
-Van de filmkunst (art -). Cinema m.:
(f a m . ) Bioskoop Cinematheque v . : B ibliotheek-verzameling van filmopnamen.
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Cinematique : Bewegings-. / v.: Leer der
beweging in zich zelve. Cinematographe
m Toestelvoorbewegende afbeeldingen door
photographie verkregen. Cinema. Cinema tographie v.: Kunst om bewegende afbeeldingen op een scherm te vertoonen. Cinematographier ov.w.: In beweging photografeeren. Cinematographique : Van een
cinematograaf. Cinematographique : Van
een cinematograaf . Cinematographiste m . :
Opnemer van cinemabeelden. Cinemaeigenaar .
Cineraire : Asch-. Urne Lijkbus,
urn. Four -: Lijkverbrandingsoven. I
V. : Aschkruid, cineraria.
v
Cinetherapie v.: Geneeswijze door beweging. Cinetique : Kinetisch. Energie
Arbeidsvermogen van beweging. I v.:
Bewegingsleer, -theorie.
Cing (h )alais : Singalees. -eesch.
Cinglage m.: 1. Weg dien een schip
in 24 uur aflegt . 2. Het prangen (ijzerklomp ) .
Cinglant : Striemend, geeselend. Cinglement m . : Striem . Cingler onov .w . :
Koers houden, - zetten, aanhouden, stevenen. ov.w.: Striemen. Met een slag lijn
afteekenen. Schampen (met kogel). Prangen (ijzer). (nieuw) Op striemenden toon
zeggen. Cinglon m.: Zwieping.
Cinname, -amone m.: Reukwerk der
Ouden (mirre of kaneel?). Cinnamique :
Acide
Kaneelzuur.
Cinq telw.: Vijf. Vijfde. Le denier -:
De vijfele penning, 20 percent. Un sept : 't Ontvanguur voor intieme vrienden
(in de hooge wereld). - et trois font hail:
Een en tachtig, twee en tachtig (als iem.
monk loops). Cinq -Cents m .mv . : Les -:
De Raad der Vijihonderd (1795). Cinquan
taine v.: Vijftigtal. De vijftigjarige leeftijd.
Gouden bruiloft. Cinquante telw.: Vijftig.
-ste. Cinquantenaire m.: Halve eeuwfeest.
Gouden bruiloft. Mensch van 50 Soar.
Vilitigste ged-Ailidaf.Y, van iem. dood. Cin
quantenier m.: Hoofdman over 50 man.
tanquantieme bv.nw.: Vijftigste / m . :
50e regiment. - deel. / v.: 50e voorstelling.
Cinquecenti.tem .: Kenner van den Cinque eento m.: (Ital.) Cultuur en geschiedenis
der 16e eeuw. Cinquieme bv.nw.: Vijfde.
Racine -: Vijfdemachtswortel. / m.: Vijfde
deel. - verdieping. / v.: Vijfde klasse van
't gymnasium (gelijk met onze tweede).
Cinquiemement : Ten vijfde.
Cintrage 1. z. ceintrage. 2. Het krommen. Cintre m.: (bouwk.) 1. Bonding,
boog. Plein
Rondboog. - surbaisse:
Gedrukt
surmonte : Verhoogd gewelf.
2. Booggewelf. Loges du -: Bovenste loges.
3. Gewelf boven 't tooneel, zoldering. 4.
Houten boogmal, formeel. 5. Ronde kleerhanger, „boog". Cintre : Boogvormig.
Cintrer ov.w.: 1. Welven, krommen. Overwelven. 2. z. eeintrer.
Cio (u )ta (t ) m.: Witte wijndruif.
Cipal m.: ( y olk) „Diender".
Cipaye m.: Sepoy, cipayer (Indisch
soldaat in Engelschen dienst).
Cipolin m.: Cipollino (marmer).
Cippe m.: Halve, afgeknotte zuil.
(g esch.) Vierkante, spitse zuil, cippus .
Staande grafsteen.
Cirage m.: Het insmeren;
wrijven
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(vloer). Smeersel; schoensmeer. Waschdoekbereiding . (z e ev ) Oliejas. Schilderij
in gele tinten. (lam.) Opkammerij.
Cireassien : Circa i Or -isch .
Circamediterraneen : Om de Middellandsche Zee gelegen.
Circe v . : Circe . (f ig. ) Verleidelijke vrouw
Circee v.: Heksenkruid.
Circom . . . : (in samenst.) Om...,
rond... Cireompolaire (spr. -om-): Om
de pool liggend.
(zircon . . . : (i n samenst.) Om...,
rond. . . Circoncire ov .w . : Besnijden
(fig.) - le cceur: Zondige gedachten -,
wenschen verdelgen. Circoncis m.: Besnedene . Cireoncision v.: Besnijdenis. Fete
de la -: Besnijdenisfeest (van Jezub; 1
)
Januari.
(fig.) - du cceur: Veredeling.
Circonference v.: Omtrek. Cirkelomtrek.
Omvang. Uiterste deelen. Circonflexe :
Accent -: Teeken boven de laatste of voorlaatste lettergreep (in 't Grieksch). Teeken
op lange klinkers (in 't Fransch). Verbes
-s: Samengetrokken w. (grap) Jambe -:
Krom b. En (accent) -: A vormig. Cireonlocution v.: Omhaal van woorden. Omschrijv ing . Cireonscription v . : 1 . (m eetk.)
Het trekken van een lijn die een figuur begrenst. Het omschrijven van een cirkel om
een veelhoek. 2. Afdeeling (gebied). electorate: Kiesdistrikt. - postale : Postkring . Cireonserire ov .w . : 1. Omgi enzen ,
beperken, bepalen. - le feu : Den brand
beperken . 2. (mee tk ) OrnEchrijven / se
Beperkt worden. Cireonspect (spr.
-spe) : Omzichtig, behoed-, bedaehtzaam.
Circonspeetion v.: Omzichtigheid. User
de -: Omzichtig te werk gaan. Circon stance v.: 1. Omstandigheid, tegenwoordige toestand der dingen. Ouvrage -; loi de
Gelegenheids-. L'homme de la -• The
right man in the right place. Pour a -:
Voor die gelegenheid. 2. Bijkomcnde om
standigheid. -s et dependances: De aankleef van (bezit, proces). Circonstaneie
Omstandig. Cireonstanciel : Dat de omstandigheden aanduidt . (t a a lk ) Complement - of - m.: Bijwoordelijke bepaling.
Circonstaneier ov .w. : Omstandig beschrijven. Circonvallation v.: Tijdelijke versterking rondom een belegerend leger.
Ligne de -: Sehanslinie. Circonvenir
ov.w.: Door kunstgrepen misleiden, om
den tuin leiden. Cireonvention v.: Misleiding. Cireonvoisin : Omliggend. Cir convolution v . : Draa iing , kronkeling.
( w isk .) Omdraaiing. Hersenwinding. Darmkronkel.
Circuit m.: 1. Omtrek. lelephonique:
Telephoonkring, -verbinding. Mettre dans
le -: Inschakelen. Mettre hors (de) -:
Uitschakelen. 2. Verbinding. Kringloop.
Stroomkring, -baan. Court -: Kortsluiting.
Cour de -: Rechtbank van omgang. monelaire: Kringloop van 't geld. 3.
Omweg. (fig.) Omhaal van woorden.
(recht) Klachtenreeks. 4. Rondrit, -vaart,
-vlucht (- touristique). (s p o r t) Ronde.
- fertile: - die op 't uitgangsp unt terugkomt ; (f ig.) redeneering in een kringetje.
Circulaire bv.nw.: 1. Van den cirkel.
2. Cirkelvormig, rond. Scie
Rondzaag.
Voyage
Rondreis ; -biljet. Raisonnement
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-: Redeneering in een kringetje. (re k enk .)
Nombre -: Getal, waarvan de machten
eindigen op het wortelcijfer. Decimate -:

Zuiver repeteerende breuk. (geneesk.)
Folie -: Cyclische waanzin. Lettre - of
- V. : Brief die van hand tot hand gaat,
rondschrijven, kennisgeving ; dienstbrief .
m.: Omwikkeling (met een zwachtel). Lijder
aan cyclischen waanzin . Cireulairement: In
't rond, in een kring. Cireulant : In omloop
zijnd. Bibliotheque -e, librairie -e: Leesgezelschap , „de portefeuille". Circularite v. : Zwerfdrang. Circulateur m. : Voorstander van de theorie van den bloedsomloop. Circulation v. : 1. Kring, omloop.
(du sang) : Bloedsomloop. Petite -; grande -: Kleine -; groote bloedsomloop. - de
la seve : Omloop van 't plantensap. Une
d'eau: Een watercirculatie. 2. Verkeer.
Billet de -: Abonnementskaart ; kaart
waarop men vrij reist. - de l' air : Het doorstroomen V. d. I. La - a droile: Het rechts
houden. Imp& de -: Autoverkeersbelasting.
3. Omloop (geld, nieuwtje); verspreiding
(boek). Retirer de la -: Aan den omloop
onttrekken. (we in ig) Banque de -: Circulatiebank (die papiergeld uitgeeft, dat evenals
gemunt geld koers heeft ). - d'effets: Wisselcirculatie . Mettre en -: In omloop brengen
(geld, boek ); verbreiden (nieuwtje, denkbeeld ) . - des idees: Verbreiding d. d.
Cireulatoire : 1. Van den bloedsomloop.
Appareil-: Organen van den bloedsomloop.
2. Kringvormig. Circuler onov .w . : 1.
Omloopen, zich in een kring bewegen. 2.
Op en neer gaan, - loopen, - rijden, reizen.
Circulez, Messieurs! Doorloopen, Heeren 1
L'air circule: De 1. stroomt of en aan. 3.
In omloop zijn (geld ). Van mond tot mond
gaan (nieuws). Faire -: Laten doorloopen
(menschen); verbreiden (nieuws); in omloop brengen (geld, boek ) .
Circum... : (in samenst.)0m...,rond...
Circumduction (spr . -kom-) v. : Rompbuiging . Circun-matation (spr . -kom-) v. : Omzwemming . Circumnavigation (spr . -kom-)
v.: Omvaring. Voyage de -: Reis om de
wereld (schip ). Circumnaviguer (spr .
-kom-) ov .w. : Zeilen -, varen rondom.
Cire v. : 1 . Was. Gateau de -: Waskoek.
vierge: Onbereide -. - a mouler, - a
modeler, - molle: Boetseer-. - a parquet:
Boenwas. Son esprit est comme une - 'none:
Z. g. is zeer kneedbaar. On peut le manier
comme de la - molle : Men kan alles met hem
doen. Moulage a - perdue: Gieten van een
beeld, na het model van was te hebben gemaakt, daarover een leemen vorm te hebben
gedaan en het was te hebben laten smelten.
Une - (perdue): Een (bronzen) beeldje.
&aux comme de -: Precies hetzelfde. Cela va
comme de -: Dat zit. als gegoten, dat sluit
als een bus .- a frotter (le parquet) : Boenwas .
Arbre a -: Wasboom. 2. Waslicht (in
kerk ) . Un -: Een kaars. 3. - des oreilles:
Oorsmeer. - des yeux : Dracht der oogen.
vegetate: Plantenwas. 4. (Zegel)lak
(z. baton , - a cacheter,, - d' Espagne).
5. Washuid (vogelbek ) . 6. Wassen beeld
(figure de -). Mats& de -: Wassenbeeldenspel . Cire m . : (z eev . ) Oliepak. (Dames)mantel, -jak van leerstof of wasdoek.
Cirer ov .w . : Met was bestrijken, - inwrij-
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yen ; in de was zetten (meubel); met was
boenen (vloer). Met schoensmeer inwrijyen . Poetsen . Vernissen . (gra p ) Vervelen.
Toile ciree: Wasdoek. Combinaison ciree:
Oliepak. I se -: Zijn schoenen poetsen.
Met was gewreven worden. Cireur m.:
Schoenpoetser. Boener met was (van vloeren ). Cireuse v. : Zeilen-, vloerenwrijfmachine, zeilenwrijver. Cireux : Wasachtig . Cirier m. : Kaarsenfabrikant, koopman. ( y olk) Duitsche tamariske.
Wasgagel . / bv .nw -delaLouisn:. :
Was-. Ciriêre V. of Abeille -: Wasbia .
Ciroêne m. : (o u d) Waspleister.
Ciron m. : Zier (diertje) . Schurftpuistje.
Cirque m . : 1. (Strijdperk en) renbaan.
(Ouden ). Circus. (fig.) Le peuple demonde
les jeux du -: 't Volk vraagt verstrooiing.
2. Keteldal, dalkom.
Cirre m. : Hechtrankje (plant). Baarddraad (visch). Baardelooze veder. Aanhangsel. Cirre : In hechtranken uitloopend.
Cirreux : Van hechtranken voorzien.
Cirrhose v. : Leververharding.
Cirro -cumulus (spr . -uss) m. : Schapenwolk . Cirrus (spr . -uss) m. : Vederwolk.
Cirse m.: Vederdistel.- /anceo le : Speer-.
Cirsocêle v. : Aderspat aan het scrotum.
Cirure v. : Wassmeersel.
Cis- bw. : (a a rdrij ksk . ) Aan deze zijde
van.
Cisaillage z . -ement. Cisaille v.:
Metaalafval, -snippers. Papiersnijmachine.
Metaalschaar (z . -s ) . Cisaillement m.
en -er ov .w . : (Het) met de metaalschaar
(in )knippen. (Het) met een plooischaar
plooien. Cisailles v .mv . : Metaal-. Munt-.
Snoei-. Plooischaar (muts ). Gevaarlijk
kruispunt van rails. Cisailleur m. : Muntensnijder..
Cisalpin : Aan deze zijde der Alpen (van
Rome uit gerekend ), cisalpijnsch. La
Gaule -e: Gallia cisalpina .
Cisean m. : 1 . Beitel.- a chand: Schroot- a cuiller: Lepel-. - a froid: Kou-. Ce
sculpteur a le - hardi ; - admirable : Deze b.
kan Oink -; keurig beeldhouwen. - de calfat:
Breeuwijzer. IVianier le -: Beeldhouwer
zijn. 2. Des -x: Schaar. Deux paires de -x:
Twee scharen. Petits -x a broder: Borduurschaar. Les -x de la Parque, - d'Atropo.s:
De schaar der Schikgodin, 't noodlot.
Faire un livre a coups de -x: Uit andere
werken e. b . samenflansen. La dame aux
Ciseaux : De censuur. Jean Ciseaux : De
schaar en de lijmpot der journalisten.
A -x, en -x: Kruiselings verbonden.
Ciselage m. en -eler ov .w.: 1. (Het)
gegoten (metaalwerk) opsteken en opwerken.
(Fluweel) scheren, zoodat er versieringen
ontstaan. (Leer ) snijden. 2. (f ig. ) (Den stijl)
zeer zorgvuldig bewerken. 3. Krimpsnijden (visch). Ciselet m. : Drijfbeiteltje.
Ciseleur m. : 1. Metaalopwerker. Boulet de
-: Drijfbal. 2. (f ig. ) Woordkunstenaar
(- de phrases). Ciselure v.: Opwerkkunst.
Opgewerkt ornament. Leersnijkunst.
Cisjuran : Aan deze zijde v. d. Jura (v.
Frankr. uit). Cisleithan : Aan deze zijde
van de Leitha gelegen (van Weenen uit )..
Cismontain : (aardrijksk.) Aan deze
zijde der bergen.
Cisoir m. : Goudsmidsbeitel. Cisoires
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Cispadan-Claie

v .mv : Groote metaalschaar (op voet).
Cispadan : Aan deze zijde van de Po
(van Rome uit). Cisrhenan : Aan deze
zijde van den Rijn (van Parijs uit).
Cisse m.: (soort) Wilde wingerd.
Ciste m.: Zonneroosje. I v. : Feestkorf
Cistercien m.: Cistercienser monnik (uit
Citeaux).
Cistre m.: Citer (speeltuig).
Citadelle v.: Versterkt kasteel. (f ig.)
Bolwerk. Citadin m.: Stedeling. Citadine
v.: Groot rijtuig. Stedelinge. Citadinisme
m.: Verlangen om in de stad te leven.
Citateur m.: Tem. die aanhalingen doet.
Citation v.: 1. Dagvaarding. 2. Aanhaling,
citaat. - a l'appui: Bewijsplaats. 3. a l'ordre du jour: Eervolle vermelding. Citatoire : 1 . Van de dagvaarding . 2. (n ieuw )
Manie
Citeerwoede.
Cite v.: 1. Burgerij (bij de Ouden).
Droit de -: Burgerrecht. La - (politique):
De Staat. La - future : De toekomststaat.
2. Stad. La - sainte : Jeruzalem; 't verblijf
der gelukzaligen. La - du Vatican : De
Vaticaansche stad. universitaire: Complex
van studentenverblijven. La - de Dieu,
la - celeste : De hemel. lacustre : Paalwoningen. 3. Oudste deel der stad (La
Cite te Parijs, de City te Londen ). 4.
Woningcomplex; hofje.
hospitaliere:
Complex van ziekenhuisinrichtingen. ouvriere: Arbeiderswijk. I m.: Gedaagde.
Citelardin (mu. -s--s) v.: Tuinstad,
-dorp.
Citer ov .w. : 1. Dagvaarden. 2. Aanhalen, bijbrengen (een citaat). (f ig.)
- son auteur: Zijn zegsman noemen. 3.
Met lof als een voorbeeld vermelden.
l'ordre du four: Bij dagorder vermelden.
Citerieur: Aan deze zijde gelegen. Inde
-e: Voor-Indie.
Citerne v.: Regen-. Gierbak. Tank,
reservoir. - flottante: Zoetwatertransportschuit. Citerneau m.: Voor-, klensbak.
Cite -taniere (mu. -s--s) v.: Holenstad.
Cithare v.: Citer. Citharede, -iste m.:
Citerspeler.
Citoyen, -ne : (Staats )burger, -es .
-dumone:
Wereldburger. Roi--: Burgerkoning (Louis-Philippe). -s : Medeburgers.
Citoyennete v.: Burgerschap.
Citragon m.: Citroenmelisse. Citrate
m.: Citroenzuurzout. Citrin: Citroenkleurig.
Citrique : Acide Citroenzuur. Citron
m.: 1. Citroen. Essence de -: -olie. Esprit
de -: -spiritus. presse, l'eau:
Kwast. 2. (grap) Hoofd, „test". / bv.nw.:
Citroenkleurig. Citronnade v.: Kwast.
Service a -: Kwaststel. Citronne: Met
citroensap. Citronnelle v. : Citroenkruid.
-likeur, „schilletjes op brandewijn". Essence de -: Citronella (tegen muggen). Citronner ov .w . : Met citroensap bereiden . Citron nier m.: Citroenboom. -hout. Citrouille
v.: Watermeloen , pompoen . ( y olk) Hoofd .
Cive v . : B ieslook Civelle v . : Glasaaltje.
Civet m.: Ragout. - de lievre: Hazepeper.
(fig.) Pour faire un taut un lievre:
Wanneer men over iets schrijven wil,
moet men een onderwerp hebben. Civette
v. : 1 .(Klein ) bieslook. 2. Civetkat . Muskusachtige zelfstandigheid der civetkat.
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Civiere v.: Draagbaar, berrie. Cent ans
banniere, cent ans Geld noch bedelzak
hangen 100 jaar voor 't zelfde huis.
Civics (spr. -i-ess) m.: Recht, cilindervormig mandje.
Civil by .nw . : 1. Burgerlijk, burger-..
Guerre -e: Burgeroorlog. Guerre plus que
-e : Broederoorlog. Droits -s: Burgerrechten . Mort -e : Verlies van burgerrechten. Etat —: Burgerlijke stand. Faux
dal
Verduistering van staat. Officier
de l'etat Ambtenaar van den burgerlijken stand. Lisle -e: Budget voor den
vorst, huis des konings (op de staatsbegrooting). Annee -e: Kalenderjaar. 2. Burgerlijk (tegenover politique). 3. Burgerlijk
(tegenover eriminel of correetionnel).
Tribunal -: Rechtbank voor burgerlijke
zaken. Se porter partie -e: Een eisch tot
schadeloosstelling instellen. 4. Burgerlijk
(tegenover militaire). Courage -: Burgermoed . 5. Beleefd, welopgevoed, beschaafd.
m. : Burger (tegenover militair). En -:
In burgerkleeren. Poursuivre au -: Voor
den burgerlijken rechter a. Civilement bw.:
1. Burgerlijk. Etre mort Zijn burgerrechten verloren hebben. Poursuivre
Schadeloosstelling eischen van. Etre responsable : V erantwoordelijk voor de schade
z. Se marier Zonder godsdienstplechtigheden huwen. 2. Beleefd, hoffelijk. Civilisable: Voor beschaving vatbaar. Civilisateur by .nw.: Beschavend. J m.: Beschaver . Civilisation v.: Het beschaven.
Beschaving. Vooruitgang der menschheid.
Civilise : Beschaafd -e . Civiliser ov .w . :
Beschaven, doen vooruitgaan. 1 se -:
Beschaafd worden. Zachtere manieren krijgen ; niet meer zoo teruggetrokken leven.
Civiliste m.: Kenner van burgerlijk recht.
Civilite v.: Welgemanierd-, wellevend-.
Beleefdheid. La - puerile: (Titel van
een) boekje waaruit kinderen manieren
leerden (thans veel: La - chretienne et
honnete) ; (g r a p) eenvoudigste beleefdheld . Il n'a pas lu la - puerile: Hij is
opgevoed bij Jan Vlegel. Des -s: Complimenten ; plichtplegingen. Civilot m.:
(leger; grap) Burger. Civique: Van den
burger, burgerlijk. Droits -s: Burgerschapsrechten. Couronne
Burgerkrans
(van eikenloof ). Serment Eed van trouw
aan de Republiek (1793). Garde -: Schutterij , burgerwacht. Civisme m.: Burgerdeugd , -trouw, -z in . Certificat de -:
Bewijs van trouw aan de Rep. (1793).
Clabaud m. : 1 . Brak met lange, hangende
ooren. Chapeau (en) -: Flaphoed. 2. Hond
die blaft, zonder op 't spoor te zijn. 3.
(f ig . ) Keffer,, kwaadspreker.. Clabaudage
m. en -er onov .w. : (Het) luide blaffen.
(Het) keffen, kwaadspreken ; razen. Clabauderie v.: Gekef, geschreeuw. Clabaudeur m., -euse v. : Schreeuwer; keffer.
, -ster
Cladion, -ium (spr. -omm) m.: Galigaangras.
Cladonie v.: Rendiermos.
Clafouti(s) m.: Vruchtentaart, vlaaitje.
Claie v.: 1. Horde (van teenen). Vlaak.
Passer a la -: Ziften (f ig . ) Trainer qn
sur la -: Iem. in 't openbaar diep vernederen. 2. Tralie-, latwerk. Vlechtwerk (fuik).
Zeef. Kribbe. Zinkstuk,
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Clair-Claquette

I. Clair bv .nw . : 1 . Helder , lichtgevend,
klaar. 2. Licht (kleur, tint). 3. Schoon,
rein , helder. Frissche (gelaatstint ) . 4 . Doorzichtig, helder (vloeistof) ; los (weefsel ) ;
dun beplant ; dun (spijs, haar, oogst ) ;
onbevrucht (ei ) ; (ze ev . ) vrij (tros ) . Ne
faire que de l'eau -e : Geen cent verdienen .
5. (f ig.) Helder, -klinkend. 6. (f ig.)
Duidelijk , bevattelijk, helder . Klaarblijkelijk , kennelijk . Profit tout -: Zuivere w.
Le plus - de son revenu : 't Grootste deel
zijner inkomsten . Le plus - de son temps:
Het beste deel v. z. t. Un bien -: 'n Onbezwaard goed . Argent -: Gereed g. Est-ce
assez -? Begrepen ? - comme le jour:
Zonneklaar . Son affaire etait -e: Hij wist
wat hem wachtte ; - te doen stond. / bw . :
Helder, duidelijk . II ne von pas -: Hij is
blind. On ne mit plus -: Men kan niet
(genoeg ) meer zien . Voir - dans: Een helderen blik hebben op, goed vatten . J'y
vois - maintenant: Nu gaat mij een licht
op . Il entend fort -: Hij heeft maar een
half woord noodig. Semer -: Dun zaaien .
Parler -: Fen heldere stem hebben. Parler
- et net : Onbewimpeld spreken , er geen
doekjes om winden . Rapporter - et net:
Zuiver -, ma aftrek der onkosten opbr..
II. Clair m . :1 . Schijnsel, licht. Au - de
la lune: In den maneschijn . Ilfait-: Het is
dag. Les -s d'une peinture : De lichte partijen
v. e. s. Les -s d'une etoffe: De opengewerkte , dunne plekken i . e . s . Tirer au
-: Klaren (vloeistof) ; (f ig. ) ophelderen,
in 't reine brengen . Depeche en -: T . in
gewoon schrift (tegenover ehiffre 2 ).
Etre au — sur : Precies weten . En -...:
De zaak komt hierop neer, dat. . . Rediger
en -: In gewoon (niet in code- ) schrift
opstellen. Le sabre au -: Met ontbloote
label. 2. Vijver..
Clairbassin m . : Speenkru id . Clairgage m . : (Suiker )klaring. Clairee v . :
Suikerklaarsel. Claireer ov .w . : (Suiker )
klaren. Claire v . : 1 . Klaarketel. 2. Affineerkroes . Asch, beenderen (waarvan men die
kroezen maakt ) . 3. Oesterput. Oester uit
een- . 4. (n a a m ) Klara . Claire-etoffe v . :
Alliage van lood en tin . Clairee v . : Klaarsel.
Clairement: Duidelijk , zonneklaar.. Claire soudure v . : Alliage van lood en tin . Clairet
bv.nw. : Helder, licht. Dun, los. Du y in - of
- m . : Lichtroode wijn, bleekerd . Lichtroode
steen . Bovenste maas (net ) . Clairette v . :
Lichte wijn . Bleekzucht der zijwormen.
(na am ) Klaartje. Veldsla . Claire -vole (mu.
-s--s) v . : Traliewerk , afsluiting met tusschenruimten . (z eev . ) Koekoek (op het dak ).
A -: Open (gewerkt ) ; met traliewerk ; los
geweven ; dun gezaaid . Clairiêre v . : Open
plek in 't Bosch. Wak (ijs ) . Dunne plaats
in weefsel. Clair -obseur (mu. -s-s)
m. : Verdeeling -; afwisseling van licht en
donker . Clairon m . : Klaroen . Hoorn .
-blazer . Kornetregister (orgel ) . Bastkever..
- des abeilles: Bijenkever.. Claironnant :
Doordringend . Claironner ov .w . : Schel
roepen. Clairseme : Dun gezaaid, ver uiteenstaand . Schaarsch , verspre id , dun . Clairsemer (se ) : Schaarsch -, dun worden .
Clairvoyance v . : Scherpzinnigheid, schrander inzicht . Helderziendheid (somnambule ) .
Clairvoyant : Juist ziend . Helderziend
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(somnambule ) . (f ig. ) Scherpzinnig, schrander . / m . : Ziende .
Clamer ov .w . : Schreeuwen . Uitgalmen.
-contre: Te keer gaan tegen . Clameur v . :
Getier, geschreeuw, geroep . Kreet . La publique, les -s de la Mule: De volksstem .
Clameux : Schreeuwend . Chasse -se : J.
met veel getier. / m. : ( y olk) Gors.
Clamp (spr. klan) m . : 1. Klamp . 2.
Schijfgat . Clampin m . : Achterblijver..
Luilak . Hinkende .
Clamser onov .w . : (plat) Verrekken .
Clan m. 1. Schijfgat. 2. Stam (bij volken
van Keltischen oorsprong ), clan. (f i g. )
Clubje, kliek . Stam (padvinders).
Clandestin : Geheim (gehouden ) , onwettig . Commerce -: Sluikhandel. Passage,* -:
V erstekeling . Clandestine v . : Schubwortel . Clandestinement : In stilte . Clan destinite v . : Geheimzinnigheid . Clandestien karakter..
Clapet m . : (Pomp )klep ; ventiel. Caissondeur.. Clapier m . : 1. Konijnenkweekplaats . Lapin de - of -: Tam konijn.
2. Etterzak . Clapir onov .w . : Piepen
(konijn) . / se -: Zich in zijn hol verbergen .
Clapotage, -ement m . : Geklots (der
golven ), gekabbel. Clapoter onov .w . :
Klotsen , kabbelen . Clapoteux : Kabbelend,
klotsend . Clapotis m . : Geklots, gekabbel.
Clappement m . en -per onov .w . : (Het )
smakken -, klappen met de tong.
Claquage m . : Krachte- , machteloosheid .
Claque v. : 1. Kiap. J'en ai ma -: Ik
heb er genceg van. 2. Gezamenlijke claqueurs . Chef de -: Betaald aanvoerder
daarvan . 3. (soort ) Damesoverschoen . 4.
Krans, rondleder (van schoen ) . 5. (p la t )
Kast . / m . : 1. (Chapeau) -: Klak-,
vouwhoed . Chapeau a - : Steek met twee
punten. 2. Klappapiertje . Claque m . :
Krachtelooze . Claque -bois (mu. onv.) m . :
Glasharmonica . Xylophoon . Claquedent :
m . : Verkleumde stakker. . Gemeen kroegje.
Bordeel van gering allooi .Claque-faim (mu.
onv.) m . : (p la t ) Hongerlijder . Claquement
m. : Geklap . Geklapper (tanden) . Klapperend
geluid (bij ontbranding ) . Claquemurer
ov .w . : Tusschen vier muren opsluiten . I
se - (chez soi): Geen voet buitenshuis
zetten . (f ig. ) - a : Zich bepalen tot.
Claquer onov .w . : 1. Klappen . Klapperen
(tanden ) . - des dents : Klappertanden .
Wapperen (vlag ; - au vent). (f ig. ) Faire
- son fouet: Veel drukte maken. - des
mains : In de handen klappen, applaudisseeren . - les doigts de qch : Geen steek om
iets geven . Faire - la porte: Boos wegloopen.
2. Knappen, barsten . (p la t ) Sterven,
„verrekken" . U itgeput raken . Un c ceur
claque: Een hart dat „op" is. Cheval -é:
P . met gescheurde pees aan 't spilbeen . /
ov .w . : 1. Klappen geven aan. Joues a -:
Een tronie om eens op te trommelen . 2.
Toejuichen met handgeklap . 3. Er door lappen . 4. (n ieuw ) Doen klappen. - la porte:
De deur dichtsmijten . - les talons: De
hakken met een klap aaneensluiten . Claquet m . : 1. Klapspaan, onrust (molen ) .
Sa langue va comme un -: Zijn tong gaat
als een Lazarusklep . 2. Spurt; proppenschieter. . Claqueter (spr. klakte) ov .w. :
Klepperen . Kakelen . Claquette v . : Rate!,
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Claquettement-Clef

klepper. (fig.) Wauwelaar. (muz.) Klepper
(zweep- slagen nabootsen). Claquettement
m.: Geklepper. Claqueur m.: (schouwb.)
Gehuurde toejuicher. (f i g. ) Lofredenaar
(voor geld). Claquoir m.: Schoolratel.
Clariere z. clairiere. Clarifiant m.:
Klaarmiddel. Clarificateur m.: (Suiker)klaarmiddel. Clarification v. en -fier
ov.w.: (Het) helder zuiver maken. (Het)
klaren (boter, suiker). I se -: Helder
worden. Clarine v.: Halsklokje (vee).
Clarinette v.: 1. Klarinet. - basse:
Bas-. 2. Klarinetspeler. Clarinettiste m.:
Klarinetspeler.
Clartê v.: 1. Helder-, klaarheid, licht,
schijnsel. (vroeger) Licht, kaars. A la de la lune : In den maneschijn. - des
glaces: I.Jsblink. 2. Schoon-, rein-. Doorzichtig-. Frischheid (gelaatskleur). 3. Duidelijk-, helder-, verstaanbaarheid. Avec -:
Duidelijk. 4. Licht. (dichtk.) Des -s: Het
heilige licht (van den godsdienst). 5. Avoir
des -s de tout: Eenige kennis op allerlei
gebied hebben.
Clase v.: (aardk.) Breuk in de aarde.
Classe v.: 1. Klasse, stand, soort.
(nieuw) Standing (avoir de la -). De
(grande) Voornaam, eerste rangs. Les
-s laborieuses : De arheidende klassen. Les
hautes -; les basses -s: Hoogere -; lagere
standen. La - des Oiseaux: De Klasse der
Vogels. 2. (mil.) Lichting. (leger) De
groat-verlofgangers. Etre de la -: 't
Laatste jaar dienen. 3. Klasse. Leervertrek.
School. Les. Schooltijd. Les -s superieures, les hautes -s : De hoogste klassen
(bij ons : de zesde en vijfde ; in Frankrijk:
philosophie, rhetorique). Les basses -s,
les -s elementaires, les petites -s: De

laagste klassen (bij ons: de le, de 2e; in
Frankrijk: sixieme, septieme, enz.). Rentree des -s: Hervatting der lessen. J'ai
fait (la) -: Ik heb les gegeven, - school
gehouden. Suivre la -: Les nemen. Il a fait
ses -s : Hij heeft de geheele school doorloopen; - gestudeerd. Livre de -: Schoolboek.
Aller en -: Naar school gaan. - du matin;
du soir: Oehtend-, middagschooltijd. fermee: Overdekte school. - en plein air:
Openluchtschool.Classementm.: Indeeling,
rangschikking.-slijst. - sans suite: 't
In den doofpot stoppen. Classe-notes
(mu. onv.) m.: Portefeuille met vakken.
Classer ov.w.: In klassen verdeelen,
indeelen, classiliceeren. Rangschikken. In
orde leggen, opschrijven. (Een plant) haar
klasse aanwijzen. 'Van historisch en artistiek belang verklaren. - une affaire: Een
zaak inschrijven waar dit behoort ; (f ig.) in den doofpot doen (- sans suite). Matelot
classe : M. ingeschreven (bij zijn lichting).
Route classee: Weg officieel ingedeeld in
de eerste, tweede enz. klasse. I se -:
Gerangschikt Geteld worden. In aanmerking komen. Zich zelf een plaats aanwijzen.
Classeur m.: Registrator, brievenrangschikker (--relieur). Fichesdoos, -kast
(voor archief, catalogus). Zeefinrichting.
Carton -:Map , losse band . Classe-valeurs
(mu. onv.) m.: Portefeuille voor papieren
van waarde. Classicisme m.: Letterkundige beweging, die zich de Ouden tot voorbeeld stelde. Classification v.: Rang-
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schikking, indeeling (in klassen). Classifier
ov.w.: (nieuw) Classificeeren (z. gasser).
Classique bv.nw.: 1. Voor schoolgebruik, - gymnasia. 2. Van de Ouden en
dienend als basis voor de opvoeding. 3.
Voorbeeldig, uitstekend omdat 't overeenkomstig de regels is, classiek. (fig.) Le sot
Griekenland en Italie. La Jerre - de
la Liberte : De bakermat d. V. / m.: Classiek
werk. - schrijver. -e stijl. Schrijver in classieken trant. Aanhanger daarvan (tegenover
romantique). Classiquement bw.
Claude m.: Claudius. (fig.) Domoor. I
v.: Claude.
Claudieant : Kreupel. Claudication v.:
Kreupelheid, 't -loopen.
Clause v.: Bijzondere bepaling, clausule.
penale: Strafbepaling. -s de style:
Bijgevoegde stijlfraaiigheden. La --or:
De goudclausule. Clausilie v.: Spoelhoorn (slak ) . Clausoir z. elosoir. Clanstral : Kloosterlijk, van een klooster, - abdij.
Claustration v.: Opsluiting (enge). Claustrophobie v.: Vrees voor beslotenruimten.
Clausule v.: Korter eindvers. Claus,
samenhangend deel in proza in gelijke maat
(- metrique).
Clavage m.: Plaatsing van een sluitsteen. Clavaire v.: Knotszwam. Clavariacee, -iee v.: Knotszwam. Claveau
m.: 1. Sluitsteen. 2. Schapenpokken.
Clavecin m.: Klavier, klavecimbel.
Claveeiniste m.: Klavecimbelspeler.
Clavele : Aangetast door elavelee v.:
Schapenpokken. Claveleux : Van schapenpokken . Clavelisation v . en -iser ov .w . :
(Het) inenten met schapenpokken. Clavetage m. en -eter ov.w.: (Het) vastspieên,
- keggen. Clavette v.: Pinnetje, stiftje,
bout, spie, wig. Clavi... : Knots... Clavicomes m .mv . : Knotssprietigen
Claviculaire : Behoorend tot 't clavicute v.: Sleutelbeen. Sleutel v. e.geheim.
Clavicule : Voorzien van sleutelbeenderen.
Clavier m. : Sleutelring, -riem. Toetsenbord, claviatuur. Toetsenbord (schrijfmachine ). Posseder son -: De vingerzetting
in zijn macht hebben. - d'une voix ; d'un instrument: Omvang v. st. of i. Clavigere m.: Knotskevertje. Clavipalpe:
Knotssprietig.
Claxon m.: Klaxon (autohoorn).
Clayêre v.: Oesterput. Clayette v Rekje.
Clayon m. : Horde (voor kaas). Mandje.
Clayonnagem.: Gevlochten rijswerk, krib.
Clayonner ov.w.: Met rijswerk voorzien.
Cie (oud) z. clef.
Cleber ov .w . : (p la t) Vreten.
Cledal m.: Afscheiding met latwerk.
Clef (spr.. kie) v.: 1. Sleutel. Fermer
Afsluiten. Sous -: Achter slot. Fausse
Valsche
fausse: Verkeerde -.
foree: Geboorde - a bout : Doorgaande
- a douilles: Sok-, dop-, pijpsleutel.
- anglaise, - a molette: Engelsche sleutel.
Une Porte qui ferme a -: D. die men kan
afsluiten. Metlre la - sous la pork: Met de
noorderzon vertrekken. z. champ 5. Livrer
-s en mains : Vrij op naam afleveren
(huis). Les -s de saint Pierre : Het symbool
van 't pauselijk gezag. La puissanee des
-s: De macht om vergiffenis to schenken.
2. Sleutel (piano, kachel, kraan, horloge),
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schroef (schroef, wijnpers), klep (instrument), schroefsleutel (— a ecrou , — a
vis , — de carrossier,, — anglaise). — de
dentiste: Tang. — de charpente: Sluitwig.
— de voilte: Sluitsteen; (f ig.) hoeksteen ;

hoofdpunt; -persoon, 3. (muz.) Sleutel.
— de sol; — d'ut; — de fa: G-; alt-; bassleutel. (fig.) Avec menace de penitences a
la —: Er werd nog bijgevoegd dat men met
straf bedreigd werd. 4. (fig.) Sleutel (tot
een land, studie, geschrift, geheimschrift).
Opheldering. Roman, livre, piece a —:
Die men slechts kan begrijpen, als men
.de werkelijke namen der personen kent,
sleutelroman. 5. Seingever. Kalf, klamp.
(zeev.) Slothout.
Clematite v.: Clematis. — br il tante :
Scherpe c. — des bois : Boschrank. — des
haies : Heggerank.
Clemenee v.:1. Goedertieren-, genadig-,
lankmoedigheid. User de — envers qn:
lem . genadig behandelen . 2. (n a a m )
Clementia . Clement bv .nw . : Goedertieren,
enz. (z. clemence 1). Gunstig gezind.
Zacht (klimaat) ./ m.: (naam) Clemens.
Clementine v.: Clementine, -ina.
Clenehe, -chette v.: Klink; drukker.
Cleome v.: Pillebloem.
CleopAtre v.: Cleopatra.
Cleplite z . Klephte. Clepto ... z.
klepto ...
Clepsydre v.: Wateruurwerk (der Ouden ) .
Clerc (spr. . kler) m.: 1. (vroeger)
Geestelijke. Iem. die daarvoor studeert.
Conseiller--: Raadsheer die een prebende
heeft. 2. (oud) Geleerde. (n ieuw) Intellectueel, man van wetenschap. 3. Klerk.
.Maitre —: Eerste klerk. Petit —: Loopjongen. Faire un pas de —: Een bok schieten.
Clerge m.: Geestelijkheid, de geestelijken.
Clergie v.: (gesch.) Kennis -. Waardigheid van een geestelijke. Benefice de —:
Privilege volgens hetwelk een geestelijke
niet voor den wereldlijken rechter kwam.
Clerical: Geestelijk. De geestelijkheid beschermend , - toegenegen. / m.: Kath.
politick drijver. Clericaliser ov .w.: Clericaal maken. Clericalisme m.: Kath.
politieke drijverij. Clerieature v.: Geestelijke stand. Klerkschap.
Cleves v.: Kleef.
Clic-clac m.: Geklepper.
Cliehage m.: Het maken van een Cliché
m.: 1. Gietafdruk, matrijs. Negatief (van
photographic) ; afdruk (— pholographique).
.— de projection: Lantaarnplaatje. 2. (f ig. )
Versleten gemeenplaats, oud beeld; 't
gewone praatje. Clicher ov.w.: Een cliché
maken van. Clicherie v.: Werkplaats
voor 't maken van clichés, stereotypeinrichting . Cliche'''. m.: Werkman die
clichés maakt, clicheerder, stereotypeur.
Cliché -verre (mv.. —s--) m.: Glasplaat
met collodion waarin met de stilt wordt
gegraveerd.
Client m.: 1. Beschermeling (der Rom.
patricièrs ) . 2. Client (van advocaat, dokter ) .
3. Klant, 4. Lastgever (in duel). 5. (yolk)
Ce --la: Dat heer. Clientele v.: Alle
beschermelingen (z. client 1; ook thans:
La — de la France). Alle clienten. Klanten,
klandizie, begunstigers. (f ig.) De „vrindjes", aanhang
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Clifoire v.: Kinderspuitje (speelgoed).
Clignement m.: Het knipoogen, knipoogje (— d'yeux) . Cligne-musette v. :
Verstoppertje. Cligner ov .w . en onov .w . :
Knippen (met oogen). Les yeux -es : Met
half geslotenoogen. Clignotant : Knippend
(oog). Membrane —e: Derde ooglid, knipvlies . Clignotement m. en -oter onov.
w.: (Het) knipperen (met de oogen).
Climat m.: 1. Luchtgesteldheid, klimaat. 2. (Lucht)streek. Alter sous d'autres
—s: Een ander land opzoeken. 3. Streek
tusschen twee parallellen. 4. (fig.) Psychologische omgeving, (geestesgesteldheid in
een) milieu, gevoelsatmospheer. Climaterique :1. Annee—: Moordjaar (jaar waarin
de menschen veel kans op sterven hebben )
La grande annee —: 't. 63e jaar. 2. (bij
verg.) Van het klimaat. Station —: Plaats
voor een (hooge) luchtkuur. Climatique:
Klimaat- (z. climaterique 2). Climatisation v. en -iser ov .w. : (Het) verzorgen
van de lucht (in) . Climatisme m.: Reizen naar verblijfplaatsen voor (lucht)kuren.
Climatologie v.: Klimaatkunde. Climatologique : Van de klimaatkunde. Climatologue m.: Klimaatkenner. Climatotheraphie v.: Geneeswijze door luchtkuren.
Clin m . : 1. — d' veil: Oogwenk ; (f ig. )
ommezien. 2. Klinkwerk (aan boot).
A —: Overnaadsch.
Clineaille ... z. quincaille ...
Clinfoe m.: (zeev.) Vliegende kluiver.
Clinicat m.: Ambt van kliniekchet.
Clinicien m.: Dokter -, professor die aan
't ziekbed studeert, - les geeft. Clinique
v.: Onderwijs aan 't ziekbed. Kliniek. f
bv .nw . : Aan 't ziekbed beoefend . (n ieuw)
Op onderzoek gegrond. Cliniquement :
Uit een klinisch oogpunt.
Clinopode m.: Borstelkrans.
Clinotherapie v.: Geneeskunde aan het
ziekbed.
Clinquant m.: Klatergoud. Clinque
v.: IJzeren strook. Cliquart m.: Klinker (steen).
Clique v.: 1. Bennie, bent, kliek. Prendre ses —s et ses claques : Zijn biezen pakken.
2. Muziekcorps. Cliquet m.: 1. z. claquet
of elenehe. 2. Pal (tandrad). Cliqueter
onov .w . : Kletteren, rinkelen . Cliquetis
m.: Gekletter, gerinkel. Klinkklank (van
woorden). Cliquette v.: Klepper. — de
lepreux: Lazarusklep. Cliquettement m.:
Gerinkel.
Clissage m.: Omwoeling met matwerk,
betuining (flesch). Spalking. Clisse v.:
Teenen horde. Matwerk. Spalk. Clisser
ov.w.: Met een strooien huls voorzien,
betuinen. Spalken. Clisseur m.: Mandenvlechter.
Clitoris (spr. . -riss) m.: Kittelaar.
Clivage m . , -er ov .w . en se —: (Het
klooven (diamant ). (Het) splijten; schilferen. Splitwijze. Face de -age: Splijtkant. Cliveur m.: Kloover.
Clivie v.: (plantk.) Clivia.
Cloaque m. (soms v.): Riool. -put.
(fig.) Poel. — (intestinal): Aarsholte,
cloaca (dieren) .
Cloehage m.: Plaatsing onder een stolp,,
- een deksel. Clochard m.: Manke. Daklooze, zwerver. Cloche v.: 1. Klok, beL
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Au son des -s : Onder klokgelui. Etre sujel
au son -, au coup de -: Aan vaste uren
gebonden zijn . Le premier coup de -: Het
eerste gelui. z. boil 3. Heure hors -: Overuur.. Qui n'entend qu'une n'entend qu'un
son : Een rechter -, men moet beide partijen
voor en tegen hooren. C'est comme le
son des -s auxquelles on fait dire ce qu'on
veal : Hij draait met alle winden . Fondre
la Een Bind aan een zaak maken (hoe

wel men er bij verliest). 2. Glazen klok.
Stolp (over plant, kaas). Boterwarmer,
-koeler. Deksel. Elever sous -: Vertroetelen. - a plongeur: Duikerklok . 3. Klokvormige bloemkroon. 4. Blaasje, blaartje.
5. Hoed. Onbewerkte hoedenvorm. Helm,
bourguignotte . 6. Verzakking. 7. (plat )
Verklikker.. 8. Papier- formaat van 29 hij 30
cm., schrijfpapier. . 9. (Leven van) de
dakloozen. Cloehement m. : Het hinken.
Cloehepied (a): Hinkend, op een been.
Cloeher onov .w Hinken, mank gaan ; kreupel zijn (vers ) . (f ig. ) Niet in den haak zijn,
niet kloppen. z. boiteux. / m.: 1. Klokketoren . 11 taut placer le - au milieu de la
paroisse : Jets dat alien dienen moet, moet
in ieders bereik zijn. 2. Kerspel. I l n'a jamais
quittè son -: Hij is hij moeders pappot gebleven. Querelles -,rivalites de -: Tw.. -; m.
van plaatselijken aard en belang. Pêche du
Kustvisscherij vlak onder de kust.
Esprit de -: Kleinsteedschheid. Course au
Wedren over heg en steg, steeple-chase ;
if ig. ) wedstrijd, renpartij. Cloeheton m.:
(Hoek )torentje. Cloehette v. : Klokje.
Bel. Klokhoedje. (plantk.) Winde.
Sneeuwklokje.
Cloelo v (f a m . ) Clotilde.
Cloison v . : Halfsteensmuur.. (Tusschen )schot, wand. V lies (vrucht ) - aanche:
Waterdicht beschot. - des fosses nasales:
Neustusschenschot. Cloisonnage m. : Pavakkenwerk Cloisonné-werk. CloiBonne : Door schotten afgescheiden. Email
- of - m. : Emailwerk, waarin metalen
verhevenheden de emailsoorten afscheiden.
Cloisonnement m. en -ner ov .w. : (Het )
afscheiden door schotten. / onov.w.: Schotten maken (insect).
Cloitre m. : 1. Klooster. 2. -galerij,
kruisgang. 3. Woning der kanunniken.
Cloitrê: Opgesloten. Couvent Klooster
waarvan de bewoners niet buiten komen.
Regime -: Leven van opsluiting. Cloitrer
ov.w.: In een klooster opsluiten. (fig. ) Opsluiten. / se -: In 't klooster gaan. Zich
thuis opsluiten. Cioitrier m. : Kloosterling.
Clopin-elopant : Hinkend. Clopiner
onov .w.: Trekkebeenen, een beetje mank
loopen.
Cloporte m. : Kelderpissebed. (v olk )
Portier..
Cloque v. : Blaar. Bladkrinkel. Cloque:
Gekrinkeld (papier) .
Clore ov .w . : 1 . (Afsluiten), dichtmaken.
Omheinen, ommuren, omringen. Snoeren
(mond)) . Il n'a pas clos Hij heeft
geen oog toegedaan. Rester bouche close:
Met den mond vol tanden staan. - l'ceil,
- la paupiére: Inslapen . Trouver porte close:
Niemand thuis vinden. Se tenir clos et coi:
flustig in zijn woning blijven. Vie close:
Eenzaam 1. Maison close: Publiek huis.
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Lit clos: Bedstede . Etre clos et couvert:
Deur- en dakdicht zitten. Se tenir clos
et couvert: Zijn gedachten verbergen. Clos
sur lui-même: Gesloten (mensch). A huis
clos: Met gesloten deuren. Le huis clos:

Beraadslaging -; verhoor met gesloten
deuren . Lettre close : Bevel des Konings.
C'est pour moi lettre close : Ik begrijp er
niets van . Vase clos: Hermetisch gesloten
vat. Distiller en vase clos: Droog dist.
Champ clos: Tournooiveld. - le bee, - la
bouche a : Den mond snoeren aan. 2. (f ig.)
Afdoen, (af )sluiten, voor geeindigd verklaren ; afsluiten (boek ). A la nuit close:
In donker. / se -: Gesloten worden. Clog
m. : 1 . Omheinde bebouwde plaats, erf. . de vigne: Omheinde wijngaard. 2. Naam van
wijnsoort (b.v. Vougeot). I bv.nw. z.
elore. Closeau m. : Omheind tuintje. akkertje. Closerie v . : Kleine boerenhofstede . Closier m.: Keuterboer . Closoir
m. : Sluitsteen.
Cloture v . : 1. Omheining, afsluiting,
haag ; ringmuur (klooster). Traliehek.
(f ig. ) Kloosterdwang, clausuur. 2. (f ig.)
(Af )sluiting, slot ; laatste zitting ; voorstelling. En -: Bij de beurssluiting. Demander la -: Sluiting der debatten vragen
(men roept dan : (La) -1). Cours de -:
Slotkoers. 3. Beeindiging van telefoongesprek , 't afbellen. ClOturer ov .w. (Af )sluiten. Omheinen.
Clou m . : 1. Spijker, na gel. Knopje. a crochet: Duim.
vis: Houtschroef.
Cela ne vaut pas un (a soufflet): Dat
is geen cent waard. Rivera qn son -:
Iem. den mond snoeren. Maigre -, (gra p )
gras comme un
- un cent de -s: M. als
een brandhout. Chaussure a -s: Spijkerschoenen . Un chasse l'autre: Het een
verdringt het ander, - doet het ander
vergeten. Compter les -s de la porte:
Lang voor de deur moeten wachten. 2.
(f am.) Lommerd. 3. Politiekamer . 4.
Aantrekkelijkheid. 5. - (de rue): Zoolgezwel. 6. - de giro fie: Kruidnagel. 7.
Steenpuist. 8. (f a m. ) Slechte fiets. machine. - auto. 9. Wegwijzer. Clouage
m. : Het vastspijkeren. (s p e 1) - vastzetten.
Clouement m. : Vernageling. Clouer ov .w.:
1. (Vast )spijkeren, -nagelen. (s p e 1) Vastzetten. (f i g.) - son pavilion: Het besluit
nemen te overwinnen of te sterven. qn
dans une bone: Iem. begraven. 2. (f ig. ) Verlammen, nagelen, klemmen; kluisteren (aan
bed ) ; hechten aan, binden. Etre cloue a
cheval: Onwrikbaar vast te paard zitten .3.
Vastzetten; den mond snoeren. Etre clouê:
Niets meer hebben in te brengen. 4. In
den lommerd brengen. Clore et surcloue:
In den lommerd gezet en 't lomm.erdbriefje weer beleend. Clouet m. : Kuipersbeiteltje . Clouiêre z. eloutiêre. Cloutê,
m.: Doorgang tusschen wegspijkers, spijkerpad , oversteekpad. Clouter ov .w . :
Met spijkers beslaan, spijkeren (schoen).
Met knopjes versieren. Met wegspijkers
voorzien. Passage cloute: Doorgang tusschen
spijkers, oversteekpad. Clouterie v . : Spijker-, nagelfabriek. -handel. Cloutier m.:
Spijkermaker. -handelaar. Cloutiêre v
Spijkervorm. -bak -aambeeld. Clouure
v.: 't Klinken. -toestel.
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Clovisse v.: Tapijtschelp.
Clown (spr. kloun) m.: Potsenmaker.
Clownerie (spr. kloun-) v.: Potsenmakerij.
Clownesque (spr. kloun-) : Clown-achtig.
Clownesse (spr. kloun-) v.: Vrouwelijke
clown. Clownique (spr. kloun-): Clownachtig.
Cloy6re v . : Oestermand , 25 dozijn oesters .
Club (spr. klube) m.: 1. Politieke vergadering (yolk). 2. (Adellijke) societeit.
3. Club. — alpin: Alpenvereeniging.
Clubiste m.: Lid van een club 1.Clubman
m.: Lid van een club 2.
Cludiforme: Spijkervormig.
Cluse v.: (a a rd k . ) Bergplooischeiding.
Clysoir m.: Klisteerspuit. Slang. Clysopompe v . : K listeerspuit . Clystére m . :
(o u d ) Lavement .
Cnêmide v.: Scheenplaat (Grieken).
Legguard, beenstuk (cricket).
Co ... : (in samenst.) Mede-. Coaceuse m . : M edebeschu Id igde . Coacquereur m.: Medekooper. Coactif : Dwingend.
Coaetion v.: Dwang. Coadjuteur m.:
Helper (geestelijke die een ander helpt
en hem zal opvolgen; vooral van een aartsbisschop), coajutor. Coadjutorerie v. :
Waardigheid van coadjutor. Coadministrateur m.: Mede-administrateur. Coagulabilite v.: Stolbaarheid. Coagulable: Strem-,
stolbaar. Coagulat m.: Stremsel. Coagulation v.: Stolling, stremming. Coaguler
ov.w. en se —: Stremmen, stollen. Coagulum (spe. -omm)m.:Stremsel.Gestremde
massa. Coalescent : Aaneengegroeid.Coalise m.: Verbondene. Coaliser (se): Een
verbond vormen, samenspannen. Coalition
v.: (Tijdelijk) verbond, coalitie; samenspanning. Marche de —: Trust. — d'inteats: Belangengemeenschap. Droit de —:
Recht van aaneensluiting. Dent de —:
Samenspanning tot prijsopdrijving.
Coaltar (spr. koltar) m.: Koolteer.
Coaltarer ov.w.: Teren met koolteer.
Coaptation v . en -apter ov .w . : (Het )
samenvoegen.
Coassement m . en -ser onov .w . : (Het )
kwaken.
Coassocie m.: Mede-deelhebber, vennoot. Coassurê m.: Medeverzekerde.
Coati m.: Braziliaansche waschbeer.
Coauteur m.: Mede-auteur, -schuldige.
Coaxial: Op eenzelfde as aangebracht.
Cobica, -bea m. en -bee v. : Cobea
(klimplant).
Cobalt (spr. -bane) m . : Kobalt (element) .
Cobaltifêre: Kobalthoudend.
Cobaye (spr. -ba-i en -be) m.: Guineesch
biggetje. (f ig. ) Proefkonijn .
Cohlencais m.: Bewoner van Coblence
v.: Koblenz (aan den Rijn).
Cobra m.: Brilslang.
Coca m. (soms v.): Koka (gewas nit
de Andes). Opwekkend middel uit de koka.
Coeagne v.: (oud) Openbaar feest.
Pays de —: Luilekkerland. Mat de —:
Klim-, kokanjemast. Une vie -, un regime
de —: 'n Lui leventje.
Cocaine v.: Uit koka bereid alcaloide.
Coealnique bv.nw.: Van cocaine. / m.:
Coca ineverbruiker. Cocainisation v. en
-iser ov .w . : (Het) behandelen met cocaine,.
Cocalnisme m.: Cocaineverbruik. Co eal -
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nomane m.: Lijder aan eocainomanie
v.: Cocainevergiftiging, -misbruik.
Cocarde v.: Kokarde, hoedestrik. (Haar )strik . (v olk ) Roes . Cocardeau m . : V io lier .
Cocarder (se): Zich bezuipen. Cocardier
bv.nw. en m.: (Iem.) die de soldaten
bewondert, - voortrekt, hevig militarist.
Cocasse: ( y olk) Bespottelijk, zot. Coeasserie v.: Zotheid. Cocassier m.:
Handelaar in gevogelte.
Coceide m . : Schildluis .
Coeeinelle v . : Onze-Lieve-Heers-beestje .
— a sept points: Onze-Lieve-Heers-haantje.
Coccus (spr. -uss) m.: Kogelbacterie.
Coccygien : Van 't coccyx (spr. koksiss)
m.: Stuitbeen.
Coale v.: 1. Zeug. 2. Kerf, gleuf, insnede. Prendre du pain a la —: Brood op
den kerfstok halen. / m.: 1. — d'eau:
Trekschuit. 2. Reis-, postkoets, diligence.
(fig.) Manquer le —: Te laat komen, de
gelegenheid voorbij laten gaan. Faire -,
etre la mouche du —: Zich het slagen van
een zaak toeschrijven -, druk doen, terwijl
men eigenlijk niet er toe heeft medegewerkt.
Coehenillage m.: Het rood verven.
Rood verfbad. Cochenille v.: Scharlakenluis . -kleur.. Cocheniller onov .w . : Scharlakenluizen inzamelen. / ov.w.: Rood
verven daarmee. Cochenillier m.: Nopalcactus.
Coeher ov .w.: Inkerven (z.00k &Ocher).
Aanstrepen (in margine). / m.: 1. Koetsier, voerman. --livreur: - die tevens bezorgt. 2. (sterrenk.) Wagenman.
Coeher ov .w.: Treden (vogel 't wijfje) .
CEuf ache: Bevrucht ei.
Cochêre by .nw . v . : Porte —: Koets-,
inrijpoort. I v.: Vrouwelijke koetsier.
Cocherelle v.: Eetbare paddenstoel.
Cochet m . : (o u d ) Haantje .
Coehevis m . : (v olk ) Kuifleeuwerik .
Cochleaire (spr. kok-) : Lepelvormig.
Cochlearia(spr. kok-)m.: Lepelblad (plant)).
Cochoir m.: Snik (beitel) . Wuit (vogel).
Coehon m.: 1. Zwijn, varken. — de
lait: Speenvarken . (f ig . ) Nous n'avons pas
garde les --5 ensemble : Gij vergeet, wien
gij voorhebt. 2. Varkensvleesch. 3. (f ig.)
Vuilik, zwijn. Des yeux de —: Spleetoogen.
z. ami 1. 4. Metaalslakken. 5. — d'Amerique, - noir: Muskuszwijn. — d'Inde,
- de Guinee, - de mer: Guineesch biggetje.
— des bless: Hamster. — de mer: Bruinvisch . I bv.nw.: Zwijnerig. Coehonnaille
v.: Varkensvleesch. Zwijnerij . Coehonne v.:
Vuilwijf,, zeug. Cochonnêe v. :Worp biggen.
Cochonner onov .w . : B iggen krijgen . I
ov .w . : (p la t ) Verknoeien , verflodderen .
Coehonnerie v.: Zwijnerij. Zwijnenkost,
Prulwerk. Onkuische taal. - woord. Gemeene
streek . Cochonnet m. : Speenvarken . Twaalf
kantig a-al-tolletje. Doelbal (kaatsspel).
Coco m.: 1. Kokosnoot (noix de —).
Lail de —: Kokosmelk. Beurre de —:
Kokosboter, -vet. 2. Verfrisschende drank
(bereid Lit citroen en zoethout). Marchand
de —. 3. (kind.) Ei. Schoentje. (yolk)
Kop. (plat) Boddie. Se garnir le —:
Zijn boddie vol eten. 4. Kereltje. Lievertje.
Mon — en sucre: Mijn suikerdeprij. 5.
Vent. Un vilain —, (spot) un joli —:
'n Fijn heer. Ce --id: Dat heer. 6. Paard.
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Cocodés--Coeur

/ v.: (fam.) Cocaine, „Koko". (grap)
Benzine voor vliegtuigmotoren. I bv.nw.:
„Raar", „gek", van een verouderd mooi,
ouderwetsch, uit den tijd.
Cocodes (spr . -ess) m.: Jonge fat.
Cocodette v.: Slet. Modepoppetje.
Cocon m.: Tonnetje (insect, zijworm).
Coconnage m. en -ner onov.w.: (Het)
inspinnen. Coconniiire v.: Coconspakhuis.
Zijwormenkweekplaats.
Co -contractant m.: Medecontracteerende.
Cocorico : Kukeleku.
Coeoteraie, -erie v.: Kokosboomenplantage. Cocotier m.: Kokosboom.
Cocotte v.: 1. (kind) Kippetje. Des —s
en papier : Gevouwen zwaantjes (s p e 1) Les
deux —s : Twee zwaantjes (22). 2. Meisje.
3. Lichtekooi . 4. Ooglidontsteking (v o lk )
Mond- en klauwzeer. 5. IJzeren pan (met
deksel). 6. Paardje. Hue —! Hort, paardi
7. (nieuw) Vliegtuig, „kist".
Coetion v.: 1. Koking. 2. Omzetting
der spijs in spijsbrij. Rijpwording (etter).
Cocu bv.nw. en m.: (Man) die door
zijn vrouw bedrogen wordt. Cocuage m.:
Toestand van een hoorndrager. Comfier
ov.w.: Tot hoorndrager maken.
Coda v . : (m u z ) Slotstuk , aanhangsel .
Code m.: Wetboek. Verzameling van
voorschriften. — civil: Burgerlijk wetboek.
--de commerce: W. van koophandel. —
d'instruction criminelle: W. van strafvordering. penal: W. van strafrecht. — de
procedure civile : W. van burgerlijke rechtsvordering. 2. (f ig.) Voorschriften. Le
--de la politesse: Lessen in goede manieren.
—de la route : Verkeersregels, -voorschriften.
3. Verzameling teekens. Telegraafcode.
4. Receptenboek. Code: Langage —: Taal
van een telegraafcode.
Codebiteur m.: Medeschuldenaar. Codecimateur m.: Mede-tiendheffer. Codemandeur m.: Mede-eischer. Codemanderesse v.: Mede-eischeres. Codepute
Mede-afgevaardigde. Codetenteur m.:
Medehouder.Codetenum.:Mede-gevangene.
Codex (spr.. -eks) m.: Receptenboek.
Wastafeltje. Handschrift.Codicillaire (spr..
-si-ler): Vervat in -, bepaald bij een codicille (spr. -sil) m.: Aanhangsel bij een
testament. Codificateur m.: Wetgever.
Codification v . en -fier ov .w . : (Het )
verzamelen van wetten tot een wetboek.
(Het) vaststellen.
Codille m . : Winnende slag. (s p el)
Etre Een partij verliezen, omdat men
minder slagen heeft dan de tegenspelers.
Faire —: De meeste slagen halen.
Codique: Mot —: Codewoord.
Codirecteur m.: Mede-bestuurder.
Codisme m.: Codestelsel.
Codonataire m.: Medebegiftigde. Coeducation v.: Gemeenschappelijke opvoeding, - onderwijs van beide seksen. Coefficient m.: Algebraische vermenigvuldiger. Coefficient, maat. Appliquer le —
30 et: Met 30 vermenigvuldigen. Coemption
(spr.. -anp-sion) v.: Opkoop (schijnhuwelijksvorm der Romeinen). Coequation (spr..
-kwa-) v.: 't Omslaan der belastingen. Coequipier m.: Ploeg-, teammakker, medespeler. Coereibilite v.: Samendrukbaar-
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heid. Coercible : Samendrukbaar. Coereitif : 1. (Be)dwingend, dwang-. 2. (natk.)
Tegenhoudend. Force -ive: Weerstand lien
ijzer of staal biedt aan 't magnetisch
worden . Coereition v . : (re c h t ) Dwang .
Coetat m.: Mede-regeerende staat. Cokernel: (godsd.) Mede-eeuwig. Cokernite v.: Mede-eeuwigheid.
Coeur m.: 1. Hart. z. battre (onov.w.
en battement 1. Avoir le — gros : Een vol
gemoed hebben. Il (en) a gros sur le —,
gros cela lui fait gros Dat hindert
hem vreeselijk. Il eut le — serre: Zijn hart
kromp ineen. 2. Borst, hart. 3. Maagstreek.
Maag. Mal de —: Mislijkheid ; (f ig. )
walging. Cela fait lever, leve le —: Dat
maakt iem. misselijk; (fig.) - doet iem.
walgen. Ce mets pese sur le —: Die spijs
ligt zwaar in de maag. (f ig. ) Avoir -, garder
qch sur le —, demeurer sur le — a: lets
dwars in de maag hebben. Ceta me fait
mal au —: Dat stuit mij tegen de borst.
(p la t ) Il a bon —, it ne rend rien: Hij heeft
een goede maag, hij geeft niet over; (1 ig.)
hij geeft nooit iets terug. Ce yin va au —:
D. w. verkwikt het hart. z. earreau.
Si le — vous en dit: Als ge er lust in hebt.
4. Hart. (spel) Harten. En —: Hartvormig (z. bouehe 1). Valet de —: -boer.
(plantk.) — de Marie: Gebroken hartjes.
5. Hart, -je. middelste deel (stad, sla,
jaargetijde), kern (boom), hart (sterrenbeeld) , midden (schild). Hartvormige
schelp. Entrer dans le — du sujet: De hoofdzaak aanpakken. Refrigere gele a —:
Tot in 't hart bevroren.
6. (fig.) Hart, zetel der hartstochten
en aandoeningen. Parler a — ouvert, avoir
le sur la main, - sur les levres : Het hart
op de tong hebben. De grand —, de bon
—, de tout —: Van ganscher harte. Je
veux en avoir le — net: 1k wil er haring of
kuit van hebben. Par —: Uit het hoofd;
(f ig.) maar al te goed. Diner -, dejeuner
par —: Geen eten krijgen. Qui ne vient pas
a l'heure, dine par —: Wie te laat komt
vindt den hond in den pot. Connaitre -,
savoir qn par —: Iem. van haver tot gort
kennen. Prendre tenir a —: Ter harte
nemen. Avoir qch a —: Op iets staan, gesteld zijn. Avoir a — de: Het vurig verlangen hebben om, er op gesteld zijn om,
ter harte gaan. De gaiete de —: Moedwillig,
zonder reden. Faire contre fortune bon —
z. bon 1. A contre Tegen zijn zin,
ongaarne. Aller au —: Ontroeren, treffen.
z. ami 1. Loin des yeux, loin du —: Uit
't oog, uit 't hart. Porter dans son —:
Aanbidden. Il dit cela de bouche, mais le
n'y touche : Hij zegt 't wel, maar meent
't niet. Un d'or: Een hart als goud. z.
abondance. Faire le joli —: Den galanten
jonkman uithangen; gemaakt lief doen.
Affaires de —: Minnarijtjes; liefdesaangelegenheden. Mon —, mon cher —: Mijn
hartjelief, - hartje. Il a mauvaise tete et
bon —: Hij is driftig, maar goedaardig.
Etre tout —: Edelmoedig -; zeer gevoelig -;
vol ijver zijn. Avoir le — a l'ouvrage: In
zijn werk opgaan, Je n'ai plus le — et:
Ik heb geen rechten lust meer om. Le —
y sera: 't Zal van harte gaan. Le — me le
disait biers : 1k gevoelde 't wel. Paix du —:
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Gemoedsrust. Sans —: Ongevoelig. Avoir
du Moed -; geestkracht h. Grand —:
Edel mensch. Manquer de —: Bang zijn.
Avoir le — haul: Grooten moed hebben.
De —: Moed ig Etre de — a qn : Iem. genegen
zijn. Montrer du —: Zich dapper gedragen.
Un — de poule: 'n Lafaard, 'n hazenhart.
IV 'avoir de — a rien : Nergens lust in hebben.
Pre de — avec : Lief en leed deelen met;
van harte deelnemen in, - belangstellen
in. Mettre du — au venire a qn: Iem. een
hart onder den riem steken. S'en donner
a — joie : Zijn hart ophalen, naar hartelust
doen. A vous de —: Hartelijk de uwe.
Coeur-i-cceur m.: Hartelijke samenleving.
Co-exile m.: Mede-balling. Coexistant:
Gelijktijdig aanwezig, - bestaande. Coexistence v.: Het gelijktijdig bestaan,
merle-aanwez ighe id . Coexister onov .w . :
Gelijktijdig bestaan. Coextensif : Mede
toepasselijk, ook te gebruiken (op, bij =
Cofferdam m.: Dubbele scheepshuid,
-wand. Kokosvezels als vulling daarvoor.
Coffin m Maaierskoker . (o u d) Doos , mand .
Coffine v.: Ronde daklei. Coffrage m.:
Caisson. -arbe id . Coffrant m . : (plat) Iem.
die een vrouw onderhoudt.
Coffre m. : 1. Kist. Geldkist. Safeloket. Kap (naaimachine) ; kast (piano)
romp (schip); kistje onder rijtuigbank ;
slotkast. Bak van een pers. Les —s de
l'Etat: De schatkist. (d' amarrage):
Meerboei. — de bord : Scheepskist. —
vapeur : Stoomdom, -kap. — d'aulel:
Altaartafel. 2. Borstkas , -Nolte. (f m )
Lichaam, „boddie". Lichaam van 't ontweide Bert. 3. Koffervisch. — a quatre
comes : Zeekatje. Coffret (me . —s--s)
m . : Geldkist. Brandkast . (f ig .) Geldzak ,
rijkaard . (p la t ) Celwagen . — a location:
Safe-deposit. Compartiment de — a 1.:
Safe-loket. Coffrer ov.w.: In de loos
stoppen. Colfret m. : Kistje (voor sieraden).
Coffretier m.: Kistenmaker.
Cofidejusseur m.: Medeborg.
Cogerance v.: Medebewindvoerdersehap.
Cook-ant m.: Medebewindvoerder.
Cogitation v . : (o u d ) Overdenking .
Cognac m.: Cognac.
Cognasse v.: Kweepeer. Cognassier
m.: Kweepereboom.
Cognat (spr . kog-na) m.: Verwant van
moederszijde. Cognation (spr . kog-na-) v.:
Verwantschap van moederszijde.
Cogne m.: (plat) „Smeris", diender.
Cognee v . : (Houthakkers )bijl. A lter au bois
sans —: Onbeslagen ten ijs komen. Jeter le
manche apres la —: Ontmoedigd worden en
van iets afzien. Mettre la— a l'arbre: De hand
aan 't werk slaan. Cogne-fetu (mu onv..)
m.: Bedrijvige doeniet. Cogner ov .w.:
Inslaan (pin). Afrossen. Stooten, treffen.
Kloppen, tikken. — dans la tete : Inpompen.
se Zich stooten. Elk. afrossen. — la
tete contre le mur: Met het hoofd tegen den
muur loopen. Cognerie v.: Kloppartij.
Cogneur m.: Genadeloos bokser.
Cognitif : Van 't kenvermogen. Facultes
-ives : Kenvermogen . Cognition v . : (w ij sb.) Kenvermogen. Zekere kennis.
Cohabitation v. en -ter onov .w.:
(Het) samenwonen. (Het) samenleven als
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echtelieden. Coheration v.: Toepassing
van den coherer . Coherence v . : Samenhang
Coherent: Samenhangend ; die dezelfde
afkomst hebben. Vergroeid. Waarvan de
ideeen samenhangend zijn. Cohereur m.:
Coherer. Coheriter onov .w. Medeerfgenaam zijn. Coheritier m.: Medeêrfgenaam. Cohesion v.: Moleculaire aantrekkingskracht, cohaesie. Verband.
Cohorte v.: Tiende deel van een Born.
legioen, cohors. Cohorte (der engelen).
(f ig.) Bende, schare.
Cohue v.: Menschenmassa ; rumoerige
vergadering, - hoop; gedrang.
Coi, --te: Stil, koest.
Coiffe v.: 1. Vrouwenmuts, -kap. —
de nuit: Nachtkapje. z. bonnet 1. 2.
Sluier (vrouwenhoed). 3. Voering (hoed).
Overtrek (kepi). 4. Helm (kind ; z. coiner
ov .w . I ) . Darmscheel. Zaadvlies . Bekleedsel tmast, ra). Deksel (mos). — de to
racine: Wortelmutsje. 5. Net. Collier ov.
w.: 1. Het hoofd hedekken met. Opzetten.
Fen capsule -,'stukje blaas doen op (ilesch).
Etre coille de : Ophebben (z. se — 1). —
qn bien: Iem. goed staan (hoed). Chapeau
-ant: Hoed die goed staat . — sainte Catherine:
Ongehuwd blijven Etre ne coiffe: Met
een helm geboren een gelukskind zijn.
Ressembler a -, s'habiller comme un chien
coiffe: Er bespottelijk uitzien. — lee voiles:
Tegenbrassen. Le vaisseau coiffe: De zeilen
slaan tegen de mast. — le sanglier: Den
ever bij de ooren Brij pen . Pion coiffe:
Pion die darn haalt (Eng.: To queen).
2. Kappen, 't haar opmaken, 't hoofd
versieren . z. cheveu 1. Ontrouw zijn aan
(man). 3. Afdekken (paal). / se —: 1.
— (le cerveau): Zich bedrinken . — de:
Verzot zijn op (ook: etre ceiffe de). Elle
parait coiff ee de: Zij lijkt dol op. — d'une
opinion : Stijl en strak volhouden aan een
meening. Les voiles se coiffent: De z. liggen
tegen den mast. 2. Zich kappen. - 't hoofd
bedekken. Coiffez-vous: Dekt u. — en
cheveux: Geen hoed opzetten. Coiffeur m.:
Kapper. Coiffeuse v.: Kapster. Kaptafel.
Coiffure v.: Hoofddeksel. -sieraad. Kapsel.
Coigner, -gnier z. cognassier.
Coimbre (spr ko-i-mbre) v.: Coimbra
(in Portugal).
Coin m. :1 . Hoek. (Le marchand , epicier
du —: De eerste de beste (winkelier )
Faire le —: Op den hoek staan (huis).
Au — d'un Bois, - d'une haie: Hulpeloos,
ellendig; op een eenzame plek (opwachten;
z. bois 1). On n 'aimerait pas le rencontrer
au — d'un bois : Hij heeft een echt boeventronie. Meuble de —: Hoekmeubel. Au —
du feu: In 't hoekje van den haard. (f ig.)
Le — du feu: De familiekring. Un — de
feu: 'n Makkelijke leunstoel; - jasje. Les
quatre —s du monde : Alle kanten ; overal.
Jeu des quatre —s : Stuivertje-wisselen.
Regarder au — de 1' veil, glisser un (Bit en
vers , regarder de —: Van ter zijde -, steelsgewijze aanzien L'ceil en —: Met een zijdelingsche blik. Sourire en —: Geheimzinnig glimlachen. Dans un de sa province: In een uithoek. Connaltre dans les
—5 : Door en door k. Un — de tcrre : Een
lapje grond . 2. Slip (kleed ) . Punt (zakdoek).
3. Wig, keg. Wigvormige sluitsteen. Klink
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(kous, hemd ). (drukk . ) Kooi. En —:
Wigvormig (z . 4 ). Faire —: Als 'n wig indringen . (f ig. ) Faire — du meme bois : Tem.
met zijn eigen wapens verslaan . 4. Wigvormige slagorde . En —: Als phalanx. 5.
Muntstempel . Medaille a Fleur de —: Onafgesleten munt . (fig. ) Frappe -, marque
au bon —: Den stempel (van goeden smaak ,
vernuft ) dragend . Its son! frappes au meme
— : Zij zijn van hetzelfde slag. 6. Stempel,
inerk (op edele metalen ) . 7. Hoekstempel .
(Hoek )versiering (op boek ) . Driehoekige
peluw . 8. Hoekvak (dambord ).
Coingage m . : Spieverbinding. Coineer
ov .w . : Met wiggen vastmaken, - steunen ;
aankooien (vorm ) . (f ig. ) In 't nauw drijven . Je suis coince: 1k zit in de klem . /
se — : Vaststaan . -raken, -loopen.
Coincidence v . : Het samenvallen , -treffen, -loop, gelijktijdigheid . Coincident : Op
elk. passend . Gelijktijdig. Samentreffend
(verschijnsel ) . Coincider onov .w . : Samenvallen , -treffen, gelijktijdig, plants hebben.
Co -inculpe m . : Medeverdachte .
Coing m . : Kweepeer. 3 aune comme un
—: Zoo geel als saffraan .
Cointeressê m. - Mede-belanghebbende .
Colon m. : (p la t ) Lummel, lammeling.
Coionner ov .w . : Smadelijk behandelen,
koejonneeren . / onov .w . : Laf zijn. Colon nerie v . : Grof- . Lummeligheid .
Coire v . : Chur (in Zwitserland ) .
Colt (spr . ko-ite) m . : Bijslaap . Cojouis sance v . : Medegebruik , medegenot .
Coite v . z . corvette.
Coke (spr. kok) m . : Cokes . — de gaz:
Gas- . — de four: Oven-. — metallurgique:
Gietcokes . Cokeifier ov .w . : Tot cokes
verwerken . Cokerie v . : Cokesoven, -fabriek .
Cokerier m . : Aanvuller der locomotiefvoorraden .
Col m . : 1. Hals. 2. Hals (flesch, blaas,
beenderen ) . — de la matrice : Moederscheede .
3. Bergpas . Le — de Tende: De Col di
Tenda . 4. Kraag, boordje . Platte halskraag. — de chemise : Hemdsboord . Faux
—: (Losse ) boord ; (schuim )rand aan glas
bier, „manchet" . — d'uniforme: Stropdas . — cravate: Das (die men niet zelf
strikt ). z. casse . — Danton,— americain:
Schillerkraag. — officier: Staande officierskraag . — marin: Matrozenkraag. Les
Cols bleus : Janmaat.
Cola m . : Kola-noot . -noteboom .
Colas (spr. -la) m.: Klaas, Nico. (f ig.)
Suffer.
Colature v . : Filtreering. Filtraat.
Colback m . : Lage berenmuts .
Colchide v . : Colchis . Colehique m . :
(Herfst )tij loos . — d'automne: Spinbloem .
Colcot (h )ar m . : Rood ijzeroxyde, doodekop .
Colegataire m . : Mede-erfgenaam van
een legaat.
Coleoptere m. : Schildvleugelig insect.
Tor .
Colera z . cholera. Colere v . : Toorn,
gramschap , woede . — blanche, - bleue:
Hevige t. En —: Toornig. Entrer en —,
se mettre en —: - worden . Enfants de —:
Door God verstootenen , kinderen der boosheid . Des —s: Aanvallen van toorn . / bv .nw.
en colereux, -ique : Oploopend, driftig.
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Coliart m . : Gladde rog.
Colibacille m. : Colibacil. Colibacillurie
v. : Loozing van colibacillen.
Colibri m. : Kolibrie, vliegenvogeltje .
Coliehemarde v . : Spits toeloopende
degen .
Colicitant m. : Medeverkooper.
Colifiehet m. : Beuzeling, snuisterij , vod .
Prullige vrouwenopschik . - sieraad. Luchtig
koekje, voederring (voor vogels ) . Aarden
steun .
Colimagon m. : Slak . En —: Schroervormig . Escalier en —: Wenteltrap .
Colin m. : 1. Nicolaas, Colijn. (f ig.)
Herder uit de opera comique. Cravate a la—.
2. Pollak (visch ) . 3. Waterhoen. Colinette v . : Klaasje. Colin -maillard m. :
Blindemannetje . Colintampon m. : Se
soucier -, se moquer de qch comme de —:

Geen zier om lets geven .
Colique v . : Darmkramp , -pijn. — hepatique: Galsteenkoliek . — de plomb: Loodk .
(f ig. ) Avoir la —: In de piepzak zitten .
Aimer comme la —: Kunnen missen als
kiespijn .
Colis m . : Stuk bagage, collo (mv.. colli ) .
— postal: Postpakket.
Colisee m. : Colosseum (Rome)) .
Colistier m. : Candidaat op dezelfde
verkiezingslijst .
Colite v . : Karteldarmontsteking.
Collaborateur, -trice : Medewerker ,.
-ster. Stille vennoot. Collaboration v . :
Medewerking. Medezeggingschap . Georganiseerd overleg. Ecrire en —: Samenwerken,
samen schrijven. Collaborer onov .w . :
Medewerken .
Collage m . : Het lijmen, - plakken, opplakken . - kiaren (van wijn met vischlijm ) .
- lijinen (papier, om beschrijfbaar te maken ) .
- aanplakken. - samenwonen (buiten echt ),
minnarij . Contracter un —: Gaan samenhokken . Collant : Lijmend . Nauwsluitend
(kleed ) . Vervelend, zwaar op de hand .
Waarvan men niet kan afkomen (vrouw ;
z. collage ) . Collante v . : (p la t ) Vrouw..
Collapses (spr. -uss) m . : Plotselinge
verzwakking van de prikkelbaarheid der
zenuwcentra ; inzinking van krachten .
Collarin m . : Collarino (band boven een
Toscaansche zuil ) .
Collataire m . : Tern. die met een prebende is begiftigd . Collateral bv .nw. :
1. Zijwaartsch, zijdelingsch, (in sa menst.)
zij- . Autel — : Zijaltaar. Chapelle —e :
Zijkapel . 1Vef —e: Zijschip . Points -aux:
Tusschenstreken (b .v . Noord-Oost ) . 2. In de
zijlinie . Parent— = Collateral m. : Verwant
in de zijlijn . Collateralement : In de zijlinie. Collateralite v . : Verwantschap in de
zijlinie . Collateur m. : Tem. die een prebende
begeeft. Collatif : Te begeven. Collation
v . : 1 . Het begeven (prebende ) ; - toekennen
(academische graad ) . Het recht om te
begeven, - toe te kennen . 2. Vergelijking
(afschrift en origineel ) . Nagaan (volgorde
en voltalligheid der vellen van boek ) . 3.
Vesperbrood . Lichte maaltijd 's avonds (op
Kath . vastendagen ) . Faire —: Een licht
maal gebruiken. 4. Koude maaltijd. Colla tionnement m . en -ner ov .w . : (Het )
vergelijken. - nagaan (z . collation 2.) . /
onov .w . : Een licht maal gebruiken.
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Colle-C olliiion

Cone v.:1. Lijm. - forte: Kastenmakers-,
boekbinders-. - a bouche: Mond-. - de
poisson: Vischlijm, gelatine. - tie pate:
Stijfsel. Papier sans -: Ongelijmd papier.
Faites chauffer to -! Da's heel geweest!
2. Leugentje. 3. (school) Moeilijke -,
strikvraag. Mondelinge ondervraging . Professeur -, maitre de -s, (f a m . ) pousseur de
-s: Leeraar die, met 't oog op examens,
voortdurend colles instampt. Pousser -, poser
une - a: Een strikvraag opgeven. 4.
(school) 't Zakken.
Collecte v . : (o u d ) Inzameling (der
belasting). Gebied daarvan. (Geld )inzameting; 't ophalen. (Kath.) Misgebed na
de Gloria. Colleeter ov .w . : Verzamelen.
Colleeteur m . : (o u d ) Belastinggaarder..
Collectant. Hoofdriool (egout -). Hoofdbuis
der waterleiding (aqueduc -); waterkamer.
- d' echappement : Knalpot. Poil -: y anghaar.. Colleetil : Gezamenlijk, gemeenschappelijk,(nieuw, in samenst.) massa-. Billet
-: Gezelschapsbil jet . Volume-: (D u i tsc h)
Sammelband. (taalk.) Sens -: Verzamelende beteekenis. Societe -, association en nom
-: Maatsch. -, vennootschap onder firma.
/ m.: Verzamelwoord. Samenhoorigheid.
Verzamelstaat van wetgevende maatregelen.
Collection v.: Verzameling. - purulente
Ettergezwel. Colleetionner ov .w . : Verzamelen . / onov .w. : Verzamelingen aanleggen.
Colleetionneur m . : V erzamelaar . Colleetionnisme m.: Verzamelzucht. Colleetivement : Gezamenlijk . Colleetiver ov .w . :
Collectief maken. Collectivisation v. en
-iser ov.w.: (Het) doen deel uitmaken van
het staatseigendom. Colleetivisme m.:
Socialistische leer, die eischt dat de product iemidde len staatseigendom worden . Colleetiviste v.: Voorstander van die leer . Colleetivite v.: De massa. Het gemeenschappelijk
bezit. College m.: 1. Gild (in 't oude
Rome). Geestelijk lichaam (idem). Le
sacre-: Het heilige college (der kardinalen).
2. (Kiezerscorps uit een) kiesdistrict. 3.
Gymnasium (stedelijk; z. lyeee 3). Les
annees de -: De schooljaren. z. ami 2.
Sentir le -, - son -: Schoolmeester- ;
schooljongensachtig zijn. Valet de -:
Kwast; schoolvos. Comedies de -: Schoolstukken (meestal in 't Latijn ). - de France:
Inrichting voor vrij hooger onderwijs te
Parijs. 4. Vergadering, lichaam. 5. (plat)
Gevangenis. Collegial : 1. Van een kapittel
van kanunniken. Eglise -e of -e v.: Collegiale kerk (die wel een kapittel heeft,
maar geen bisschopszetel). 2. Schoolsch.
Collegien m.: Gymnasiast. Collegue m.:
Ambtgenoot, collega. Medelid.
Colter (z . collage) ov .w . : 1. Lijmen,
plakken. Aan-, opplakken. Inplakken (in
boek). Aaneenlijmen. Langen tied op iets
drukken (lippen). Il est toujours colle a cette
porte : Hid is niet van die deur weg te krijgen.
- la main sur la figure es, - une beigne et:
Een mep in 't gezicht geven. Colle sur les
Hares: Niet van de boeken of te slaan.
Avoir les yeux colles sur: Strak kijken naar.
Panlalon qui colle sur la jambe : B . die spant.
Sa balle est collee, it est colle: Zijn bal is
tegen den band. Colle sur son cheval, - sa
selle : Vast te paard. - qn sur place : fern.
aan den grond nagelen. Il a etc cone:
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Hj is 't antwoord schuldig gebleven ; „gezakt". - un eleve: Moeilijke vragen
doen aan e. 1. 2. ( y olk) Geven. 3. Lijmen
(papier ) . Klaren (wijn ) . / onov .w . en se -:
Kleven, zich hechten. Nauw sluiten, spannen . Zich vasthouden aan. Zich vastpraten . Zich neerplakken. Ongehuwd samenleven. Slaafs volgen. Cela ne colle plus : Dat
is al weer uit. ga colle: 't Is dik aan tusschen
hen; we zijn 't eens, afgesproken. Se qch sur le dos: Zich iets op den hats halen;
iets aandoen. - au mur : Zich plat tegen
den muur plaatsen.
Colleret in.: Sleepnet. Collerette v.:
Kraag. -je. Krans van schutblaadjes.
Flens, kraag (aan werktuig). Collet m.:
1. Kraag (kleed). Sauter au - de, prendre -,
saisir au -: Bij den kraag pakken (z. 5).
Preter le - a: Het hoofd bieden aan. Mettre
la main au - de : In hechtenis nemen.
La main au -: Met geweld. 2. Damescape.
Mantelkraag, pelerine (- de manteau).
(mil.) Officierscape. 3. Bef. Petit -:
Gladde bef ; geestelijke die veel in de wereld
verkeert. Prendre le petit -: Geestelijke
worden. Laisser le petit -: Weer in de wereld gaan. 4. - monte: Stijve kraag; (f ig. )
verouderd ; gemaakt deftig. 5. Strik (wild).
Prendre au -: Strikken. 6. Halsstuk
(vleesch). 7. Hals (tand). 8. Flens (pijp).
9. Ankerhals, -kruis. 10. Rand (fleschhals ). Colletage m.: Vechtpartij. Colleter
ov.w.: Bij den kraag vatten. Strikken
(konijn). I onov .w . : Strikken spannen.
se -: Worstelen; bakkeleien. - avec la
mort, - avec le neant: Op apegapen liggen.
Colleteur m.: Strikkenzetter.
Collette v.: Opgeplakt stuk (op werk).
Colleur m.: Aanplakker. Behanger.
Lijmer (papier). Opsnijder. (school) Atrichter op moeilijke vragen.
Collier m.: 1. Halsketting. -snoer.
Ordeketen. Ring (van veeren). Ringroos
(ziekte). Ringbaard (- de barbe). Pigeon
a -: Ringduif. 2. Halsband. - de force:
- met prikkels. 3. Gareel. Cheval de -:
Trekpaard. Franc du -: Dat gewillig
trekt (paard); (fig.) die funk aanpakt ; rondborstig is. Donner -, tirer a plein -:
Met alle macht trekken, zich inspannen.
- de misere : Slavenwerk. z. coup 4. Reprendre de -: 't Juk weer opnemen. 4.
Halsstuk. 5. Ring, halsband. Kring om
den hals . Tappan . Halsstuk . (b ouwk.)
Stijiband (zuil). (zeev.) - de defense:
Stootzak, worst. - a douche: Douchering.
Colligation v.: Samenvoeging. Colliger
ov .w . : Uittreksels maken uit. Samenlezen.
Collignon m . : (s p o t) Huurkoetsier .
Collimateur m.: Kijkbuis. Collimation
v.: Ligging in een rechte lijn. Ligne de -:
Richtlijn.
Collinaire v.: Scherpgras.
Colline v.: Heuvel. La double -: De
Parnassus. Pays de -s: Heuvelachtig
land. Collineation v.: Ligne de -: Gezichtslijn.
Colliquatif (spr. -kwa-) : (geneesk.)
Uitputtend. Colliquation (spr. -kwa-) v.:
(oud) (Uitputting door) omzetting in
zweet of etter
Collision v.: Botsing ; aanvaring. (f ig. )
Strijd (belangen). Entrer en - (avec):

385

Collocation-Colporter

Botsen tegen ; tegen elk . botsen . (t a a lk . )
Mots en -: Woorden wier klanken tot elk.

naderen en wier beteekenissen ver van elk.
zijn (b.v. chien et chat) . Collocation v.:
(r e c h t) Rangregeling (schuldeischers ).
Staat der schuldeischers . Uitgetrokken som
(voor een schuldeischer ) .
Collodion m. : Oplossing van schietkatoen
in aether. Collodionner ov.w. : Met collodium bedekken. Colloidal by .nw . en -olde
m. : Geleiachtig opgeloste (stof ), door
electrolyse ontstaan. Suspension -ale : ColRada le oplossing.
Colloir m. : Hechtmachine .
Colloque m. : Samenspraak, gedachtenwisseling (speciaal over een godsdienstig
onderwerp ). Colloquer ov .w . : 1. Plaatsen
(zoo gout en zoo kwaad mogelijk) . Aansmeren, op den hats schuiven . 2. (Schuldeischers )
rangschikken . 3. (v. o l k ) Geven . Colluder
onov .w . en -sion v . : (Het)) met elk. in
geheime verstandhouding staan. Collusoire: Heimelijk, afgesproken. -ment
bw . Collutoire m . : Mondspoeling.
Collyre m. : Uitwendig oogmiddel.
Colmatage m. en -ter ov .w . : (Het )
ophoogen (door bezinking ), (het)) aanslibben. (scheik.) (Het) doen bezinken.
(Het)) vormen van een laag op .
Colocataire m. : Medehuurder.
V. : Keulen.
Cologne v
Colomb (spr. -ton) m. : Columbus.
Colombage m. : Staand paalwerk . Colombarium z . columbarium.
Colombe v.: 1. (dichtk.) Duif.(dierk.)
Kleine boschduif.. (K a th . ) Hostiekelk in
den vorm van een duff . 2. Staande paal .
Bankschaaf.. 3. NaIef jong meisje. Colombelle v . : Duifje . Streep (tusschen kolommen druks ) . Colombiculture v . : Duivenfokkerij . Colombie v . : Columbia (Z.
Amerika ). - anglaise : Britsch Columbia .
Colombien bv .nw . : Van Columbus. Uit
Columbia . I m . : Columbiaan. Colombier
m. : Duiventil, -slag. Schoor (schepen).
Papierformaat van 63 bij 90 cm., colombier .
Colombin m. : Looderts . Zoetsappig jongetje. / bv .nw . : „Changeant" . Van een
duif . Baisers -s : Trekkebekken. Colombine v . : Duivenmest. (soort ) Akelei.
Colombine (minnares van Harlekijn) . Colombo, -umbo m. : Handvormig maanzaad.
Colombophile bv .nw . : Die van duiven
houdt. Societe -: Postduivenvereeniging.
I m. : -kweeker ; -verzorger (in 't leger ) .
Colombophilie v.: Postduiventeelt, -liefhebberij . -sport.
Colon m. : 1. Volkplanter, kolonist.
Iem. die in de kolonien woont. 2. Pachter.
- partiaire : Garfboer. 3. (gesch.) Lijfeigen pachter. 4. (y olk) Kolonel ; kameraad.
Colon m. : 1 . Karteldarm. 2. Zindeel.
Colonage, -at m . : Stand van den (lijfeigen) pachter.
Colonel m. : Regimentskommandant (bij
ons : brigade- ). Colonelle v. : Kolonelsvrouw .
Colonial: Koloniaal. In kolonies (dier ) .
I m. : Oudgast. Man uit de k. Iem . die zich
met de studie der k. zaken bezighoudt . Colo nialisme m. : Overheersching -, exploitatie
in kolonien. Colonie v . : Volksplanting,
Fransch-Nederlandsch. I.
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nederzetting. - militaire : Vooruitgeschoven
post in een vijandelijk land. - agricole:
Landbouwkolonie . - penitentiaire : Straf-.
- de peuplement: Vestigingskolonie, yolks planting. - d' exploitation : Plantagekolonie,
overzeesche bezitting. Colonisable : Geschikt om te koloniseeren . Colonisateur
by .nw. : Koloniseerend. Genie -: Aanleg om
k. te stichten. / m. : Volkplanter, stichter
eener k . Colonisation v . en -iser ov .w . :
(Het) aanleggen eener kolonie . (Het)) bevolken met kolonisten. I onov .w . : Zich vestigen . Coloniste bv.nw. en m. : (Voorstander ) van kolonisatie .
Colonnade v . : Zuilenreeks, -gang. Colonne v . : 1. Zuil, kolom. Waterkolom.
Piper. Stijl (bed ), poot (tafel). Gedenkzuil.
Mijlpaal (- milliaire) . Lampe en - : Staande
lamp . Les -s d' Hercule : De Zuilen van
Hercules ; (f ig. ) het uiterste . --affiches :
Advertentiezuil (te Parijs : - Morris);
urinoir (- -urinoir) . (y olk) Monter une -:
Een boom opzetten. 2. (f ig. ) Steunpilaar,
verdediger.. 3. Kolom. - vertebrate : Wervelkolom . -5 charnues du c (Bur : Hartpilaartjes .
4. Kolom (krant, cijfers ), rij (der eenheden).
- d' aril osement : Staande tuinsproeier. 5.
Co lonne , langwerpige legerafdeeling . mobile , - volante : V liegende -. En - de route :
In marschcolonne . 6. Chapeau en -:
Steek met een punt naar voren en een naar
achteren. 7. (f ig.) Drom. Colonnette v .:
Zuiltje .
Colophane v . : Vioolhars.
Colophon m. : Slot van een wiegedruk -,
(n u) - van een boek, dat drukker, jaar
en plaats vermeld.
Coloquinte (spr . -kin-) v. : Bitter-,
kwintappel. ( y olk) Kop, bol.
Colorado m. : Colorado . -kever.
Colorant by .nw . : Kleurend. / m. :
Kleurmiddel, -stof . Colorateur : Kleurgevend. Coloration v . : Kleur.. -ing. Coloratura bw. : Cantatrice -: Coloratuurzangeres . Colorer ov .w. : 1. Kleuren,
verven. Doen blozen. Avoir le feint colore :
Een gezonde kleur hebben. Audition coloree :
Het kleurenhooren . Vision coloree : Het k leurenzitn. Vin colore : Donkere w. 2. (f ig.)
Bewimpelen , verbloemen .Verschoonen, rooskleurig voorstellen. Colore: Kleurrijk . I se
-: Een kleur krijgen . Coloriage m. en -ier
ov .w . : Het kleuren (plaat ) . Colorieur m. :
Kleurrol. Colorimêtre m . : Kleurmeter.
Coloris (spr . -i) m. : 1. Kleurenmengeling,
-rijkdom, coloriet. 2. Frissche kleur . Schitterende bloemrijkheid (stijl). (f ig. ) Schijn .
Coloriste m. : Schilder die de kleuren juist
kiest. (kunst ) - die meer de kleuren dan
de omtrekken aangeeft. Schrijver met schitterende beelden. Kleurder. Coloristique:
Van 't coloriet .
Colossal: Reusachtig. -ement bw.
Colosse m. : Reuzenbeeld. z . argile 1.
-mensch, -dier . -rijk . (f ig. ) Kolossus.
Colostration v . : Zogziekte. Colostrum (spr. -omm) m . : Biest .
Colportage m . : Marskramerij . Verkoop
in 't klein. Rondventen (van boeken).
Bijbelverkoop . ( f i g.) 't Rondbazuinen
(nieuwtje). Livres de -: Volksboeken.
Colporter ov .w. : Rondventen. -vertellen
(nieuwtje ) . / se -: Uitgestrooid worden,
13
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Colporteur m.: Marskramer, straatkoopman . Rondkraaier (nieuwtje).
Coltin m.: Leeren vest, - hoed (van
sjouwer ) . (f ig . ) Fut . Coltiner ov .w . :
(Ver)sjouwen. Coltineur m.: Zakkendrager..
Columbarium (spr. -lonbariomm) m.:
Bewaarplaats voor lijkurnen. Lijkverbrandingsoven.
Columelle
: (Graf )zuiltje . Vrucht- ;
schelpas.
Colure v.: Snijding van twee meridianen
door nachteveningspunten en zonnestilstandspunten , ja argetijsneden
Colza m.: Koolzaad. Huile de -:
Raapolie.
Coma m.: Doodelijke slaapzucht.
Comaret m.: Waterbezie.
Comateux : Van doodelijke slaapzucht.
Toestand van verdooving.
Plat
Combat m.: 1. Gevecht, treffen. singulier: Tweegevecht. - judiciaire: Godsoordeel . -a outrance,- a mort: Tweegevecht,
waarbij een van beiden moest gedood worden
of genade vragen. Hors de -: Buiten gevecht,
weerloos. - naval: Zeegevecht. Beitiment
de -: Slagschip . (b ij b e 1) Le Dieu des -s:
De Heer der heerscharen. 2. Kampspel.
- a coups de poing: Bokspartij. 3. (f ig.)
Strijd, worsteling. - de generosite: Wedstrijd in edelmoedigheid. Un path de -:
Een strijdende partij. Lime piece de -:
Strijdend boek; - stuk. Combatif : Strijdlustig. Combativite v.: Strijdlust, strijdlustige neiging. Combattant m.: 1. Strijder, vechtende, strijdbare man. Ancien -:
Oudstrijder. Et le combat finit faute de -s:
En toen was 't uit, want er was geen liefhebber meer over. 2. Kemphaan. Combattre onov .w . : Vechten , strijden (fig . )
Worstelen. Wedijveren. Te keer gaan. /
ov .w . : Bestrijden, -vechten . Combattu par
plusieurs passions : Ten prooi aan allerlei
hartstochten. / se -: Elk. bestrijden.
Combe v.: Klein, zacht hellend ravijn.
Combien by .nw. : 1. Hoezeer, hoe. peu: Hoe weinig. 2. Hoeveel. Wat een
menschen. - (de temps) y a-t-il? Hoe
lang is het geleden ? 11 y a je ne sais que:
Het is al ik weet niet hoe lang geleden dat.
cette canne ? Hoeveel kost die stok? /
(oud) - que: Hoewel.
Combinable: Vereenigbaar. Coupon -:
Rondreisbiljet. Combinaison v . : 1. Vereeniging, verbinding, samenstelling ; (ste 1k.; scheik.) combinatie. 2. (fig.) Berekening om tot een resultaat te geraken.
Esprit de -: Combinatievermogen. 3.
Hemdbroek. 4. Letters (van slot). Cornbinard m.: Ondernemer van vuile zaakjes.
Combine: Berekenend (mensch). Combine v.: (f a m. ) Middel om uit de moeilijkheld te komen, slim plannetje. Vuil zaakje.
Pak uit een stuk. Combiner ov .w. :
Samenvoegen, vereenigen, verbinden. Combineeren ; op middelen zinnen om juist te
verdeelen . (f ig. ) Berekenen ; in elk . zetten.
(grap) - des grogs: Grogjes met zorg uit
allerlei elementen samenstellen. / se -:
Verbonden worden. Zich verbinden. Gepaard gaan (met).
Comble m.: 1. Toegift, kop (op maat).
La mesure est au -: De maat is overvol.
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2. (f ig.) Hoogste mate, toppunt. Het hoogste. 11 est au - de ses vceux: Hij heeft zijn
hoogsten wensch bereikt. Mettre le - a :
De maat vol meten . Pour - de : Tot overmaat
van. 3. Dakstoel, stoel. - a deux egouts,
- pentes : Zadeldak. Les -s : De dakverdieping, de hanebalken. De fond en -: Geheel
en al, totaal; tot den grond toe. 4. Sterk
stuk, lets kras. / bv.nw.: Overvol, met
een kop. Propvol. (f ig.) La mesure est -:
De maat is vol. Comblement m. : Demping.
Aanvulling. Combler ov .w. : 1. Overvol
maken, een kop geven. (fig.) (De maat)
vol maken van, de kroon zetten op. 2.
Dempen, dichtgooien; dekken (tekort);
opvullen, stoppen (gat); voorzien in (opengevallen betrekking); geheel bevredigen
(wensch, hoop); laden (accumulator);
(f ig . ) vullen (stilte ) . Un amant comble:
Een aanbidder wiens wenschen vervuld
zijn. 3. - de: Overstelpen, -laden met. 4.
Met weldaden lof overstelpen. Vous me
comblez: Gij overstelpt me met weldaden.
Un comble de la vie: Iem. die van 't leven
niets meer te vragen heeft. Comble: Rijk.
/ se -: Gedempt worden. Zich vullen.
Comblete v.: Hoefspleet.
Combriere v.: Tonijnennet.
Combuger ov.w.: Met water doortrekken . Bois -e : Gewaterd hout.
Comburant bv.nw. en m.: (scheik.)
Verbranding te weeg brengend (middel).
Comburation v.: Verbranding. Comburer ov .w . : Verbranden . Combustibilite
v . : Brandbaarheid . Combustible bv.nw.:
Brandbaar . (f ig. ) Licht ontvlambaar (hart)).
/ m.: Brandstof. Combustion v.:1. Verbranding. -- spontanee : Zelfontbranding.
- lente: Smeuling. Mettre en -: In vlam
zetten. A - d'huile: Oliestook-. 2. (f ig.)
Opschudding, vuur en vlam.
Come m.: Cosmo (naam). / v.: Como
(Italie).
Comedie v.: 1. Blijspel. - d' intrigue :
- dat verwarde avonturen voorstelt. de mceurs: - dat belachelijke zijden van een
tijdstip of land doet zien.
a liroirs,
episodique : - dat uit los samenhangende
deelen bestaat. - heraque: - dat met een
noodlottige gebeurtenis eindigt. - pastorale: Herders- , minneblijspel. - de paravent:
Salonstukje. z. ballet 1. 2. Het comische
genre. Donner la - aux pens: Zich belachelijk aanstellen. C'est une vraie -: Het is
voordengekhouderij. 3. (o u d) Tooneelstuk . Schouwburg (b.v. La C- Francaise).
De troep. Roi de -: Theaterheld. 4.
Jouer la -: (Gevoelens) veinzen. Le secret
de la 't G. dat ieder weet. Un personnage
de -: Iem. dien men niet als een ernstig
mensch beschouwt. Comedien, --ne : Tooneelspeler, -speelster. Huichelaar, -ster.
bv.nw.: Tooneelachtig .
Comedon m.: Medeeter.
Comestibilite v.: Eetbaarheid. Comestible by .nw . : Eetbaar . -s m .mv . : Eetwaren . Delicatessen.
Cometaire: Van een staartster. Noyau
Komeetkern. Comete v.: 1. Staartster,
komeet. Vin de la -: W. van 't jaar 1811,
heel beste w. 2. Staartvuurpijl. 3. Besteek-,
kapitaalband (aan boekrug). Cometieule
v.: Kleine komeet.
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Cornice m.: 1. Volksvergadering (Rome
en tijdens Fr. Rev.), comitium. Convoquer
dans ses -s : Oproepen om te stemmen.
2. - agricole : Landbouwersvereeniging,
-congres ; landbouwfeest.
Comique bv.nw.: 1. Van 't blijspel,
comisch. Un masque -: Een gelaat dat
alle grappige zijden van een rol kan uitdrukken. Piece -: Blijspel. Auteur -:
Blijspelschrijver. 2. Grappig, lachwekkend,
koddig . I m . : Blij spe Id ichter . -spe ler .
Het lachwekkende. Het comische genre,
blijspel. (f ig. ) Grappenmaker. . Le gros
-: Het plat komische. -ment bw.
Comitard m.: Politiek knoeier in een
kiesvereeniging. Comitat m.: District
(Hongarije). Comite m.: Commissie ; bestuur ; raad, lichaam. - electoral: K iesvereeniging. - de reception : Commissie
van ontvangst. En petit -: In een kleinen
kring intieme vrienden. Se former en -:
secret: In comite-generaal -, in besloten
vergadering overgaan.
Comma m.: (oude taalk.) Tusschenzin. Komma. (thans) Dubbele punt.
(muz.) Klein verschil in toonhoogte (van
1/9 toonl.
Command m.: Lastgever . Commandant
bv .nw . : Bevelvoerend . / m . : 1. Bevelhebber. 2. Majoor. 3. Hoofd der stelling
(marine). - de place: Plaatselijk commandant. - d'armes: Meerdere (tegenover
grade). 4. (z e e v . ) Kapitein . (ommandante v.: Majoorsvrouw. Commande v.:
1. Fete -; feline de -: Feest -; vasten door
de kerk voorgeschreven. 2. Bestelling,
opdracht, lastgeving. Passer - de : Bestellen. Prendre - de : Een bestelling aannemen
op. Fait sur -: Besteld. (fig.) De -:
Besteld ; gedwongen, geveinsd, voor de
leus. Larmes de -: Krokodillentranen.
3. Touwtje. 4. Kracht-, bewegingoverbrenging, drijfwerk, -knop, hefboom. manuelle: Handkracht. Chaine -; fit de -:
Drijfketting, -draad. - unique : Afstemknop (radio). 5. Beweging. Les -s: De
stuurinrichting. Commandement m.: 1.
Bevel, gebod, order. Avoir a son -: Vrij
beschikken over. Ton de -: Bevelende
toon. Avoir le ton du -: Op bevelenden
toon kunnen spreken. - militaire: Cornmando . Secretaire des -s : Geheimschrijver.
Signe en -: Door den koning en den staatssecretaris geteekend. - d'huissier: Bevelschrift. Recevoir - par huissier : Een bevelschrift krijgen. Avoir le '---- rude: Een ruwe
manier van bevelen hebben. Les dix -s:
De Lien geboden. 2. Gezag, bevel(hebbersehap), macht. - en chef : Opperbevel. Le
haul -: De hooge rangen. 3. Bestrijkende
hoogte (vesting). 4. Kommandantshuis. 5.
Levier de -: Hefboom die een mechanisme
in beweging brengt. Commander ov .w. :
1. Bevelen, voorschrijven, gebieden. (f ig.)
Afdwingen, eischen. Bevel geven tot,
gelasten. Bevel voeren over, aanvoeren.
In rang staan boven. Bestellen. Le don
de -: 't Heerscherstalent . Je suis commande:
Ik heb dienst. 2. Bestrijken, beheerschen
(hoogte). 3. In beweging brengen, drijven. I
onov.w. (met a, sur ) : Bevel voeren -,
heerschen over. if ig.) In toom houden,
bedwingen. / se -: Zich bedwingen. Zich
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laten afdwingen, opgelegd worden, op
kommando komen. In elk. loopen (kamers).
De beweging op elk. overbrengen. Noodzakelijk bij elk. hooren. Commanderie
v.: Commanderij (v. orde). Commandeurm. : 1. Hoofd. - des croyants: Heerscher
der geloovigen. - d'une plantation : Blank_
°Meier. 2. Commandeur (ridderorde). 3.
Purperlijster. Commanditaire m.: Geldschieter, stille vennoot. Commanditev.:
Handelsvereeniging, waarin eenigen alleen,
geld verschaffen, terwijl anderen aansprakelijk zijn (societe en -). Aandeel daarin.
Commanditer ov .w. : Als stille vennoot
steunen, geld steken in.
Comme bw.: 1. Als, zooals, evenals.
- si: Alsof. (fa m.) C'est tout -: 't Komt
op hetzelfde neer. - qui dirait: Om zoo te
zeggen. La chose est - Mite: 't Is zoo goecl
als gedaan, - af. - tont: Als wat (ook),
in de hoogste mate. 2. Hoe, op welke wijze.
Dieu suit -: De hemel weet hoe (maar ik
weet 'tniet) . - quoi: Hoe, hoezeer. Rendre
un arret - quoi it faut ...: Bevelen hoe...
3. Zooals, gelijk. - il, faut: Zooals 't behoort ; fatsoenlijk ; beschaafd, net. 11 dit,
cela, que . ..: Hij zeide zoo, dat ...
- cela, - ca: Zoo zoo. 4. Wat betreft, aan.
Qui ca y avait-il - messieurs? Wie waren
er aan heeren? (f a rn. ) Qu'est-ce qu'il
y a - bouts de cigarettes? Heb je ooit zoo'n
hoop peukjes gezien? Elle valait moins que
vous - tete et - cceur: Wat hoofd en hart
betreft was zij uw mindere. / voegw.: 1.
Daar, omdat. 2. Toen, juist toen, terwijl.
Commemoratif : (in samenst.) Gedenk-, herinnerings-, jubileums-. Commemoration v.: 1. Herinnering, gedachtenis.
En - de: Ter h. aan. 2. (Kath.) Herinneringsfeest, -tekst. - des Morts: Allerzie len . Commemorer ov .w . : Herdenken ,
vieren.
Commencant m. : Eerstbeginnende.
Commencement m.: Begin, aanvang.
11 y a - a tout : Een keer moet de eerste
zijn. Les -s :De beginselen, gronden, eerste
lessen. Au -: In den beginne. Des le -:
Zoodra het begonnen was. Commencer
ov .w . : Beginnen, aanvangen ; de eerste
lessen geven aan (leerling); aansnijden
(brood); de eerste verschijnselen vertoonen
van (ziekte); beginnen of te richten (dier).
- par rire: Beginnen met lachen. - a
rire: Beginnen te lachen. Par al -?
Waarbij moet ik beginnen? / onov.w.:
Beginnen. I se -: Begonnen worden.
Commendataire m.: (Abbe) -: Geestelijke) _die een prebende heeft te administreeren. Commende v.: Voorloopige overdracht van een prebende aan een geestelijke.
Het geven van de prebende aan een geestelijke. Avoir une abbaye en -: Een abdij
als wereldlijk geestelijke bezitten.
Commensal m.: 1. Dischgenoot. Animal -: Medeeter. 2. Otlicier van dienst
die aan 't hof eet. Commensalisme m.:
(nat. hist.) Medeéterschap, medeleven.
Commensaiite v . : 1 . Recht om mee te eten .
2. Medeleven (z. -alisme).
Commensurabilite v.: (Onderlinge)
meetbaarheicl. Commensurable : (Onderling ) meetbaar. Commensuration v.: Het
vinden van de gemeene maat.
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Comment bw.: Hoe. — cela ? Hoe dat
zoo ? — faire? Hoe nu te doen? V oici —:
Zie hier op welke wijze. —! Hoe! Wat!
—? Hoe is 't mogelijk dat? Wat blief ?
I I est je ne sais —: Ik kan niet zeggen wat
hem mankeert. — donc! Wel zeker I Le
—: Het. hoe .
Commentaire m.: 1. Uitlegging, ophelderende aanteekeningen, commentaar.
2. (Boosaardige) aan-, opmerkingen, nabebetrachtingen ; (f a m . ) praatj es . Pas de
—s : En verder geen woord meer. 3. Gesch iedkundige gedenkschriften (van Caesar,
Monluc ). Commentateur, -atriee : Verklaarder, -ster. Commenter ov .w . : Verklaren, van noten voorzien. Spottende
aanmerkingen maken over. / se —: Een
verklaring behoeven. Commerage m.:
Geklets, oudewijvenpraatjes. Betrekking
tusschen petemoeders.
Conunercable: (o u d ) Verhandelbaar..
Commercant bv.nw. : Handeldrijvend. Ondernemend in den handel. / m. : Koopman.
— en lettres: Broodschrijver. Commerce
m. : 1. (Koop )handel. — de gros : Groot-.
— de demi-pros: Grossiers-. — en detail:
Klein-. — de grand detail: Kleinh. in
warenhuizen. — de petit detail: - in winkels.
— general: Algemeene in- en uitvoer. —
special: Invoer voor het verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer. Les livres de —:
De (koopmans )boeken. Faire le — de:
Handelen in. Faire —: Handel drijven.
Faire du —: Schacheren. Le haul —: De
groote kooplieden . Etre dans le —: Koopman
zijn. Matelot de —: Koopvaardijmatroos.
Faire un vilain —: Met gemeene praktijken omgaan . 2. (s p el) Commerce . 3.
(f i g. ) Omgang, verkeer,, gerneenschap .
— de lettres : Briefwisseling. — d' idees :
Wisseling van denkbeelden. D'un — stir:
Waarop men zich verlaten kan. Avoir —
avec une temme : (Verboden) omgang h .
m. e. v. 4. Des —s : Handelstakken . Commercer onov .w. : Handel drijven -. (f ig. )
Omgaan met. Commercial: (in samenst.)
Handels-. V itesse —e: Gemiddelde snelheid . Phenol —: Ruwe carbol. Semaine --e:
Winkelweek. —ement: Volgens den handel.
Commercialisation v . en -iser ov.w.:
(Het.) geldswaardig maken (handelspapier).
(Het) inrichten als een tak van handel
(b.v. een industrie) ; - invoeren van koopmansboekhouding bij. Commereialisme
m.: Neiging om alles uit handelsoogpunt
te beschouwen. Commereialite v .: Handelsbevoegdheid . Geldswaardigheid.
Commere v.: 1. Meter, doophefster
(z . compere). ( y olk) Ma —: Moedertje,
vrouwtje. 2. Babbelkous,. kletskous ; oud
wijf (man). 3. Flink wiif. 4. (schouwb.)
Hoofdpersoon in een revue (de fin d'annee) .
Commerer onov .w . : Kletsen .
Commettage m. : Het ineendraaien
(tot touw).
Commettant m .: Lastgever, committent.
Commettre ov .w . : 1. Bednjven, begaan,
plegen . — tin livre : Zich bezondigen aan
't maken van e. b. 2. --qn a qch: lets
opdragen aan iem. — un rapporteur : Iem .
opdragen een rapport te maken. — qn a
la porte : Iem. de wacht aan de deur opdragen . 3. --qeh a qn : lets aan iem..
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toevertrouwen, - overlaten. 4. Blootstellen,
in de waagschaal stellen. 5. Ineendraaien
(tot touw ). 6. Strijd doen ontstaan tusschen .
/ se —: Bedreven worden. Zich inlaten
(met menschen die men veracht ). Zich
blootstellen. Gevaar loopen twist te krijgen.
Commination v. : Dreiging. Comminatoire: Dreigend (met straf ). Lettre —:
Dreigbrief.
Comminutii: Versplinterend.
Commis m.: Klerk, schrijver (— aux
ecritures). Amhtenaar (lager ) • Bediende.
— aux vivres : Hofmeester. — voyageur :
Handelsreiziger. — coureur : Loopjongen.
Commise v. : 1. Leenverbeuring. Verbeurdverklaring van gesmokkeld goed.
2. (nieuw) Vrouwelijke bediende, - klerk.
Commiseration v.: Deernis.
Commissaire m. : Commissaris, lasthebber, gemachtigde ; bestuurder ; feest-,
tafelcommissaris, ceremoniemeester. Juge
: Rechter-commissaris. — du gouvernement : Regeerings-c. — aux comples: Lid
van den raad van toezicht. — au parlement :
Raadsheer voor speciale zaken. — divisionnaire : Wijk-c. — des guerres z. intendant 2. (zeev.) — de la marine: Officier
van administratie. — (de bord) : Administrateur, purser. Commissaire-priseur
(m y . —s--s) m. : Vendumeester. Commissariat m.: Ambt, kantoor, bureau
van een commissaris. (zeev.) De officieren van administratie.
Commission v.: 1. Tijdelijke bediening.
Aanstelling. — d'un navire : Kaperbrief.
2. Opdracht, last, macht!ging. 3. Vak
van commissionnair. Faire la —: Commissiehandel drijven. 4. Commissieloon,
provisie. Commissiegoederen . Bestelling (in
't groot). Note de —: Volg-, orderbriefje.
5. Boodschap. Donner une — pour l'autre
monde: Naar de andere wereld zenden.
6. Commissie, vereeniging van personen.
7. Peche de —: Werkelijk bedreven zonde.
Commissionnaire m.: Commissionnair,
lasthebber. Makelaar (— en marchandises).
Boodschaplooper, kruier; „witkiel". Expediteur (— de transports). — de roulage:
Exp. te land. — chargeur : Exp. te water.
Commissionnement m. en -ner ov .w.:
(Het) in commissie laten koopen, - bestellen.
Ai olmacht geven. Voor goed aanstellen (na
stage). 011icier commissionne : Na opdracht
weer aangesteld o .
Commissoire: Die, bij niet nakoming,
nietigheid van 't contract meebrengt.
Pacte —: Pandcontract. Commissure
v.: Naad, samenvoeging. Voeg. — des
levres : Mondhoek. Commissural : Der
mondhoeken.
Committimus (spr.. -muss) m. : Voorrecht, waardoor de koning een rechtzaak
voor een ander rechtscollege kon brengen.
Committitur m.: Formule, waardoor een
rechter een ander met een zaak belastte.
Commodat m. : Bruikleen. Commodataire m. : Bruikleener.
Commode bv.nw.: Gemakkelijk, gerieflijk , „lekker" (leventje ) ; verslappende
(zedeleer ) ; inschikkelijk, toegeeflijk, zwak
(echtgenoot). Il est — a vivre : Men kan
gemakkelijk met hem opschieten. I v.:
Latafel. ( y olk) Piano. / m.: Commodus.
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-dement bw. Commodite v.: 1 .Gemak,
gerieflijkheid. Avoir a sa -: Bij de hand
hebben. 2. Gunstige gelegenheid. 3. Les
-s: De bestekamer. (gra p) Les -s de
la conversation : De leunstoelen.
Commodo : Enquête -, information de
commodo et incommoto : Onderzoek naar
bezwaren volgens de hinderwet.
Commodore m.: Commodore (rang
tusschen kapitein ter zee en schout-bijnacht ).
Commotion v.: 1. Schok. - au cerveau,
- cerebrale : Hersenschudding. - aèrienne:
Luchtverplaatsing. 2. (f ig.) Hevige aandoening. Commotionne m.: Lijder aan
de gevolgen van een hevigen schok. Cornmotionnel: Van een schok, door een schok
ontstaan.
Commuabilite v.: Mogelijkheid om
verzacht te worden. Commuable: Die
verzacht kan worden (straf ). Commuer
ov.w.: Veranderen, verzachten (straf).
I. Commun by .nw. : 1. Gemeenschappelijk, gemeen. Faire cause -e : Gemeene zaak
maken. Je n'ai Tien de - avec lui: Ik h.
niets met hem uit te staan. z. bourse 1.
Epoux -s en biens : Echtelieden die in
gemeenschap van goederen gehuwd zijn.
Biens -s: Goederen in gemeenschap.
Femme -e (en biens): In gemeenschap van
goederen gehuwde vrouw. z. aecoord 1.
(ta a lk.) Nom -: Gemeen naamwoord,
soortnaam. Quantite -e, syllabe -e:
Lange of korte kwantiteit, - lettergreep
(naar verkiezing). 2. Algemeen. D'une
-e voix, d'un - accord : Eenstemmig.
Le sens -: Gezond verstand. Cela n'a
pas le sens -: Dat is onzin. Langue
-e: Gewone taal (tegenover technische).
Droit -: Gemeen recht. Maison -e:
Gemeente-, stadhuis. Champs -s: Meent,
gemeentegronden. Lieu -: Gemeenplaats,
alledaagschheid. 3. Alledaagsch, veelvuldig voorkomend. 4. Middelmatig. Annee
-e: Niet goed en niet slecht j. 5. Gemeen,
gering, laag. Une voix -e (z. 2): 'n Gemeene S. I
II . Commun m. : 1. Gemeenschap.
En -: Gemeenschappelijk. Mettre en -:
Bijeenvoegen. 2. Gemeenschappelijk bezit.
Vivre sur le -: Op gemeene kosten leven.
3. (Kath.) - des martyrs : Dienst voor
de gezamenlijke martelaren. (fig.) Il est
comme le - des martyrs : Hij is een alledaagsch mensch. 4. De groote hoop, massa.
Les gens du -: Het gemeene yolk. Homme
du -: Man uit het yolk. Le - des mortels:
De gewone stervelingen, een g. menschenkind. (f ig.) Sortir du -: Boven anderen
uitsteken . 5. m .my . : Bijgebouwen . Dienstbodenwoningen • (s o m s ) Bestekamer .
Communal by .nw.: Gemeentelijk, gemeente-. Electeur -: Kiezer voor den
gemeenteraad. / m.: Le -, les -aux: Gemeenteweiden, -bosschen, meent. Cornmunalisation v . en -iser ov .w . : (Het )
in gemeentebeheer nemen.
Communard m.: Medelid der Commune
(Parijs 1871).
Communaute v.: 1. Gemeenschap. Sous
le regime de la -: In g. van goederen.
2. Overeenstemming. 3. De gemeenschap,
de Staat. 4. Kerkelijke gemeente (Isr. en
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Protest . ) .Kloostergemeente .Gemengd klooster. Communautoire: Der gemeenschap .
Commune v.: Burgerlijke gemeente. Het
gemeentebestuur van Parijs tijdens de Fr.
revolutionnaire beweging voor onafhankelijkheid in 1871. Les -s : De plattelandsbevolking. Chambre des -s : Lagerhuis
(in Engel.). Commtmement: Gewoonlijk,
doorgaans. - parlant : Zooals men in de
wandeling zegt.
Communiant, -e: Aannemeling. Iem.
die aan 't. Avondmaal deelneemt.
Communicable : Overdraagbaar (recht).
Die aan 't openbaar ministerie moeten
worden medegedeeld (stukken). Die men
verbinden kan (waterwegen). Communicant: Die met elk. in verbinding staan,
communiceerend . Voiture -e : D . -wagen .
Porte -e : Tusschendeur. Communicateur m.: Verb indingstoestel, communicator, overbrenger. Communicatif : Aanstekelijk (gevoel). Spraakzaam (mensch). Encre
-ice : Kopieerinkt.
Communication v.: 1. Mededeeling.
Bekendmaking. Donner - de : Mededeelen;
inzage verleenen van. Prendre - de:
Kennis nemen van. Recevoir - de: Inzage
krijgen van. 2. Omgang, verkeer, gemeenschap. Mogen de -: Middel van verkeer.
Etre en — avec: In verbinding staan met.
En -: Op zicht. Des -s secretes: Geheime
verstandhouding. (Porte -, voie de) -:
Verbindingsdeur; -weg. 3. Aansluiting (telefoon). Telefoongesprek. Accorder -, donner la - a qn: Iem. verbinden. Demander
la -: Een telefoonnummer laten geven.
4. Overbrenging (beweging). 5. Inzage
(stukken). Communicatoire : Mededeelbaar. Communier onov.w.: Het Avondmaal vieren; ter communie gaan, communiceeren. (f ig.) Zich een voelen. / ov.w.:
Het Avondmaal reiken aan. / m.: (gesc h.)
Gemeentenaar. Communion v.: 1. Gezindte, vereeniging. 2. Overeenstemming,
gelijke gezindheid. Etre en — d'idees:
Geestesverwantschap h. 3. (K a th.) Communie. Deel der mis, waarin de priester de
hostie nuttigt. Vers dat 't koor dan zingt.
Faire sa premiere -: Zijn communie doen.
Communiqué m.: Ambtelijke inlichting
(aan krant). Legerbericht. Communiquer
ov .w . : Overdragen , -brengen . Mededeelen,
kennis geven van. Overbrengen (ziekte).
Overleggen, inzage geven van. I onov.w.:
Beraadslagen, van gedachten wisselen. In
verbinding staan. (school) Voorzeggen,
spieken. - par lettres : Briefwisseling houden. Faire -: In verbinding stellen. / se
-: Elk. meedeelen. Op elk. overbrengen,
aanstekelijk zijn. se - a : Zich meedeelen
aan. - in verbinding stellen met. - in vertrouwen uitlaten. In gemeenschap staan.
Communisme m.: Leer, die het privaatbezit wil afgeschaft zien. Communiste
m.: Aanhanger daarvan. Deelhebber in
onverdeeld bez it ; erfgooier. . / by .nw . :
Communistisch.
Commutable : Omschakelbaar. Cornmutateur m.: Schakelaar. Schakeltafel.
Stroomwisselaar (- inverseur). Collector
(gelijkstroom). Tourner le - : 't Licht
opknippen. Commutatif : Contrat - :
Ruilovereenkomst. Justice -ice : R. die
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ruil ten gevolge heeft. Commutation v.:
Verandering, verzachting (straf ). Stroomwisseling. Commutatriee v.: Stroomwisse laar . Commuter ov .w . : Omschakelen .
Compacite v.: Dichtheid. Compact
(spr.. -akte): Dicht, vast. Caracteres —s,
composition —e: Gedrongen -, kompres zetsel. Edition —e: Kompresse uitgave.
Compagne v.: Metgezellin, speelgenoote . Echtgenoote. Wijfje. — de classe:
Schoolvriendin. Compagnie v. : 1. Gezelschap, omgang. Fausser — a: In den
steek laten. Voyager de —: Gezamenlijk reizen. De — avec: Gezamenlijk met. Demoiselle -, dame de —: Gezelschapsjuffrouw.
2. Gezelschap, visite. Etre en —: Bezoek
hebben. La bonne*: Fatsoenlijke menschen.
Mauvaise —: Slecht gezelschap. Etre de
bonne —; de mauvaise —: Aangenaam -,
onderhoudend -, welopgevoed zijn; onwelwillend -, onaangenaam zijn. 11 n'y a si
bonne — qui ne se quitte : Er is een tijd van
komen en er is een tijd van gaan. 3. Genootschap, vereeniging, maatschappij. Regle
de —: Gezelschapsrekening. La — de
Jesus : De Jezuletenorde. 4. Afdeeling
soldaten, compagnie. Grandes —s: Vrijkorpsen (14e eeuw) van stroopers. 5. Vlucht
(vogels). Troep (dieren) Betes de —: Jonge
wilde zwijnen. (grap) Je suis bete de —:
Ik wandel niet graag alleen. Compagnon
m.: 1. Makker, kameraad, metgezel. —
de table : Tafelgenoot. — d'armes : Strijdmakker, wapenbroeder. De pair a — avec:
Op gelijken voet met. — de voyage, - de
route: Heisgezel. — d'humanite: Medemensch. 2. (Handwerks)gezel. Drukkersgezel . Metselaarsmaatje. Ganne de —: Lange
omgebogen stok der gezellen. Mere des
—s : Waardin der gezellenherberg. 3.
(Anarchistisch) kameraad. 4. (fig.) Maat,
vent, klant. Un petit —: 'n Man van geringe
afkomst. Un dangereux —: 'n Gevaarlijke
klant. Un gai —: 'n Vroolijke snaak. Un
hardi —: 'n Flinke vent. 5. (p Ian t k.)—
blanc : Avond-. —rouge : Dagkoekoeksbloem.
Compagnonnage m.: Gezellentijd. -vereeniging. (Duitsche) Burschenschaft. Compagnonne v.: (Anarchistisch) vrouwelijk
kameraad.
Comparabilite v.: Vergelijkbaarheid.
Comparable : Te vergelijken. Compa raison v.: Vergelijking. Faire (la) — de:
Vergelijken. En — de : In vergelijking bij.
Par — a: Vergeleken met. Par —: Vergelijkenderwijs. Entrer en — avec: Vergeleken
kunnen worden met. Pieces de —: Vergelijkingsstukken (die echt zijn). Degres de
—: Trappen van vergelijking. Sans —:
Zonder verg.; onvergelijkelijk. — n'es1
pas raison : Een verg. bewijst nog niets.
Comparaitre onov .w . : (Voor den rechter )
verschijnen ; compareeren (notaris). Comparant m. en by .nw . : Verschijnende (voor
rechter, notaris), comparant.
Comparatif by .nw. : Vergelijkend.
m.: -e trap. Comparatiste m.: Beoefenaar
der vergelijkende taal- of letterkundestudie.
Comparativement : Vergelijkenderwijze. —
a: Vergeleken met. Compare : Vergelijkend.
Comparer ov .w.: (met a en ook avec )
Vergelijken. (met a) Gelijkstellen. I se
—: Vergeleken -. Gelijkgesteld worden.
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Comparoir onov .w . : Verschijnen (voor
rechter). Comparse m.: Iem. die een
stomme rol speelt, figurant. (fig.) Iem,
die in een zaak meedoet zonder er in een
rol te spelen. Compartiment m.: Vak,
afdeeling. (Spoorweg)coupó. (beurs) Hoek.
— pour marchandises : Laadruim. — a - of
--couchette: Slaapcoupe. — de co/ire-fort:
Safeloket. Compartimentage m.: Verdeeling in (waterdichte) vakken. Vakverdeeling. Comparution v.: Verschijning.
Mandat de —: Dagvaarding.
Compas m.: 1. Passer. — d' epaisseur ,
- sphertque , de calibre: Kromme p. — a
pointes seches: P. met vaste punten. — a
pointes de rechange: P. met verwisselbare
punten. — a coulisse: Stok = —a Vallemande, - a branches recourbees , - a balustre:
Kniepasser. Par regle et par —, par — et par
mesure : Met angstvallige nauwkeurigheid.
Avoir le — dans l' mil: Een timmermansoog
h. — de cordonnier: Schoenmakersmaat. 2i
— de marine, - de mer : Kompas. —de proportion: Verhoud ingsmaat . 3. (v o 1 k) De beenen .
Compassement m.: Afpassing, -meting.
(f ig.) Zoigvuldige benepen-, afgemetenheid. Comparse: Stijf, afgemeten. Compasser ov.w. : Juist afpassen, -meten.
(z e e v . ) Het bestek uitzetten . (f ig . ) Afmeten . Nauwkeurig regelen (gedrag, woorden ; mijnovens).
Compassion v.: Medelijden, -doogen.
Compatibilite v.: Vatbaarheid voor samenvoeging, vereenigbaarheid . — d 'humeur :
Overeenstemming in humeur. Compatible :
Vereenigbaar, samenpassend. Leurs caractêres ne sont pas —s: Hun k. passen niet bij
elk.
Compatir onov.w.: Medelijden -. Geduld hebben met. Samengaan. Gelijkgezind
zijn. Compatissant : Medelijdend.
Compatriote m.: Land-. Plaatsgenoot.
Compayre m.: (aardk.) Blokveld,
Compellatif : Toesprekend. / m.: Zin
waarin men de oplettendheid inroept van
hen tot wie men zich wendt.
Compendieusement (spr.. -pan-): In
't kort, beknopt. (nieuw; b ij v erg.) Uitvoerig. Compendieux (spr.. -pan-): Beknopt, afgekort. Compendium (spr.. -pindiomm) m.: Leidraad. Kort begrip.
Compenetration v. en -trer (se ) .
(Het) wederzijdsch doordringen.
Compensable : Vereffenbaar. Compen sateur , -atriee : Vereffenend, tegen elk.
opwegend ; (n a t k . ) compensatie- . Droits
—s: Beschermend recht als schadeloosstelling voor zekere verliezen. Pendule —:
Compensatieslinger. / m.: Vereffenaar.
Evenwichtsring. Compensation v.: 1.
Vereffen ing, opheffing, neutraliseering . I/
y a — entre le gain et la perte: Winst en
verlies wegen tegen elk. op. Cela fait —:
Dat weegt tegen elk. op. 2. Schadeloosstelling . 3. Schuldvergelijking . (b e urs )
Cours de —: Koers die voor afwikkeling
van termijnzaken wordt vastgesteld, rescontre. Chambre de — : Clearinghouse,
afrekeningsinstelling. Compensatoire: Ver7effenend (z. eompensateur ) . Compen ser ov .w .: Vereffenen, te niet doen, vergoeden. Opwegen tegen. — les frais en
justice : De kosten over de partijen ver-
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deelen. Pendule Bien -ee : Uurwerk met
compensatieregeling. / se -: Tegen elk.
opwegen. Comperage m.: 1. Peetschap.
2. Knoeierij tusschen handlangers, verstandhouding. Compere m.: 1. Peet. 2.
Kerel, oude jongen. Etre - et compagnon
avec qn: Zeer familjaar met iemand zijn.
Un ruse -: 'n Looze vos. Tout se fait
par - et (par) commere : Alles geschiedt
door kruiwagens. 3. Diefjesmaat, handlanger. 4. (schouwb.) Hoofdpersoon in
een revue (de fin d'annee) . Compere-loriot
(mu. -s-----s) m . : (v o lk ) Wielewaal .
Gezwelletje (aan oog), (plat) strontje.
Competemment: Behoorlijk. Genoegzaam. Als iem. die er over oordeelen kan.
Competence v . : 1. (Rechts )bevoegdhe id .
Decliner la - d'un tribunal: De r. betwisten. 2. Bevoegdheid tot oordeelen. Cela
n'est pas de sa -: Daarover kan hij niet
oordeelen. 3. Man van erkende bevoegdheid • 4. Mededinging . Competent bv.nw.:
1. Die rechtens hehoort ann. Part -e:
Toekomend deel. 2. Bevoegd, gerechtigd
tot oordeelen. Pantie -e: Die het recht
heeft. zich partij le stellen in 't proces.
Age - pour le manage: Leeftijd vereischt
om te kunnen trouwen. 3. Bevoegd, bekwaam . Competer onov .w . : Rechtmatig
toekomen (deel). Behooren tot de bevoegdheid van (rechtbank). Competiteur m.:
Mededinger, concurrent. Competition v.:
Mededinging. - sportive : Sportwedstrijd.
Compilateur m.: Verzamelaar (van
gedeelten uit geschriften). Samenflanser.
Compilation v.: Verzameling (van gedeelten uit geschriften); verzamelwerk. Samenflanssel. Compilatoire : Samenvat tend .
Compiler ov .w.: Verzamelen (teksten).
Samenfla nsen .
Complaignant bv.nw. en m.: Klagende
(partij), klager. Complaindre (se): Zich
beklagen. Complainte v.: 1. Klacht.
Klaaglied (over een slachtoffer, door
liedjeszanger). 2. (recht) Klacht wegens
storing van hezit.
Complaire onov .w . : Bel ieven , ter wil le
zijn. / se - a: Behagen scheppen in, zeer
ingenomen zijn met. se - en : Verliefd zijn
op. Complaisamment : Welwillend. Met
welgevallen. Complaisance v.: 1. Welwillend-, gedienstigheid. Avoir de la -:
Welwillend zijn. Des -s: Beleefdheden.
Basse -, lathe -: Oogendienst. Montrer -,
y mettre de la -: Zich gedienstig betoonen.
Agez la - de : Wees zoo vriendelijk. Billet -;
signature de -: Wissel -; onderteekening
daarop, waardoor men voorwendt iem.
geld schuldig te zijn, ruiter. 2. Ingenomenhe id , welbehagen . (b ij b el) Mettre en qn
ses -s : Welbehagen in iem. vinden. 3.
Toegeeflijkheid . Complaisant by .nw . : 1
Welwillend, inschikkelijk, gedienstig; die
alles door de vingers ziet (echtgenoot); die
alles verdraagt (maag). Se faire le - de
qn : Iem. naar de oogen kijken. 2. Ingenomen, welgevallig. 3. Die 't niet zoo nauw
neemt (godsdienst). / m.: 1. Oogendienaar.
2. (handel) Getrokkene op wien een ruiter
is afgegeven.
Complant m.: Beplanting met wijnstokken. Bail a -: Pacht voor het halve
gewas. Complante : Beplant met wijn-
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stokken . Complanter ov .w . : Beplanten
(met wijnstokken ). Complectif : (p la n tk . )
Omsluitend.
Complement m.: 1. Aanvulsel, toevoeging. Un - d'instruction : Fen nader
onderzoek . (m i 1.) Officier de -: Verlofsofficier. 2. (meetk.) Aanvulling tot 90°.
(rekenk.) - tot 10 of veelvoud daarvan.
(taalk.) Bepaling. - direct : Lijdend
voorwerp. - indirect : Medewerkend -,
oorzakelijk v. Complementaire: Aanvu I lend . Couleur -: , Aanvullingskleur..
Angle -: Complementshoek. Jours -s:
Aanvullingsdagen (om 't Repuhl. jaar
gelijk te maken met 't zonnejaar). Complet
bv.nw.: Vo 1 ledig , -ta 1 I ig ; vo 1 (som ) ;
volkomen, -slagen (nederlaag) ; in vollen
gang (feest). Vol, geheel bezel (tram).
Geheel gevormd (geest). Café -, the -:
K. -; th . met brood enz. Pain -: Brood van
ongebuild meel. Bien - du catalogue :
(Boek) met den c. er bij. Lui, amoureux?
Ce serail -: Hij, verliefd? Dat zou er nog
aan mankeeren. / m.: 1. Pak (kleeren).
Japon met bijbehoorenden mantel . --veston:
Colhertcostuum. 2. Volheid. Voile weerkrachten . Au -: Voltallig ; vol. Au grand
-: Geheel voltallig ; - vol. Completement
bw.: Geheel en al, volkomen. Completement m.: Het voltallig maken, aanvulling.
Completer ov .w . : .Aanvu I len , vo Roo ien ;
volledig maken. Aanzuiveren. Bijpassen.
se -: Aangevuld worden. Elk. aanvullen.
Completif : (taa lk.) Als bepaling dienend.
Complexe : Samengesteld, ingewikkeld,
waarin allerlei eigenschappen zijn. Nombre
-: Getal uit een reeel en een imaginair
gedeelte bestaande. / m.: 1. Samengestelde.
2. Samenvoeging, geheel, complex. 3.
(z ielk.) Verborgen samenstel van onbewuste bezitneigingen, complex. Le d'CEdipe: Het CFA ipus-complex .Complexion
v. : Lichaamsgesteldheid, temperament.
Aard, inborst, humeur; natuur. Complexite v.: Samengesteldheid.
Complication v.: Ingewikkeldheid,
vreemde samenstelling; verwikkeling (intrige ) . Verschillende aard. Samenloop.
Les -s politiques: De p. verwikkelingen.
Des -s dans une maladie : Moeilijkheden
die bij e. z. komen.
Complice bv .nw . en m . : Medeplichtig . -e.
Complieite v.: Medeplichtigheid. Agir de
- avec: Onder ben deken liggen met..
La - du milieu lui manque: De omgeving
werkt niet mee om hem te doen slagen.
Complies v.mv . : (Ka th.) Slotgebeden
(in klooster) , .na de vesper, completen.
Compliment m.: 1. Plechtige toespraak.
Plechtige wensch (door een kind op een
feest), „wenschje". - du Jour de l'An:
Nieuwjaarwensch, -versje. 2. Plichtpleging,
compliment. Faire - de: Roemen. Un
mauvais -: Jets scherps, onaangenaams.
Presenter des -s de condoleance ex qn:
Iem. condoleeren. Je ne vous en Pais pas
mon -: Dat was maar matig. 3. Groet.
Complimenter ov .w . : Fen toespraak richten tot (vorst). Gelukwenschen (met); zijn
medelijden uitspreken (over). Complimenten
maken. Complimenteur m.: Man die van
c. maken houdt. / bv.nw.: Vol vleiende
wellevendheid, complimenteus.
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Complique: Samengesteld , ingewikkeld
Duister. - de: Waarbij nog komt . Compliquer ov .w . : Kunstig samenstellen .
Duister ingewikkeld maken . - sa vie:
't Zich lastig maken. / se -: Ingewikkeld ,
duister -. Erger worden (ziekte, door
bijkomende ) . Nog komen bij . Tout Anglais
se complique d'un homme d'affaires: leder
Engelschman is tevens man van zaken .
Complot m . : Samenspanning, booze
toeleg . Geheime aanslag. Mettre dans le
-: In den aanleg betrekken ; (f ig. ) in
't geheim nemen . Comploter ov .w . : Beramen . I onov .w . : Samenspannen, een geheimen aanslag voorbereiden . Comploteur
m . : Samenspanner .
Componetion (spr . -ponk-si-) v . : (god sd . ) Vrome droef-, boetvaardigheid (over
onze zondigheid ) . (f ig. ) Stille ernst . (v e el
spot) Un air de -: Een godzalig uiterlijk .
Comporte v . : Houten kuip . Comportement m . : Gedrag van een organisme in
zijn omgeving, (Eng. ) behaviour. (f ig . )
Manier van zich te gedragen. Ses -s, son
- : Zijn gedragingen . Comporter ov .w . :
Toelaten , wettigen. Noodzakelijk maken,
vereischen. / se -: Zich gedragen. - (flink )
weren . Aan de verwachting beantwoorden
(schip). (recht) Tel qu'il (se poursuit et)
se comporte: Zooals 't reilt en zeilt.
Composant by .nw . : Samenstellend .Corps
- of - m . : Bestanddeel. Force -e of
Composante v . : Samenstellende kracht,
component . Compose m . : Samenstelling.
Samengesteld woord . - lichaam . - geneesmiddel. I bv .nw . : 1. Samengesteld . Interet
Samengestelde intrest. En raison -e
de : Samengesteld evenredig met. 2. (f ig. )
Gemaakt deftig . Visage -: Gelegenheidsgezicht . 3. (d rukk .) Aaneên Composee v. :
Samengesteld-bloemige plant, composiet .
Composer ov .w . : 1. Samenstellen, vormen,
uitmaken . Etre compose de :Bestaan uit . 2.
(dr u k k ) Zetten. Machine Zetmachine.
3. Vervaardigen, schrijven, maken (boek,
som, thema ) . Schilderen (- un tableau).
Componeeren (muziek) ; op muziek zetten
(lied ) . 4. Regelen . - son air, son visage:
Een gelegenheidsgezicht zetten . ses
m °ours sur qn : Iem . zeden overnemen . I
onov .w. : 1. Zich leenen tot een schikking,
een vergelijk treffen . In slaap sussen (geweten ) . - avec l'ennemi: Over de overgave
onderhandelen. - avec l'inévitable : Zich
gewonnen geven . 2. Componeeren . 3.
Zetten (boek) ) 4. (school) Proefwerk
maken voor de rangnummers. - en grec -;
en version latine : Grieksche opstellen -; Latijnsche vertalingen maken . / se -: 1.
Zich weten te beheerschen, een houding
aannemen . - une figure: Zijn gezicht in
de plooi zetten - qch : Zich iets vormen,
aanleggen , samenstellen . - de: Bestaan
uit. - sur: Zich schikken naar.. 2. (w isk .
en na tuur k . ) Een component vormen.
Composeuse v . : Zethamer . -machine .
Composite by .nw. : 1. L'ordre - of le
Uit verschillende bouworden samengestelde , gemengde orde . 2. Gemengd . (s t e lk )
Samengesteld . Compositeur m . : Componist , -e, toondichter, -es. Letterzetter (typographe). Arbiter die een twist bijlegt
en conscience : Smoutzetter..
(amiable -) .
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Composition v . : 1. Samenstelling, -voeging , ineenzetting, vorming, bereiding,
menging ; het in de plooi brengen (gelaat ) ;
compositie (metaal) sas. 2. (drukk. )
Het zetten (boek ) . Zetsel. Illustratie (in
een boek ) . 3. Samenstelling, verdeeling en
behandeling. D'une savante Volgens
een wet overwogen plan gemaakt. Entrer
dans la - de: (Noodzakelijk)) deel uitmaken
van. 4. Vervaardiging, het schrijven.
Etre dans le feu de sa -: Midden in zijn
werk zijn. 5. Compositie , het maken van
muziek , toonzetting. Compositieleer. . Muziekstuk - poetique: Dichtwerk . 6.
(school) Opstel. Schriftelijk werk voor
de rangnummers , proefwerk . - de prix:
- voor de prijsuitdeeling. 7. (f ig. ) Schikking , overeenkomst, vergelijk. De bonne
Lastig, onMeegaand . De difficile
entrer en -: Tot een
handelbaar. Venir
vergelijk komen . Amener reduire a -:
Doen toegeven . Entrer en - avec l'ennemi:
Over de overgave onderhandelen . -s de
conscience: Gewetensbevrediging. 8. (gesc h . )
Weergeld . Compost m . : Mengsel (meststoffen en aarde ), compost . Compostage
m . en -er ov .w. : 1. (Het) afstempelen
met een verstelbaar stempel. 2. (Het)) bemesten met compost. Composteur m . :
Zethaak . Verstelbaar stempel.
Compote v . : 1. Met suiker gestoofde
vruchten . Fruits a -: Stoofvruchten.
(f ig . ) En Bont en blauw geslagen , vol
kneuzingen ; veel te gaar (vleesch ) . 2.
(soort ) Ragout. Compotier m. : Compoteschaal.
Compound by .nw . onv . : Samengevoegd,
compound .
Comprehensible : Begrijpelijk . Comprehensibilite v . : Begrijpelijkheid . Comprehensif : Veelomvat tend . (o ud ) Begrijpelijk (mensch ) . Comprehension v . : 1.
Begripsvermogen, bevatting. Begrip , het
begrijpen . Avoir la - lente : Langzaam van
begrip zijn. 2. (Begrips )omvang, inhoud .
Comprendre ov .w . : 1. Om- , bevatten ,
inhouden ; bestaan uit. 2. - en , - dans:
Opnemen , inbegrepen doen zijn bij . 3.
Begrijpen, vatten . Verstaan. Se faire -:
Zich verstaanbaar maken. C'est a n'y
rien Daar is geen touw aan vast te
knoopen . / se -: Elk. -. Zich begrijpen.
Begrepen worden. Cela se comprend: Dat
spreekt van zelf,, - is begrijpelijk . Enfin,
je me comprends : Enfin, ik weet wat ik
zeggen wil.
Compresse v . : Compres, omslag ; rot
verbandgaas . Compresseur m . : Toestel
om toe te drukken, - ongevoelig te maken.
Samendrukker. . Rouleau (Aard )rol
weg,wals . Compressibilite v . : Samendrukbaarheid . Compressible : Samendrukbaar . Compressif : Samendrukkend . Mesures -ives : Maatregelen om der regeering
vijandige uitingen te onderdrukken . Cornpression v . : 1. Samen-. In-. (fig. ) Onderdrukking. - en tablettes: Tabletteering.
2. (n i e u w) Bezuiniging, besnoeiing. Cornprime m . : Tablet, pastille. Comprimer
ov .w . : 1. Samen- . Indrukken, Samenper .
sen . A air -6: Luchtdruk- . Front -6: Smal
v. 2. (f ig. ) Bedwingen .
: Met inbeCompris : Begrepen . Y
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Compromettre-Compte-gouttes

grip van. Non -: Uitgesloten. Tout -:
Alles en alles.
Compromettre ov .w . : In gevaar -;
in opspraak brengen, compromitteeren.
Blootstellen. Sante -ise: Gezondheid die
een knak heeft gekregen. / onov.w.: Een
scheidsrechterlijke beslissing inroepen (over
= sur). I se -: Zich blootgeven, zijn
naam eer op 't spel zetten: zich aan
onaangenaamheden blootstellen. ( o u d)
Een schikking treffen. Compromis m.:
1. Het overlaten aan een scheidsrechter.
Mettre en -: Aan een s. overlaten. 2.
Un - (entre, de): 'n Middelding. 3. Geschipper. 4. Dading, vergelijk. Compromission v.: Afwijking van principes. Les
-s: 't Geschipper. Compromissoire :
Clause -: Arbitragebepaling.
Comptabilisme m.: (nieuw) Rekenplichtigheid . Comptabiliser ov .w . : In den
(week) staat verwerken. Comptabilite v.:
Rekenplichtigheid. Boekhouding. „De boeken" . Chef de -: Hoofdboekhouder. - en
partie double: Dubbel boekhouden. Comptable bv.nw.: Rekenplichtig . - de: Verantwoordelijk voor . Machine -: Telmachine .
Piece Stuk voor de rekening en verantwoording. Pieces -s : Kasbescheiden, boeken
en bescheiden. / m.: Boekhouder. Agent
Hoofdb. Officier Officier van admin istratie Comptage m . : Telling. Comptant bv.nw.: Gereed, baar, kontant
(geld). Argent -: Kontanten. Prendre
pour de l'argent Voor goede munt
opnemen. Avoir de l'esprit argent -: Altijd
een gevat antwoord dadelijk klaar hebben.
m.: Gereed geld, kontanten. Operations de
bourse au -: Kontante beurszaken (z.
terme 2). - simple : Contant (met uitstel).
compte : Contant (zonder uitstel).
Compte m . : 1. Be-, (uit )rekening .
(fig.) Opsomming. Getal. Faire le de: Natellen, uitrekenen. ga fait mon
Dat lijkt mij. Cela ne fait pas le -:
Dat klopt niet. Cela ne fait pas -, cela
n'est pas mon -: Dat is niet wat ik zoek.
Savoir le - de ses cols : Weten hoeveel
boorden men heeft. II me Taut mon -:
Ik moet mijn tal hebben. - rond: Ronde
som. z. borgne 2. Selon votre -, a votre
Zooals gij telt; (fig.) naar uw meening.
A ce Als men 't zoo beschouwt.
Le - y est: Het klopt. De - fait, tout
- fait, - etabli: Alles goed geteld; (f ig.)
- wel beschouwd. Faire le - de : Optellen,
de rekening opmaken van. Monnaie de
Rekenmunt. Cela n'est pas de -:
Dat telt niet mee. z. boil 3. Soyons de
bon -: Laat ons onpartijdig oordeelen, eerlijk zijn (z. ook bon bv.nw. 1). (f ig.)
Il en est quitte a bon -: Hij komt er goedkoop af. Donner en -: In betaling geven.
Chacun son -: leder het zijne. Trouver
son - (a qch): Vinden wat men zocht,
- verwachtte; voordeel bij jets vinden.
Faire son - de : Rekenen op. Nous sommes
loin de -: Wij hebben ons verrekend ;
(fig.) wij kunnen het niet eens worden;
wij komen heelemaal niet uit. Ne figurer
que pour -: Slechts gebruikt worden om
de rekening vol te maken; (f ig.) niet van
de voornaamsten zijn. Avoir son -: Hebben wat men wenscht; (spot) genoeg
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hebben (mishandeling ) ; (plat) dronken
zijn ; zijn verdiende loon -, zijn „vet"
hebben. Il a eu son -, it en a eu pour
son -: Hij heeft er van langs gehad, gelust. A -: Op afrekening. -s faits:
Tabel met berekeningen.
2. Rekening, opgave. - d'achat: Inkoopr. - de vente: Verkoopr. -en banque:
Bankr. - (de) cheques postaus: Postgirorekening. Etre en - avec : In r. staan
met. Les -s de l'exercice 1913: De rekening en verantwoording over 't boekjaar 1913, de jaarstukken over 1913. A
ferme: Voor rekening. De - a demi:
Voor gemeenschappelijke rekening. Son
- est regle: Hij heeft zijn verdiende loon;
zijn laatste uur heeft geslagen; 't is mis
met hem. Laisser pour -: (Een koopman)
laten zitten met, de ontvangst weigeren van ;
laten zitten (vrouw). Un laisse pour -:
Een onverkocht artikel, „strop". Rester
pour - a qn : Met iets in zijn maag blijven
zitten; (f ig.) geen succes hebben met.
Mettre qch sur le - de qn : Iem. iets toeschrijven; de schuld schuiven op iem.
Pour mon -: Wat mij betreft, naar mijne
meening. Pour mon -, j'ai deux bocks:
Voor mijn hoofd, moet ik twee potjes bier
betalen. Pour son -: Voor zich. Travailler
-, etre a son -: Niet in loondienst zijn.
Donner son - a: Uitbetalen en wegzenden
(bediende); (f ig.) behandelen, zooals iem.
't verdient. Au bout du -, en fin de -:
Per slot van rekening. Etre a son -: Zijn
eigen vertering betalen. Faire entrer -,
mettre en ligne de -, porter en -: In rekening brengen; (f ig.) rekening houden met.
Tenir faire - de : Rekening houden met;
veel waarde hechten aan, zich bekommeren
om. Tenir les -s: De boeken bijhouden.
Tenir le - de ses richesses : Zijn bezittingen
inschrijven. Solder -,regler un Afrekenen.
Regler son - Afrekenen met. Nous aeons
des -s -, de vieux -s a regler ensemble : We
hebben nog een appeltje te schillen. Porter
au - de, - sur le - de : Op (iem.) rekening
zetten ; (fig. ) toeschrijven . Tenir qn de : Iemand dankbaar zijn voor. Cour
des -s : Rekenkamer. Rendre ses -s:
Rekening en verantwoording doen. Prendre
a son -: Voor eigen rekening koopen;
(fig.) de verantwoordelijkheid op zich
nemen van. On raconte tant sur son -:
Men vertelt zooveel moois van hem. Son
- est bon : Hij zal er van lusten ; die is er
bij. Erreur n'est pas -: Een rekenfout
geldt niet, een vergissing is nooit buitengesloten. z. ami 1.
3. Rekenschap. Demander -: R. vragen.
Avoir des -s a rendre a qn : Iem. r. verschuldigd zijn. Rendre - de: Rekenschap
geven van ; een verslag uitbrengen over;
(mil.) rapport maken van, rapporteeren.
Se rendre - de: Zich rekenschap geven van,
verklaren. rendu: Overzicht, verslag,
aankondiging. Pour - rendu: Ter recensie.
Compte-courant (mu. -s--s) m.: Rekening-courant. Compte-credits (mu .onv .)
m.: Credit-rekening. Compte-ferme bw.:
Op rekening (wat op zicht is). Compte-fils
(mu .onv .) m.: Dradenteller (soort loupe).
Compte-gouttes (mv.onv.) m.: Druppelteller ; -fleschje (flacon -); druppelaar.
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Compte-joint-Concertant

Compte-joint m . : Gezamenlijke rekening.
Compte-matieres m. : Grondstoffenrekefling Compte-pas (mv .onv .) m. : Schredenteller.
Compter ov .w . : 1. (Be )rekenen, (op )tellen . Chacun de ses fours est compte par
un bienfait: I. d. is gekenmerkt door e .
w. A - de ce jour: Van heden at z. brebis
1 en clou 1. Avoir 50 ans bien comptes:
Een goede vijftiger zijn. - les morceaux
qn : tem. kort houden, - de brokken toetellen . A pas comptes : Met afgemeten tred .
1978 francs, sans - les centimes : 1978
frs , ongerekend de c. Sans - que: Daar
komt nog bij dat. 2. In rekening brengen.
3. Uit-, toetellen. 4. (f ig. ) Rekenen, tellen,
schatten. / onov .w . : 1. Rekenen . Qn qui
Bait tem. die op de penning is. Qn
qui depense sans -: tem. die niet op geld
ziet. Donner sans -: Royaal zijn. Il ne
sail nullement Hij kan niet met geld
omgaan . Devoir -, etre oblige de -: Zuinig
aan (moeten ) doen. 2. Afrekenen. Qui compte
sans son hole, compte deux lois: Die buiten
den waard rekent, weet niet wat hij schuldig
is ; (fig. ) men stelt zich aan een misrekening bloot, als men belanghebbenden
niet eerst raadpleegt. 3. Tellen. 4. Rekening houden met. 5. Voornemens zijn,
denken te. - sur: Staat maken op, zich
verlaten op . On peut sur lui : Men kan
op hem aan. 6. Medetellen, -rekenen .
ti an gewicht zijn. Gelden . Cela ne compte
pas : Dat wordt niet meegeteld ; - doet niets
ter zake. / se -: Geteld (kunnen ) worden,
„te tellen zijn" „Neuzen tellen" . (m i 1. )
Aftellen (comptez-uous par quatre). Zich
beschouwen. Les fautes ne s'y comptent pas:
Er zijn daarin ontelbaar veel fouten.
Compte-rendu (mu. -s--s) m. : Overz icht, verslag, analyse. Compte-tours (mu.
ono.) m. : Slagen-, toerenteller. Compteur
m. : 1. Teller (mensch ). 2. Teltoestel ,
registrator, meter, teller. - a gaz,- ()eau:
paiement prealable,
Gas- ; watermeter.
(v o 1 k ) - a sous : Munt (gas )meter . - pour
voitures, - velocipedes : .Afstandswijzer.
Meterhuis (gasfabriek -defabricton: ).
Compteur-verseur (mu. -s--s) m. :
Druppelteller. Comptine v. : Aftelrijmpje.
Comptoir m. : 1. Toonbank. Demoiselle
de -: Winkeljuffrouw. Dame de -: Kashoudster. 2. Handelshuis, -bank . Factorij.
Credietinstelling. Filiaal der Banque de
France . 3. Afdeeling (magazijn). 4. Tentje
(weldadigheidsfeest ) . Chef de -: Hoofdverkoopster. 5. Kartel, trust (- de vente).
6. Reken-, telbord . Comptologie v. :
Wetenschappelijke boekhouding.
Compulser ov.w. : (rec ht ) Nazien.
Naslaan. Compulseur m. : Aandrijver .
Compulsif : Dwingend. Compulsion v . :
Dwang. 't Naslaan. Compulsoire m. :
(recht ) Bevel om kennis te laten nemen
van een stuk of boeken bij derden. Kennisneming daarvan.
Comput (spr. -pule) m. : Tijdsberekeningstabel der veranderlijke feestdagen .
Computation v. : Die berekening. Computiste m. : Hij die dat doet.
Comtal: Grafelijk . Comtat m . : Het
graafschap Venaissin. - Avignon . Comte
m. : Graaf . Stedehouder (latere Romeinen
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en vroege Middeleeuwen ) . (p la t ) Diefjesmaat . Comte m. : Graafschap. Comtepairie (mu .-s--s) v . : Graafschap waaraan
de waardigheid van pair verbonden is.
Comtesse v. : Gravin.
Con ... : 1. (in samenst.) Mede-.
2. (muz.) Met. - amore: Met lust. z.
brio. - anima : Hartstochtelijk - moto:
Levendiger..
Co -national m. : Landsman.
Concameration v . : Vak (schelp ). Gewelfronding . Ruimte tusschen geluidsgolven.
Coneassage m. en -ser ov .w . : (Het)
fijnstampen, kneuzen, breken. Concasseur
m. : Breekmolen (veevoeder ) ; pletmolen.
(Steen )klopper. Wals (cylindre -).
Concatenation v. : Aaneenschakeling.
Coneatener: Aaneenschakelen.
Concave : Hol(rond ). Coneavite v. :
Bonding. Holte.
Coneedant m. : Concessieverleener.. Conceder ov .w . : Verleenen (voordeel), vergunning geven voor. Toegeven (twistpunt ).
Concentrable: Te vereenigen. Concentration v . : Vereeniging in óón punt. Samentrekking (troepen ), vereeniging van
gezag (66n persoon, stad ), bepaling op een
punt (geest, aandacht ) Beperking, afsluiting. Indamping, verdichting. Zwakte
(pots ). Geslotenheid (karakter ). Concentre : Zeer sterk , ingedampt ; zwak
(pots) ; ingehouden (smart ) ; in zich zelven
gekeerd (mensch ; d'un caraWre -);
gloeiend (haat ). Fourrage : Krachtvoeder . Concentrer ov .w Vereenigen,
samentrekken, op 66n punt. vestigen. Beperken , bepalen. Indampen. / se -:
Zich vereenigen ; vereenigd worden ; geheel
in beslag worden genomen (aandacht ). en soi-meme : In zich zelven gekeerd zijn.
Concentrique : Met een gemeenschappelijk
middelpunt. Naar 't middelpunt (beweging ).
-ment bw .
Concept (spr . -septe) m. : (Algemeen)
begrip . Coneeptaele m. : Eicelhouder..
Coneeptibilite v . : Begrijpelijkheid. Coneeptible : Begrijpelijk . Coneeptif : Faculte
-ive: Begripsvermogen, Conception v. :
1. Bevruchting. L'Immaculee C- of La C-:
De Onbevlekte Ontvangen is . 2. Begripsvermogen. Auoir la - vice: Snel begrijpen.
3. Begrip , denkbeeld, opvatting. Vinding
(boek ). 4. Opvatting. Coneeptualisme
m. : Leer volgens welke het algemeene
slechts in onze begripsvorming bestaat.
Conceptuel: 1. Van de bevruchting. 2.
Ontworpen, die een concept vormt. Coneeptus m. : Bevrucht ei.
Concernant vz. : Betrekking hebbend
op, aangaande . Concerner ov .w . : Aangaan, betreffen. Concert m. : 1. Eensgezindheid , overeenstemming. europeen:
Europeesch concert. De -: In gemeen
overleg. Ensemble et de -: Te zamen en
d'eloges, - de benein vereeniging. Un
dictions: Eenstemmige, algemeene 1. ; - z .
2. Samenspel , concert. z . café 2. - de
musique : Muziekuitvoering. - spirituel:
Uitvoering van gewijde muziek. Les -s
des oiseaux : 't Gekweel. --promenade:
Wandelconcert. Concertant : Niet alleen
accompagneerend , conceiteerend . I m. : Uit-
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Coneerter-Con er etiser

voerende. Coneerter ov .w . : Onderling
overleggen, beramen ; ineenzetten (plan ).
(f i g .) Air concerte: Gemaakt, gekunsteld
gelaat. Homme concerte: Gedwongen, stijf
m. / onov .w. : Meespelen, -zingen. / se
-: Samen overleggen. Coneertiste m. en
v . : Concertgever,, -geefster . Concerto m. :
1. Muziekstuk voor een instrument met begeleiding, concert. - pour violon: Vioolconcert . 2. (1 tg .) Stroom, reeks.
Concessif : Toegevend. Concession v . :
1. Afstand. Vergunning -, verlof om over
jets te beschikken, concessie. Graf (- au
cimetiere). - a perpetuite, - perpetuelle:
Eigen graf . 2. Inwilliging, toegeving
(twistpunt). Faire des -s mutuelles:
Van weerszijden wat toegeven. 3. Nederzetting. Concessionnaire m. : Concessiehouder,, rechtverkrijgende. Officieel aangesteld agent, (E n g.) service dealer.
Concessive v. : Toegevende bijzin.
Concetti (enk . : -etto) m .mv . : (Trek
van) valsch vernuft.
Coneevable : Begrijpelijk . Coneevoir
ov .w . : 1. Ontvangen, bezwangerd worden
door. 2. Bedenken, opvatten, uitvinden.
Begrijpen, inzien, beseffen. Conga en ces
termes : In deze bewoordingen vervat. Ainsi
conQu : Van dezen inhoud. 3. Opvatten
(gevoel). I onov .w . : Zwanger worden.
Begrijpen. / se -: Cela se congoit facilement:
Dat is gemakkelijk te begrijpen.
Conehe v. : 1. Baai. 2. Zandige bodem.
Conchite (spr . -ki-) v . : Schelpaarde.
Conehofdal en -Ide (spr. -ko-): Schelpvormig. / v.: (meetk.) Schelp-, halve
rnaanslijn . Conchylicole (spr. -ki-) : Schelpwinnend. Conehylien (spr. -ki-): Schelpen bevattend. Conehyliologie (spr. -ki-)
v . : Schelpkunde. Conehyliologue, -lopiste (spr. -ki-) m . : Schelpkundige.
Concierge m. en v . : Portier, -ster.
Conciergerie v . : Port iersva k . (s o m s )
-mooning. Gevangenis (te Parijs ) .
Concile m. : (Ka th. ) Kerkvergadering,
concilie . Conciliable : Vereenigbaar. Coneiliabule m. : (Verdachte, geheime ) bespreking . Kettervergadering. Conciliaire:
(K a t h . ) Van eene kerkvergadering .
Conciliant : Verzoenend. Verdraagzaam.
Coneiliateur : Bemiddelend. / m . : Bemiddelaar. . Conciliation v.: 1. Bemiddeling, verzoening. Esprit de -: Verzoeningsgezinde geest. 2. Het overeenbrengen
(strijdige Bingen ). Coneiliatoire: Bemiddelend , verzoenend. Concilier ov .w. : 1.
Verzoenen, bevredigen (gemoederen ), bijleggen (twist ). 2. Overeenbrengen, vereenigen . 3. Verwerven (gunst, vriendschap ) . /
se -: Het eens worden. Zich verwerven.
Gunstig voor zich stemmen (- les bonnes
graces de) .

Concis: Bondig, beknopt (schrijver ).
Concision v. : Bondigheid .
Coneitoyen m. : Medeburger .
Conclave m. : Vergadering der kardinalen
ter verkiezing van een paus. Vergaderzaal.
Conclaviste m. : Geestelijke die een kardinaal tijdens 't conclave bedient.
Concluant : A fdoend . Conclure ov .w . : 1 .
(Af )sluiten, aangaan. Eindigen (toespraak ).
2. Besluiten, afleiden, opmaken . / onov .w . :
Eischen (straf ) . Steek houden (redeneering) .
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Conelusie nemen (advocaat, rechter ). Ce livre
ne conclut pas : Er is geen slot aan dat boek .
Pour -: Om er een eind aan te maken. /
se -: Gesloten -. Afgeleid worden. Con-.
elusif : (t a a lk . ) Gevolgtrekkend . Conclusion v.: 1. Slot, einde. -, je perds
mon argent: Het eind van 't lied is dat ...
2. Sluiting (verdrag), voltrekking (huwelijk ) . 3. Gevolgtrekking , besluit . 4. (r echt)
Des -s: Eischen, conclusies. Adjuger ses
-5 a qn : Iem. eischen toewijzen. 5. Gestelde (vraagstuk ) .
Concoction v . : Spijsverteringsproces.
Rijpwording (vochten ).
Coneombre m. : Komkommer, -plant.
- a noyau: Sponsk. - serpent: Slangk.
d' one: Wilde komkommer..
Concomitance v . : Gelijktijdig bestaan,
samengaan. Concomitant: Bijkomstig, gelijktijdig. Sons -s: Bijtonen . Grace -e:
Genade, die tijdens de behandeling werkt.
Concordance v. : Overeenstemming. Aanslu iting (treinen ) . (t a a lk . ) Syntaxe de
-: Regels voor de overeenkomst der woorden . - des temps : Opeenvolging der tijden.
Table de -: Register. Overeenkomst der
vier Evangelien. Alphabetisch register op
woorden en spreuken in den Bijbel. Concordant: Overeenstemmend. Eendrachtig.Concordat m. : 1 . Overeenkomst tusschen paus
en staat . Le -: 't Concordant van 1801.
2. (r e c h t) Accoord in een faillissement.
Coneordataire: 1. Die 't Concordant van
1801 goedkeurt . 2. Wiens faillissement
door een accoord is geeindigd. Obligation -:
Door een accoord ontstane schuldbekentenis.
Concorde v . : Eendracht, -stemmigheid.
Coneorder onov .w . : Eendrachtig leven.
Kloppen. overeenstemmen.
Coneourant : Samenloopend. Concourir
onov .w. : 1. Samenloopen, -vallen (tijd ).
2. - A: Medewerken -, bijdragen tot. 3.
Mededingen, gelijke rechten hebben op.
4. Wedijveren, aan een wedstrijd -, prijsvraag
deelnemen . Etre admis a -: Aan een vergelijkend examen mogen deelnemen. Concours m. : 1 . Samenloop (menschen ), -strooming, -trefling, ontmoeting. Point de -:
Snijpunt. 2. Samenloop (omstandigheden).
3. Hulp, medewerking, steun . 4. Wedstrijd . Prijskamp . Vergelijkend examen.
Mettre au -: Een prijsvraag uitschrijven
voor ; een vergelijkend examen houden
voor ; een oproeping doen voor. Mise au
-: Uitschrijving van een prijsvraag. agricole , - regional: Landbouwtentoonstelling met prijzen. Le - general: 't Vergelijkend examen tusschen de beste Fr.
gymnasiasten. Bete a -: Opgestoomd leerling. Hors -: Buiten mededinging. - dihpique : Paardententoonstelling en -wedstrijd.
Concrescence v . : Vergroei ing . Concrescent : Vergroeid. Conereseibilite v.
en -ible bv.nw.: Stolbaar(heid).
Coneret bv .nw . : 1. Vast (stof ) ; .9:estold.
2. Die iets werkelijks uitdrukt (z. abstrait
2 ) . Conereter ov .w. : Vast-, hard maken. I
se -: - worden. Concretion v. : 1 . Het
vast worden, stollen. 2. Verharding, samengroeiing . - arthritique: Jichtbuil. - biliaire : Galsteen. Coneretionner en -iser
ov .w . : Vasten vorm geven aan. / se -:
Vast worden, vasten vorm aannemen .
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Concubin-C onductance

Concubin by .nw . : (gesch.) Met een
vrouw ongehuwd samenlevend. Coneubinage m. : Samenleving van ongehuwden.
( g esch.) Halfhuwelijk. Concubinaire m.:
Man, die met een vrouw ongehuwd samenleeft . Concubinat m. : Halfhuwelijk. Concubine v. : Bijzit. Vrouw die in concubinaat
leeft tbij de Rom. ). Concupiscence v . :
Zucht naar zingenot. Vleeschelijke, zondige
begeerten (- de la chair). Concupiscent:
Vol zondige lust. Coneupiseible: (oud))
Die de lust opwekt. Appetit -: Zondige
lust.
Concurremment : 1. Te zamen, gelijktijdig. 2. (recht) Met dezelfde rechten.
3. Om strijd met. Concurrence v. : 1.
Ge lijkhe id . (K a t h . ) - d'offices: Samenvallen van diensten. Jusqu' a - de: Tot
een bedrag van hoogstens. Jusqu 'et - due:
Tot 't verschuldigd bedrag. Exercer -:
Gelijkgesteld zijn. 2. Wed-, naijver, mededinging. Etre en - pour: Mededingen naar.
Etre en - avec: In strijd zijn met. 3.
(ha nde 1) Concurrentie. Defiant Joule -:
Sterk concurreerend. Soutenant la -:
Concurreerend. Pouvoir soutenir la - :
Kunnen concurreeren. Faire - a, entrer
en - avec = Concurrencer ov .w . : Concurrentie aandoen. Etre -ce de: De mededinging ondervinden van. Concurrent
m. : Mededinger. (h a n d e 1) Concurrent. I
by .nw . : Samenwerkend. Die met elk.
wedijveren. Die elk. ontmoeten (krachten).
Jours -s: D . die 't jaar boven de 52
weken heeft. Concurrentiel : Concurreerend.
Concussion v. : Afpersing (door ambtenaar ), knoeierij . Coneussionnaire m. :
Knoeier, afperser. / b y .nw . : Knoeiend.
Condamnable (spr . -dana-) : 1. Strafbaar. 2. Afkeurenswaardig. Condamnation (spr . -dana-) v . : 1. Veroordeeling,
vonnis. Passer -: Toegeven, dat men op
een punt zal worden veroordeeld ; (fig. )
schuld -, ongelijk erkennen ; (so ms) niet
meetellen. Accepter -, subir -: Zich neerleggen bij 't vonnis, niet in appel gaan.
Les --s: De boeten en kosten. 2. Straf.
3. Berisping. 4. Verbod (boek), verwerping (leer)). Etre la - de qch : lets geheel
to niet doen, - ondersteboven werpen.) 5.
(z e e v . ) Afkeuring . Condamne (spr . -dane-)
m. : Veroordeelde . Condamner (spr. -dane-)
ov .w . : 1. Veroordeelen ; verwijzen (in de
kosten ) . 2. Strafbaar stellen (de wet).
3. Verbieden (boek ), verwerpen (leer)).
4. Dwingen, noodzaken. - au silence:
't Stilzwijgen opleggen. 5. Laken, misprijzen . Cet aveu le condamne: Deze bekentenis doet zien, hoe slecht hij is. Cette
doctrine est condamnee par ses consequences:

De gevolgen dier leer doen zien hoe verkeerd
zij is. 6. Opgeven (zieke ). Afkeuren (schip ) .
Dichtspijkeren. -metselen (deur, venster ).
Werken op (deel van slot ). - sa porte:
Zich niet thuis geven. / se -: Zich veroordeelen. - vrijwillig (een stráf) opleggen.
Zijn gedrag zelf afkeuren.
Condensabilitê v . : Verdichtbaarheid.
Condensable : Verdichtbaar. Condensateur m. : Toestel waarin electriciteit wordt
vereenigd, condensator . Condensation v . :
1. Verdichting (gas, damp ). Vereeniging
(electriciteit). 2. Aansluiting (gelederen ).
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Condenser ov .w. : 1. Verdichten, samenpersen. Opeenhoopen. Verduurzamen. 2.
Opeensluiten. (f ig.) Beknopt weergeven ;
samenvatten. / se -: Verdicht worden.
Zich in gesloten colonnen opstellen. Zich
vereenigen • Condenseur m.: 1. (Stoom )koeler . 2. Condensator .
Condescendance v. : Toegeeflijk-, genadige inschikkelijkheid. Avoir de la -:
Toegeeflijk zijn. Condescendant : Toegeeflijk , inschikkelijk. Condescendre onov.
w. : Toegeeflijk zijn (voor ) ; zich wel verwaardigen (om). - aux /aiblesses de:
Een weinig door de vingers zien bij.
Condigne: Die de daarvoor gestelde
belooning verdient. Condignite v. : Gelijkwaardigheid tusschen werk en verdienste.
Merile de -: Verdienste overeenkomstigde door God gestelde orde.
Condiment m. : Toekruid, kruiderij.
Condimentaire : Kruiderijachtig, als toekruid . Condimenter ov .w. : Kruiden .
Condimenteux: Kruidig, specerij-.
Condiseiple m. : Medeleerling, schoolmakker..
Condit m. : Met suiker ingemaakte vrucht ,
enz .
Condition v.: 1 . Staat, aard, hoedanig-,
omstandigheid. 2. Toestand, lot. La -, noire
- humaine: Ons lot als mensch, condicio
humana. 3. Stand, geboorte, afkomst. De
-: Van aanzien, - stand, - adel. De libre : Vrijgeboren .4. Rechtstoestand. Suivre
la - du maxi . 5. Voorwaarde , bed ing ; eisch .
Kwaliteit. Eire dans de bonnes -s pour :
Een goede gelegenheid hebben om. Faire
ses -s : Zijn eischen stellen. - des soies;
- des laines: Normale toestand van gewicht
en lengte van z. ; - w. - sine qua non:
Onvermijdelijke voorwaarde. A -, sous -:
Voorwaardelijk (koopen ) ; op zicht (zenden),
in commissie (idem). A - que, a - de:
Op voorwaarde dat, - van. 6. Betrekking,
dienst. Se mettre en -: Zich verhuren(als
dienstbode ) . 7. Zijdedrogerij. 8. Cheval
en (bonne) -: P. dat in goeden physieken
toestand is. Etre en -: Zich flink voelen ;
goed getraind zijn. Conditionne : 1. Bedongen, in den toestand. Mal -: Slecht,
prullig . Bien -: Goed , deugdelijk ; flunk;
goed verpakt. Sottise (bien) -e : Groote
dwaasheid . 2. Onderworpen aan. Bestemd
door (orgaan ). I m. : Le -: Het bestemde.
Conditionnel: Voorwaardelijk . I m . : (t a a 1k . ) -e wijs. Vrijwilliger voor den tijd
van een jaar. (godsd.) Gebeurlijkheid.
Conditionnellement : Onder zekere voorwaarden . Op proef .
Conditionnement m.: Het drogen (zijde ).
Verpakking. Conditionner ov .w. : 1. Aan
zekere eischen doen beantwoorden. 2. Een
voorwaarde zijn voor, bedingen. 3. Drogen
(zijde ) . 4. (n i e u w) (Lucht) verzorgen.
Condoleanee v. : Rouwbeklag.
Condominium (spr . -iomm) m. : Gezamenlijke regeering.
Condor m. : Condor (gier der Andes).
Condottiere (spr . -iere) m. : Hoofd van
huurtroepen (Italie). (fig.) Brutaal overweldiger .
Condouloir (se): (oud) Zijn medelijden
betuigen.
Conductance v. Geleidingsvermogen.
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Conducteur-Confession

Conducteur m.: 1. Geleider, leidsman.
-demultschax:
Muilezel-; kameeldrijver. - du requin: Loodsmannetje.
2. Conducteur. 3. Leider (van werk).
Drukker. - de travaux: Opzichter, werkbaas. - des ponls et chaussees: Opzichter
bij den waterstaat. - de navires : Cargadoor.
- de machine: Machinegeleider. 4. Geleider
(warmte, electriciteit). Ader (in kabel).
d'induit: Ankerdraad . bv.nw.: Geleidend. Fil - : Geleidraad. Avoir perdu
le fit -: Den draad kwijt zijn. La terre est
mauvaise -trice: De a . is een slechte (warmte )geleidster. (drukk.) Points -s: Geleipunten, uitpunting in een tabel. (muz.)
Theme Leidmotief. Conductibilite v.:
Geleidbaarheid (- thermique), geleidend
vermogen. Conductible: Geleidend. Conduction v.: Het pachten. - geleiden. (warmte, geluid). Conductivite v.: Geleidend
vermogen.
Conduire ov .w. : 1. (Ge)leiden, brengen,
vergezellen, voeren. z. autel 1. Mennen.
Chauffeeren, besturen. Sturen (z. barque).
Vervoeren. Drijven (kudde ). Leiden (water).
Onderhouden (bosch). - la main -, la plume
de qn : tem. pen besturen.
qn a sa perte:
Tern. in 't ongeluk storten. Savoir
(une
voiture): Kunnen mennen ; - chauffeeren.
le pinceau : 't Penseel hanteeren. - a
la perfection: Voltooien, -maken. - a
sa fin: Voleindigen. 2. Besturen, leiden.
Aanvoeren, 't bevel voeren
Regeeren
over ( y olk). Toezicht houden op, in orde
houden . (o u d ) Opkweeken , verzorgen .
Bedienen (toestel). Dirigeeren (orkest).
Doorvoeren (intrige, karakter). Afwikkelen
(gesprek). L'amiti8 le conduit: Hij laat
zich door vriendschap leiden. Une piece
Bien conduite: Een stuk dat goed in elk.
zit. / onov.w.: Leiden. Den weg banen
tot. / se -: 1. Zich gedragen. 2. - laten
leiden. 3. Bestuurd worden. 4. Zijn eigen
wjl volgen. Conduiseur m.: Aanwijzer
(houtverkoop). Conduit m.: Buis, pijp,
Boot, kanaal ; geul (- souterrain). (z e e v )
Steekblok. - auditif Gehoorbuis.
Conduite v.: 1. (Bege)leiding, het wegbrengen. Faire la Uitgeleide doen,
wegbrengen. Faire un pas de - a: Een
Bind wegbrengen. (gra p ) Faire une rude
- a qn : Iem. er uit trappen. 2. Bestuur,
leiding, bevel, regeering, opzicht. 't Besturen (van auto b.v .). Prendre la - de:
Zich met de leiding belasten over. - de
1' 6tat: Regeering. La - d'un procés: Het
voeren v. e. p. 3. Etre chargé de la - d'un
jeune prince : Toezicht op de zedelijke
handelingen h. v. e. v. 4. Plan (kunstwerk). Gedrag. Avoir de la Zich
goed gedragen. Sans -: Van een slecht
gedrag. Il manque de
Hij is 'n losbol.
Tenir une certaine Zekere gedragslijn
volgen. 6. Pijpleiding. - d'eau, - de gaz:
Water-; gasleiding. 7. Groote buis, waterloop. 8. (n ieuw) Sturen, besturen. droite: Stuur(inrichting) rechts.
int6rieure: Stuur onder de kap.
Conduplique : (plantk.) Overlangs toegevouwen.
Condyle m.: Gewrichtsknobbel. Gelidknoop . Condylome m.: Knobbelgezwel.
Cone m,.: 1. Kegel, (techn.) conus ;
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trechter ; kegelschijf. En (forme de) -:
Kegelvormig.
tronqu8, tronc de -:
Afgeknotte - de lumiere, d'ombre:
Licht-; schadhwkegel. - de choc: Schokbuis.-d'alarme: Stormsein. d'embrayage:
Conus (auto). 2. Suikerbroodvorm. Kegelvrucht ; dennenappel. Hopbloesem. Kegel
(schelp). Zetpil.
Confabulation v . en -ler onov .w . :
(oud ) (Het) gezellig praten, - kouten.
Confection v.: Samen-, opstelling, houw,
aanleg; vervaardiging. Gemaakt pak kleeren, „pakje". Damesmantel. Chaussures
de -: Gemaakte schoenen. (grap) Poesies
de --: Bestelde poezie. Confeetionner ov.
w.: Vervaardigen, samen-, opstellen. Vetements -es: Gemaakte k. Confectionneur,
-euse: Maker. Maakster. Confectiewerker.
Confederal: Van den bond. Confederatif : Bondgenootschappelijk. Confederation v . : 1. (Staten )bond . - helvaique:
Zwitsersch eedgenootschap. - germanique:
Duitsche bond. 2. (Werklieden)verbond.
Confedere m . : Verbondene (gesch. )
Aanhanger der Zuidelijke Staten. Confederer ov.w.: Tot een bond vereenigen.
se -: Een (staten)bond vormen.
Conference v.: 1. Beraadslaging, samenspreking, conferentie. Salle des -s:
Leeraarskamer. 2. - de droit: Oefeningen
in 't pleiten voor jonge advocaten. 3.
Les in de godsdienstleer. 4. Lezing, voordracht. Dispuutgezelschap. 5. Privatissimum. Les, bijeenkomst, werkcollege onder
leiding van een Maitre de -s : Lector. Maitrise de -s : Lectoraat. -s pratiques : Seminarie (op de Universiteit). 6. Vergelijking
(teksten). Conference-promenade (mv.
-s--s) v.: Wandelvoordracht, museumrondgang. Conferencier m.: tem. die
lezingen, voordrachten houdt, spreker.
Voorzitter eener beraadslaging. / bv.nw.:
Als van een voordracht. Conferer ov.w.:
1. Vergelijken. 2. Toekennen, verleenen,
schenken, toedienen. Verleenen (van waardigheid). Toedienen (doop) . f onov .w.:
Beraadslagen. / se -:. Verleend worden.
Confervacees v .mv . : Draadwieren . Conferve v.: Flap (in sloot).
Conies, -esse : Boetvaardig. Confesse
v. : Biecht. Aller a -: Gaan biechten.
Confesser ov .w . : 1. Bekennen , -lijden ,
opbiechten. - la dette: Eerlijk alles opbiechten. 2. (Ka th.) (0p)biechten. 3.
qn: lem. de biecht afnemen; (f ig. ) iem.
zijn geheim ontfutselen, jets uit iem.
krijgen. C'est le diable Dat is onbegonnen werk; men krijgt geen woord uit
hem. 13 8che confessê est a demi pardonn8:
Een beleden fout is reeds half vergeven.
4. Openlijk belijden (geloof ). - le nom
de Dieu, - Jesus-Christ : Verklaren dat
men een Christen is. / se -: Biechten.
Zich verklaren, erkennen. - de: Belijden.
Confesseur m.: 1. Biechtvader. Eveque
Belijder. 2. Belijder (eerste Christenen).
Edouard le C .: E. de B. Confession v.:
I. Bekentenis, verklaring; eerlijke biecht.
2. (Kath.) Biecht. auriculaire: Oorbiecht. z. , billet 4. On lui donnerait le
bon Dieu sans -: Men zou 't meest onbepaalde vertrouwen in hem stellen. Faire sa
Biechten. - aux laiques: Leekebiecht.
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Confessionnal -Conformer

3. Geloofsbelijdenis. Confessionnal m.:
Biechtstoel. Ziekestoel. Confessionnaliser
ov.w.: Tot een zaak van geloofsbekdenis
maken. Confessionnalite v.: Confessioneel
karakter. Confessionnel: Van de geloofsbelijdenis. Van een bepaalde godsdienstige
richting . Confessionniste m . : (ge s c h . )
Lutheraan van de Augsburgsche Confessie.
Confetti m.mv.: Schijfjes papier. Harde
balletjes van gips.
Confiance v.: 1. Vertrouwen. - en
soi : Zelfv. Place de -: Post van v. Homme
de -: Man van vertrouwen. De -: Vol
goed vertrouwen (in iem. eerlijkheid).
En -: Vertrouwelijk. Faire - a: Vertrouwen, vertrouwen stellen in, - op, niet
wanhopen aan. Etre -, se Irouver en avec: Vertrouwelijk spreken met. Entrer
en - avec: Eerlijk zijn tegenover. Y alter
de -: Niets kwaads vermoeden. -I Heb
maar vertrouwen in mij. J 'ai - que : Ik
vertrouw dat. 2. Vrijmoedigheid. 3. Verwaandheid. Confiant : Vol vertrouwen.
Goedgeloovig (trop -) . Vol zelfvertrouwen. Verwaand, driest. Vol goed vertrouwen. - dans : Vol vertrouwen in.
Confidemment : In vertrouwen. Confidence v.: 1. Vertrouwelijke mededeeling.
Faire - de qch a qn : Iem. iets in vertrouwen
meedeelen. Mettre qn dans la -: Iem. in
't vertrouwen -, 't ,geheim nemen. Tenir
un benefice en, - par -: Een prebende heimelijk, onrechtmatig bezitten. En -: Vertrouwelijk . 2. (v r o e ger ) Vertrouwen . Confident m . : Vertrouweling ; (schouwb.)
vertrouwde. Confidentiaire m.: 1. Iem.
die een prebende heimelijk bezit. 2. z.
fiduciaire. Confidentiel en -lement : Vertrcuwelijk . (o p s c h r i f t) -le : Vertrouwelijk.
Confier ov .w . : Toevertrouwen , overlaten. I se -: Toevertrouwd worden. Zijn
hart uitstorten. Elk. vertrouwelijke mededeelingen doen. se - a, en, sur: Zich
verlaten op, zijn vertrouwen stellen in.
Configuration v.: Vorm, bouw. Plaatsing. Lijnenflguur die aan bepaalde eischen
voldoet. Onderlinge stand (b.v. van planeten). Configurer ov .w.: Vormen, een
gedaante geven aan.
Confinement m . : Opsluiting . A fzondering. Confiner ov.w.: Begrenzen. Opsluiten. Afzonderen. Une atmosphere -ee: Een
beperkte a. / onov .w. : - a : Grenzen aan.
I se -: Zich (uit de wereld) terugtrekken,
- afzonderen. (f ig.) Zich uitsluitend beperken (tot ) . Confins m .mv . : Grenzen . Aux
- de la terre: Aan 't uiteinde der wereld.
Confire ov .w . : Inleggen, -maken, konfijten. - au soleil: Rijp doen worden.
Inzouten. - des peaux: Hoiden
-ausel:
in de zwelpap leggen, - confijten.
Confirmatif : Bevestigend, -krachtigend.
-de: Dat bevestigt. Etre - de : Bevestigen.
Confirmation v.: 1 . Bevestiging, -krachtiging (vonnis); goedkeuring (akte); sluitbriefje (verzekering; - de placement). 2.
Bewijsvoering (in rede ) . 3 . (K a t h .) Vormsel .
(soms, Prot.) Bevestiging. Confirmer
ov .w . : Bevestigen , bekrachtigen . Versterken
in, kracht bijzetten aan. Bestendigen als.
(g en e es k .) Na diagnose vaststellen . (K a th . )
Vormen, 't vormsel geven. (f ig . ; gr a p )
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Een oorveeg geven. / se -: Bevestigd worden. Toenemen. Zich vaster houden aan.
Confiscable : Dat verbeurd verklaard
kan worden. Wiens goederen kunnen verbeurd verklaard worden. Confiscation v.:
Verbeurdverklaring. Aanhaling. Het verbeurdverklaarde.
Confiserie v.: Suikerbakkerij, taartjeswinkel, theehuis. -sberoep. Suikergoed. Inmaak . - de chocolat: Chocoladewinkel.
Confiseur m . : Su ikerbakker . (f i g. ) Zoetsappig mensch. Confisquer ov .w. : Ver.,beurdverklaren , beslag leggen op . (school)
Inpikken, afnemen. (Iem.) geheel in beslag nemen.
Confit m.: Zemel-, zuurpap (leerbewerking). - d'oie: In vet geconserveerde
stukken gans. - de tomate : Tomatenpurée . I bv .nw . : Geconfijt . (f ig . ) Vroom,
zalvend (coon, gelaat). - en douceur :
Suikerzoet. - en devotion : Fijn vroom,
godzalig. - en : Vol van, doordrongen
van; vast overtuigd van.
Confiteor (spr. -teor; m y . on y .) m.:
(Ka t h . ) Zondenbelijdenis (gebed ) .
Confiture v.: Vruchtengelei, jam. Con fiturerie v.: Jamfabriek. 't Jamkoken.
Confiturier m.: Konfijtverkooper. Jampot.
Conflagration v.: Groote brand. (fig. )
Groote volkenstrijd. Beroering.
Conflit m.: 1. Strijd, botsing. - a
main armee: Gewapend conflict. 2. Twist,
strijdigheid van meening (tusschen staatslichamen). - de juridiction : Twist tusschen
rechters over het beslissen eener zaak. Tribunal des -s : Gerechtshof, dat de conflicten tusschen de burgerlijke en de administratieve rechtspraak oplost.
Confluent m.: Samenvloeiing (plaats).
/ bv.nw.: Samenkomend, -vloeiend. Ineenloopend (puistjes). Vergroeid met den steel
(bladeren ) . Confiner onov .w . : Samenvloeien.
Confondre ov .w . :1 . (Ver )mengen . Bijeenvoegen ; doen samensmelten (stemmen).
2. Verwarren, Il est confondu dans la pule:
Hij gaat in de menigte verloren. - la voie:
Het spoor bijster maken. La nuit confondait
nos coups: De duisternis belette ons te
zien wien wij troffer'. 3. (f ig.) Verlegen
maken,doenverstommen.Verijdelen (plan).
Vernederen, te schande maken. Ma raison
en a tie confondue: Mijn verstand is daardoor geheel in de war geraakt. Cela me
confond, c'est -ant: Daar sta ik versteld
van. V otre bonte me confond: Uw g. maakt
me verlegen. / se -: Zich vermengen,
ineenloopen. Verward -, voor elk. aangezien -. Verlegen worden. Samenvallen
(straf). - en excuses : Zich uitputten -,
zich verliezen in e.
Conformateur m.: Hoedenvorm om
maat te nemen.
Conformation v.: Inrichting, bouw.
Vice -, defaut de -: Lichaamsgebrek.
Conforme : 1. Gelijkvormig; -luidend
(copie). Pour copie -: Voor eensluidend
afschrift. 2. Overeenkomstig. Etre — a:
Overeenkomen met. Etre -s : Kloppen
(boeken). Passer ecritures -: Overeenkomstig boeken. Conformêment: Overeenkomstig. Conformer ov .w . : 1. Vormen
(gestalte). Bien conforme: Welgeschapen.
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2. - a: Inrichten schikken naar, in
overeenstemming brengen met. - ses
ecritures: Overeenkomstig boeken. I se
Zich schikken. - regelen. Se - a la
loi : Den wettelijken weg bewandelen.
Conformisme m.: Meening -, leer die
het eenmaal aangenomene en het bestaande
eerbiedigt, omdat het z66 goed is. Conformiste m.: Belijder der Eng. Staatskerk.
Voorstander van conformisme. 1 by .nw.:
Die dit voorstaat. Conformite v.: 1. Overeenstemming, gelijkvormig-, gelijk(aardig)heid. Etre en - de sentiments avec: In
gevoelens overeenstemmen met. 2. Onderwerping (aan wet). En - de: Overeenkomstig, volgens.
Confort (spr. -for) m.: Gemak, gerieflijkheid. (vroeger) Hu1p. Confortable by.
nw.: Gemakkelijk, aangenaam, „lekker".
Gezeten (burger). Die goed in haar vleesch
zit. Gezellig (buikje). Goed verzorgd
(eten). m.: Comfort, gemak, gerieflijkheid.
Groote, opgevulde leunstoel. Dikke huispantoffel. -ment bw. Confortant, -atif
bv .nw. en m.: Versterkend (middel).
Travail -alit: Hechtermaking (huis). Confortation v.: Versterking. Conforter ov.
w . : (Ver )sterken .
Confraternel, -lement : Ambtsbroederlijk, collegiaal. Confraternite v.: Collegialiteit. Confrere m.: Vakgenoot, collega,
medelid. Lid eener Confrerie v.: (Vrome)
broederschap, gild. Begrafenisfonds, -bus.
Entrer dans la (grande) Trouwen; 66k
bedrogen worden door zijn vrouw.
Confrication v.: Fijnwrijving.
Confrontation v . en -ter ov .w . : (Het )
tegenover elk. stellen. (Het) gelijktijdig
verhooren. (Het) vergelijken (schrift).
(oud) (Het) grenzen. Se -: Over elk. gaan
staan.
Confus: 1. Verward, Onduidelijk, on.verstaanbaar (fig. ) Verward, onbegrij pelijk ; vaag. 2. Verlegen, beschaamd.
-ement bw.. Confusion v.: 1. Verwarring,
wanorde, ongeregeldheid. La - des langues:
De (Babylonische) spraakverwarring. En
-: V erward, dooreen. 2. Verwisseling
(datum, naam). Commettre une - : Een
vergissing begaan. 3. Verlegen-, beschaamdheld, schaamte. Tourner a la - de : Doen
beschaamd staan. Plonger dans la -:
Diep beschaamd doen staan . 4. Overvloed.
En - (z. 1): In -. 5. Vermenging (schuld);
samenvalling (straf). - mentale : Zinsverbijstering . Confusionnel : Z insverbijsterend
Confusionnisme m Systematische janboel.
Confutation en -er z. refutation en -er.
CongaTe v.: Inlandsche bijzit, „snaar".
Conge m.: 1. Romeinsche maat van 4- 3
L., congius. 2. Ertsbak, -maat.
Gouge m.: 1. Verlof (om to vertrekken).
Ontslag. Afscheid. Vacantie, verlof. Donner
- a (z. 3).: Verlof geven ; vrijaf g.; een
blauwe scheen laten loopen; wegzenden
(bediende); (fig. ) de deur wijzen. Audience
de -: Afscheidsaudientie. Prendre -:
Afscheid nemen. Etre en —, avoir -:
Verlof vacantie hebben. Se faire mettre
en -: Verlof vragen. C'est demain -:Morgen is er geen school. Avoir son -: Ontslagen zijn. 2. Diensttijd (soldaat). Faire
un second -: Bijteekenen. 3. Huuropzeg-
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ging. Donner -: De huur opzeggen ; (f ig.)
verlaten J'ai regu -: Men heeft mij de
huur opgezegd. 4. Zee-, scheepspas. 5.
Uitslagbiljet (z. ook acquit 2). 6. Verlof,
toestemming. 7. (bouwk.) Aanloop. d'en bas: Afloop. Congeable : Door den
landheer ieder oogenblik opzegbaar. Congediement m.: Huuropzegging. Afdank ing . Wegzending . Congedier ov .w . : Wegzenden, afdanken ; een afscheidsaudientie
geven aan ; afwijzen (vrijer). Doen blijken
dat iem. wel gaan kan.
Congelable : Bevries-, strembaar. Congelateur : Vries-. I m.: IJsmachine. Congelation v.: Bevriezing, stremming, het
bevriezen. Bevroren toestand. (nieuw) Bevriezing (kapitaal). Point de -: Vriespunt . Congeler ov .w . : Doen bevriezen,
(soms) - stollen. (nieuw) Bevriezen (kapitaal). Viande -ee: Bevroren vleesch. / se
Bevriezen, stollen.
Congenere by .nw : Gelijkslachtig , -soortig. Stamverwant (woord, taal). Gelijkwerkend (spier). / m.: Geslachtgenoot.
Stamverwant woord. V erwante stof. Congenial : Met iem. geest overeenstemmend.
Congenital : Aangeboren. Congenitale
ment : Van huis uit.
Congestif : (Bloed )aandrang veroorzakend. Congestion v . : (Bloed) aandra ng
pulmonaire: - naar de longen. Congestion ner ov.w.: 1. Bloedaandrang veroorzaken
bij, in. Face -née: Verhit gelaat. - par le
froid: Door de koude bevangen. 2. Opstopping veroorzaken in. / se -: (Bloed)aandrang krijgen.
Congiaire m.: Uitdeeling aan de armen.
Conglobation v.: Opeenhooping van
bewijsgronden . Conglober ov .w . : Opeenhoopen. Feuilles fleurs -bees: In een bal
staande b. Conglomerat m . : (a a r d k . )
Samenvoeging van minerale overhlijfselen.
Conglomerer ov .w . : Samenhoopen . Glandes -rees : Klierlichaam.
Conglutinant of -glutinatif : Samenhechtend ; lijmig makend. Conglutination
v. en -glutiner ov.w.: (Het) lijmig -,
kleverig
dik maken. / se
- worden.
Congolais m.: Bewoner van den Kongostaat . I by .nw . : Kongoleesch . Congolo
(in samenst.) Kongo-.
Congratulation v.: Gelukwensch. Con gratulatoire : Gelukwenschend. Congratuler ov .w . : Gelukwenschen .
Congre m.: Zeeaal.
commun : Spitsmuil.
Congreage m . en -er ov .w : (Het )
trenzen. Congreganiste m.: Lid eener
congregatie. / by .nw.: Die tot een c.
behoort. Ecole -: School door geestelijken
bestuurd, broeder-, zusterschool. Congre gatif : Samenvoegend, aanhechtings-. Con' gregation v.: 1. Door den paus erkende
geestelijke vereeniging. 2. Vereeniging
van niet-geestelijken, die goede werken
doen. 3. Door den paus ingestelde raad
van geestelijken. - de l'Index: Raad die
de boeken op den Index plaatst. 4. (f ig.)
La - des fideles: De Kath. kerk. 5. Kampong.
Congres m.: Vergadering, die beraadslaagt over iets. Gezantenvergadering.
Volksvertegenwoordiging der Ver. Staten.
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Congressiste-Connaitre

Nationale vergadering in Frankrijk. Congressiste m.: Congreslid.
Congru: Juist passend, voldoend. Toereikend . Grace -e : Toereikende genade.
Portion -e: Deel van 't tiendrecht, dat
de pastoor ontving ; (f ig. ) mondjesmaat.
(fig.) Reduire qn a la portion -e: Iem.
juist genoeg geven om te kunnen Leven.
Congruent : (o u d ) Passend . Congruiste:
Die 't tiendrechtdeel ontving. Congruitê
v.: Geschikt-, passendheid. Congrilment :
Passend, behoorlijk. Juist, fatsoenlijk.
Conicine v.: Alcaloide uit dolle kervel.
Conicite v.: Kegelvormigheid. Conidie v . : Zwamspore . Conifêre by .nw . :
Kegelvormige vruchten dragend. m.:
Kegeldragende , naaidboom . Conique : Kegelvormig. Van den kegel. Section -: Kegelsnede . Conirostre by .nw. en m. :
Kegelsnavelige (vogel).
Conjectural : Op gissingen gegrond,
verondersteld. Conjecturalement Bij gissing. Conjecture v.: Gissing. Se perdre
en -s: Duizenden gissingen maken. Conjecturer ov .w . : Gissen , vermoeden . I
onov .w . : Gissingen maken.
Conjoindre ov .w. : Verbinden (in 't
huwelijk ) . Conjoint by .nw . : 1. Verbonden. Personnes -es : Door hun belangen
verbonden p. Legs -: Onverdeeld legaat.
Regle -e : Kettingregel. Pronom Voornaamwoord, dat bij 't werkw. gebruikt
is. 2. Door 't huwelijk verbonden. Les
-s: De echtelieden. Un 'n Echtgenoot.
3. Gezamenlijke (nota). 4. Onverdeeld
(bezit). Conjointement : Gemeenschappelijk, gezamenlijk. Legs fait -: Onverdeeld
nagelaten legaat.
Conjoncteur m.: Schakelaar.
Conjonctif by .nw . : 1 . V erbindend Tissu
matiere -ive : Bindweefsel. Membrane
-ive: Bindvlies (oog). Fil Leiddraad.
2. (taalk.) Voegwoordelijk. Particule -ive:
Voegwoord. Pronom Betrekkelijk voornaamwoord. Le (mode) -: De aanvoegende
wijs. Conjonction v.: 1. Vleeschelijke
gemeenschap. 2. Samenstand van planeet
en zon. 3. (taalk.) Voegwoord. Conjonctival : Van 't bindvlies. Conjonetive
v.: Bindvlies. Conjonctivite v.: Bindvliesgranuleuse: Trachoom.
ontsteking.
Conjoncture v.,: Samenloop van omstandigheden, toeval. Les -s: De tijdsomstandigheden, de huidige conjunctuur.
Co,ijouir (se): Zich (met iem.) verheugen . Conjouissanee v.: Betuiging van
medevreugde.
Conjugable : (taalk.)Vervoegbaar .Conjugaison v.: (taalk.) Vervoeging. (ontleedk.; plantk.) Vereeniging van gelijkwaardige geslachtscellen. Trous de -:
Zenuwgaten.
Conjugal: Echtelijk. Van 't huwelijk.
(fam.) Scene -e : Standje tusschen man
en vrouw. -ement bw. Conjugalite v.:
Huwelijksleven.
Conjugue : Paarsgewijze geplaatst, gekoppeld ; gepaard (blad, zenuw) ; samengesteld (zuur). Foyer -: Koppelbrandpunt.
Conjuguee v.: Bandwier.
Conjuguer ov .w . : (t a a lk ) Vervoegen .
Samenvoegen. In 66n lijn zien (vuren).
/ se -; Vervoegd worden. Samenwerken
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op een punt. Conjungo (spr.. -jon-) m.:
(s p o t ) Huwelijk . -sformulier.
Conjurateur m.: Geestenbezweerder. I
by .nw . : Bezwerings-. Conjuration v.:
1. Samenzwering. Une — de silence : Een.
wegmoffeling. 2. Bezwering, duivelbanning.
3. Dringend verzoek. Conjuratoire : Bezwerings-. Conjure m.: Samenzweerder.
Conjurer ov .w.: 1. (Den val) beramen
van. 2. Bezweren, bannen (duivel). (fig. )
l'orage, - la tempete : Een dreigend gevaar
afwenden. 3. Bezweren, dringend verzoeken . / onov .w . en se -: Samenzweren ,
-spannen.
Connaissable : Kenbaar. Her-. Con naissance v.: 1. Kennis, begrip. Cela n'est
pas a ma -: Daar weet ik niets van. A
ma -: Naar mijn weten, - oordeel. Avoir
la - de son malheur: Zijn ongeluk overzien.
Avoir - de : Kennis gehoord hebben van;
(zeev.) in 't zicht krijgen; (jacht) het
spoor vinden van (z. 6). 2. Kennis, wetenschap , verstand. Avoir la - des hommes:
MenschenkenniS hebben. Avec -, en - de
cause : Met zaakkennis (z. cause 5). Prendre
de : Kennis nemen van; navraag doen
naar ; verkennen (land). Almanach pour
la - des temps: Scheepskalender. Acquerir
des -s: Geleerd worden, kennis verkrijgen.
-s civiques: Ontwikkeling die een staatsburger moet hebben. 3. Bewustzijn. Sans
Bewusteloos. Avoir toute sa Bij
zijn voile bewustzijn blijven. Etre en age de
-: In de jaren des onderscheids zijn.
Perdre reprendre -: Het bewustzijn verliezen; weer tot b. komen. 4. Kennis.
Bekende . Gens de -: Kennissen . (v o 1 k )
Avoir Een minnaar hebben. Faire avec, faire la - de : Kennis maken met.
'n Kennis van me.
Une personne de ma
Bekend gezicht. Etre en pays
Figure de
de -: Onder bekenden thuis zijn. 5.
(recht) La - du crime: Het recht -, de
bevoegdheid om te oordeelen over d. m.
6. Voetspoor . 7. (w ij s b ) Kenvermogen .
Theorie de la -: Kennisleer. Connaissant
m.: (recht) Gens a ce -s: Deskundigen.
Connaissement m. : (Zee )vrachtbrief,, cognossement. - direct: Doorcognossement.
Connaisseur m.: Kenner. Faire le -:
Doen alsof men verstand heeft van. CEil
de -: Kennersblik.
Connaitre ov .w . : 1. Kennen , bekend
zijn met; inzien ; vernemen, onderscheiden.
Etre connu de qn: Bij iem. bekend zijn.
Etre connu pour: Bekend zijn wegens. Out,
connu: Ja, we weten 't al, 't is bekend.
z. monde 8 en Adam. En chiffres connus:
Zich bekend
In leesbare cijfers. Se faire
maken. (f ig.) Ne personne: Geen onderscheid in persoon maken. Je ne le connais
plus: Hij is voor mij een vreemdeling. Je
ne lui connais pas ce defaut:lk weet niet,
dat hij dit gebrek heeft. Cette mine riante
que vows lui connaissez : Dat lachende gezicht
dat gij weet, dat hij heeft. Il n'y connalt
rien: Hij heeft er geen verstand van. 2.
Weten, kennen. Le desir de -: Dorst
naar kennis . 3. Leeren kennen . 4. (bij b el)
Bekennen, vleeschelijk omgaan met. 5.
Herkennen. 6. Onderscheiden, onderscheid
maken tusschen. Ne pas - sa droite de
sa gauche: Aartsdom zijn. Ne plus rien
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Connatatio n-Conseil

Allen over een kam scheren, blindelings zijn
toorn botvieren. 7. (Er )kennen, zich
onderwerpen aan. Dulden. Ne point de superieur: Niemand boven zich dulden.
Ne - ni Dieu ni diable : God noch gebod
erkennen. / onov .w . : - de: (Bevoegdheld hebben tot ) kennis nemen, - berechten . / se -: 1. Elk . kennen. Zich
k. Elk. -. Zich leeren kennen. Zijn eigen
waarde kennen. Il ne se connait plus : Hij
is buiten zich zelven. 2. se - a, - en:
Verstand hebben van, een kenner zijn van.
3. se - lc Herkend worden aan.
Connatation v . : Gepaarde stand.
Conne : Aangeboren (ziekte ) . Gepaard
(blad ) . Connecte : Verbonden. Connecter
ov .w . : Verb inden . Connectif by .nw . : Verbindend . I m. : Helmbindsel.
Connetable m. : Opperstalmeester (Frankische koningen ) . Hoofd der ruiterij .
Opperbevelhebber der koninkl. legers . Oudste
maarschalk . Connetablie v . : Maarschalkenrechtbank . Waardigheid -, rechtsgebied
van een connetable.
Connexe : Samenhangend, (daarmee ) verbonden ; samengegroeid (blad ) . Connexion
v. : Samenhang, verband ; (electr.) verbinding . Connexite v . : Nauw verband, -e
samenhang .
Connivence v . : Oogluikende begunstiging , medeplichtigheid. Agir de - avec:
Heulen met . Connivent: Naar elk . gebogen ;
sluitend (blad ) . Conniver onov .w. : De
oogen sluiten (voor = a) .
Connu m. : Het bekende . z . eonnaitre 1.
Conolde by .nw . en m. : Kegelvormig
(oppervlak ) .
Conque v. : Spiraalvormige (zee )schelp .
Tritons-, kinkhoren. Uitwendige gehoorgang
Conquerant m. : Veroveraar. . /em. die
de harten wint. / b y .nw . : Veroverend.
Die liefde inboezemt. Avoir 'Pair -: Er
uitzien alsof men de wereld gaat veroveren . Conquerir ov .w . : Veroveren . (fig.)
Winnen, afdwingen, verkrijgen. J'etais
-quis : Ik was verliefd ; - ingepalmd. / se
-: Veroverd worden. Conquet m. : Aangeworven huwelijksgoed. Conquete v . :
1. Verovering. Faire la - de: Veroveren ;
(f ig. ) 't hart winnen van, (f a m. ) inpakken ;
liefde inboezemen. Avec un air de -:
Met een gezicht alsof men alles durft ondernemen. 2. 't Veroverde, buit . Veroverd
land. Degeen, wiens hart men heeft gewonnen . Conquistador (spr . -kwis-) m. :
Spaansch veroveraar..
Conrad m. : Koenraad, Koen.
Consacrant by .nw . en m . : 1. (In )wij dende (geestelijke ) . Eveque -: Wijdende
bisschop . 2. Priester die brood en wijn consacreert . Consacre :1. Gewijd . 2 ...A.lgemeen
gebruikt, gewettigd ; (door 't gebruik ) geijkt . Consacrer ov .w . :1. Wijden, aan God
opdragen. Inwijden, -zegenen. 2. (fig. )
(Toe )wijden, besteden, bestemmen. 3. Vereeuwigen, heiligen; wettigen. Geregeld vieren . L'usage a consacre ce mot: Dit woord is
door 't gebruik geijkt . L 'expression -ee: De
geijkte term. 4. (Ka th. ) Le pretre consacre: De p. wijdt het brood en den wijn.
I se -: Zich widen.
Consang uin : Van denzelfden vader..
Fransch-Nederlandsch. I.
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Frére -; s ceur -e: Halfbroer ; -zuster..
Consanguinite (spr. -gu-ini-) v.: Half-

broeder- ; -zusterschap (van vaderszijde ) .
Conscience v . : 1. Geweten ; gemoed.
Sans - : Gewetenloos. En bonne -, en
Joule -: Met de hand op 't hart. Avoir de
la -; etre homme de -: Nauwgezet zijn.
z . cas 2 en acquit 3 . Avoir la - nette:
Een zuiver geweten hebben (z . 3 ) . Je
veux en avoir la - nette : Ik wil daarvan
't mijne hebben. En -: In gemoede ; nauwgezet (z . 2 ) . Vendre en -: Met bescheiden
winst verkoopen. Se faire - de qch : Bezwaar
maken om. Un devoir de -: Een door het
geweten voorgeschreven verplichting. La
main sur la -: Met de hand op 't hart.
(lam. ) Se metire qch sur la -: Jets naar
binnen , slaan (eten, drinken). Mettre qch
sur la - de qn : Iem. lets op 't hart drukken.
z. 'Arne 4. Il y a de la -, c'est - de: Het
is zonde (en schande). Decharger -, soulager
sa -: Zijn hart uitstorten. 2. Nauwgezetheid. Mettre de la - a faire qch: Nauwgezet
iets verrichten. Livre de -: Zorgvuldig
gemaakt bock. Ouvrier en -: Uurloonwerker. . Travail en -: Uurloonwerk .
Par -: Uit plichtsgevoel. Compositeur en
-: Smoutzetter. . 3. Bewustheid , -ziin.
Overtuiging. Zelfbewustzijn. Avoir - de
soi : Zich rekenschap geven van zijn eigen
wezen. Il a perdu la - de lui-meme : Hij
weet niet meer, wat hij doet. Donner a
qn - de soi-meme: Iem. zich zelf bewust
doen worden. Prendre - de soi: Zijn eigen
waarde leeren kennen. Fort de ma -:
In 't bewustzijn mijn plicht te hebben
gedaan. Avoir une - bien nette de qch:
Een juiste gedachte van iets h. Nous aeons
pris - les uns des autres : Wij hebben
leeren inzien, wat wij aan elk. hadden.
Sans qu'il en eat -: Zonder dat hij 't zich
bewust was. Avoir - de sa force : Zijn kracht
kennen. 4. Dril-, borstplankje.
Consciencieusement en -ieux : Nauwgezet, plichtmatig. / m. : - mensch. Conseient : Zelfbewust . Toerekenbaar . / m. :
Le -: Het bewuste .
Conscription v.: Loting. Tirer a la -:
Loten . Echapper a la -: Vrijloten. Conserit m . : Loteling . (fig.) N ieuweling ; iem .
zonder ondervinding . (f am. ) Mon -: Mijn
jongere . / by .nw . : Les peres -s : De Senatoren , beschreven vaderen, patres conscripti
(te Rome, en spottend, in Frankr . ) .
Conseerateur m. : Wijdende bisschop .
Consecration v . : 1. Wij ding . (K a t h . )
Consecratie . Bevestiging (dominó ) . La du temps : De wijding door lengte van tijd
verleend. 2. Bekrachtiging.
Conseeutif : Achtereenvolgend. Opvolgend (ziekteverschijnsel ) . (t a a 1 k . ) Gevolgaanduidend . - a: Die een gevolg is van.
Consecution v.: (sterrenk.) Mois de -:
Synodische maand. Consecutivement:
Achtereen (volgens ).
Conseil m. : 1. Raad, -geving. Prendre
- de : Te rade gaan met, raadplegen ; luisteren naar . Homme de (bon) -: M . die
goeden raad kan geven. Prendre - de son
bonnet de nuit: Zich op iets beslapen. 2.
Raadgever . 3. Raadsman. Advocaat (z .
avoeat). - judiciaire : Curator (verkwister ). Pourvoir d'un - judiciaire:
14
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Onder curateele stellen. 4. Weloverwogen
besluit, oogmerk, plan. La nail porte -:
De nacht heeft raad in. 5. Raad, -svergadering . Tenir -: Beraadslagen, overleggen.
z . assembler 1. - d' État: Raad van
State. - price : Geheime raad (van vorst).
des ministres: Ministerraad. President
du -: Kabinetsformeerder, eerste minister.
- general : Departements-. - de prefecture:
Prefectorale raad (ambtenaren die den
prefect raad geven). - du travail : Arbeids-.
municipal, - de ville: Gemeente-. - de
guerre : Krijgsraad. - d'administration:
Raad van commissarissen, - van bestuur.
de direction : Directie. - de fabrique:
Raad van kerkvoogden. 6. Raad, rechtbank . Staatslichaam. - de revision : Keuringscommissie ; raad van appel. Passer
devant le - de revision : Gekeurd worden.
de discipline : Raad van toezicht (orde
der advocaten). - academique : Schoolraad
eener academie 3. - federal: Bondsraad
(Zwitserl. ). - des Dix : Raad van Tienen
(Venetie). 7. Raadszitting. 8. -zaal. Conseiller ov .w . : Raadgeven , (aan )raden .
Leiden. Je te -eille de te plaindre: Je moet
je nog beklagen ook ! / se -: Elk . raadgeven . Aangeraden worden. / m. : Raadgever.. -sman. Raadslid. Raadsheer (- a
la cour). Lid van een raad (z. eonseil 5
en 6 ). Conseillere v. : Raadgeefster . Vrouw
van een raadslid of -heer. Conseilleur m. :
(ong. bet. ) Raadgever. Les -s ne sont
pas les pageurs : Alle raders zijn geen daders.
Consensuel: Door overeenstemming. Consensus m. : Overeenstemming. Samenwerking .
Consentant : Die tot de overeenkomst
toetreedt. Etre -: Toestemmen. Consentement m . : Toestemming, inwilliging.
(Algemeene ) instemming. Du - de : Met
instemming van. Des -s: Toegeeflijk-,
slapheden . Consentir onov .w . : 1. (met a)
Toestemmen in, -staan, inwilligen. Qui ne
dit mot consent: Die zwijgt stemt toe.
2. (z e e v . ) Doorbuigen . / ov .w . : Toestaan .
Als juist erkennen.
Consequemment : 1. Zich zelven gelijk
blijvend, consequent. 2. - a: In overeenstemming met. 3. Bijgevolg. Consequence
V. : 1. Gevolg, uitvloeisel. Tirer a -:
Van belang zijn. Chose de -: Gewichtige
zaak. Par voie de -: Als gevolg daarvan
2. Gewicht, belangrijkheid. Sans -: Die
niets te zeggen heeft ; ongevaarlijk ; nietszeggend . De la derni6ie -: Van 't grootste
gewicht. Ca n'a pas de -: Dat hindert niets.
3. Gevolgtrekking, besluit. 4. Logische
opvolging. 5. En -: Bijgevolg. En de : Ingevolge. Prendre ses mesures en -:
Dienovereenkomstig zijn maatregelen nemen. Consequent: 1. Die zich zelven
gelijk blijft, logisch volgend, consequent.
- a : Overeenstemmend met. Points -s:
Volgpunten . 2. (v olk ) Van gewicht . /
m.: Tweede term van een sluitrede. (wisk. )
Volgende term (terme -). (ta a lk . ) Woord
dat op 't antecedent slaat . Par -: Bijgevolg,
derhalve . Consequente v . : (m u z . ) Tweede
partij (fuga ).
Conservant m.: Bederfwerend middel.
Conservateur m. : 1. Bewaarder, beheerder, hoofdopzichter, hoofdbibliothecaris.

-
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des eaux et foals: Opperhoutvester.

Hypotheekbewaarder. -deshypotêqu:2.
Behoudsman, conservatief . / bv.nw. : Behoudend , conservatief ; (geneesk.) die
behoudt. Loi -trice: Schutwet. Conservation v . : 1. Bewaring, instandhouding,
handhaving , behoud (leven ) ; (d rukk. )
't smouten. Instinct -, sens -, esprit de
(personnelle): Zucht tot zelfbehoud. de l' energie: Behoud van arbeidsvermogen .
des forces : Volhardingsvermogen. Dans
un etat de - parfaite: Uitstekend onderhouden . 2. Betrekking, ambtsgebied van een
conservateur 1. Conservatisme m. ; Meening -, partij der conservatieven. Conservatiste m . : (s o m s) Behoudsman . Conservatoire bv.nw. : (recht) Beschermend,
vrijwarend. / m. : Museum. School (muziek , kunst ), conservatorium.
Conserve v. : 1. Voguer -, naviguer de
-: Convooi zeilen. Aller de -: Meegaan.
2. Convooischip, geleider. 3. Buitenwerk.
(drukk.) Mettre en -: Smouten (vorm).
4. Verduurzaamde spijzen. lnmaakflesch,
-pot, „blikje". De -: Overgehouden
(vrucht) ; ingelegd. -s de tomates : T. in
blik . 5. Des -s : Schutbril. Conserver
ov .w . : Bewaren , behouden, verzorgen ,
in goeden staat houden, beveiligen. In
't leven houden. Bij zich houden. Ophouden (hoed), aanhouden (kleed), niet uitdoen. - la vue : 't Gezicht schutten.
-sonheuritac:
Z . e. onbezoedeld houden . - la mem.oire de : Onthouden. Conservez-moi votre amitie : Schenk mij bij voortduring uw vriendschap. - sa haine a :
Voortdurend haten. - ses cheveux; - ses
dents: Z. h. -; z. t. niet verliezen. - (toute)
sa tete : Helder van hoofd -; goed bij zinnen blijveq. Il est bien conserve: Hij is nog
flunk voor zijn jaren. I se -: Verduurzaamd
worden. Goed blijven. Zijn leven -, gezondheid ontzien. In stand blijven. Voor
zich behouden. - pur: Rein blijven. dans les bonnes graces de qn : Iem. gunst
niet verliezen. Conserverie v . : Conservenfabriek . Conserveur m. : Conservenfabrikant.
Considerable: (mensch) Aanzienlijk,
hooggeplaatst. (zaak ) Gewichtig, aanmerkelijk , van belang. -ment bw. Considerant m. : Overweging. Beweegreden. /
que : Overwegende. Consideration v. :
1. Beschouwing (over kunst b.v. ). 2. Overweging, -denking, -peinzing. Digne de -:
Dat overweging verdient. Prendre -, meltre
-, faire entrer en -: Acht slaan op, in
aanmerking nemen. Prendre -, prise en -:
(oo k ) Het in overweging nemen. En de: Gelet op, wegens, ter wille van. 3.
Overweging, beweeggrond. Sans -: Zonder
overleg, ondoordacht (z . 5 ). 4. Toegevend-,
inschikkelijkheid. En - de votre pêre, par
- pour vous : Om uws vaders- ; om uwentwil.
5. Achting, eerbied. Jouir d'une grande -:
Zeer geacht zijn. z . agreer (ov .w . 1). De
grande -: Aanzienlijk, gewichtig. Sans -,
de peu de -: Onbeduidend. Considerement : Omzichtig, bedachtzaam. Considerer ov .w . : 1 . (Nauwkeurig) beschouwen ;
bekijken. 2. Overwegen, -denken, -peinzen ;
letten op. Tout bien considers: Alles wet beschouwd . Ce considere: Weshalve. 3. In 't
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oog houden, in aanmerking nemen . Ne - ni
qui ni quoi : Niets ontzien ; maar doorslaan.
4. Achten, hoogschatten. Homme fort consicUre: Zeer geacht man . / se -: Zich beschouwen . Elk . - . Zich zelf achten. Beschouwd worden als.
Consignataire : Consignatiehouder, geconsigneerde . Bewaarder, houder van een
borgstelling; - van goederen in consignatie.
Consignateur m . : Hij die goederen in
consignatie zendt. Consignation v . : 1.
Bewaargeving, gestorte borgstelling. z.
eaisse 4. 2. Zending van goederen in consignatie. 3. Bewaring in 't handbagagedepot .
Consigne v . : 1. Bevel om niemand door
te laten gaan. Forcer -, violer la -: Ondanks
't verbod binnenkomen . Observer la -:
't Verbod om binnen te komen niet overtreden . 2. Bevel. 3. Wachtwoord. 4.
Dienstdoende wacht, - agent. Portier -:
Poortwacht. 5. (m i 1. ) Kwartier- ; (school)
huisarrest. - a la chambre : Kamerarrest.
6. Wachthuis van den korporaal van de
wacht. 7. Bewaarplaats voor handbagage,
garde-robe. Bulletin de -: Handbagagerep . 8. Vrachtregister . Consigner ov .w . :
1. In bewaring geven, bij een derde deponeeren . - des bagages : B . in bewaring geven
in de garde-robe . 2. In commissie, - depot
geven (waren ). 3. Inschrijven (z . consigne
8 ). In een (officieel) stuk opnemen, - vermelden . 4. Kwartier- ; huisarrest geven.
- les troupes dans les casernes : De troepen
marschvaardig houden. 5. Je l'ai consigns
a ma porte: Ik heb bevel gegeven, hem niet
binnen te laten . - sa porte : Voor niemand
thuis zijn. I onov .w . : Last geven. / se -:
Niet uitgaan .
Consistance v . : 1. Dicht-, vastheid.
Prendre de la -: Vaster -; geloofwaardiger
worden (bericht ) ; in aanzien toenemen
(mensch ) ; op een hechten grondslag komen
(zaak ). 2. (f ig. ) Duurzaam-, bestendigheid .
- a soi-méme : Het zich zelf getrouw blijven .
Sans -: Ongegrond ; zwak, besluiteloos ;
onstandvastig. 3. (rech t) Omvang. Consistant : Vast, weinig vloeibaar.. (f ig. )
Bestendig, standvastig. Consister onov .w . :
Bestaan uit, - in. Le tout consiste a savoir
si . . .: 't Komt er op aan te weten of .. .
Consistoire m. : Kardinaalsvergadering.
(Prot.) Kerkeraad . ( I s r . ) Parnassim .
(f i g . ) Vergadering . Kerkeraadskamer . Consistorial: Van een consistorie. Consistorialement: Overeenkomstig -; bij een besluit door een consistorie genomen.
Consoeur v . : Vrouwelijke collega .
Consolable : Troostbaar . Consolant:
Troostrijk, van troost. 11 n'est pas -: Hij
beurt de menschen niet op . Consolateur
m . : (Ver )trooster . I b y .nw . : Vertroostend ,
troostrijk . Consolatif : (o u d) Troostrijk .
Consolation v . : Troost, vertroosting .
Trooster . Des -s : Troostredenen . Fiches de
-: Fiches, die men bij die van den winnende
voegt ; (f ig . ) kleine schadeloosstelling, vergoeding, schrale troost. Console v. : U itspringende draagsteen , - sieraad aan muur..
Wandarm, steun. Wand-, spiegeltafeltje .
Consoler ov .w. : Troosten, opbeuren; lenigen (smart ). I se -: Zich -. Elk. t. de: - over . Consolidant by .nw . en m . :
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(gene es k . ) Heeling -, genezing bevorderend (middel) . Consolidation v . : Heeling,
sluiting (wond ) ; spalking (gebroken lid ). 't
Stutten (gebouw) . Versterking, bevestiging .
- de la dette : Verandering van schuld in
een onaflosbare ; aanwijzing van de fondsen
om de renten te betalen. Consolide m . :
Consol. Consolider ov .w . : Vereenigen,
heelen ; spa lken . Stutten . Versterken, bevestigen . Blijvend doen worden. Van vlottende
in vaste schuld omzetten. Tiers consolide:
Getierceerde schuld (1797). Consolides
m.mv . : Eng. staatsschuld, consols.
Consommable: Voor 't verbruik geschikt.
Consommateur m.: 1. (godsd.) Voleindiger,, voltooier. . 2. Bezoeker (cafe).
Verbruiker . / by .nw . : Classe -trice : Verbruikende klasse. Consommation v. : 1.
Voltooiing , -voering ; -brengen (offer) ; vervulling (voorspelling) ; vleeschelijke voltrekking (huwelijk ) ; ( b ij b e 1) einde der
wereld, - eeuwen ; het begaan (misdaad ) . 2.
Verbruik . ImpOt sur les objets de --: Verbruiksbelasting . Droit de -: - op levensmiddelen. Prix a la -: Prijs (der waren)
waarvan de verkooper de invoerrechten betaalt . Article de grande -: Stapelartikel .
(Ka th. ) -- de l'hostie: Nuttiging v . d. h. 3.
Spijs en drank in een café gebruikt, eonsumptie . Puis-je vous offrir une - ? Wat zult
ge gebruiken ? Jouer la -: Om het gelag
spelen . Renouveler la -: Nieuwe consumptie
laten aanrukken. 4. De verbruikers. Consomme bv .nw. : Volkomen op de hoogte
van zijn vak , doorkneed (in)) ; volmaakt,
uitstekend. Doortrapt . / m. : Heldere soep ,
bouillon . Soeptablet . Consommer ov .w . :
1. Voltooien, -voeren ; begaan (misdaad)) ;
voltrekken door bijslaap (huwelijk)) . -- la
mine de qn: Ism . geheel en al ongelukkig maken . (bij b e l) Tout est consommé:
Het is volbracht . 2. Ten top voeren . 3.
Uitoefenen (recht ) . 4. Verbruiken ; gebruiken (consumptie)) ; doen vergaan (lijk ) ,
verteeren (stof) . Faire - de la viande:
Bouillon trekken van v. / onov .w . : Drinken . / se -: Het toppunt bereiken (in ).
Verbruikt worden. Tot consommé koken.
Consomptif bv.nw. : Bijtend. Van uittering. Aan uittering lijdend. / m. : Bijtend
middel . Lijder aan uittering. Consomption
v . : Vertering ; nuttiging (hostie ). Uittering , uitterende ziekte ; tering. Briiler
jusqu'd entière -: Geheel opbranden.
Consonance v. : 1 . Klank. A - etrangere:
Met een vreemden klank, die v. klinkt .
2. Overeenkomst in klank . Consonant m . :
(mu z . ) Samenklank , accoord . Gelijkluidendheid van klank. / bv .nw. : (mu z . )
Samenstemmend . (ta a lk . ) Gelijkluidend.
Consonantique : Van een medeklinker .
Consonantisme m. : (Leer der ) medeklinkers . Consonne v. : Medeklinker. . Consonner onov .w . : Harmonisch samenklinken . Consonnification V . : Overgang van
klinker tot medeklinker..
Consort m . : Le prince -: De prinsgemaal (Engel . ). / m .mv. : Medebelanghebbenden ; (f ig.) medestanders, makkers.
Et -s : En Co, cum suis . Consortial : Van
een vennootschap . Consortium m. : Vereeniging (van tijdelijken aard ) . - bancaire:
Bankconsortium .
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- toekennen. - le bureau d'une assemblee:
't Bestuur benoemen (o o k : uitmaken).
- en frais: Op kosten jagen. - en perte:
Conspirant : (o u d) In dezelfde richting
Een
verlies doen lijden. 3. Aanstellen,
werkend. Conspirateur m.: Samenzweerder.
benoemen ; stellen (procureur ; getuigen in
Conspiration v. : Samenzwering, -spanduel). Les autorites constituees: De wettige
ning. - des poudres : Buskruitverraad
overheidspersonen. I se - : 1. Zich opwer(1605 ) La - du silence : Het doodzwijgen.
pen (als rechter ), optreden als. - priConspirer onov .w. : Samenzweren, -spansonnier : Zich vrijwillig gevangen laten
nen ; -werken, -loopen. Tout conspire a
nemen. 2. Zich gerechtigd verklaren tot
mon bonheur: A. werkt mee tot m. g. I
't nemen van besluiten (vergadering), door
ov .w . : Beramen, ontwerpen.
't kiezen van 't bestuur. Constitutif :
Conspuer ov .w . : Met smaad bejegenen,
1. Die rechten geeft. Titre -: Rechtstitel.
hoonen, uitjouwen. Conspucz Blum! Weg
2. Samenstellend, wezenlijk deel uitmamet Blum!
kend. Element Bestanddeel. Capital -:
Constable m. : Politieagent (Engel.).
Oprichtings-, grond-, aankoopkapitaal. Etre
Constamment : Gestadig, voortdurend.
- de : Deel uitmaken van. Constitution
Bestendig, onveranderlijk. Onverzettelijk,
V. : 1. Samenstelling, inrichting, gesteldmet volharding. Zonder van zijn stuk te
heid , toestand. Inwendige bouw (atoom).
geraken. Constance v. : 1. Volharding,
2. Gestel (lichaam). 3. Regeeringsvorm,
onyerzettelijk-. Bestendigheid (element).
staatsregeling . 4. Grondwet. - civile du
Standvastigheid . Zielskracht . 2. (n a a m )
clerge : Burgerlijke inrichting der geesteConstans . Constanz (stad). Lac de -:
lijkheid (1790 ). 5. Grondregels (monniken).
Bodensee. I m. : Constantius . Constant
Pauselijke zendbrief . 6. Aanstelling, benoeby .nw . : 1. Standvastig, onveranderlijk.
ming. Par - d'avoue : Bij procureurstelling.
Zeker, vast. Volhardend, blijvend, trouw,
7. Toekenning, aanwijzing, vaststelling.
bestendig. Onveranderlijk, onverzettelijk.
Constitutionnalisme m.: Grondwettige
Quantile -e: Onveranderlijke grootheid.
geest. Constitutionnalitê v. : Grondwettig2. Ontwijfelbaar, vaststaand. Il est heid. Constitutionnel by .nw . : 1. Uit 't
que: Het staat. vast dat. / m. : Constant.
gestel voortkomende. Die 't geheele gestel
Constante v. : Onveranderlijke grootheid.
aantast. 2. Grondwettig, overeenkomstig
Constantin m. : Konstantijn. Constande grondwet, wiens macht door een g.
tinople v. : Konstantinopel. Constantibeperkt is, die als g. dient, die een g. steunt
nopolitain by .nw . en m. : Uit Bewoner
of eischt. Die den eed op de g. heeft afgevan Konstantinopel.
legd (z. assermentê) . I m. : Voorstander
Constat m. : (Proces-verbal de) -:
van den grondwettelijken staatsvorm. Con Deurwaardersakte, waarbij een (voor de
stitutionnellement : Overeenkomstig de
tegenpartij schadelijk ) feit wordt geconstagrondwet ; langs grondwettigen weg.
teerd. (nieuw ) Constateering. Dresser un
Constricteur by .nw . en m . : Vernauwend .
estimatif du dommage : Proces-verhaal
Samentrekkende (spier ), sluitspier. z. boa 1.
van geraamde schade opmaken. ConstaConstrictif : Waarbij een gevoel van toetable : Blijkbaar, vast te stellen. Constaknijping is. Constriction v. : Samentrektation V. : Vaststelling, bevestiging. Be y inking , vernauwing. Constringent Samending . Constater ov .w . : Vaststellen , staven ,
trekkend .
getuigen, do en blijken van. Aflezen (cijfer ).
Construeteur m.: Bouwmeester, verConstellation v. : Sterrenbeeld, gevaardiger,, oprichter, aanlegger, maker.
sternte . Plaatsing der sterren. (f i g . ) Ver- de navires : Scheepsbouwer. Constructif :
deeling der groepen, - partijen. Constelle :
Opbouwend . Synthetisch ; scheppend (geest ) .
(Met sterren ) bezaaid. Onder den invloed
Construction v.: 1. (Op )bouw, aanleg
van een sterrenbeeld gemaakt, toover-.
(spoor ), samenstelling, het maken. En
Conster onov .w . : Blijken. Consterna(voie de) -: In aanbouw. Bois de -: Timtion v. : Diepe ontsteltenis, verslagenheid.
merhout. z. chantier 4. Boite jeu de -:
Consterner ov .w. : Hevig doen ontroeren,
Bouwdoos. -s navales : Vlootbouw. Contrat
- doen ontstellen. / se -: Hevig ontroeren,
de -: Bijlbrief.. 2. (fig.) Samenstelling,
- ontsteld worden.
opbouw (gedicht, systeem). 3. Zinsbouw,
Constipant m.: (geneesk.) Stopmiddel.
-wending (- d'une phrase). Faire la -:
Constipation v.: Hardlijvigheid, verstopEen zin logisch ineenzetten. 4. Gebouw.
ping. Constip6 : Hardlijvig. / m . : Lijder
5. (meetk.) Constructie. 6. Bouwkunst,
aan verstopping. Constiper ov .w . : Hard-orde. Constructivite v. : Constructieve
lijvig maken. I se - : - worden.
aanleg, - geest. Construire ov .w . : 1.
Constituant by .nw . : 1. Samenstellend.
(Op )bouwen, aanleggen (weg) ; samenParties -es: Grondbestanddeelen. 2. Die
stellen, maken; slaan (brug). 2. Opboueen staatsregeling ontwerpt. 3. (recht)
wen (systeem, boek). Samenstellen (zin).
Die een volmacht geeft, - afvaardigt, - een
3. (meetk.) Construeeren. Teekenen (kaart ).
recht toekent. / m.: Last-, volmachtgever.
/ onov .w . : Bouwen. / se - : Gebouwd,
Bestanddeel. Lid van een Constituante
enz . - (z . 1 ). (ta a lk.) Verbonden worden.
v.: Vergadering lichaam, dat een grondConsubstantialitê v.: (godsd.) Eenwet geeft. La -: Die van 1789 in Frankr.
heid van wezen door de consubstantiation
Constituer ov.w.: 1. Samenstellen, uitv. : Eenheid van Christus' lichaam en bloed
maken. Homme bien -; mal constitue: M.
met 't brood en den wijn bij het Avondmaal.
van een sterk -; zwak gestel. 2. Vormen,
Consubstantiel : Van 't zelfde wezen, in
stichten, in-, oprichten ; grondvesten (staat)).
wezen ben. Consubstantiellement : Zoo
une
Vaststellen, bepalen. - une rente;
dat zij een wezen vormen.
dot : Geld vastzetten voor een r. ; - een 13.;
Consoude v . : Smeerwortel (- royale,

grande -).
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Consul m.: 1. Consul (Rome; Frankr.
1799). 2. (vroeger) Rechter in een Kamer
van .koophandel. Schepen (juge —). 3.
(thans) Consul, gevolmachtigd agent voor
niet-diplomatieke zaken. Consulaire : Van
een consul. Van _den tijd van 't Consulaat
(1799-1804). Election -: Verkiezing voor
consul 2. Juge - z. consul 2. / m.:
Oud-consul (Rome). Consulairement : Zooals een consul. Volgens de (vroegere)
handelsrechtbanken. Consulat m.: Consulschap . Consulaat (ambt, tijd, gebouw).
't Consulaat (1799-1804). Schepenambt.
Ambt van een lid der handelsrechtbanken.
(fig.) Beheer. (grap) Le - de M. Thiers:
Het almachtige presidentschap van Thiers.
Consulesse v.: Vrouw van een consul.
Consultant : Raadgevend. -vragend. Medecin -: In consult geroepen geneesheer ;
g., die alleen thuis te spreken is. Avocat
-: Raadgevend advocaat (die niet pleit).
Consultatif : Raadgevend. A titre -: Om
raad te geven. Comite -: Raad van advies.
Consultation v.: 1. Beraadslaging, raadpleging, consult. Appeler en -: Om raad
vragen, in c. nemen. 2. Spreekuur (dokter).
Cabinet de -: Spreekkamer. - de nourrissons: Zuigelingenconsultatiebureau. 3.
Het, om raad vragen. - electorale: Beroep
op de kiezers. 4. Raadgeving, advies. 5.
Bespreking. Consulte v. : Raad (in Italie). - sacree : Gerechtshof aan 't pauselijk hof. Consulter ov .w . : Om raad
vragen, raadplegen; naslaan (schrijver,
boek). - son chevet, - son bonnet de nuit:
Zich beslapen (op). - ses interets : Nagaan
wat 't voordeeligst is. - ses forces : Zien
hoever zijn krachten gaan. - la raison;
- son cceur: De ingeving van zijn verstand -;
zijn hart volgen. - le pays : Een beroep
op de kiezers doen. 1 onov .w . : Beraadslagen, wikken en wegen. / se -: Met zich
zelven te rade gaan, zich bedenken. Elk.
raadplegen. Geraadpleegd worden. Consulteur m.: Raadgever. -vrager. - du
saint-office: Pauselijk raadgever in zake tucht
en geloof.
Consumable : Verteer-, verbruikbaar.
Consumant : Verterend . Consumer ov .w . :
1. Vernielen, -branden, -teren, -slijten,
-bruiken. Besteden (tijd). Vernietigen (leyen ) . Opmaken (geld ) . Langzaam doen wegsterven ; - verteren. Eire consume par:
Wegkwijnen aan. 2. (o u d ) Opgebruiken . /
se -: 1. Wegteren. Zich uitputten, vergaan
(van). Wegkwijnen. Des jours prets a se
-: Een leven dat op 't punt staat uitgebluscht te worden. 2. Opgebruikt worden.
Contabeseence v.: Uittering. Contabeseent : Uitterend.
Contact (spr. -tak-te, o o k -ta) m . : 1.
Aanraking . Verbinding . (n a t k . ) Contact.
Point de -: Raakpunt; (f ig.) punt van
aanraking; - aanknooping. Prendre (le) avec: Voeling krijgen met; voor het eerst
komen in aanraking met. (scheik.) Substances de -: Catalysatoren. 2. Omgang,
aanraking (wereld).
Contage m.: Besmetting (door aanraking ) . Contagieux : Besmettelijk . (f ig. )
Aanstekelijk. / m.: Lijder aan besmettelijke ziekte. Contagifêre : Besmetting overbrengend . Contagion v.: Besmetting.
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(fig.) Aansteking. Etre gagne par la -:
Besmet worden. - de l'exemple: Aanstekelijkheid van 't v. Contagionner ov.w .:
Besmetten. Contagionnisme m.: Leer
volgens welke besmetting alleen door uitwendige aansteking ontstaat. Contagionniste m. : Aanhanger der besmettingsleer.
Contagiosite v.: Besmettelijkheid.
Container m.: Bergruimte voor gegroepeerde verzending.
Contamination v.: Bezoedeling. Besmetting . (taalk.) Stijlverandering ontstaan door de inwerking van twee construeties of woorden (b.v. Lutes-vous souffrant
ou si c'est un mauvais caprice). Contaminateur : Besmettend. Contaminê m.:
Besmette . Contaminer ov .w . : Bezoedelen .
Besmetten.
Conte m. :1 . Verhaal, vertelsel. Sprookje.
Faire le - de : Verhalen. -s de fees:
(Toover )sprookjes . - d'enfants: Kinderverhalen. z. bleu (bv.nw.) en air 1. rapide: Kort verhaal, (Eng.) short story.
- a dormir debout, - fait a plaisir : Onmogelijk verhaal. -s de Vieille (femme), de bonne femme : Kletspraatjes. - gras:
Schuin, vuil verhaaltje, „mop". 2. Praatje
voor de vaak. C'est un - que vous me
faites, rien que des -s : Ge wilt me wat
wijsmaken.
Contemplateur m.: Oplettend beschouwer.. Bepeinzer, bespiegelaar. Contemplatif bv.nw.: Beschouwend , besp iege lend .
Van stille overpeinzing (leven). I m.:
Stil mensch, peinzer. Monnik, die zich
aan overpeinzingen wijdt. Contemplation
v.: 1. Aandachtige beschouwing. En decant: In stille bewondering voor. 2.
Betrachting, (stichtelijke) overpeinzing,
overdenking. Contemplativite v.: Beschouwend karakter. Contempler ov .w . :
Aandachtig beschouwen, gadeslaan. Peinzen -, bespiegelingen houden over. / se -:
Zich beschouwen, - in bespiegelingen
verdiepen.
Contemporain bv.nw.: Van denzelfden
tijd. Hedendaagsch, van onzen tijd. Histoire
-e : Nieuwste gesch. I m.: Tijdgenoot. Contemporainete, -anate v.: Gelijktijdig-;
hedendaagschheid.
Contempteur (spr. -tampt-) m.: Verachter.
Contenance v.: 1. Inhoud. Oppervlakte.
2. (Natuurlijke) houding. Ne plus savoir
quelle - tenir, - garder : Niet weten hoe men
zich houden zal. Perdre -: Van zijn stuk
geraken. Faire perdre -: Van zijn stuk
brengen. Faire bonne -: Zich goed houden;
pal staan. Se donner -, prendre une -: Een
houding aannemen. Se faire une -: Al
zijn moed bijeengaren. Par -: Om zich
een houding te geven. Contenant bv.nw.:
Inhoudend . f m.: Het voorwerp dat bevat,
vaatwerk.
Contendant by .nw. en m.: Strijdende -,
mededingende (partij).
Contenir ov .w . : 1. Be-, omvatten,
(in)houden, behelzen. 2. Kunnen bevatten.
3. Tegen-, weer-, inhouden, bedwingen.
Douleur contenue: Opgekropte smart. Caractere contenu: Gesloten karakter. / se
-: Zich inhouden. Elk. bedwingen.
Content bv.nw.: Tevreden. Blijde, in
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zijn schik, vergenoegd. Voldaan. - de sa
petite personne: Met zich zelven hoog ingenomen . / m. : Avoir son - de : Genoeg hebben
van. Parler tout son -: Eens alles zeggen
wat men op zijn hart heeft. Contentement
m.: Tevreden-. Voldaanheid, voldoening.
Ce n'est pas -: Dat is niet voldoende.
Vous aurez -: Uw wensch zal worden
vervuld. - passe richesse: Tevredenheid
gaat boven rijkdom. Contenter ov .w . :
Tevredenstellen. Voldoen, bevredigen. Vouloir - tout le monde et son pere : 't Iedereen
naar den zin willen maken. I 1 est di facile
de - t. 1. m . et s . p .: Effen is kwaad treffen .
Contentieusement: Met twisten. Contentieux by .nw . : 1. Die tot twist aanleiding
geeft, betwistbaar. 2. Twistziek. I m.:
Geschillen. La section du -: De afdeeling
geschillen (van bestuur) ; 't personeel
daarbij. Contentif : (geneesk.) Tegenhoudend. Contention v.: 1. Hevige inspanning (geest). - d'elme: Zielskracht.
Agir avec -: Ingespannen werkzaam zijn.
2. Twist. 3. (geneesk.) 't Bijeenhouden,
- inhouden (aderspat). Contenu m.:
Inhoud. I by .nw. z. contenir 3.
Conter ov .w . : Vertellen, -halen . En
avoir long a -: Veel te v. hebben. En de belles z. beau (by .nw . 1 ). En - a qn:
Iem. wat wijsmaken; een vrouw 't hof
maken. S'en laisser -: Van flirten houden ; op liefdesbetuigingen ingaan.
Contestable: Bestrijd-, betwistbaar.
Contestant by .nw. en m.: Betwistende -,
procedeerende (partij). Contestation v.:
Oneenigheid, geschil, twist. Entrer en -:
avec: Een twist beginnen met. Etre en -:
Twist hebben. Point en -: Betwist punt.
Sans -: Zonder tegenspraak.
Conteste v.: Sans -: Ontegenzeglijk,
buiten kijf. Conteste m.: Betwist gebied.
Contester ov .w . : Betwisten , -strijden,
ontkennen, loochenen; weigeren te erkennen
(hoedanigheid). - de : Twisten over. I se
: Elk. betwisten. Betwist worden.
Conteur m.: Verteller, -haler. Novellenschrijver. Fabeldichter. - de sornettes:
Opsnijder, praatjesverkooper. - de fleurettes : Vrouwenvleier, „flirt".
Contexte m.: Verband -, samenhang
van den tekst. (recht) Geheel. Contexture
v.: Samenweefsel; -hang (letterkundig
werk), schikking der deelen, bouw.
Contignation v . : Balk- en ribverbinding.
Contigu : Belendend, aangrenzend. Angles
-s : Nevenhoeken. Etre - a : Grenzen
aan. Contigulte v.: Belending. Amputation
dans la -: Afzetting in 't gewricht.
Continence v.: Onthouding, kuischhe id . Continent by .nw . : Kuisch , inge togen, die zich onthoudt. (geneesk.)
Voortdurend. / m.: 1. Kuische. 2. Vasteland . Europa. Le nouveau -: De nieuwe
wereld. Continental by .nw . : Van het
vasteland. z. blocus.
Contingence v.: 1. Gebeurlijk-, toevalligheid. Selon la - des cas: Al naar
de omstandigheden. 2. (meetk.) Aanraking. Angle de -: Raakhoek. Contingent
by .nw . : 1. Gebeurlijk, onzeker, niet noodzakelijk gebeurend. Idee -; verite -e: Gedachte -; waarheid betreffende zaken die
gebeurlijk zijn. 2. To ekomend, recht ,
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matig. I m.: 1. Aandeel, bijdrage. Aantal
soldaten dat een stad of land moet leveren.
Aantal beschikbare vacantiedagen. 2. Het
toevallige. Contingentement m. en -er
ov .17v .: (Het) aanwijzen van bepaalde
hoeveelheden der in of uit te voeren waren,
contingenteering.
Continu by .nw . : Samenhangend , opeenvolgend, onafgebroken, aanhoudend. A
jet -: Voortdurend springend ; (fig . )
voortdurend. z. basse 1. Tige -e : Recht
doorloopende stam. Piedestal -: Gemeenschappelijke onderlaag aan zuilenreeks.
Fraction -e : Kettingbreuk. Proportion -e:
Gedurige evenredigheid. Machine a mouvement -: M. die de verschillende bewerkingen achteenvolgens zonder ophouden
uitvoert. Courant -: Gelijkstroom. 1 m.:
Samenhangend geheel. Continuateur m.:
Voortzetter. Continuation v.: Voortzetting, vervolg. - du mouvement: Traagheid of volhardingsvermogen. Continue
v.: Geheel der continue grootheden. Continue': Aanhoudend, gedurig, gestadig.
-lement bw . Continuer ov .w . : Voortgaan
met, -zetten, vervolgen. Laten behouden
(gunst, voorrecht). Hernieuwen (toelage,
macht). Doortrekken, verlengen. Voortzetten (zaak). - dans sa charge : Herbenoemen . I onov .w . : Voortgaan, -duren ;
aanhouden (regen). Zich uitstrekken.
Voortgezet worden. Zich uitstrek/-se:
ken. Continueur, -euse: Afwerker, -ster.
Continuitê v.: Samenhang, aaneenschakeling, eenheid. La - degoate en tout:
In alles stuit eentonigheid tegen de
borst. - dans l'effort : Volhardendheid.
Loi de - : Wet van den trapsgewijzen
overgang. Solution de -: Scheiding van
samenhangende deelen, (f a m . ) gaping,
opening, breuk, gat. Amputation dans la
-: Afzetting in de lengte der beenderen.
Contimlment: Gedurig, zonder tusschenpoozen.
Contondant : Kneuzend. Stomp (wapen).
(gr a p ) Argument -: Opstopper..
Contorsion v.: Verwringing, -draaiing,
gelaatsvertrekking. Bocht (zich wringen).
Contorsionne : Vertrokken. Contorsionner (se): Zich in allerlei bochten wringen.
Contorsionniste m.: Slangenmensch.
Contour m.: Omtrek, buitenlijn. - de
poitrine: Borstwijdte . Contourner ov .w . :
1. Den omtrek teekenen van. Coquille -nee:
Spiraalvormige schelp. Bras bien -ne: Welgevormde a. 2. Verdraaien, scheef maken.
Attitude -nee : Gemaakte houding. Style
-ne: Gewrongen s. 3. Omgeven, loopen
om, omtrekken (vijand) ; uit den weg gaan
voor (moeilijkheid). 4. Afronden. I se -:
Krom, scheef worden. - trekken.
Contractant by .nw. en m.: Een overeenkomst sluitende (partij). Contracte:
(taalk.) Samengetrokken. Contracter ov.
w.: 1. (Een overeenkomst) aangaan, sluiten
(verbond, vriendschap), aangaan (huwelijk,
leening, schuld), op zich nemen (verplichting). - des obligations envers qn : Iem.
dank verschuldigd zijn; verplichtingen ten
opzichte van iem. op zich nemen. 2. Aannemen (gewoonte), krijgen (ziekte, smaak).
3. Samentrekken, doen inkrimpen. Verminderen . I onov .w . : Een verb intenis
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aangaan. Inkrimpen. En position -ee:
Met de beenen opgetrokken. I se -: Zich
samentrekken, inkrimpen. Samengetrokken worden. Verdikken. Gesloten - (verdrag ) . Aangenomen worden (gewoonte).
Contractif : Samentrekkend. Contractile :
Samentrekbaar. Contraetilite v.: Samentrekbaarheid . Contraction v.: Samentrekking, verdichting, verdraaiing (gelaat).
(t a a lk . ) Samentrekking . Vernauwing (wa terstraal ). Spanning, onrust. Contraetuel :
Bij overeenkomst bepaald, - geregeld.
Contracture v.: (bouwk.) Verdunning
(bovendeel zuil). (geneesk.) Spierverstijving . -optrekking . Contracturer ov .w . :
Van boven verdunnen (zuil). Krampachtig doen samentrekken.
Contradicteur m.: Bestrijder, tegenspreker. Acte sans -: Bij verstek uitgegeven
akte. Contradiction v.: 1. Tegenspraak.
Esprit de -: Zucht tot tegenspreken.
2. Tegenstrijdig-, onvereenigbaarheid. dans les termes : Innerlijke tegenspraak. Etre
en - avec soi-meme, impliquer une -:
Met zich zelven in strijd zijn. Contradie toire : 1. (Tegen)strijdig, elk. opheffend.
Debat -: Uiteenzetting door beide partijen.
Jugement -: Vonnis na een Mat geveld. 2. Met debat. I m.my .: Les -s:
De tegendeelen. Contradictoirement : Tegenstrijdig (recht). Na partijen gehoord
te hebben.
Contraignable : Onderworpen aan dwang.
- par corps : Door gijzeling te noodzaken.
Contraignant : H inderlijk , vol dwang.
Lontraindre ov .w.: 1. Hinderen, belemmeren; inhouden (toorn). 2. Noodzaken,
.dwingen. - par corps: Gijzelen. I se -:
Zich inhouden, - bedwingen. Contraint :
Gedwongen ; gekunsteld ; stijf . (m u z .) Basse
-e: Obligate bas. Contrainte v.: 1. Terughoudend-, gedwongenheid. Sans -: Vrijuit,
ongedwongen . 2 . Dwang , geweld . User
.de -: Dwangmaatregelen gebruiken. Par
-: Gedwongen. La - de la rime: De
knellende banden v. 't r. 3. Bechtsdwang,
dwangbevel. - par corps : Lijfsdwang,
gijzeling. - par saisie: Dwangbevel om
op de goederen van den schuldenaar beslag
te leggen. Porteur de -s : Deurwaarder
der belastingen.
Contraire by .nw . : 1. Tegenstrijdig,
- (over )gesteld , tegen- . Vent -: Tegenwind .
2. Geheel verschillend . Nadeelig, ongunstig,
onvoordeelig. Vijandig. Le y in m'est -:
W. bekomt me niet best. 3. Strijdig met.
- a la raison: Onverstandig. / m.: Tegendeel, tegengestelde. Je ne dis pas le -:
Ik ben 't met u eens. Alter au - de: Tegenspreken ; zich verzetten tegen. Des -s:
Tegenstrijdige dingen ; (f i g . ) ongelijknamige polen. Guerison par les -s: Genezing,
volgens allopathische methode, door tegengestelde middelen. Au -: Integendeel.
Au - de: In tegenstelling met. Tout au
-, bien au -: Verre van daar. Contraire ment : In strijd (met).
Contralto m.: Diepe altstem.
Contrapontique : Contrapuntisch. Con trapontiste m.: (muz.) Hij die de regels
van 't contrapunt gebruikt.
Contrariant : 1. Kibbelziek, dwarsdrijvend . 2 . Onaangenaam, „lam", „beroerd".
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Evenements -s : Tegenspoeden. Contrarier
ov .w . : Tegenwerken , dwarsboomen . Tegenspreken. Onaangenaam aandoen, hinderen.
(fa m.) Ergeren. Avoir l'air -rie: Er uitzien, alsof men 't land heeft. Une vocation
-rice: Een mislukte roeping. Amour -rie:
Ongelukkige liefde. / onov .w. : De menschen
ergeren. I se - : Elk. tegenwerken ; opheffen (kracht). Zich zelf tegenspreken,
strijdig zijn. Contrarietê v.: 1. Tegenstelling, -strijdigheid. -kanting, zwarigheid.
Avoir l'esprit de -: Een dwarsdrijver zijn.
2. Moeilijk-, onaangenaamheid. 3. Teleurstelling. Il en a eprouve une vive -: Dat
heeft hem erg dwars gezeten.
Contrastant : Afstekend (bij). Contraste
m.: Tegenstelling, in 't oog vallend verschil. Etre en -: Een t. vormen. Con traster onov .w.: Afsteken (bij), tegen elk.
afsteken. I ov .w. : Doen afsteken, tegenover elk. plaatsen.
Contrat m.: (Schriftelijke) overeenkomst, - verbintenis. -- de image: Verhuurcontract. Le - social: 't (onderstelde)
Maatschappelijk verdrag tusschen geregeerden en regeering . Signer au -: 't Huwelijkscontract onderteekenen.
Contravention v.: 1. Overtreding, vergrijp, inbreuk. Etre en -, se mettre en -:
Zich aan een o. schuldig maken. Simple
-: 0. der politieverordening. 2. Eekeuring. Dresser -, (fam.) tianquer une - a:
Bekeuren. Contraventionnel : Van den
aard eener overtreding, wegens een o.
I. Contre vz.: 1. Tegen... (aan), naast.
Epaule - epaule : Schouder aan schouder.
Etre - a -: Naast elk. liggen (schepen).
Tout - : Vlak bij ; aanstaand (deur).
2.
Tegenover, tegen . . . in, ondanks.
- nature: Tegennatuurlijk. Parler - sa
pensee: Dingen zeggen die men niet meent.
Agir - son cwur: Zijn hart geweld aandoen. z. envers . J'en ai - ...: 1k heb
wat tegen ... 3. Voter -; parier -: Tegenstemmen ; --wedden. Je ne dis rien la -:
Ik heb daar niets tegen te zeggen. 4. De
-: Van de tegenovergestelde zijde. A -:
In tegengestelde richting. Par -: Daarentegen . I m.: 1 . Het tegen. Alter du pour
au : - Van 't eene uiterste in 't andere
vervallen. 2. Klots. Faire un -: Klotsen.
3. (schermen) Kringafwering. (sport)
Weerstoot. 4. (sp el) Hooger tegenbod.
II. Contre (in samenst.) : Tegen,
tegenover,, naast. Wederzijdsch.
Contre-accusation (mu. ---s) v.:
Tegenaanklacht. Contre -alize (mu. ---s)
m.: Tegenpassaatwind. Contre -alike (mu.
---s) v.: Evenwijdig loopende laan.
Contre -amendement (mu. ---s) m.:
Tegenamendement. Contre -amiral (mu.
--amiraux) m . : Schout-bij -nacht . Contreappel (mu. ---s) m.: Tweede appel.
Tegen-appel (schermen). Contre -appêtit
(a) : Tegen zijn zin. Contre -approehes
v.my .: Tegenaanvalswerken. Contre -ar bitrage (mv. . ---s) m.: Scheidsrechterlijke uitspraak door een derden scheidsrechter. . Contre -are (mu. ---s) m.:
Katterug (schip). Contre -arehet (a) bw.
uitdr.: Jouer -: In tegenstreek strijken.
Contre -arrèt (mu. ---s) m.: Tegenpal.
Contre -assaillir ov .w . : Een tegenaanval
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doen tegen. Contre-assuranee (m y .--s)
v . : Dekkingsverzekering. Contre-attaque
(m y . ---s) v . : Tegenaanval. -bolwerk.
Contre-avion by .nw. : Afweer- (tegen
luchtaanval ) .
Contrebalaneer ov .w . : Opwegen tegen,
ongedaan maken. / se -: Elk. in evenwicht houden.
Contrebande v. : 1. Sluik-, smokkelhandel . - de guerre : Contrabande. Faire
la -: Smokkelen. 2. Smokkelwaren, sluikgoederen. De -: Gesmokkeld . 3. (f a m . )
Faire en -: Ter sluik maken. Introduire -,
passer en -: Binnensmokkelen. Personnage
de -: Indringer . Gloire de -: Onrechtmatig verkregen -, ongegronde r. Contrebandier m. : Smokkelaar. -schip. Contrebarre (me. ---s) v. : Halve dwarsbalk
tegenover een anderen.
Contre-bas (en): Lager ; onder tegenaan. - de: - liggend. Contrebasse v . :
Contrabas. --tuba: Bastuba. Contrebassiste m. : Basspeler, bassist. Contrebasson m. : Contrafagot. Contre-batterie
(mu. ---s) v. : Tegenbatterij . Tegenbeschieting. (fig. ) -mijn, -maatregel . Contrebattre ov .w. : Bestoken om tot zwijgen
te brengen. (f ig. ) Met succes concurreeren
tegen. Contre-biais (a) : In tegengestelde
richting. Contre-bord (a) : Tegen elk .
in. Contre-bordee (m y . --s) v . :
Tegengang (bij laveeren). Contre-boutant (mu . - -s) m. : Stut, steun. Contrebouter ov .w . : Stutten. Contrebrasser ov.
w . : (z e ev . ! Tegenbrassen . Contre-buter
ov .w. : Stutten.
Contre-ealquer ov .w . : Zoo doortrekken
dat men 't omgekeerde beeld krijgt. Contreearre v . : (s p e I ) Verdubbeling van inzet .
I. Contre-earrer (se): Zijn inzet verdubbelen.
II. Contreearrer ov .w . : Tegenwerken,
dwarsboomen. / se -: Elk . -.
Contre-eaution (mu. ---s) v. : Tweede
borg. Contre-chant (mu . --s) m. :
(m u z . ) Tegenthema . Contre-eharge (mu.
---s) v . : Tegenwicht. Contre-chassis
(mu . onv .) m. : Dubbel -, tochtraam.
Contre-chevron (mu. - -s) m . : (w ap enk . ) Tegenkeper. Contre-clef (mu.
---5) v . : Steen naast den sluitsteen.
Contre-eceur (mu. ---s) m. : Staande
haardplaat ; vuurmuur. Steenen rand onder
een raamleuning. A -: Tegen heug en
meug, met tegenzin ; schoorvoetend. Contrecoup (m y . ---s) m. : 1. Terugslag,
-sprong, weerstuit. Par -: Indirect. 2.
Nawerking. En - de : Als gevolg van.
Contre-courant (mu . --s) m . : Tegenstroom. Contre-courbe, --eourburei(mv..
- -s) v. : Tegenboog. Contre-eritique
(mu. - -s) v. : Anti-critiek . Contredame v. : Opzichteres.
Contredanse v. : 1. Oude Eng. reidans.
2. Salondans uit vijf deelen bestaande.
Muziek daarvoor, contradans.
Contre-dater ov .w. : Fen andere dagteekening zetten op . Contre-declaration
(mu. --s) v. : Tegenverklaring. Contredefense (mu. ---) . v. : Noodweer (verded igingswerk ) . Contre-degagement (my.
---s) m. en --degager onov .w . : (Het )
losrukken van den degen op 't oogenblik
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dat de tegenpartij dezelfde beweging maakt.
Contre-denoneiation (mu. ---s) v. :
Aanzegging bij exploot aan een derde.
Contre-digue (my . ---s) v. : Steundijk.
Contredire ov .w . : Tegenspreken. In
strijd -, in tegenspraak zijn met. (recht )
Tegenbewijzen leveren van. - un molten :
Een middel ontzenuwen . / onov .w. (met
a) In strijd zijn met. / se -: Zich zelf -.
Elk. tegenspreken. Contredisant m. :
(recht) - of Partie -e : Partij, die de
bewijzen der wederpartij weerlegt. I b y .
nw.: Tegenstribbelend. Humeur -e: Prikkelbaarheid . Contredit m. : 1. Verweerschrift .
2. Tegenspraak . Sans -: Ontegenzeglijk .
Contree v. : Landstreek, oord, gewest.
Contre-eeaille (a) : Tegen de schubben
in . Contre-eeart (mu . ---s) m . : V ierde
gedeelte van een kwartier van een wapenschild . Contre-eeartelement (mu . ---s)
m. en --eearteler ov .w . : (Het ) verdeelen
van een kwartier in vieren (wapenschild ) .
Contre-eehange (mu. ---s) m . : N ieuwe
ruil voor hetgeen teruggegeven is. Contreeerou (mu .---s) m. : Tegenmoer . Contreedit (mu . ---s) m. : Tegenverordening.
Contre -empreinte ( mu . ---s) v . :
(a a r dk . ) Tegenafdruk, reliefvorm die in
de Nolte van een fossiel lichaam ontstaan
is. Contre-enquete (m y . ---s) v. :
Tegenonderzoek, -verhoor. Contre-epaulette (mu . --s) v . : Epaulet zonder
franje. Contre-epreuve (mu. - -s) v. :
1. (kunst ) Tegenafdruk (genomen van een
pas gedrukte plaat). (f ig. ) Zwakke navolging. 2. Verificatie van een stemming
(door de tegenstanders te tellen, na de
voorstemmers te hebben geteld ), tegenproef . Contre-espalier (m y . - -s) m. :
Evenwijdige leiboom. Contre-espionnage
(my . - --s) m. : Tegenspionnage (dienst ) .
Contre-essai (mu. ---s) m. : Tegenproef .
Contre-experience (mu. - -s) v. : Tegenproef . Contre-expertise (mu. ---s)
v . : Onderzoek door de experts der tegenpartij . Contre-extension (mu . ---s) v . :
(h eelk.) Tegenspanning .
Contrefacon V. :1. Nabootsing. Namaak,
nadruk. 2. Bedrieglijke nabootsing. Contrefaeteur m. : Nadrukker, namaker..
Contrefaction v . : Bedrieglijke namaking.
Contrefaire ov .w . : 1. Nadoen, naãpen,
-bootsen. Veinzen. - le mort: Zich dood
houden. - le devot : Den vrome uithangen.
2. Bedrieglijk veranderen, verdraaien. 3.
Namaken, -drukken (onwettig ). 4. Bedrieglijk nabootsen. 5. Misvormen. / se -:
Zich anders voordoen dan men is. Nagemaakt worden. Contrefaiseur m . : Naaper .
Contrefait : M isvormd . Nagemaakt . (s o m s )
Geveinsd.
Contre-fenetre (mu . ---s) v . : Over-,
tochtraam. Contre-feu (mu.- - x) m. :
Staande haardplaat. Tegenvuur (brand
beperken). Contre-fiebe (mu. ---s) v. :
Schoor, stut, karbeel. Contrefieher (se):
(grap) Heelemaal maling hebben aan (je
m'en fiche et je m'en contrefiche). Contrefil (mu . --:--s) m. : Tegenovergestelde
richting. A -: Tegen den draad. Contrefinesse (mu. ---s) v. : Tegenlist. Contreforger ov .w . : De platte en de smalle zijde
beurtelings smeden.
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Contrefort m . : Steun-, schoormuur,
beer. Stut (pers). Hielbelegstuk (schoen ) .
Uitlooper (gebergte ) .
Contre-fracture (mu . ---s) v. : Breuk
door den terugslag ontstaan. Contre -frase
(mu. - -s) v . en --fraser ov .w. : :
(Het) voor de laatste maal kneden. Contrefugue (mu. ---s) v . : Fuga in tegengesteld dalende of stijgende richting.
Contre -garde (mu . - -s) v.: Beschermwal. Steenen kribbe (brugpijler ).
Contre -haeher ov .w . : (kunst) Kruisarceeringen maken op . Contre-hachure
(mu. ---s) v. : Kruisarceering. Contre /Mier (mu. - -s) m. : Hooge standaard
voor een braadspit. Contre -haut (en ) :
Hooger. Etre - de : Hooger gelegen zijn dan.
Contre -heurtoir (mu. ---s) m. : Plaat
onder deurklopper, klopperplaat. Contre huis (mu . onv.) m. : Onderdeur .
Contre -indication (mu . ---s) v . :
(g en eesk.) Tegenaanwijzing ; verbod. Con tre -indiquer ov .w . : Verb ieden . Contreinsurrection (mu . ---s) v . : Tegenbeweging , -opstand. Contre -jour (mu.
---s) m . : Tegenlicht. A -: Van het
licht af, tegen het daglicht in.
Contre -latte (mu . ---s): Spar of
rib, waarop de daklatten zijn. Contre lettre (mu . ---s) v . : Geheime akte, die
, t tegengestelde van een publieke akte bevat .
Contre -ligne (mu. ---s) v • : Tegenlinie . Contre -ligue (mu. ---s) v. :
Tegenverbond .
Contremaitre m. : Meesterknecht, opzichter . (z e e v . ) Bootsman . Contremai tresse v .: Opzichteres. Contremandement
m . : Afbestelling, tegenorder. . Contre mander ov .w. : Afbestellen, afzeggen,
afweten. Tegenbevel geven tot. Contremanifestation (mu . ---s) v. : Tegenmanifestatie . Contre-manoeuvre (mu. --s) v. : Militaire oefening, die een tegenstelling vormt met de vorige. Contre marche v.: Tegenmarsch. Beweging -, zwenking rechts-om-keert . Hoogte van een
traptrede. Des marches et des -s: Heen-enweer geloop . Contre -maree (mu. ---s)
v . : Tegenvloed, -tij, neer..
Contremarque v . : 1. Tweede -, bijmerk . Valsch merk (paardetand ) . 2. Contramerk, uitgangskaartje (schouwburg). Con tremarquer ov .w . : Met een tweede merk
voorzien. Contre -mesure (mu. ---s) v . :
Tegenmaatregel . (m u z . ) (A) - : Tegen
de maat . Contre -mine v . : Tegenmijn.
(f ig . ) -1 ist . Contre -miner ov .w . : Door
tegenmijnen verdedigen. Contre -mineur
(mu . ---s) m. : Werker aan een tegenmijn . Contre -mont : Berg- . Stroomopwaarts . Contre -mot (mu. ---s) m . :
Tegenparool. Tweede parool (voor geval
van flood ). Contre -mur (mu . ---s) m . :
Schoormuurtje. Contre -murer ov .w . : Met
een schoormuurtje steunen. Contre -note
(mu. ---s) v . : Diplomatieke tegen-, verweernota . Contre -offre (mu . --s) v . :
Tegenofferte. Contre -opposition (mu. --s ) v. : 1. (rec ht ) Beslaglegging, die men
tegenover de beslaglegging door de tegenpartij stelt. 2. Deel der oppositie dat de
zijde der regeering kiest. Contre -ordre (mu.
---s) m. : Tegenbevel. Afbestelling.
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Contre -ouverture (mu . -----s) v . : Zij opening .
Contre -partie (mu. ---s) v . : 1.
Tegendeel , tegengesteld gevoelen. 2. Duplicaat, contraboek. 3. (muz. ) Tegenpartij,
-stem. 4. (b eurs ) Contramine. Faire la
d'une ualeur: In de contramine zijn in
een fonds. 5 . Tegenwaarde (b .v . - en or).
6. Revanchepartij . Contre -partiste (mu.
---s) m. : Contramineur. . Contre -pas
(mu .onv.) m . : Snelle schrede om weer in
den pas to komen . Contre -passation z .
eontre -passement . Contre -passe (a ) :
In de richting van de marmeraderen.
Contre -passement (mu . ---s) m. en
-passer ov .w . : (Het) herstellen van
een fout (in dagboek of grootboek ) .
Contre -pedalage m. en - -pedaler
onov .w . : (Het)) terugtrappen. Contre pente (mu. - -s) v. : Verschil in helling.
(Tegenoverliggende ) helling. Contre -peser
ov .w . : Opwegen tegen. Contre -petition
(mu. - -s) v. : Tegenverzoekschrift.
Contre -petterie v. : Grappige zinsverandering ontstaande door omzetting van
letters of lettergrepen (b .v . Beethoven
zei: 't is heet boven). Contre -pied (mu.
---s) m . : Tegenspoor. Prendre le - (de):
Een tegenovergelegen spoor inslaan (jachthond ) ; (f ig. ) de tegenovergestelde beteekenis
hechten aan ; het tegengestelde doen.
Etre le - de: Indruischen tegen. Contre planche (mu. ---s) v. : Tegenvorm.
Contreplaque m. : Triplex-hout (bois -) .
Contreplaquer ov .w. : Met fineerhout bewerken . Contre -platine (mu . ---s) v . :
Schroefplaat . Contre -poids m. : Tegenwicht , -last. Faire - a qch : Tegen iets
opwegen.
Contre -poil (a ) : Tegen de vleug. Raser
-: Opscheren. (f ig. ) Prendre -: Verkeerd
aanpakken. Esprit -: Geest die zich gaarne
verzet . Contrepoint m . : (m u z . ) Contrapunt. Contrepointe v . : Scherp van den
sabelrug. Sabelschermen. Losse kop (draaibank ) . Contrepointer ov .w . : Aan beide
zijden bestikken. Geschut (tegen ander
geschut ) richten. Contrepointiste m . :
Contrapuntist. Contrepoisage m. : 't Opwegen . Contrepoison m • : Tegengif . Con tre -porte (mu. ---s) v . : Tochtdeur.
Tweede vestingpoort. Deur tegenover een
andere . Contre -potence (mu . ---s) v . :
Spilstaaf . Contre -pression (mu. ---s)
v . : Tegendruk . Contre -projet (mu . ---s)
m. : Tegenontwerp . Contre -proposition
(mu. ---s) v . : Tegenvoorstel. Contreprotestation (mu . ---s) v. : Contraprotest. Contre -quille (mu. ---s) v . :
Binnenkiel.
Contrer ov .w . : (spe 1) Hooger -, tegenbieden . Contre -rail (mu. ---s) m. :
Veiligheidsrail . Contre -reforme (mu . --s ) v. : Tegenhervorming. Contre -re montrant (mu. ---s) Contraremonstrant.
Contre -replique (mu . ---s) v . : (r echt )
Dupliek . Contre -repliquer onov .w . : Dupliceeren . Contre -retable (mu .---s) m. :
Altaarachterwand. Contre -revolution (mv.
---s) v. : Tegenomwenteling. Contre revolutionnaire (mu. ---s) by .nw. :
Dat een tegenomwenteling beoogt. I m . :
Aanhanger daarvan. Contre-riposte (mu.
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---s) v.: Stoot waarmee men een tegenstoot beantwoordt . Contre -ruse (m y .---s)
v.: Tegenlist.
Contre -sangle v., --sanglon m. :
(mu . ---s) Tegensingel. Contrescarpe
v . : Buitenste tegenwal . Contreseel , (s o ms)
-seeau (mu . ---s; ---x) 4 m.: Tegenzegel . Contre -seeller ov .w . : Van een
tegenzegel voorzien. Contreseing (spr.
-sin) m.: 1. Medeonderteekening. Avoir
le - d'un ministre: Het recht hebben voor
den minister te teekenen. A -: Gewaarmerkt. 2. Paraaf voor vrijdom van port.
Contresens (spr . -san of -sense) m.: 1.
Tegenovergestelde zin, - beteekenis, averechtsch begrip, begripsfout. Tegenstelling.
Onjuiste daad. Prendre le - de: Juist omgekeerd opvatten. Faire un - en traduisant:
Met een begripsfout vertalen. A -: Verkeerdelijk. 2. Keerzijde, averechtsche kant.
Couper a -: Tegen den draad in knippen.
Prendre le -: Verkeerd aanvatten. Aller
a -: Vooruit rijden (in trein) . Contre signataire m.: Mede-onderteekenaar. Con tresigner ov .w . : Mede-onderteekenen .
Van een paraaf of handteekening voorzien.
Contrestaries v .mv .: Overligdagen na de
bedongene. Contre -sujet (mu . ---s) m.:
(muz.) Tweede of derde thema, contrasubject. Contre -taille (r ) z. eontre hachure en eontre -hacher .
Contretemps m.: 1. Onverwachte verhindering, hinderpaal; tegenvaller, streep
door de rekening. Faire qch a -: Een bok
schieten. A -: Te onpas. 2. Danspas,
waarbij de beide voeten van den vloer
gaan. (m u z . ) Verbreking der maat, contratempo. Jouer a -: Niet in de maat spelen.
Morceau a -: Stuk, waarvan het begin
in een andere maat wordt gespeeld dan
't geheel. Contre -terrasse (mu . ---s)
v.: Lagerliggend terras. Contre-tirer ov.
w . : Een (tegen ) afdruk maken van . Contre torpilleur (mu . - -s) m.: Torpedojager.
Contre -ut (mu. onv .) m.: Hooge c. Contrevaleur (mu . --- s) v.: Tegenwaarde.
Constituer la - de: Valideeren tegen.
Contre -vallation (mu . - -s) v . : Tege nverschansing der belegeraars tegen de
uitvallen der belegerden. Contre -vapeur
v.: Tegenstoom. Contrevenant m.: Overtreder . Bekeurde . Contrevenir onov .w . :
Overtreden (wet) ; niet vervullen (wensch,
verbintenis). Contrevent m.: Buitenblind,
luik. Windscherm. Kruisbalk. Contre venter ov .w .: Met kruisbalken stutten.
Contre -verifier ov .w .: Een tegen-verificatie
instellen over. Contre -verite (mu . -----s)
v.: Onwaarheid; ironisch gebruikte onw.
Contre -visite (mu . ---s) v.: Tweede
onderzoek (om het eerste te controleeren).
Contre -voie (a) : Aan den verkeerden
kant van den trein.
Contribuable m.: Belastingschuldige.
Contribuer onov .w . : Bijdragen , medewerken, helpen, zijn aandeel betalen (in).
Contributeur m.: (nieuw) Medewerker.
Contributif : Van de belasting. Faculte
-ive : Belastbaarheid. Part -ive: Aanslag. Valeurs -ives : Dragende waarden.
Contribution v.: 1. Bijdrage in uitgaven.
2. Belasting. - sur les portes et tenetres :
Directe belasting op deuren en vensters.
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-s de guerre: Oorlogsbelasting, -schatting.
- mohiliere: B. op onroerend goed naar
de huurwaarde. Mettre a -: Brandschatten (z. 3). 3. Bijdrage, aandeel. Mettre

a - (z. 2) : Partij trekken van, exploiteeren ; overnemen uit (schrijver). Con tributoire : Tot de belasting behoorend.
Contributoirement : Als belasting.
Contrister ov.w.: Diep bedroeven.
-leSaintEspr:
Weer tot zonde vervallen.
1 se - : Treuren. Contrit : Vol diep berouw,
boetvaardig, Berouwvol (gelaat). Contrition v.: Volmaakt berouw, boetvaardigheid .
ContrOlable : Na te gaan. Contrille
m.: 1. Toezicht, nazien. 2. Bureau -,
plaats voor 't toezicht. 3. (fig.) Nauwkeurige beoordeeling, critiek. Autorite sans
-: Onbeperkte macht, daar niemand
toezicht houdt. 4. Keur, waarmerk (goud,
zilver). 5. Register in duplo. 6. Naamlijst
(leger). Rage des -s de l'armee; - du navire:
Van den staat -, de rol afgevoerd, uit de
sterkte gevoerd. Contriller ov .w .: 1.
Nagaan, -zien, toezicht houden op. 2.
(fig.) Nauwkeurig nagaan, bedillen. 3.
Waarmerken (metaal). Knippen (kaartje).
4. In het register in duplo inschrijven.
ContrOleur m.: 1. Ambtenaar met 't
toezicht belast. 2. Bedilal. 3. Stempelaar.
4. Verklikker .
Controuve : Verdicht. Controuver ov.
w.: Verzinnen, uit de lucht grijpen, bedenken - (v erk. gebr. ) Bedriegen .
Controversable : Betwistbaar. Contro verse v.: Strijd -, geschil van langen
duur. Twistgeschrijf. Strijd tusschen godgeleerden. Il y a /a matiere -, sujet a -:
Dat zal een twistpunt worden. Ouvrages
de -: Werken, die zich bezig houden met
den geloofsstrijd tusschen Kath. en Prot.
Controverse : Betwist. Controverser ov.
w. : (Over een leerstelling) twisten. Contro versiste m.: Godgeleerde, die geschilpunten behandelt.
Contumace v.: (recht) Verstek. Par
-: Bij -. Purger sa -: Na de veroordeeling
bij verstek, zich ter beschikking van den
rechter stellen. I m. en bv.nw. (ook eon tumax ) : Niet verschenen (aangeklaagde),
bij verstek veroordeelde.
Contus (spr . -tus): (geneesk.) Gekneusd. Plaie -e : Kneuzing. Contusion
v.: Kneuzing. Contusionn6 m.: Gekneusde . Contusionner ov .w . : Kneuzen .
Convaincant : Overtuigend. (letterk.)
Die men voor zich ziet, als levend. Con vainere ov .w . : Overtuigen , -reden . Tot
bekentenis brengen ; schuldig bevinden aan.
Ton convaincu : T. van overtuiging. z.
atteint . / se - : Zich -. Elk. overtuigen.
Convalescence v.: Beterschap, herstel.
(Maison de) -: Herstellingsoord. Entrer
en -: Beginnen te herstellen. Conge de
-: Verlof om tot herstel van gezondheid
naar buiten te gaan. Convalescent : Aan
de beterhand. I m.: Herstellende.
Convection v.: Bewegingsstroom om
een verhit of electrisch lichaam.
Convenable : 1. Geschikt, gepast, passend. 2. Betamelijk, behoorlijk, welvoeglijk. Fatsoenlijk gekleed. Net. -ment bw.
Convenanee v.: 1. Gelijk-, evenredig-
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heid, juiste verhouding, overeenstemming.
Mariage. de -: Huwelijk, waarbij alleen
op fortuin en stand wordt gelet. Trouver
Jets naar zijn gading vinden.
qch a sa
Avoir a sa Vrij beschikken over. -s
oratoires: Voorzichtigheid in taal, stijl
en onderwerp om 't publiek niet te kwetsen.
2. Gepast-, betamelijkheid; fatsoen. Manquer de -: Onbeleefd zijn. Respecter les
-s : De wetten der burgerlijke beleefdheid
eerb ied igen . Sortir des -s: Plotseling
uit den band springen. Par - personnelle:
Met het oog op persoonlijke belangen.
Convenant bv .nw . : (o u d ) Gepast . I
m.: Getroffen overeenkomst. Convenir
onov .w . : (met avoir) Passen , geschikt -,
gepast zijn voor. Aanstaan, passen, behagen.
Il convient que: Het is passend dat, betaamt. Si cela vous convient: Als u dat
bevalt, - schikt. (met etre) 1. Overeenstemmen, -komen, het eens zijn met. 2.
Toegeven, erkennen. J'en conviens: Toegegeven. 3. Het eens worden over, overeenkomen, afspreken . Nous sommes convenes
du prix : We zijn het eens geworden over d.
p. C 'est convenu: Afgesproken. I se -:
Bij elk. passen.
Convent m . : A lg . verg . der vrijmetselaars .
Conventicule m.: Geheime bijeenkomst.
Conventine v . : K loosterschool-leerlinge
Convention v.: 1. Overeenkomst ; afspraak ; verdrag. Bepaling. -s matrimoniales : Huwelijksvoorwaarden. Saul contraire : Behoudens tegenbepalingen. 2.
Eenmaal aangenomen gebruik , conventie.
-s de l'art: Eenmaal aangenomen onjuistheden in de kunst, waaraan niemand meer
aanstoot neemt. Des sentiments de -:
Gevoelens die men, als fatsoenlijk mensch,
nu eenmaal behoort te hebben of te veinzen.
Langage de -: Overeengekomen taal. Valeur
de Fictieve toegekende waarde,. De -:
Gangbaar,, overeengekomen ; (f . ) afgezaagd, gelikt, conventioneel. 3. Nationale
vergadering, om de grondwet te herzien
of te ontwerpen. La - (Nationale): De
Conventie (1792). Conventionnel by .nw . :
1. Op een verdrag berustend. 2. Overeengekomen, eenmaal aangenomen. In overeengekomen taal (telegram)) . (f ig . ) Afgezaagd, alledaagsch. I m. : Lid der Conventie (1792). Conventionnellement : Volgens overeenkomst. - eenmaal aangenomen
gebruik.
Conventualite v.: Kloosterleven. Conventuel: Van een klooster. I m.: Kloosterling . Conventuellement : Zooals in 't
klooster.
Convenu : Overeengekomen. Algemeen
aangenomen. Alledaagsch.
Convergence v.: Samenloop. Nadering.
Overeenstemming (meeningen ). Convergent
Samenkomend. Elk. naderend. Op een punt
gericht (batterijvuur ) . Convergeerende (lens))
(w isk.) Serie -e: Optelbare reeks met
eindige som. Converger onov .w . : Elk.
naderen, afbuigen (naar ), samenkomen.
Overeenstemmen (w i s k ) Naderen .
Conyers bv .nw . : 1. Frêre sour -e:
Leekebroeder -; -zuster, die handenarbeid
verricht. 2. Proposition -e: Voorstel of
zin, waarvan het omgekeerde waar blijft.
Conversation v. : 1 Gesprek, onderhoud.
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Faire la - a qn : Met iem. praten. Changer
la -: Het gesprek op een ander onderwerp
brengen. Etre a la Aan 't gesprek
deelnemen ; luisteren. Il n 'Hai/ pas a la -:

Hij luisterde niet, zijn gedachten waren
absent. 2. Omgang. Maison de -: Bordeel. Surpris en - criminelle: Op overspel betrapt. 3. Voorloopige, inleidende
onderhandeling, voorbespreking, 't polsen.
4. Gezelligheid in het praten. Avoir de
la -: Gezellig kunnen praten. 5. Amandeltaartje. Conversationniste : Schitterend
causeur. Converse v.: Voorstel of zin,
waarvan het omgekeerde waar blijft. Converser onov .w . : 1. Spreken zich onderhouden -. 2. Omgang hebben (met)). 3.
Zwenken (troepen).
Conversible z. convertible. Conversion
v.: 1. Bekeering. Faire des -s: Menschen
bekeeren. 2. Verbetering , verandering.
3. Omzetting, verandering (in). 4. Verwisseling van oude staatsschuld tegen
nieuwe, die een lagere rente oplevert. de poids et mesures : Berekening der oude
maten en gewichten in nieuwe. - des
espkes: Omsmelting der munten. 5. Zwenking, frontverandering. /In quart de -:
Een kwart draai. 6. Omkeering van een
zin (z. converse). 7. Herleiding (tot).
Converti m.: Bekeerling. Precher un -,
- les -s: Iem. die reeds overtuigd is, nog
willen overtuigen ; (f ig.) overtollig werk
verrichten. Convertibilite v. : Geschiktheid
om verwisseld omgezet te worden. Convertible: 1. Die kan omgezet worden. Proposition - z. converse. 2. Die kan ingewisseld worden, converteerbaar .3. Herleidbaar.
Convertir ov .w . : 1. Bekeeren (tot geloof ) .
2. Overhalen (. tot ), van gevoelen doen
veranderen. 3. Omzetten, veranderen (in).
un billet de banque en argent : E. b. te
gelde maken, 4. Converteeren. - la rente,
De staatsschuld vervangen door een nieuwe
die minder rente opbrengt. - des espkes:
Munten omsmelten. 5. Omkeeren (stelling).
une proposition : In een volzin onderwerp en attribuut verwisselen (z . converse).
I se -: Zich bekeeren. Omgezet veranderd worden ; overgaan (in), veranderen
(in). Omgezet kunnen worden (zindeelen).
Convertissable : Bekeer-. Omzetbaar.. Convertissement m . : Inwisseling . Convertisseur m.: (f a m. ) Iem. die er steeds
op uit is anderen te bekeeren. Retort voor
staal-, - koperbereiding. Bessemerpeer (Bessemer). Stroomwisselaar
Convexe : Bolrond gewelfd, bol. Convexite v.: Bolrondheid. Convexo-concave: Holbol.
Convict m.: Tot deportatie veroordeeld
misdadiger (Engel.).
Conviction v. : Overtuiging. Avoir la
de : Overtuigd zijn van. Avoir des -s:
Gelooven aan de waarheid van zekere
politieke en godsctienstige principes. Parole
di to sans -: Los heengeworpen w. Porter
Overtuigend zijn. Pike de -, (f am.)
a Bewijsstuk , stuk van overtuiging.
Conventionnel: Bewijskrachtig.
Convie m.: Genoodigde, gast. Convier ov.w .: 1. Uitnoodigen. 2. (f i g .)
Aanzetten , u itlokken , verzoeken . Convive
m . : (o u d ) Genoodigde . Gast .
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Convocable—Coprevenu

Convocable : Bijeenroepbaar. Convocation V. : Bijeenroeping, opontbod. Oproeping . Leltre de —: Beschrijvingsbrief..
Convoi m. : 1. Bedekking, geleide van
toevoer. Lettres de —: Geleibrieven. 2.
Krijgstoevoer, konvooi. 3. Uitvaart, begrafenisplechtigheid). 4. Lijkstoet. 5. Spoortrein . Sleeptrein (booten). 6. Un — de
prisonniers; Een troep gevangenen, die
gelijk worden overgebracht. Convoiement
m. z. convoy:sue.
Convoitable : Begeerlijk, wenschelijk.
Convoiter ov .w.: Najagen, sterk verlangen
naar, begeeren. Convoiteux : Vol begeerte,
gretig. belust. 1 m. : Iem . die hunkert
naar iets. Convoitise v.: Begeerig-, belustheid ; hehzucht.
Convoler onov .w . : (Her )trouwen (vooral weduwe ).
Convolute : Ineeng,erold. Convolvula eees v .mv. : Convolvulaceeen, windeachtigen . Convolve m., -ule of -ulus (spr.
-us) m. : Winde.
Convoquer ov .w . : Samen-, bijeen-,
oproepen. Beleggen (raad).
Convoyage m.: Begeleiding, convoieering . Convoyer ov .w . : Begeleiden , beschermen (konvooi). Nagaan. Convoyeur
m. : Konvooischip . Posttreinbeambte (courrier —). Gewapend karavaanbegeleider.
Convulse: Kramp-, stuipachtig vertrokken . Convulser ov .w . : Krampachtig
vertrekken; - doen schudden. / se —: vertrokken worden. Convulsif : Kramp-,
stuipachtig. Toux -ice: Kramphoest. Convulsion v. : Kramp (— partielle). Stuipen
(— aigue). Gelaatsvertrekking, lichaamsverdraaiing. (f ig. ) Stuiptrekking. Con vulsionnaire m. : Lijder aan stuipen.
Dweepziek Jansenist (1727-32). Con vulsivant bv.nw. en m. : (Middel) dat
stuipen veroorzaakt. Convulsivement :
Krampachtig.
Cooblige m.: (recht) Medeverplichte.
Coolie (spr. kouli) m.: Koelie, Chineesch werkman.
Cooperateur m.: Medewerker, -arbeider.
Lid eener coopera.ieve vereeniging. I
by .nw . : Der cooperatie. Cooperatif : Gegrond op samenwerking. Mouvement —:
Beweging tot 't oprichten van coOperatieve
vereenigingen. Societe -ice: Cooperatieve
vereeniging (koopt voor gezamenlijke rekening in en verkoopt weer aan de leden).
Cooperation v. : Mede-, samenwerking.
Societe de —: CoOperatieve vereeniging.
(godsd.) — a in grace: Steun aan de Goddelijke genade verleend. — des idees:
Toynbee-werk. Cooperatisme m.: Beweging voor cooperatie. Cooperative v.:
Vereeniging op samenwerking gegrond. —
de consommation : Verbruiksvereeniging. —
de production : Landbouwers-, arbeidersvereeniging, waarvan de leden gezamenlijk hun
producten verkoopen. Coopêrer onov .w . :
Mede- , samenwerken, bijdragen tot, het zijne
bijdragen. — a la grace : De genade steunen.
Cooptation v. : (Buitengewone) toelating van leden door de andere leden ;
onderlinge aanvulling. Par —: Door aanvulling onderling. Coopter ov .w. : Door
onderlinge verkiezing aannemen. / se
—: - elk. aanvullen.
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Coordinateur : Ordenend, die orde aanbrengt . Coordination v.: Rangschikking,
ordening . (t a a lk . ) Nevenschikking . Aaneenschakeling (b .v . L .0. en M .0 . ) ; samenwerking tusschen de verschillende afdeelingen van bestuur. Coordonnees v .mv. :
Lijnen en hoeken, die dienen om de ligging
van cen punt to bepalen, coordinaten.
Coordonner ov .w . : Rangschikken , ordenen, in onderling verband brengen. Proposition -née: Nevengeschikte volzin. /
se —: In elk grijpen, elk steunen.
Copahier z. eopayer. Copahine v.:
Geneesmiddel bereid uit copahu m. :
Copaiva- (bars ). Copaier z. copayer.
Copain m . : (f a m . ) (Oude school )makker . Etre três — avec : Beste maatjes
zijn met.
Copal m.: Kopalhars, -gom. Faux —:
Dammargom. Copallin m.: Kopalboom.
Copartageant m.: (recht) Deelhebber.
Medegerechtigd erfgenaam. Copartager ov.
w. : Medeverdeelen. Coparticipant m. :
Mededeelhebber. Coparticipation v.: Mede-aandeelhebbing .
Copayer m.: Copaiva-, hoepelboom.
Copeau m.: Krul, spaander, draaisel,
boorsel. Vin de —x: Wijn, die op eiken-,
beukenspaanders geklaard is. Boite de —x:
Spanen doos.
Copenetration v.: Onderlinge doordringing .
Copenhague (spr. ko-pe-nague) v. : Kopenhagen.
Copernie (spr . -ik) m. : Copernicus..
Copernieien : Coperniciaansch. / m.: Aanhanger der leer van Copernicus.
Cophte z. eopte.
Copiage m.: (school) 't Afschrijven.
Copie v .: 1. Afschrift, afdruk. Tirer
une —: Een - maken. (Livre de) — de
lettres : Kopieerboek; -pers. 2. Netwerk .
Stuk werk. — de concours : Examenwerk.
3. (drukk.) Kopij. Faire passer sa —:
Zijn werk geplaatst krijgen. 4. Nabootsing,
navolging. Kopie. 5. Exemplaar. 6. Evenbeeld (mensch). 7. — de lettres = Copielettres (mu .onv .) m.: Kopieerboek ; -pers.
Copier ov .w. :1. Af-, overschrijven. 2. Naschilderen, namaken, nabootsen, navolgen .
Afschrijven (leerling), afkijken van. Naapen, navolgen. — la nature: De natuur
getrouw weergeven. / se —: Zijn eigen
werk steeds, zonder verscheidenheid, herhalen (schilder, schrijver ) . Elk. navolgen.
Copieur m .: Kopieermachine. Copieusement en -eux : Overvloedig, ruim. Met
een wel voorzien programma . Rijk. Langademig . (schouwb.) Die „aandikt". Overvloeiend (geest ). Stevig (zoen). Ruim
(stoelgang). Beaute -euse : Vrouw met weelderigen boezem.
Copine v.: Goeie vrouwelijke kameraad.
Copiste m . : Schrijver,, cop iist . (f i g . )
Naaper. Letterdief .
Coplaignant m.: Mede-klager .
Coposseder ov .w . : In gemeenschappelijk
bezit hebben. Copossesseur m.: Medebezitter. Copossession v.: Medebezit.
Copra (h ) v.: Gedroogde kern van cocosnoot.
Copreneur m.: Medehuurder . -pachter.
Coprêvenu m. : Mede-aangeklaagde.
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Coprin-Coquin

Coprin m. : Inktzwam.
Coprolalie v . : (Behoefte aan het uitslaan van ) vuile praatjes. Coprolithe
m. : Dreksteen (fossiel uitwerpsel) . Coprologie v . : Leer -, kennis der uitwerpselen . Coprophage m. : Mestkever. . /
by .nw . : Dreketend .
Coproprietaire m. : Mede-eigenaar.. Copropriete v . : Gezamenlijke eigendom.
Coprotectorat m. : Gezamenlijk beschermheerschap .
Copte m. : Kopt (Egyptisch Christen ) .
I by .nw . : Koptisch (Egyptisch dialect ) .
Copter ov .w. : Kleppen aan een kant.
Copulateur: Tot de paring dienend.
Copulatif : (ta a lk . ) Verb indend , aaneenschakelend . Copulation v . : Paring, voortplantingsgemeenschap . Copulative v . : Verbindend voegwoord . Copule v . : (t a a 1 k . )
Koppel (werk )woord .
Coq m. : 1. Haan. Rouge comme un -:
Zoo rood als 'n kalkoensche haan. Etre - ,
vivre comme un - en pette: Leven als God
in Frankrijk, alles krijgen wat men verlangt. z . chanter 2 en chant 1. Le - du
village, - de la paroisse: De man waarop
alle meisjes verliefd zijn ; de brani. (fig. )
Mollets de -: Spillebeenen. (p la t ) C'est
un bon -: Een goede haan wordt niet
vet. 2. Mannetje der hoenderachtigen.
- faisan : Fazantenhaan. - de (s) bouleau(x): Korhoen. - de brugêre: Auer-,
woerhaan. - de roche : Berghoen. - de
perdrix : Mannetjespatrijs . - de marais:
Hazelhoen. - d'Inde: Kalkoen. - puant:
Hop ( 'n vogel ) . - de mer : Langstaarteend ;
zeehaan (visch) . 3. Weer-, torenhaan .
Le - gaulois : De Gallische haan ; (fig. )
Frankrijk. - chantant: Haan met open
snavel. - hardi: Stappende h. (op wapens ) .
4. (p I a n t k . ) --de-jardin, menthe--:
Vrouwenmunt. 5. Pijpijzer . Onrustdeksel
(horloge ) . 6. Scheepskok . Teerkoker.. Coqii-l'fine (mv .onv .) m. : 1. Wartaal. Verwisseling van woorden. Faire des -:
Van den os op den ezel springen. 2. Oud
hekeldichtje, waarin de schrijver van den
hak op den tak sprong . Coquard m. :
Bastaardfazant. Oude haan. (f ig. ) Sukkel.
Coquassier m. : Eieren-, kippenboer..
Coque v . : 1. Eierschaal, -dop . CEuf
a la -: Zacht gekookt ei ; (so ms ) versch
ei van denzelfden dag. Sortir de sa -:
Pas komen kijken in de wereld. A la -!
Negen (in 't kienspel )1 - d' ceuf : Onverglaasde plek in aardewerk . 2. Tonnetje,
cocon. 3. Doosvruchthulsel . Dop . En -:
Ongepeld . Sans -: Gepeld. 4. Scheepsromp . Romp van een watervliegtuig. 5.
Strik (haarlint ) . Valsche draai of slag
(touw ), kink . 6. Hartschelp . 7. Oogkapje (autobril ) . Coquebin m . : Brave
jongen, groen. Coquecigrue v . : 1. Belachelijk , fabelachtig dier.. Quand viendront
les -s: Met Sint-Jutmis . 2. Sprookje,
beuzelpraat. Raisonner comme une -: R.
als een kip zonder kop . Coquefredouille
m. : Arme drommel.
Coqueleur, -eux m. : Hanenvechter,
houder van hanen voor gevechten . Coquelieot m. : Klaproos. / b y .nw . : Helrood .
Coquelourde v . : (v o 1 k) Wildemanskruid. Bolderik . Coqueluehe v . : 1. Vrou-
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wekap . Il est la - des dames : Alle vrouwen
zijn dol op hem. 2. ( y olk) Mannetje der
rietmusch. 3. Kinkhoest. Coquelueheux
m. : Kinkhoestlijder. . Coquelueholde :
Kinkhoestachtig . Coqueluehon m . : Capuchon . (p lantk.) - de moine: Monnikskap . Coquemar m. : Wijdbuikige waterketel. Coquemelle v . : Schermpaddenstoel . Coquerelle v . : Wildemanskruid.
Coqueret m . : (v o 1 k ) Jodenkers . - blanc:
Boschanemoon. - jaune: Gele anemoon.
Coquerieo m . : (f a m. ) Kokkeriko, kukeleku , hanengekraa i .
Coquerie v . : Scheepskeuken, -kokerij .
Kombuis. Coqueron m. : (zeev . ) Piek.
Coquet by .nw . : 1. (mensch) Behaagziek. Die gaarne schittert (geest ) . 2.
Keurig gekleed. 3. (z a a k) Sierlijk, keurig,
lief . Un chiffre -: Een aardig aantal. 1
m . en -te v . :1. Behaagziek man. -e vrouw.
Jouer les grandes -tes : Rollen van een
schoone , verleidelijke vrouw spelen. 2. v . :
Klipvisch . Coqueter onov .w . : Trachten
to behagen, behaagziek zijn .
Coquetier m . : Eierdopje. Koopman
in gevogelte, poelier ; eierboer. Coquetiere
v . : Eierkoker..
Coquettement : Behaagziek . Met een
uitgezochte keurigheid. Coquetterie v . :
1. Behaagzucht. Etre en - reglee avec:
Voortdurend flirten met . 2. Keurigheid
in kleeding. Mis avec -: Zeer elegant
gekleed. Mettre de la - a: lets keurig
doen, zoodat 't in 't oog loopt.
Coquillade v . : (soort ) Kuilleeuwerik .
Slijmvisch. Coquillage m. : Schelpdier..
Schelp . --monnaie z. eauris. Coquillard
m. : Eierdopje. (v oj k) Oog . Coquillart m. :
(aardk.) Schelpkalk. Coquille v.: 1.
Schaal, schelp. Slakkenhuis. (f ig. ) Rentrer
dans sa -: In zijn schelp kruipen. Faire
rentrer dans sa -: Den mond snoeren. Vendre
ses -s a ceux de Saint-Michel: Dingen verkoopen, die voor den kooper zonder waarde
zijn . Faire payer -, ne pas donner ses -s:
Ben overdreven hooge winst maken. Portez
ailleurs vos -s: Ga nou door! Or en -:
Schelpgoud. 2. Eierschaal, -dop . 3. Notedop . (f ig . ) Une - de noix: Een notedop
(vaartuig ) . 4. Schelpsieraad (gebouw ) .
Binnenwelving (wenteltrap ) . Schelp (spijzen ; boter ) . Hoog komfoor.. Voetplank (koetsier ) . Handvatsel (schoorsteen ) . Klinklichter (deur ) . Stootplaat (sabel) . Diamantslijpersdop . Bovenste plaatje (knoop ) . Halve
gietvorm. Bobbel (broodkorst ) . Laagje
(koper in graveervorm ) . En -: Schelpvormig. - a boulet: Kogelyorm . 5. Papierformaat van 44 bij 56 c .M ., coquille post.
6. Drukfout. Coquille: Vol oneffenheden,
- blazen. Coquillette v . : Schelpje . Coquilleux : Vol schelpen . Coquillier : 1. Die
(fossiele) schelpen bevat . Calcaire-: Schelpkalk . 2. Van den eierdop . / m . : Schelpenverzameling. Doos met verf in schelpen.
Coquin m . : 1. (o u d ) Bedelaar.. (v. o lk )
Ver -: Lintworm. 2. (thans) Schelm,
schurk . (f a m . ) Beest, deugniet, snaak .
Ah! mon -: Zoo, grappenmaker, „heertje".
Heureux -: Boffer. . Un - d'enfant: Een
„leep " kind. - de printemps: Wat 'n
„mane" lento. - de sort: Wat 'n pech.
Maitre -: Aartsschurk . / b y .nw . : Spot-
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Coquine-Corderie

ziek. Verstandig. Coquine v.: Schelmachtig wijf . (f a m . ) Schelmpje, stoute
meid. Feeks. Lichte vrouw. Coquinerie
v.: Schelm-, schurkachtigheid. Schelmstuk, schelmerij. Coquinet m.: Schelmpje.
Coquio (u )1e v.: Schapengras.
Cor m.: 1. Uitspruitsel aan hertegewei.
Un cerf dix -s : Een tienender of 56-jarig hert. 2. Horen. - des Alpes: Alpenhoorn (hout). - de chasse : Jacht-. A
a cri : Met horens en honden (jagen);
-et
sonner
(fig.) met veel misbaar. Donner
du -: Op den horen blazen. Au son du
Bij horengeschal. - de basset, - grave:
d'harAlthoorn, -klarinet, bassethoorn.
a pistons: Stellamonie: Natuurhoorn.
anglais Engelsche horen. 3.
hoorn.
Horenblazer. 4. Likdoren.
CoracoIde m.: Ravenbeksbeen. / by.
Ravenbeksuitsteeksel.
nw.: Apophgse
Coral! (mu. coraux) m.: 1. Koraal. rouge: Bloed-. Bouche de -: Frissche,
roode mond. 2. Spaansche peper (- des
jardins). Coraillere v.: Koraalvisschersboot. Coraillerie v.: Koraalbank. Corailleur m.: Koraalvisscher. Bateau -:
-sboot . Corailleuse v . : Bloedkoraa lwerkster. Corailliaire m.: Koraalachtig dier.
Coraillien : Koraal-. Coralliforme : Koraalvormig. Coralligene : Die koraal vormt.
Corallin : Koraalrood. Coralline v.: Koraalmos. Corallorhize v.: Koraalwortel.
Coran m.: Koran. Coranique : Van
den Koran. Pcole Mohammedaansche
godsdienstschool.
Corbeau m.: 1. Raaf (- noir,, grand
-). (y olk; spot). Aanspreker, „kraai".
Priester, „zwartrok". 2. Raafachtige.
Gierkoning. - de nuit: Geitenmelker.
-blanc:
- de mer : Zeeraaf ; ombervisch. 3. Enterbrug. Haak. 4. Kraagsteen. Muuranker.
Zadelhout (brugpeiler).
Corbeille v.: 1. Korf, mand. - (de
mariage): Bruidskorf, bruiloftsgeschenken
(vooral sieraden). 2. Schanskorf. 3. (Korfvormig) bloemperk. 4. Ronde open plaats
op de beurs, bestemd voor de drie officieele
beursnoteerders (z. coulisse 3). De officieele
effectenmakelaars. 4. (plantk.) - d'argent: Randjesbloem; witte onschuld. d'or: Rotsschildza.ad. Corbeillee v.: Mandvol . Corbillard m. : Lijkwagen. (v r o eg e r ) Trekschu it . Groote koets .
Corbillat m.: Jonge raaf.
Corbillon m.: Mandje, korfje. Changement de -- fait trouver le pain bon : Wanneer
men iets ouds in een nieuwen vorm ziet,
vindt men 't weer nieuw. Jeu du -: Spel,
waarbij de aangesprokene met een woord
op on rijmen moet. Corbin m.: (yolk)
Kauw. Corbine v.: Zwarte kraai.
Corbleu : (Par le) --I Te drommel!
Cordage m.: 1. Touw. -werk, want.
- noir: Teertouw. 2. 't Meten van brandhout met den vadem.
Corde v.: 1. Touw, koord, reep. Lijn
(schuit). Strop, galg. Venglijn met haken.
Rist. lisse: Klimtouw. - el nceuds:
Knoopladder. - a consoles: Klossentouw.
Metire en -: Vlechten ; spinnen (tabak).
Le supplice de la -: De galg. I1 ne vaut
pas la - pour le pendre: Hij is niet eens
waard, dat men hem ophangt. Hotnme
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de sac et de -: Schooier, galgebrok. Valeurs
de sac et de -: Wuardelooze effecten,
vuile papieren. Avoir la - au cou: Tot
de ooren in de moeilijkheden zitten. Se
presenter -, venir la - au cou : Zich op
genade of ongenade overgeven. Parler de
- dans la maison d'un pendu : Voor den

toehoorder onaangename herinneringen opwekken ; den t. een stil verwijt maken.
Avoir de la - de pendu : Een geluksvogel
zijn. Meriter la -: De galg verdienen.
Rendre de la -: Vieren (vlieger) ; (f ig.)
meer vrijheid laten (mensch). Tirer sur
la mime Aan een lijn trekken. I1 a
trop tire sur la -: Hij heeft to lang aangehouden. Danseur de -: Koorddanser.
Danser sur la - (raide): Op 't (gespannen)
koord dansen; (fig.) in een gevaarlijken
toestand verkeeren. Sauter a la -: Touwtje
springen. saucer: Springtouw. - de
jeu de paume: Balspel-, tennisnet. Tenir
la -: Het dichtst bij de binnenlijn om 't
renveld blijven (paard); (f ig.) de baas -,
vOOr zijn. Passer a fleur de -, /riser la -:
Slagen met de hakken over de sloot . 2 .Vadem
(kub. M.). Bois de -: Vaamhout. 3. Wollen draad. Use jusqu'd la -: Tot op den
draad versleten; (fig.) al lang bekend.
Montrer la -: Tot op den draad versleten
zijn; (fig.) laten zien, dat zijn hulpmiddelen uitgeput zijn. 4. Snaar (- de boyau).
z. boyau 2. A -s croisees : Kruissnarig
(piano). Instruments a -s of ---s: Snaar-;
strijkinstrumenten; strijkkwartet. La grosse
-: De G-snaar. Toucher la grosse -:
Een gewichtig punt aanroeren. Toucher
la - sensible, faire vibrer une s.: Een
gevoelige snaar aanroeren. Une - qu'il
ne taut pas toucher : Een gevaarlijk onderwerp. Trop jouer de la Wine Te veel
op een punt aanhouden. Double -: Dubbelstreek. 5. Toon. Chanter dans les -s
elevees : Hoog zinger'. (fig.) Cela n'est
pas dans mes -s : Daar kan ik niet bij,
- aan beginnen. Elle est dans mes -s:
Zij staat me aan. 6. Pees, koord (op boog).
z. are 1. 7. (meetk.) Koorde. 8. (ontleedk.) Spierweefsel. Spierverdikking. Zenuwvertakking. -s vocales : Stembanden.
9. (fig.) Banden.
Cordeau m.: 1. Touwtje. Richtsnoer.
Tirer au -: Met een richtlijn afbakenen.
Rues tirees au -: Lijnrechte s. 2. Jaaglijn.
3. Lont (b.v. - Bickford; - Otonant),
slaglijn. Cordee v.: Rist. Door een touw
verbonden rist bergbestijgers. - groep
trekhonden. Aalreep. Vaam (hout). Cordefer z. corder. Cordelette v.: Zeer klein
touwtje. Bandje. Cordelier m.: 1. Franciscaner monnik. Aller sur la mule -, la
haquenee des -s : Met de Apostelpaarden
rijden. 2. Lid van de Club des Cordeliers.
Cordeliêre v.: 1. Franciscaner non. 2.
Koord om 't middel (monnik; sjamberloek).
Cordelle v . : Jaaglijn . Corder ov .w . : Tot
touw slaan, ineendraaien. Spinnen (tabak).
Met een touw vastbinden. Opwinden (tot).
Met een vaam meten (hout ) . V lechten (haar ) .
Met spiraaldraad omwinden. I onov .w . :
't Samen (kunnen) vinden. / se -: Tot
touw geslagen Gesponnen Dradig
worden (groente). Corderie v.: Lijnbaan.
Het touwslaan. Touwslagersvak. Touw-
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Winkel. Corde-signal (mu. -s-signaux)
m. : Signaaltouw .
Cordial by .nw. : Hartelijk , welgemeend .
Hartversterkend, verkwikkend. / m. : Hartversterkend middel. Hartsterking. (fa m . )
'n Borrel. Cordialement bw. : Hartelijk,
van harte ; uit den grond des harten. Cordialite V. : Hartelijk-, oprecht-, rondheid.
Cordier m. : Touwslager . -verkooper .
Visscher met de vanglijn. Visschersschuit
met vanglijnen. Snaarhouder (viool) . I
by .nw. : Van de vischvangst met een
vanglijn. Barque -iêre .
Cordiforme : (p lantk.) Hartvormig.
Cordilleres v .vm . : Cordilleras (Z .Amerika ) .
Cordon m. : 1. Touwdraad . 2. Touw,
snoer, lint, koord, band. Snoer met kwasten (wapen van geestelijke ) . - de sonnette:
Schellekoord. - de tirage : Gordijn-. d'attache: Zware leeren schoenveter. . d'avertissement: Noodsignaal. - de la
porte de la maison : Deurkoord, waarmee
de portier opent . (Tirez le) -, s'il vous
plait: Doet open, als 't u belieft. Tirer
le -: Portier zijn . Demander le -: Verzoeken binnengelaten te worden. - de
soulier : Schoenriem. Il n'est pas digne
de (Wier les -s de mes souliers : Hij is niet
waard mijn schoenriem los te maken.
Defier -, denouer -, desserrer les -s de la
bourse: Betalen. Tenir les -s de la bourse:
Het geld beheeren. 3. Wurgkoord . Le
sultan lui envoga le -. 4. z. cordeliere
2. 5. Ordeband, -lint. Grand -: (Orde-

band van een ) ridder-grootkruis. z . bleu
(by .nw. ). 6. - nerveux: Zenuwvertakking.
ombilical: Navelstreng, -snoer. 7. Buitenste rij . Un - d'arbres . 8. Troepenlinie,
cordon. - sanitaire : Rij soldatenposten, uitgezet om besmetting te voorkomen . 9. Grasrand. 10. Muurkrans. 11. Gewerkte muntrand . 12. - littoral: Smalle kuststrook .
Cordonnage m. : 't Opwerken (muntrand).
Cordonner ov.w . : Tot touw sla an . Opwerken, kartelen (muntrand ) .
Cordonnerie v . : Schoenmakersvak . -winkel. Schoenenbergplaats (school) .
Cordonnet m. : Lintje, koordje, snoertje.
Haakgaren. Tres, koordzijde . Muntrand.
pour boutonnieres: Knoopsgatenzijde .
Cordonnier m. : 1. Schoenmaker, -handelaar.. Les -s sont les plus mal chaussës:
Wat men zorgvuldig voor anderen maakt,
veronachtzaamt men voor zich zelven.
2. Waterspin. Cordouan : Uit -. Bewoner
van Cordoue v . : Cordova .
Coree v . : 1. z . ehoree. 2. Korea (0 .Aziè ). Coreen : Koreaan . -sch.
Corêgenee v . : Mede-regentschap . Coregent m. : Mederegent . Coregie v . : Medebestuur. . Coreligionnaire m . : Geloofsgenoot . (fig . ) Geestverwant ; medestander .
politique: Partijgenoot.
Corêopside v ., -is m. : Maagdenkruid.
Coresien : Koreaan. -sch .
Coresse v . : Bokkinghang.
Corete, -ette v.: (plantk.) Jodenma luwe .
Corfiote : Bewoner van - . Uit Korfu.
Corfou m. : Korfu.
Coriace : Taai. Lederachtig (blad ) . Houtig (vrucht ). (f ig. ) Vasthoudend . Koppig .
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Gierig. Coriacê : (p la n tk . ) Lederachtig.
Coriaeite v . : Taaiheid, enz . (z . coriaee).
Coriandre v . : Koriander (plant, zaad ) .
Coricide m. : Middel tegen eksteroogen.
Corindon m . : Diamantspaat, korund .
- emeri : Amaril. - hgalin : Naam voor
allerlei steenen (robijn, smaragd, enz. ) .
Corinthe v . : Korinthe. Raisin de -:
Krent. Corinthien : Korinthisch ; bewoner
van Korinthe . Le -: De Korinthische
bouworde .
Coriolan m. : Coriolanus.
Corisperme m.: (plantk.) Vlieszaad.
Corlieu m. : Regenwulp, kleine wulp.
Corme v . : Peerlijsterbes. Corme m. :
Drank daaruit bereid. Cormier m. : Peerlijsterbes (boom) .
Cormoran m . : A a lscho lver .
Comae (spr. -nak) m. : Olifantsdrij yer..
(g r a p) Geleider .
Cornadis m. : Schot waardoor 't vee
den kop strekt. Cornage m . : Afstand der
hoornen . P iepende damp . (v o 1 k ) Gesnork .
Cornaline v . : Kornalijnsteen, bloedagaat.
Cornard m. : (plat) Bedrogen echtgenoot, hoorndrager.. Dubbele glasblazershaak . / by .nw . : Snuivend , damp ig .
Come v . : 1. Hoorn . Gewei. z . bete 1
en bouquin 4. - d'appel: Signaalhoren,
toeter . - a chaussure : Schoenhoorntje. d' amorce: Kruit- . Prendre -, attaquer le
taureau par les -s : De koe bij de horens
pakken. (o u d) Donner un coup de - a : Aan
't gehemelte aderlaten. 2. Hoorn (slak,
insecten ) . Vederbosje (ail) . Spoor (bloemen ) . Horentje (op beenderen ). 3. (f ig. )
Cela me rendil aussi confus que s'il m' aait
venu des -s a la tête : Ik stond te kijken,

alsof ik 't te Keulen hoorde donderen.
Faire porter des -s a son marl: Haar
echtgenoot bedriegen. Il porte des -s:
Zijn vrouw bedriegt hem . Faire -, montrer
les -s a qn : lem . bespotten (door de vingers
als hoorns boven 't hoofd te houden ) . Mettre
des -s a an enfant : Een kind ezelsooren
opzetten. Montrer les -s : Zich gereedmaken
om zich te verweren. z. abondanee. --decell : Hertekruid. 4. Hoek. Hoorn, punt
(wassende maan) . Punt (altaar,, steek,
doctorsmuts ) . z . chapeau 1. - ducale:
Muts van den doge van Venetic . Ouvrage a
-s : Horenwerk (vesting ) . Faire une - a :
Een ezelsoor maken -; - vouw leggen in ;
een hoek omvouwen van. La C- d'Or :
De Gouden Hoorn (Konstantinopel) . -s
de la charrue: Ploegstaart. 5. Gaffel. d' artimon: Bezaans- . 6. Hoorn (stof ) .
(z . 3) : Hertshoorn. 7. Hoef . -decrf 8.
Kornoelje. Cornaret m.: (p lantk.) Gemzenhoorn . Come : 1. Van hoorn. Tissu -:
Hoornstof . 2. Hoornachtig. Hareng -:
Voile h. Corneau m . : (z e ev . ) Pr ivaatpij p ;
-koker . Cornee v . : Hoornvlies, hoornhuid .
- opaque: Harde oogrok'.
Corneillard m. : Jonge kraai. Corneille
v .: 1. Kraai (- noire). - mantelee, - emmantel6e , - bedeaude , - cendree : Bonte -. - d' OHse, petite -: Kauw.. - chauve : Rock. C'est
la - de la fable, - d' .Esope: Hij pronkt met
eens anders veeren. z . abattre 3 en bayer.
2. (p la ntk . ) Wederik . 3. (na a m ) Cornelis,
Kees. Corneillere v . : Opeenhooping van
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kraaiennesten. Corneillon m. : Jonge kraai
Corneite v.: (geneesk.) Hoornvliesontsteking .
Cornelie v . : (n a a m ) Cornelia, Keetje.
Cornelien : (Als) van Pierre Corneille.
Cornement m.: Geruisch, getuit (in oor ).
Cornemuse v . : Doedelzak . (f ig. ; gr a p )
Maag. Cornemuseur, -eux en -ier m.:
Doedelzakblazer. Corneole v. : Verversbrem.
Corner ov .w . : 1. Blazen. Uitbazuinen
(nieuwtje). Aanvuren (honden) door op
den hoorn te blazen. 2. Een hoek omvouwen
van (kaartje); een ezelsoor maken in (boek).
3. Door de spreekbuis mededeelen. I onov.
w.: 1. Op den horen blazen, toeteren.
Toeschreeuwen (doove). Les oreilles me
cornent : De o. tuiten mij. - qch aux o. :
lets steeds herhalen. 2. Snuiven, dampig
zijn (paard). I se -: Elk. met de horens
stooten. Hard als hoorn worden. Cornet
m.: 1. Hoorntje, hoorn. z. bouquin 4.
- a pistons: Korte hoorn met ventielen.
de postilion: Posthoorn. z. acoustique. - avertisseur : Fiets-, toethoorn.
- a la Chantilly: Slagroomhoorntje. 2.
Dobbelbeker, -kroes (- a des). Agiter
le -: De dobbelsteenen schudden. Tenir
le -: Spelen. 3. - a encre: Inktpotje ;
(fig.) -visch. 4. Papieren zakje, peperhuisje (- de papier). 5. Oblie (- de patisserie). 6. Beker (vaas ) 7. - de mer : Toot
(schelp ). 8. Neusschelp (- des fosses
nasales). 9. - de ventouse: Laatkop. 10.
des mats: Mastkoker. 11. - d'essai:
Toetsstaafje. Cornetier m.: Hoornwerker.
Cornette v. :1. Kornet (muts). Nachtmuts.
(vo lk ) Vossestaart. 2. Zijden bef . 3. Vlag
van een chef eener divisie oorlogsschepen.
Ruiterstandaard. 4. (plantk.) Zwartkoren.
m. : Kornet, standaarddrager. Cornet tiste m. : Kornetblazer. Corneule v.: Facet
Hoornvliesje der oogen (insect). Corneur
m. : 1. Hoornblazer. Cheval Dampig
p. 2. Zeurder. Schreeuwer.
Corniehe v.: 1. Kroonlijst. Route en
Weg langs den afgrond aan een berghelling. La C- ; Weg van Nizza naar
Genua ; weg te Marseille. 2. Waterkastanje.
Corniehon m.: Augurkje. ( y olk) Sul,
lummel. (soort) Druif. ( y olk) Afgedankt
huiselijk voorwerp. (school) Candidaat
voor de Ecole Militaire te Saint-Cyr.
de mer: Zeekomkommer. - d'attrape: Spuitkomkommer. Cornicule v.:
Horentje. Laatkop. Cornieule: (plantk.)
Gehoornd. Cornier : Die den hoek vormt, op een hoek staat. I m.: Hoekstijl. Corniere
v.: Dakgoot van pannen. Hoekijzer ; beslag
(- en fer, fer -). Tuile Dakgootpan.
Cornifle v. : (Ongedoornd) hoornblad.
Cornillas, -at m.: Jonge kraai. Cornillet
m.: (plantk.) Silene. Cornillon m.:
1. Hoornkegel, -kern. 2. Jonge kraai.
(y olk) Kerkkraai . Corniole v . : (yolk)
Waternoot. Corniste m.: Hoornblazer.
Cornouailles v.: Cornwallis (Engel.).
Cornouille v. : Kornoelje. Cornouiller
m . : Kornoelje (boom) . - male: Gele -.
sanguin: Roode -.
Cornu : 1. Met horens. 2. (f ig. ) Met
hoeken. Ble Brandig k. 3. Grillig,
onzinnig, wonderlijk. Lievres -s, idees
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-es, visions -es: Dwaze denkbeelden.

Cornuev. : Retort, distilleerkolf . Gasretort.
Cornuelle v . : (v olk ) Waterkastanje
Corogne (la) : Coruna (Spanje).
Corollaire m . : (o u d ) Toevoegsel ter
versterking van een bewezen stelling.
(wisk.) Bijstelling. (thans) Uitvloeisel,
gevolg. Corolle v. : Bloemkroon. Corolle:
Bloemkroondragend. Corolliforme : Bloemkroonachtig . Corollin : Van de bloemkroon.
Bloemkroonstandig.
Coron m. : Mijnwerkerswijk door de
mijndirectie gebouwd, (nieuw) kolonie.
Coronaire : Kransvormig. Arteres -s:
Kroonslagaderen. Or
Gouden krans
(voor Horn. veldheer), kroongoud. Coronal:
1. Van 't voorhoofd. Os - of le
Voorhoofdsbeen. 2. Van de corona. Atmosphere
e : Corona. Coronarien : Van de kroonslagaderen.
Coronille v.: Kroonkruid. - des jardins:
Struikkroonkruid.
CoronoIde z. coraeoide.
Coronope m.: (p lantk.) Varkenskers.
Coroplaste m. : Gipsbeeldenmaker.
Corossol m. : Fleschappel. Corossolier
m. : Fleschappelboom.
Corozo (s) m.: Plantaardig kunstivoor.
Corporal m. : Doek onder de hostie ,
corporale. Corporalier m.: Hostiedoekendoos. Corporaliser ov .w . : Als lichamelijk voorstellen. Corporalite v.: Lichamelijkheid . Corporatif : Van gild of vakvereeniging. Esprit -: Gildegeest. Corporation v. : Gild, vakvereeniging.
d'etudiants: Studentenvereeniging ; (gesch. )
Burschenschaft. Corporatisme m. : Neiging om vakvereenigingen te vormen. Bedrijfsschap, op economische en sociale lichamen gevestigde staat. Corpore : Gezond en
sterk. Corporate v. : Lichamelijkheid.
Corporel: Lichamelijk. Mort -le : Afsterven van 't lichaam. Peine -le : Lijfstraf . Corporellement : Lichamelijk ; aan
't lijf (straffen). Corporifier ov .w . : Een
lichaam toeschrijven aan. Tot een vast
lichaam maken.
Corps (spr..kor) m. : 1 . Lichaam (mensch,
dier ). Exercices du -: Lichaamsoefeningen.
Il est le bourreau de son -: Hij ontziet
zich niet. Femme folle de son -: V. dit
zich met iedereen afgeeft. Il n'est pas traitre
1.
a son -: Hij verzorgt zich goed. z. ame
s
Passer sur le - Overrijden, omverloopen ;
(fig. ) onschadelijk maken (mededinger);
onder den voet loopen, - rijden (vijand).
Lutter - a -: Man tegen man vechten ;
Une lutte - a - of un - a -: 'n Strijd
man tegen man; een aanraking der lichamen
(in duel). Prendre -: De armen slaan
om; (fig.)) flunk aanpakken. z. bras 1 en
diable. Je ne sais ce qu'il a dans le -: Ik
weet niet wat hij in 't schild voert. Faire
rentrer a q n ses paroles dans le -: Iem.
noodzaken zijn woorden in te trekken.
Recevoir le - de Jesus-Christ : Communiceeren . z . glorieux 4. J'ai le - brise:
Ik ben als geradbraakt.
2. (Boven)lijf, romp. Prendre du (z. 6 ) : Zwaarlijvig -; voller worden (wijn).
En bon -: Welgedaan. - de jupe: Lijf
van een japon. - de baleine: Keurslijf.
de cuirasse : Borststuk. 3. Persoon,
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mensch. A son — defendant : Tegen wil en
dank. Se jeter a — perdu dans : Zich blindelings -, onversaagd werpen op. Avoir une
mauvaise affaire sur le —: In een netelige
zaak zitten. Tout le monde lui tombe sur
le —: I. gaat hem te lijf. Repondre de qn
— pour —: Persoonlijk voor iem. instaan.
Astreinte -, contrainte par — z. contrainte
3. Nous n' etions qu'un en deux —: Wij waren
onafscheidelijk. z. bien (m. 2). C'est un
drOle de —: Het is een rare snaak. Un
pauvre —: Een sukkel. Le — d'une medaille:
't Figuur op e. m.
4. Lijk (— mort). (z e e v.) Un —
mort: lien meerstoel, een dukdalf. 5.
Lichaam. — solider - liquide: Vast -; vloeibaar lichaam. — simple: Element. C'est
l'ombre et le —: Zij zijn onafscheidelijk.
Prendre l'ombre pour le —: Den schijn voor
't wezen aanzien. — gras: Smeersel. 6.
Vastheid, dikte. Cette etoffe n'a pas de —:
D. s. is niet stevig, - dik. Vin qui a du —:
Voile wijn. Cette idee a pris --: De g.
heeft zich verspreid; - is allengs helderder
geworden. Donner — a une idee: Meer e.d.
verbreiden ; kracht bijzetten aan e.d.
Donner — a des potins : Voedsel geven aan
praatjes. Faire — (z. 8): Bij elk. komen.
7. Voornaamste deel. Romp (schip);
bok (koets); buis (pomp); buik (viool);
hoofdtrek (letter) ; afbeelding (embleem);
hoofdzaak (brief, lichaam, boek ); dikste
deel (spier); mantel (stoomketel); schijf
(excentriek); bed (as). — de logis, —
de beitiment: Hoofdgebouw. — de recit:
Aaneengeschakeld v. — de chauffe: Warmte
ontwikkelende weerstand. — de voiles:
Hoofdzeilen. — de voilure: Alle zeilen. —
du délit: Hoofdbewijs der misdaad; voorwerp waarmee de m. is bedreven. Assurance sur —: Verzekering van het casco.
z. bataille 3 en garde (v. 4). Le — de l'heritage: De massa. 8. Genootschap, lichaam.
College. Personeel. Legerafdeeling. Faire
— avec : Een zijn met, in nauw verband staan
met. Le — du genie : Het geniekorps.
—demtir:
Gild; vak. Le — medical: De
doktoren. Esprit de —: Solidariteit. Le —
enseignant: 't Onderwijzend personeel. En
—: Allen gezamenlijk. Les grands — d'etat:
De hooge Staatscolleges. — constitues:
Erkende corporaties. — d'etat: Stand van
vakgenooten. Repas de —: Gildemaal;
maal van collega 's. — diplomatique: Vreemde gezanten en gevclmachtigde ministers.
Le — de l' Eglise : De getrouwen. — franc:
Vrijkorps. 9. Verzameling (geschriften),
corpus. — de droit: Wetboek. — de doctrine:
Leerstelsel. — de preuves : Gezamenlijke bewijzen. 10. Middelhand (paard). 11. Lettergrootte, corpus (force de —). Caractere
— huit: Letter van acht punten. Corpsmort (mu. ---s) m.: Meerstoel.
Corpulence v . : Lichaamsomvang. Gezetheid. De forte —: Zeer zwaarlijvig. Corpulent: Zwaarlijvig. Corpus m.: Romeinsch recht. Verzameling. Corpuseulaire : Betrekking hebbend op de atomen.
Corpuscule m.: Stofdeeltje, atoom.
, Corral m.: Omheining voor stieren.
Kraal.
Correct (spr. -ekte) : Nauwkeurig, juist,
naar de regels. Behoorlijk, netjes, zooals
Fransch-Nederlandsch. J.
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't hoort. Zonder fouten, zuiver. —ement
bw. Correcteur m.: Corrector, verbeteraar
(drukproef ). Kloostervoogd. Correetif by.
nw.: Verbeterend. / m.: Verzachtingsmiddel. Verzachtende uitdrukkinp,. Correction
v.: 1. Bestraffing, tuchtiging. — manuelle:
Kastijding. Maison de —: Verbeterhuis.
2. Verbetering ; nazien (werk); hijregeling
(kompas). Normalisatie (rivier). Recevoir
une piece a —: Op zich nemen een tooneelstuk op te voeren, mits de schrijver 't verbetere. Saul —: Behoudens betere inlichting,
als ik 't wel heb, (oud) met permissie.
— d'auteur: Stijlverbetering. 3. Juist-,
zuiverheid (taal). Net-, gepastheid (houding ). Ecrire avec —: Zu iver schrijven.
4. Verzachting. 5. Stroomverbetering, normaliseering (v. rivier). 6. (mil.) — de
tir: 't Inschieten.
Correctionnalisation v. en -iser ov.
w.: (Het) brengen voor den correctioneelen rechter. Correetionnel by .nw.:
Politiestrafrechtelijk (niet in Nederl.).
Tribunal de police —le of (fam.) la — le:
Correctioneele rechtbank. Correetionnellement: Van den -, als politiestrafrechter.
Correge (le): Correggio (Ital. schilder).
Corregidor m . : Eerste rechter . (t h a n s )
Burgemeester.
Correlatif by .nw.: Wederzijdsch betrekkelijk, logisch uit elk. voortvloeiend. / m.:
Woord, dat in logische betrekking staat.
Correlation v.: Onderlinge, logische betrekking, samenhang; onderlinge overeenstemming. Correlative v.: Zin, die in
logische betrekking staat. Correlativement : Logisclier wijze.
Correspondaneev.:1.0vereenstemming,
gelijkvormigheid. 2. Verbinding (tusschen
plaatsen). Aansluiting. Voiture -, service
de —: Omnibusdienst, die (op den trein)
correspondeert. 3. Briefwisseling. De brieven. Ingekomen stukken (genootschap).
Par —: Per brief, schriftelijk. Faire la —,
etre chargé de la —: De briefwisseling
voeren . (scho o I ) Cahier de —: Rapport.
4. Verstandhouding, betrekking. 5. Overstapkaartje (bulletin -, ticket de —). Correspondancier m.: Handelscorrespondent.
Correspondant by .nw. : 1. Overeenkomstig. 2. Correspondeerend (medelid). / m.:
Correspondent. Handelsvriend. Verzorger,
plaatsvervanger der ouders. Correspondeerend lid. Correspondre onov .w. : 1 . Overeenkomen, -stemmen (met), gelijkvormig
zijn . 2. Beantwoorden (aan)) . 3. In verb ind ing
staan. Verkeer -; aansluiting hebben (met).
4. Briefwisseling houden (met). j se —:
Met elk. overeenkomen.
Correzien : Bewoner van -. Uit La
Correze.
Corrida v . : St ierengevecht . Corridor
m.: Gang. Le — polonais: De Poolsche
corridor.
Corrige m.: (school) Nagezien werk.
Afschrift zonder fouten. Cahier de —s:
Netschrift . Corriger ov .w . : 1. Bestraffen,
kastijden. 2. Verbeteren ; nazien (werk);
bijregelen (kompas). Normal iseeren (rivier).
— qn d'un defaut: Iem. gebrek genezen.
3. Tot de juiste maat terugbrengen. —
le sort : De onbillijkheid van 't lot verhelpen. (spot) — la fortune, - le hasard:
15
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Valsch spelen. 4. Verzachten, matigen,
temperen . 5. (m i 1. ) — le fir : Inschieten .
/ se —: Zich beteren. La peur se corrige-telle ? Kan vrees verholpen worden? — d'un
defaut: Een gebrek verbeteren bij zich.
Corrigeur m.: Zetter, die correcties
aanbrengt. Corrigible : Voor verbetering
vatbaar. Corrigiole v.: (plantk.) Riempjes.
Corroborant of -atif by .nw . : Bevestigend (bewijs); versterkend. / m.: Versterkend middel. Corroboration v.: Versterking . Staving . Corroborer ov .w . : Versterken . Staven , bevestigen . Corrodant by .nw .
en m.: Bijtend (middel). Corroder ov .w. :
Uitbijten, invreten, verteren. Corroi m.:
1. Touwerij (v. leer). 2. Bekleeding (met
aarde). 3. Scheepssmeer, black-varnish.
Corroi (e )rie v.: Touwerij (v. leer).
Corrompre ov .w . : 1. Bederven. La
douleur a corrompu ses traits : De smart
heeft zijn trekken verwrongen. 2. Bederven,
verontreinigen (lucht) ; verdraaien (tekst);
verleiden (vrouw); omkoopen (rechter,
getuige); storen (vermaak). 3. Smeedbaar
- (ijzer) ; hard maken (was) ; krispelen
(leder ) . / se —: Bederven , bedorven worden ;
verbasteren (taal); ontaarden. Corrompu
m.: Zedeloos mensch.
Corrosif : Invretend, bijtend. / m.:
Bijt-, etsmiddel. Corrosion v.: Invreting,
Yertering. Afspoeling (oever). Corroyage
m. en -er ov .w . : (Het) touwen (leer).
{Het) wellen, - uitsmeden. (Het) kneden,
- aanmaken (aarde met water). - schaven.
- insmeren (z. corroi). Corroyêre v.:
(v o 1 k ) Looiersboom . Corroyeur m . : Touwer (v. leer).
Corrude v.: Wilde asperge.
Corrugate'''. m.: (ontleedk.) Fronsspier. Corrugation v.: 't Fronsen. Corruguer ov .w . : Plooien , r impe len . Corrupteur m.: Verleider van hart en geest;
bederver (smaak); vervalscher; omkooper.
/ by .nw.: Verderfelijk. Dat dient voor
omkooping. Corruptibilite v.:1 .Vergankelijk-, bederfbaar-. 2. Omkoopbaarheid.
Corruptible : Bederf-. Omkoopbaar. Corruption v.: 1. Bederf, onzuiverheid;
rotting. 2. Vervalsching , verdraaiing
(tekst). 3. Zedenbederf, verdorvenheid,
ontaarding; verbastering (taal), omkooping
(rechter).— electorale : Verkiezingsknoeierij.
Cors m.mv.: Cell dix — z. eor 1.
Corsage m.: Bovenlijf (vrouw). Lijf
(japon). Corsagiêre v.: Lijvenmaakster.
Corsaire m.: Kaper. -schip. -kapitein.
(fig.) Schraper. A —, — et demi: 't Gaat
hard tegen hard . —de bourse : Beursschuimer..
Corse v.: Corsica. 1 by .nw . : Corsicaansch .
Vengeance —: Bloedwraak. I m.: Corsicaan.
Le C-: Napoleon I.
Corse : Dik (laken, papier) ; stevig
(paard) ; voile (wijn) ; donker (photo); met
o 1 k ) Kras , gewaagd .
alcohol (b .v . thee ) . ( y olk)
Affaire —e: Z. die heel wat om 't lijf heeft.
Description —e : „Aangedikte" b. Corselet
m.: Borststuk (insect). -harnas. Lijfje.
Corser ov .w . : Sterk -, dik maken. Vermeerderen . Met alcohol aanzetten. Sausen
(tabak). Spannender maken (verhaal ). Aandikken. / se —: Ernstiger -. Spannender -;
interessanter worden (gemaakt). Cela se
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corse: 't Wordt meenens . Corset m.: Keursje ,
rijglijf. Borstharnas. — plâtre: Gipscorset.
--sangle : Bu ikband -corset . --gaine: Ga ine .

Corseter ov .w . : Van een 'corset voorzien.
Corsetier, -iere : Corsettenmaker, -maakster.
Corso (mu. -si) m.: Wedstrijd, -ren .
Optocht .
Cortege m.: 1. Stoet, gevolg. — funebre:
Begrafenisstoet. — lumineux: Lichtstoet.
2. Optocht. 3. (fig.) Nasleep. Cortes
(spr. -ess) v.mv. : De Kamers (Spanje,
Portugal).
Cortical : Van de (hersen)schors, - bast.
Enveloppe —e : Bast. Substance —e : Hersenschors . Corticalite v.: Werking van de
hersenschors. Corti (ei )cole : Onder de
schors levend. Cortieine v.: Looistof.
Cortine v.: Bronzen drievoet. Vat, pot.
Franjerand (paddenstoel).
Cortuse v.: Alpensleutelbloem.
Coruscant : Fonkelend. Coruscation v.:
Lichtglans, fonkeling.
Corveable by .nw . en m.: Leendienstplichtig . -e. — et taillable a merci: - en
cijnsbaar naar willekeur; (f ig.) overgeleverd aan de willekeur der regeerders of der
rijken. Corvee v.: 1. Leen-, heerendienst. tot onderhoud der wegen. 2. (mil.) Corvee,
werk dat de mannen beurtelings moeten
doen. Homme de —: Corvee-man. En —
de bois: Uitgezonden om hout to hakken. La
— des pommes de terre : 't Aardappeljassen.
3. Ondankbaar werk, dat toch moet geschieden . 4. Heerendiensten (Indie).
Corvette v.: Korvet.
Corvides m .mv . : Raafachtigen .
Corybante m . : Cybele -priest er . Corybantiques v.mv.: Cybele-feesten.
Corydale, -alis v.: Helmbloem.
Corymbe m.: (Bloem)tuil. Corymbifires v .mv . : Tuildragenden .
Coryphee m.: 1. Koorleider (Ouden).
2. Eerste zanger, - danser (opera ). 3. Ster.
Coryza m.: Neusverkoudheid. — des
pouffes : Kippensnot.
Cosaque m . : Kozak . (f ig. ) Lomperd .
Pistache.
Cosecante (spr . kosse-) v . : (w i s k . )
Secans van het complement van een hoek,
cosecans. Coseigneur m.: Mede-leenheer.
Cosignatairem.: Medeonderteekenaar. Cosinus (spr . -nuss) m.: Sinus van den cornplementshoek .
Cosmanthe m.: (plantk.) Sierbloem.
Cosme m.: Cosmo, Cosimo.
Cosmetique : Dat op 't toilet betrekking
heeft. / m.: Schoonheidsmiddel. I v.:
Leer der schoonheidsmiddelen.
Cosmique : Van 't heelal, cosmisch.
Matiere —: Stof, waaruit de werelden zijn
opgebouwd. Lever — d'une etoile: Opkomst
v. e. ster gelijk met de zon. Cosmogonie
v.: Systeem van de vorming van 't heelal. Cosmogonique : Op dat systeem betrekking hebbend. Cosmographe m.: Heelalbeschrijver. Cosmographie v.: Populaire
sterrenkunde . (o u d ) Wereldbeschrijving.
Cosmographique : Van de populaire
sterrenkunde. Cosmologie v . : Wetenschap,
die zich bezighoudt met de wetten, die
't heelal beheerschen. Cosmologique:
Op die wetenschap betrekking hebbend.
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Cosmopolite—Coter

Cosmopolite m. en by .nw . : Wereldburger.. -lijk. Zwerver.. -vend , overal wonend ;
- groeiend. Cosmopolitisme m.: Wereldburgerschap . Zwervend leven. — litteraire:
Belangstelling voor -, studie van de vreemde
letterkunde naast de nationale. Cosmorama m. : Voorstelling der schoonste
wereldtooneelen.
Cosse v.: 1. (Peul )schil, bast. Pois
sans —: Peulen . 2. Scheepsromp . (z e ev . )
Kous (in touw). 3. (y olk)) Tirer sa —:
Luilakken.
Cosser onov .w. : Met de hoorns stooten.
Cossette v.: Schijfje, snijdsel, haksel.
Cosson m. : 1. Korenworm. 2. Wingerdscheut.
Cossu : Dikschillig . (f a m . ) Die er warmpies in zit. Rijk, gezeten; royaal. Dat
een grooten welstand verraadt.
Cossus m.: Houtrups, wilgenhoutvlinder (— gate-bois of — ronge-bois).
Costal : Van de ribben, rib-. CostaRicien : Uit -. Bewoner van Costa-Rica .
Costaud, -eau: Flink, stevig ; die goed
in zijn vleesch zit; moedig. 1 m. : Flinke
kerel. Souteneur. Costiere v.: 1. z.
ciltiere. 2. Coulisseschuif . Cost° ... : Rib...
Costume m.: 1. (thans) Kleeder-,
yolks-, tooneeldracht. Kleeding, gewaad;
pak (je)) . En —: In ambtsgewaad . 2. (o u d )
z . couleur locale. Costumer ov .w . : (Ver ) kleeden . Bal -ume : Gecostumeerd bal.
Costumier m.: Verhuurder -, verkooper van.
balcostumes. Bewaarder van tooneelcostumes.
Cotangente v. : Tangens van den complementshoek , cotangens.
Cotation v.: Opneming in de koerslijst.
Prijszetting, -stelling. Schoolcijfers. Cote
(spr.. kot) v.: 1. Aanslag (belasting). -biljet.
—mal taillee: Verkeerd omgeslagen belasting ;
(f ig. ) ruwe, globale berekening; schikking,
vergelijk. 2. (Aanwijzing van 't) peil,
waterstand. Aangegeven maat. A la —
zero: Op nul. 3. Nummerteeken, letter,
cijfer. Omsiag om stukken. 4. Beurskoerslijst. — de cloture: Slotnoteering. Valeurs
hors —: Niet officieel genoteerde fondsen.
Avoir la —: Goed bekend staan. 5. Noteering der winkansen (renbaan). 6. (f ig.)
Streepje a. d. balk.
Cote v.: 1. Rib. (n i e u w) Cotelet
(— de veau, — de porc). Il croit etre de la
— de saint Louis : Hij meent van hooge
geboorte to zijn. z. Adam. Mesurer -, chatouiller -, rompre -, chauffer les —s a : Afrossen, de ribben stukslaan. Se tenir les —s (de
rire) : Z'n buik vasthouden van 't lachen.
— a — avec : Zij aan zij met. Serrer les —s
a qn: Iem. achter de broek zitten. 2. Kniehouten (schip ). Gewelfribbe. Bladribbe.
Snede (meloen). Dikke teenen ribben
(mand). — rouge; — blanche : Rood-;
witkorst (Holt. kaas). Etoffe a —s: Geribde
s. Gants a —s: H. met opgelegde naden.
3. Helling (heuvel). Stijging (weg). 4.
Zeekust, oever. La C- d' Azur: De Riviera.
La C- d' Emeraude : De kuststreek bij le
Havre. Faire —: Stranden; 't strand raken.
Faire la —: De kust afvaren. A la —:
Aan lagerwal; uitgeput. Un duc a la —:
Een verloopen hertog.
COO m.: 1. Zijde (mensch). Avoir un
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point de —: Een steek in de zijde hebben.
Le — de l' epee, - du cceur : De linkerzijde . Aux —s de : Naast. Le mild sur le
— pour six mois : Die komt in de eerste
zes maanden niet van zijn bed. Etre sur
le —: Aan lagerwal zijn. Il n'a Tien du —
gauche: Hij heeft geen hart in 't lijf. 2.
Kant, zijde, kantlijn, ribbe. Penche sur
le —: Overhellend. Par certains —s: In
zekere opzichten. Le — de l'evangile; - de
l'epitre: De linker-; de rechterzijde van
't altaar. Le — tour of du roi : Rechterzijde
(tooneel). Le — jardin of de la reine : Linkerzijde (id.). Les —s d'un angle: De beenen
van een hoek. Prendre -, considerer par le
bon —: Van de goede zijde opnemen. Etre
du bon — de la vie : Het best hebben in 't
leven. Du — paternel : Van vaderszijde.
—deshom; fes(dam):
Heeren;
dames (opschrift op badhuis, enz.). Le —
de l'envers -; le — de l'endroit d'une etoffe:

De averechtsche -; de rechte zijde v. e. s.
De ce —: Van, op, naar, aan dezen kant.
De tous les —s : Allerwegen. De — et d'autre:
Van, op, naar beide zijden. Aller de — et
d'autre: Heen en weer loopen. Ne savoir
de quel — tourner : Geen raad meer weten.
Moi , de mon —: Ik, voor mij, - van mijn
kant. Se ranger du — de qn: Iem. bijvallen.
Attaquer qn par son — faible: Iem. in zijn
zwak tasten.— de la main, - de la bride d'un
cheval: Linkerzijde, achterhand. Its sont
alles chacun de son —: leder is zijns weegs
gegaan. Voir de quel — vient le vent: De

kat uit den boom kijken. A — de vz.:
Naast. Bezijden. — la verite: Bezijden de
waarheid. Se tenir — du sujet: Niet goed
vatten waarover de kwestie loopt. (f ig.)
Marcher — qn; Iem. gelijke zijn. Etre —
la question, - la difficulte: De moeilijkheid
ontwijken. — vows, je ne suis rien : Met u
vergeleken b. ik n. Du — de: Naar den
kant -, in de buurt van, bij. — la sante:
Wat de gezondheid betreft. A —: Bezijden
het doel; (nieuw) niet officieel. Vous
etes — Gij hebt 't mis. C'etait —: Dat was
er naast. Repondre —: Verkeerd -, er
naast antwoorden. Prendre —: Zijwaarts
afslaan. z. theatre. Jouer —: Niet overeenkomstig de rot spelen. Verser du y in —:
Wijn morsen. De —: 1. Van ter zijde,
zijdelings. Regarder —: Van ter zijde -;
met minachting aanzien; scheel zien.
2. Afgezonderd. Laisser -, mettre — :
Laten rusten, daarlaten. Il a ete mis —:
Hij is ter zijde gesteld. Rester —: Teruggetrokken leven ; niet in aanmerking komen.
Mettre (de l'argent) —: Oversparen, een
potje maken. Il met les meilleurs morceaux
—: Hij legt de beste brokken ter zijde.
Coteau (spr.. koto) m.: Heuveltje (met
wijnstokken). Helling ( v. heuvel) . A 'lane
de —: Tegen de helling. COtele (spr.. kotle):
Geribd (blad, fluweel). Cdtelette v. : Cotelet, ribbetje. Bakkebaardje. Coteline v.:
Halfkatoenen geribde stof. COtelure v.:
Rib.
Coter ov.w.: 1. Omslaan (belastingschuldige ). 2. 't Peil -; de hoogte aangeven
(op plan), de maten inschrijven in. 3.
Van een letter of nummer voorzien, nummeren. Boeken. 4. Noteeren (prijs der koopwaren ). Valeurs cotees a la bourse : Effecten
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Coterie- Couche

die in de officieele beursnoteering zijn
opgenomen. It est (bien) cote: Hij staat
(goed) bekend, - aangeschreven. - un
cheval: Een paard voor de weddenschappen
inschrijven. Le trois pour cent cote 89: De
3 p.c. staat op 89. 5. (school) Een cijfer
geven. I se -: Genoteerd zijn (beurs).
Coterie v.: (o u d) Gemeenechappelijke bezit.ters . Kliek. Aanhang. Coteur m.: Koersopnemer.
Cothurne m.: Hooge tooneellaars der
Ouden, broos. Chausser le -: Treurspelen
schrijven ; - meespelen ; (s o m s ) hoogdravend
spreken, - schrijven. Soulier. a -: Schoenen
met linters boven den enkel vastgemaakt.
Coteur bv.nw.: Van de kust. Navigation
-iere : Kustvaart. Bdtiment
Kustvaarder. Fleuve Kustrivier. / m.: Bijpaard
(cheval -). Koetsier van 't bijpaard.
Kustloods (pilote -). Kustvaarder. COtiere V. : Hellend tuinbed. Kantsteen.
Zijstuk (hoogoven). Vormhelft.
Cotignae (spr . -gna) m.: Jam van
kweeperen.
Cotillon m.: 1. Boerinnenonderrok.
(fam.) Vrouw. -en. 2. Vlugge clans (aan
't eind van een bal). Cotillonner onov .w.:
Den cotillon dansen. Cotillonneur m.:
Cotillondanser.
Cotin m.: Hongaarsch geelhout.
Cotir (se): Beursch worden.
Cotisable: Belastbaar. Cotisant: Betalend , contribueerend. I m.: Medebetalende.
Cotisation v.: Aandeel in de uitgaven;
contributie ; aandeel in de schade van een
onderl. verzekering. Belastbaarheid. ouvriere: Werknemerspremie. - patronale:
Werkgeverspremie. Cotise m.: Aangeslagene. Cotiser (se): Zijn bijdrage bepalen ;
bijdragen. Geld bij elk. leggen.
Cotissure v.: Stee, bluts (op vrucht).
Coton m.: 1. Katoen. Watten (- hygienique). - en laine: Ruwe watten. Se mettre
du - dans les oreilles: Watten in de ooren
stoppen. Elever dans du -: Vertroetelen.
(fig.) En -: Slap, kraehteloos; knikkend
(knie). Il y aura du -: Er zullen slagen
vallen. Il file -, jette un mauvais -: Het
ziet er slim met hem uit. Bonnet de -:
Slaapmuts. Les -s: De katoenen stoffen.
nitre: Schietkatoen. 2. Wolligheid,
dons, pluis (\True/It). Herbe Viltkruid.
3. Vlasharen, -baard. Cotonnade v.:
Katoenen stof, gedrukt katoentje. Cotonne:
Met pluis - (blad) ; met vlasharen bedekt
(kin); ruig, pluizig (stof); melig (ooft).
Cotonner ov.w.: Met katoen opvullen.
se -: Pluizig worden, enz. (z. cotonne).
Melig worden. Cotonnerie v.: Katoenplantage. -teelt . Cotonnette v . : Geru it katoen. Cotonneux: Wollig, ruig. Met koppen (lucht). Voos, melig. (f ig.) Mat,
zonder pit (stijl, voordracht). Zonder
uitdrukking (stem). Cotonnier m.: Katoenstruik. -boot. I bv.nw.: Van de katoen.
Industrie -iere: Katoenindustrie. CotonV. : V i ltkru id . Coton-poudre m . :
niere v
Schietkatoen. Coton-soie m.: Zijdekatoen.
COtoyer ov .w . : Gaan trekken -, varen
langs. Omgaan met. Staan dicht bij. (f ig. )
le ridicule : Op 't belachelijke of zijn.
le code : Op 't kantje of zijn om met de
la misere:
justitie in aanraking te komen.
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De armoede nabij zijn. / onov.w.: De kust
volgen.
Cotre m.: Kotter.
Cotret m . : Takkebosje. Talhout . (f ig. )
Huile -, jus de -: Rottingolie, ribbensmeer. Jambes de -s Ooievaarskuiten.
Cottage m.: Eenvoudig buitentje.
Cotte v.: 1. - d'armes: Wapenrok. de mailles: Malienkolder. 2. Korte (vrouwen )rok. Hesje (kind). 3. Werkmanskiel.
/ m.: R ivierdonderpad (visch). - scorpion:
Zeedonderpad.
Cottien : Cottisch (Alpen).
Cottiere v.: Breede ijzeren staaf.
Cotule v.: (plantk.) Goudknopje.
Cotuteur m.: Medevoogd.
Cotyle v.: Gewrichtsholte. Moat van
± L. (d ierk.) Knorhaan. Cotyledon
m.: 1. (ontleedk.) Vruchtzak. Moederklier (koe). 2. (plantk.) Zaadlob, kiemMad. Planles a - simple; - a - double:
Een-, tweezaadlobbigen. Cotyledons: Met
(een)) zaad lob (ben ) voorzien. Cotylet m . :
(plantk.) Navelkruid. Cotyloide: Komvormig. Cavite
Heupbeenkom.
Cou m. : 1. Hals. - de cygne : Zwanenhals
(ook aan rijtuig). Cou per le - a: Den hals
afsnijden, onthoofden.. Tendre le -:
Gelaten 't noodlot afwachten. Tordre le
Den nek omdraaien (kip); worgen
(mensch); knappen (flesch). z. Gasser 1,
eorde 1 en bride 1. Se jeler saucer au de qn: Iem. om den hals vallen. Prendre
ses jambes a son -: Beenen maken. Sa
main pesait sur le - de ses ennemis : Zijn
vuist kromde den nek z. v. Je suis plonge
jusqu'au - dans : Ik zit tot over de ooren
in. Se par ler dans le -: Elk. lets influisteren.
2. Hals (flesch, enz.). (plantk.) - de
chameau : Narcis. - de cigogne : Geranium.
(d ierk. ) --rouge: Roodborstje . --blanc:
W itstaart
Couae m.: Valsche toon, geluid.
Couagga m.: Quagga (kleine zebra).
Couard bv.nw.: Laf.. / m . : Lafaard .
Staartwortel. -ement bw. Couardise v.:
Lafheid.
Couchage m.: Slaapplaats, ligging.
Beddegoed (materiel de -). 't In lagen
leggen. 't Legeren (graan). 't Opmaken
(stoffen). Sac de -: Slaapzak. Couehant
by .nw . : Liggend. Staande (hond; z. Chien
1). Ondergaand (zon). I m.: 't Westen.
Du ate du -: Westwaarts. Toucher a son
Beginnen te tanen. Couchart m.:
Vormafnemer.
Couche y .: 1. Sponde, legerstede. Huweelijksbed (- nuptiale). Dieu a beni leur
-: De Heer heeft hun huwelijk (met kinderen ) gezegend. - d'observation : Onderzoektafel. 2. Luier. 3. (voora 1 mv.) Bevalling.
Kraambed. Faire ses -s : Bevallen. Fausse
Miskraam. Eire en -s: In 't kraambed
liggen. Femme en -s: Kraamvrouw. 4.
Laag, bedding. Laag glaceering (op papier).
-- de couleur: Verflaag. Donner trots -s
a une porle: Een deur driemaal overschilderen . Premiere -: Grondverf . (f a m . )
I1 en a une Hij heeft 'n bord voor 't
boofd. II a pris la -: De heele rommel kan
hem niets meer schelen. - (de jardinage)
Mistbed. - chaude : Broeibed. -s ligneuses:
Jaarringen (boom). Par -s : Laagsgewijze.
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Couehe-eulo tte—Couic

(f ig.) Les --s sociales: De maatschappelijke
standen. Les nouvelles —s : De vertegenwoordigers van den vierden stand, die zich
opwerken. 5. Zwalp, zijschaal. — d'un
fusil: Kolfwang. Plaque de —: Kolfplaat. z.
arbre 3. Couehe-eulotte (mu .—s--s) v.:
Luierbroekje. Couehêe v.: Pleisterplaats.
I. Coueher ov.w.: 1. Naar bed brengen.
— dans un autre lit : Verbedden. Le soleil est
couche: De zon is onder. 2. (Neder)leggen,
uitstrekken ; doen legeren (graan). z.
carreau 5. — par !erre: Op den grond
werpen; - nedervallen. Etre couche: Liggen.
Couche dans sa voiture : In zijn rijtuig
liggend. 3. Nederwerpen, -buigen; strijken
(mast); doen overhellen (schip); gladstrijken (stof, hoed); ombuigen (plant). Perilure couchee: Schuinschrift. — (un fusil)
en joue: Aanleggen, mikken op; (f ig.)
een goed oog hebben op. 4. Uitstrijken,
in een laag leggen (verf, verguldsel).
Koetsen (papier). Papier couche : Geglansd
papier. 5. (fig.) Opschrijven, opteekenen,
boeken (— par ecrit). — dans son testament:
In zijn testament zetten. 6. (spel) Inzetten.
— gros : Hoog inzetten; (fig.) veel wagen.
/ onov.w.: 1. Te bed liggen, slapen, overnachten. — sur le champ de bataille : Meester
van 't veld blijven. — dehors: Buitenshuis
sl. A — dehors: (gra p) Waar je voor wegloopt. Un nom a — dehors, - a — a la
porte : Een onmogelijke -, een gekke naam.
— a la belle etoile, - el l'enseigne de la lune:
Onder den blooten hemel s. — avec: 't
Houden met; slapen bij. Couche! Koest!
Neer! 2. Legeren (graan). / se — : Naar bed
gaan. Zich uitstrekken. Ondergaan (zon,
maan). Afvallen (drukletters). — avec les
poules: Met de kippen op stok gaan. Allez
donc vous —: Loop naar de weerga. Comme
on fait son lit on se couche : Boontje komt
om zijn loontje. Tir couche: 't Liggende
vuren.
II. Coueher m.: 1 . Het naar bed gaan. Le
(grand) — du roi : De avondreceptie bij den
koning. Petit —: Vertrouwelijke avondreceptie, nadat de vreemden weg waren. 2. Het
ondergaan (zon). 3. 't Gebruik van 't bed.
Slaapstede. Ligging, beddegoed. Het te
bed liggen. — en pronation : - op den buik.
— en supination : - op den rug.
Coueherie v . : (v olk ) Bijslaap . Couchesupport (mu. —s--s) v.: Gelatineplaat.
Couehe-tard (mu. onv.): Iem. die altijd
laat opblijft, „nachtpit". Couche-tit (mu.
onv .) m.: Iem., die met de kippen op stok
gaat. Couchette v.: Bedje (smal). Slaapbank . Kooi. Bed in slaapwagen. Herdershut.
Voiture —: Slaapwagen . Coucheur m . :
1. Slaapkameraad . (f ig. ) Mauvais —:
Last ig heer, ruziemaker. 2. Vormafnemer.
Presse -euse : Koetsrol. Couchis m.: Laag
zand (brug). Onderlaag (planken), losse
vloer, - zolder; schaalplanken. Aflegger
(plant). Couchoir m.: Vergulderspalet.
Couci -eouca of --eouei : Zoo zoo,
niet al te best.
Coueou m.: Koekoek. -sklok. -sfluitje.
Sleutelbloem. Gele narcis. Koekoeksbloem
(fleur de —). Aardbeiplant die geen vrucht
zet. Oude diligence. Ftangeerlocomotief.
(nieuw) Vliegtuig, „kist". —I Kiekeboe!
( y olk) Eau de —: Regenwater. Pain de
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—: Klaverzuring. Coueouer en -ler onov.
w.: Koekoek roepen.
Coueoumelle v.: Witte eierpaddenstoel.
Coueourelle v.: Kleine roode vijg.
Coude m.: I. Elleboog. — a —: Vlak
naast elk. Prendre par le —: Bij den arm n.
Jouer des —5 : Zich (met de ellebogen) een
weg banen ; (fig.) zich er doorslaan. Se
sentir -, se lenir les —s : Voeling houden
(soldaten ) ; (f ig. ) elk. steunen. Hausser -,
lever le —: Drinken, zuipen. Avoir les —s
trouês , - perces : Gaten in de mouwen hebben.
2. Bocht, kromming; elleboog (kachel);
knie (hout), kniestuk. Coude : Met een
elleboog er in. Coud 6e v.: 1. Lengte van
den benedenarm (-4- 50 cm). Grandir de
cent —s: Verbazend toenemen. 2. Avoir
ses —5 /ranches: Zich vrij kunnen bewegen;
(f ig.) vrij spel hebben. Se donner ses —s
/ranches: Zich uitleven. Aimer ses —s
/ranches: Geen dwang aanvaarden.
Cou -de -pied (mu. —s-de--) m.: Wreef.
Couder ov.w.: Een elleboog maken in
(mouw). Fen bocht -, een hoek maken in.
Coudoiement m.: Aanraking. (f i g.) Omgang. Coudoyer ov .w . : 1 . Met den elleboog
aanstooten. Aanraken. 2. (fig.) Omgaan
met; samenleven -, zijn met ; staan dicht bij.
I se —: Met elk. in aanraking komen.
Coudraie v.: Hazelaarsboschje. Boschje.
Coudre ov.w.: 1. Toe-, aan-, naaien,
hechten; innaaien (1 vel). Machine a —:
Naaimachine. Cousu de fil blanc: In 't oog
loopend. Malice cousue de fil blanc : Gemakkelijk te doorgronden list, (gra p ) snuggere zet.
Cousu d'or: Met goud bestikt. (fig.)
11 est tout cousu d'argent, - d'or: Hij bulkt
van 't geld. Il ne sail quelle piece y —:
Hij weet er geen mouw aan te passen.
2. Aaneenhechten (wond); vastspijkeren
(scheepsboord); ineenvlechten (teenen). 3.
Samenlappen, -Hansen (werk). 4. Avoir
la bouche cousue : Samengeknepen lippen
hebben; (fig. ) zwijgen (z. bouehe 1 ) .
Cheval aux !lanes cousus: Dunlijvig p.
Il est cousu á sa selle : Hij zit op zijn zadel
vastgenageld. Il est cousu a la robe de sa
mere: Hij is niet van zijn moeder weg te
slaan. Cousu de petite verole: Zeer pokdalig.
Cousu de blessures: Die een wond is. I m.:
(plantk., oud of y olk) Hazelaar; sneeuwbal.
Coudrenient m. en -drer ov.w.: (Het)
in de zwelkuip zetten (huiden).
Coudrette v.: Hazelaarsboschje. Cou drier m.: Hazelaar. Baguette de —:
Wichelroede.
Coudroir m.: Zwelkuip.
Couê : Gestaart.
Couenne (spr.. -ann) v.: Zwoord. Huidvlek. Spekhuid (op bloed). Kroephuidje,
vlies. (fig.) Sukkel, lammeling. (plat)
Body. / bv .nw . : Sukkelig , slap. Couen neux (spr.. -an-) : Zwoordachtig. Met een
spekhuid (bloed). z. angine.
Couet m.: (zeev.) Hals. Pannetje.
Couette v.: Veeren bed. Smeerhout (om
schip te laten afloopen). Pot of bus.
Coufle v. of m. of Couffin m.: Mand,
kran (d) fang.
Coug (o )uar m.: Puma, Amerik. leeuw.
Conic : Pwuiet. Faire —: Een fluitend
geluid maken; 't hoekje omgaan.
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Couillard -Coulis

Couillard m . : Voeghout (windmolenkap ) .
(z e ev . ) Noodgording . Couille v . : Klootzak .
(v o 1 k ) --de-loup: Huislook . Couillon
m.: 1. (plat) z. testicule. (fig.) Bangerd.
2. (plantk.) - de chien: Standelkruid.
Coulabilitê v.: Gietbaarheid. Coulable:
Gietbaar.
Coulage m.: 1. Het afgieten. - lekken, afloopen. - in de week zetten (wasch). gieten. 2. Verlies. Lekkage (- du yin). de la vigne: Vroeg afvallen der druiven. 3.
Vermorsing (in huishouden of Staat) ; wat
er aan maat en strijkstok blijft hangen.
Coulamment: V loe iend . Coulant bv .nw . :
Vloeiend; dun (modder ; kaas). Gemakkelijk
bewegend. Nceud -: Lus. Style -: Vloeiende, viotte S. Caractere -: Inschikkelijk k.
en affaires: Handelbaar, coulant. Terre
-e de tail et de miel: Land overvloeiend
van melk en honig. I m.: Schuifring (aan
ha lsketting , beurs ) . Servetring (- de
serviette). Schuiver (nijptang). Uitlooper
(plant ) . Coule v . : 1. Vermorsing. ( p la t )
A la -: Op de hoogte, bij, glad; die maakt
dat er niets „gesnaaid" wordt. 2. Kap
(non, m.onnik). Could m.: 1. In den vorm
gegoten metaal. 2. Slepende danspas.
Gesleepte noot. In een op- of afstreek
gespeelde passage. (spe 1) Doorstoot op
't biljart. Verbindingshaal (schrift).
by .nw . : Geruineerd (z. couler ov .w . 3 ) .
Slepend (beweging). Viot (schrift). Coulee
v.: 1. Het wegloopen. - gieten. Stroom,
uitstrooming. Grondafschuiving (- de
terre). Trou de -: Gietgat. Faire la -:
Laten wegloopen, aftappen. - de lave:
Lavastroom. 2. Loopend schrift. Ecrire en
-: - schrijven. 3. Dwaalweg, dien de dieren
maken. 4. Gietgoot. 5. 't In de week staan
(wasch). Coulement m.: Uitschieting
(degen). Couler ov .w . : 1. Door (een zeef )
doen vloeien, doen doorloopen, filtreeren.
la lessive: De wasch in de week zetten.
2. Gieten. z. bronze 1. - les dalles : Lood
tusschen de steenen g. - une pierre: Met
kalk e. s. bevestigen. 3. Doen zinken, in
den grond boren (z. bas bw. 1). - a fond
(z. onov .w. 2) : Grondig behandelen (zaak);
in den grond boren (schip) ; in 't verderf
storten (mensch ; z. could by .nw . ) . 4.
Laten glijden, voorzichtig tusschenvoegen.
(f a m . ) Toestoppen . - er l'oreille: Influisteren. - ses fours, - ses heures: Rustig leven.
des fours heureux : Een onbezorgd leven
leiden. - un pas de danse: Een danspas
sleepend uitvoeren. - des notes: N. sleepen,
- in een op- of afstreek spelen. - une bille:
Een bal doorstooten. - un regard sur :
Een zijdelingschen blik werpen op . I onov .w . :
1. Vloeien, stroomen, gutsen. Le sang
y a coule: Er is bloed gevloeid. - de source
Talrijk en ongedwongen komen. - en
abondance: Overvloeien. Ce sentiment coule
a pleins bords: D. g. sleept alles mee. 2.
Lekken (vat), druipen (neus), afloopen
(kaars). Maille coulee : Gevallen steek.
Il -; le vaisseau coule a fond : Hij zakt; 't
schip zinkt (z. bas bw. 1). Faire - les
fruits, - la vigne: Door natheid de yr. doen
afvallen. Toute sa fortune y a coule: Hij heeft
zijn gansche vermogen daarbij verspeeld.
L' affaire a coule: De zaak is afgesprongen.
3. Uit-, of-, voorbijglijden. - sur un sujet:
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Een onderwerp even aanroeren. Ce vers
coule bien: D. v. is zeer vloeiend. Mes
fours coulaient dans l'innocence: Mijn d.
gingen rustig in onschuld voorbij. Regarder
- ses heures: Niets uitvoeren. 4. Zachtjes
sluipen. / se -: Binnen-, wegsluipen;
zachtjes binnendringen. Zich te gronde
richten, - ruineeren (- a fond) ; - onmogelijk maken. - qch a l'oreille: Elk.
iets influisteren. Un faux bruit s' y coula:
Een valsch gerucht werd daar onmerkbaar
verspreid . (v olk ) Se la - douce : Een gemakkelijk leventje leiden. ga se coule: Het gaat
langzaam aan. Couleresse v.: Suikerpan.
Coulerie v . : (Kaarsen )gieterij .
Couleur v.:1. Kleur. En -s : Gekleurd.
Impression en -s: Kleurendruk. De -:
Gekleurd (niet wit of zwart); bont. Renoncer a la -: Alleen zwarte kleeren dragen.
z. argent 3. Mise en -: Kleuring (kaas).
Porter -s : Livrei aanhebben. Porter les
-5 d'une dame : De geliefde kleur eener
dame eveneens dragen. Les trois -s: De
(Fransche) driekleur. Les -s : De vlag.
Rentrer les -s: De vlag strijken. Etre
de telle ou de telle -: Tot deze of gene
partij behooren. Sans -: Kleurloos, bleek;
(f ig . ) onbeduidend . Prendre -: Goed
beginnen te gaan ; bruin worden (brood;
gebraad). - de rose ; - de chair : Roos-;
vleeschkleurig. Voir - de rose, - en rose:
Rooskleurig inzien. 2. Gelaatskleur. Homme
-, femme de -: Kleurling, -e. Avoir des -s:
Een blozend gelaat hebben. Perdre ses -s:
Bleek worden. Haut en -: Zeer rood;
sterk gepeperd (lectuur) ; dik opgelegd ;
opgeschroefd . z . changer (onov .w . 1 ) .
Pales -s: Bleekzucht. Reprendre ses -s,
prendre des -s : (Weer) een gezonde kleur
krijgen . 3. (s p el) Kleur . Nommer la -:
Troef maken. 4. Schijn, kleur, uiterlijk.
Voorwendsel, voorgeven. Fausse -, mauvaise
-: Voorwendsel, uitvlucht. Sous - de:
Onder voorwendsel van. En Mire voir de
toutes les -5 a qn : Iem. een rad voor de
oogen draaien. (vo lk) Ce sont des -s:
Dat zijn leugens. 5. Verf-, kleur (stof ) .
- a l'huile; - a l'eau: Olie- ; waterverf. legere; - pesante : Lichte -; donkere -. Marchand de -s: Handelaar in olie- en verfstoffen . (1 e tterk . )- locale : Alle uitwendige
eigenschappen, de zeden en voorwerpen,
die in zeker land en op zeker tijdstip thuis
behooren. Verre de -: Gekleurd glas.
Peindre de vives -s : Met levendige kleuren
voorstellen. - du style: Gloed -, leven
v. d. s. Celle musique manque de -:Er zit
geen gloed -, geen karakter in die muziek.
Donner - a: Opsmukken.
Couleuvre v.: 1. Gladde slang. - a
collier: Ringslang . 2. (f ig. ) L istig of
valsch wezen. 3. Steek, hatelijkheid. Avaler
des -s: Verdriet opkroppen ; beleedigingen
slikken. Couleuvreau m.: Jonge slang.
Couleuvrêe v.: Heggerank. Couleuvrin:
Op een slang gelijkend. Coulevrine v.:
Veldslang (oud kanon).
Couli z. coolie.
Coulinage m. en -ner ov .w . : (Het)
afzengen (boomschors). Coulis by .nw . :
Vent -: Tocht, trekking. / m.: Soldeerlo.od. Dunne mortel. (Door de zeef) doorgeslagen soep, groente, enz., purée. - de
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Coulisse-Coup

pois: Doorgeslagen erwten. Coulisse v. :

1. Sponning. Sleuf, groeve. Groeve op been.
Schuifdeur, -raam. Schuifdoos. Table a
-s: Inschuiftafel. (sport) Banc a -s:
Glijbank, sliding-seat. Faire des yeux en
-: Verliefd kijken naar ; een blik van verstandhouding werpen op ; van ter zijde kijken .
A -: Verschuif-, verplaatsbaar. 2. Verplaatsbare tooneelwand, coulisse. (f ig. )
Les -s : De geheimen, de voor het publiek
verborgen dingen. Les -s d'un theatre:
Dat deel, dat achter 't tooneel ligt. (f ig.)
Un pi tier de -s : Een trouwe bezoeker der
schouwburgen. Ce qui se fail derriere les
-5, - dans la -, - dans les -s : Wat achter
de schermen gebeurt. Intrigues de -s:
Tooneelspelersintriges. Propos de -: Tooneelkwaadsprekerijtjes . 3. Ruimte, waarin
de niet-officieele makelaars hun taken doen.
De n.-o. makelaars (z. eorbeille 4).
Maison de -: N .-o . effectenzaak . 4. Schuif
(aan kleed). 5. Stoomschuif. 6. (muz.)
Schuif . - d'accord: Stemschuif . Coulissê:
Met groeven voorzien. Porte -e : Schuifdeur. Coulisseau m. : Groefje, sleufje,
geleisponning. Schoorblokje. Coulisser ov.
w. : Van schuiven voorzien (kleed). Portiere -ante: Schuifportier. Filet -ant: Schuifnet. / onov.w.: Schuiven. Coulisseur m.
Ploegschaaf . Coulissier m. : Niet-officieel
effectenmakelaar. / bv.nw. : Van 't tooneel.
Couloir m.: 1. Melkzeef . 2. Wandelgang.
Intrigues de -: Politieke kuiperijen ( in de
Kamers). Bruits -, propos de -: Geruchten uit de Kamers. 3. Zijgang, gangpad
(in trein). Voiture a -: D-wagen. 4.
(z e ev . ) Gangboord , walengang . 5. Nauwe
berg- ; - zeeengte. Rotswandgeul. Helling
om hout te laten afglijden. Couloire v.:
Vergiettest, doorsiag.
Coulpe v. : (o u d) Zonde, schuld. Dire
sa -: Zijn zonden bekennen. Battre sa -:
Zich op de Borst slaan; berouw toonen.
Couture v.: 1. Het wegloopen (water,
metaal). 2. 't Afvallen, - verregenen (vruchten ). 3. 't Niet bevrucht worden. 4.
Afloopsel.
Coumarou, -na m., -ne v.: Tonkaboom .
Coup m. : 1. Slag, stoot, schok, bons,
snede; schop (voetbal). Un mauvais -:
Een leelijke opstopper, - knauw. Rendre
- pour -: Slag op slag teruggeven. - de
poing: Stomp; boksijzer ; zakpistool; vuiststeen (ter verdediging der eerste menschen ) ; handboor ; electr. ontsteker. Faire le
- de poing : Boksen. - de pied : Schop (z.
ane 1 ). Donner un - de pied jusqu 'et:
Loopen naar. Les trois -s: De drie slagen,
die 't ophalen van 't tooneelgordijn aankondigen . z. baton, belier en boutoir 1.
de pane, - de griffe: Slag met den klauw ;
(f ig.) scherpe zet. - de langue : Kwaadsprekerij. - de grace, - du lapin : Genadeslag . - de pierre: Steenworp. Faire d'une
pierre deux --s : Twee vliegen in ben klap
slaan. - de vent: Rukwind. Entrer en de vent: Binnenstormen. Sortir en - de
vent : De kamer uitstormen. Cheveux en
de vent : Verward fladderende h. Il fut
tile du -, - sur le -: Hij was op slag dood.
de fouet: Zweepslag; (f ig. ) (laatste)
krachtsinspanning; plotselinge kramp in
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de kuiten; pl. spierscheuring; - zeetrilling,
beroering der zee; stootende in- en uitademing (der dieren). Donner un - de fouet
a : Striemen; (f ig. ) aanzetten, voortzweepen . - de bee: Beet, pik; (f ig. ) vinnige
zet. - d' epingle: Speldeprik; (fig.) steek
onder water. Traduire a -s dictionnaire:
Met veel moeite vertalen door voortdurend
't woordenboek te raadplegen. - de main:
Klap; (f ig. ) verrassing, overrompeling
(vesting) ; aanstoffing. Enlever d'un de main : Verrassen ; schielijk wegpakken.
Donner un - de main, - un - d' epaule a
Een handje helpen. Un - de main! Help
een handje! - de dent: Beet; (f ig.) vinnige
zet. Ne pas perdre un - de dent : Altijd dooreten . z . eiseau 2. - de couteau , - de rasoir :
Snede.- de f oudre : Donderslag; (f ig.)onverwachte tijding; - overval; liefde op 't eerste
gezicht. - de mer: Golfslag ; stortzee.
-desoli:
Zonnesteek ; 't plotselinge kleuren,
roes. - de feu, - de chaleur(z. 2 en 4): Hevige
zonnebrand (op lichaam). Le rOti a un - de
feu : Het vleesch is wat aangebrand. Porter
un faux -: Misslaan, -schieten, -stooten
(z . 5 ). Porter un - a : Een stoot toebrengen
aan. Porter -: Uitwerking hebben, raak
zijn (woord). Etre sous le - de : Bedreigd
worden met, door. Tomber sous le - de
la loi : Strafbaar zijn. C 'est un - de votre
ennemi : Dit leed heeft uw vijand u veroorzaakt. C'est lui qui a fait le -: Hij heeft
dat moois uitgehaald. Detourner -, rompre
le -: De nadeelige uitwerking van iets voorkomen . - de sonnette: Overgaan van -;
ruk aan de bel. Un - monte : „Afgesproken
werk". Monter un - a qn : Iem. beetnemen.
Se monter le - Zich hersenschimmen
maken.
Coup 2. (met een wapen) Schot,
steek, houw, slag. - d'epee: Degenstoot.
C'est un - (d' epee) dans l'eau: Dat is
nutteloos werk. - de fleche; - de canon:
Pip-; kanonschot. Tomber sous les -s de
qn : Onder iem. slagen bezwijken. Les -s
en seront, it y aura des -s de donnes : Er
zullen slagen vallen. Un - de Jarnac:
Een verraderlijke stoot ; - daad. Elle eut
un - au c wur: Het was, alsof haar hart
stil 'stond. - de feu: Schot ; schotwond;
voetzoeker. A deux -s; a six -s: Dubbel- ;
zesloops . - de fusil: Geweerschot ; (f a m . )
afzetterij in een restaurant (z. fusiller).
Faire le - de feu, - de fusil: Meevechten.
Faire - double; - triple: Met een schot
twee -; drie dieren dooden; (f ig.) dubbel,
driedubbel succes hebben. Couvert de -s:
Met wonden overdekt. - de massue: Knodsslag; (f ig.) overweldigende slag. Taille a
-s de hache, - de serpe : Onbehouwen, log
(mensch). (fig.) Avoir un - de hache,
- de marteau : Een slag van den molen beethebben. Faire un mauvais -: Een misdaad
begaan. 3. Klokslag. z. cloche 1. Sur le
- de minuit: Op slag van twaalven, om en
bij -.
Coup 4. (in 't a lg .) Beweging . Vangst .
Voordengekhouderij . - de gosier, , (p la t)
Schreeuw ; slaan (vogel). - de-degul:
pinceau ; - de plume : Penseel-, - pennestreek.
Donner le dernier coup de - a : De laatste
hand leggen aan. z . arehet 1 en chapeau
1. - de gouvernail: Ruk aan 't roer. - de
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Coupable- Coupe -eercle

siffiet: Stoot op de fluit. Les -s de siffiet:
I-let gefluit. Donner un - de peigne aux
cheveux: De haren wat opkammen. z.
brosse 1 en balai 1. Donner un - de balai,
- de brosse, - de serviette a: Even afstoffen, Flink aanpakken.
afvegen. En mettre un
II est la pour un
Hij weet van aanpakken.
de filet: Vangst in een worp ; (f ig.) 't inrekenen van een aantal misdadigers, razzia.
Donner un - de filet dans : Aanpakken.
Prendre d'un - de filet: „Knippen" (door
politie). Un beau - de filet: Een goede
vangst. - d' veil: Oogopslag, blik ; aanblik ;
uitzicht; schouwspel; indruk. Donner un
cl' ceil au miroir : Even in den spiegel
kijken. - d' ceil militaire: Veldheersblik.
Avoir du - d' ceil: Goed zien ; (fig.) een
juisten blik hebben. Donner un - de reins,
- de collier, - de chien : Opnieuw tijdelijk Oink
aanpakken. Donner le - de collier supreme:
De laatste wanhopige inspanning d. Ca
vaut le
't Is de moeite waard - de piston:
Zuigerslag. Donner un de piston a qn:
Iem. voortschoppen. - de sang: Bloeduitstorting, beroerte. z. air 1. - de chaleur:
Verhitte plek, plotselinge hitte. - de feu
(z. 1 en 2 ) : Het opstoken van 't keukenvuur..
La cuisiniere est dans son - de feu : Het eten
is bijna gereed. (fig.) Etre dans son de feu: In voile drukte zijn. Le - de feu
du depart: De drukte bij 't vertrek. Faire
les 36, les 100, les 400, les 100.000, les
112, les 419 -s z. cent 1. Etre aux cent
-s Z. cent 1.
Coup 5. (spel) Stoot, worp, zet, gooi.
vous le donne en six -s : Hij zet 't nu
om de partij in zes slagen te winnen; (f ig.)
- om 't hem te verbeteren. - de partie:
Beslissende slag. Un beau - de des : Een
mooie worp ; (fig.) - buitenkansje; - gewaagd spel. Jouer sa vie sur un de des:
Zijn Leven wagen in een gevaarlijke onderneming. manqué: Misslag, -schot,
-stoot. z. apres 1. A - stir: Zeker, zonder
twijfel. Parier a - tsar: Zeker zijn dat men
wint. 6. Gelukkige beursoperatie (- de
bourse). II a fail de beaux -s dans : Hij heeft
gelukkig gespeculeerd in. Faire un - de
bourse : Gelukkig speculeeren.
Coup 7. (fig.) Handeling, daad, streek.
Kneep. (Beau) - de tete : Ondoordachte handeling, dwaze inval. Faire un - de sa tete:
Jets op zijn cigen houtje doen. - de casespoir : Wanhopige stap . d'essai: Proefschot ;
-neming. Ne pas (en) etre a son - d'essai:
Geen beginner zijn. - de maitre : Meesterlijke daad, meesterstuk.
d'audace:
Vermetele zet.
d' eclat : Opzienbarende
daad. d' Etat: Staatsgreep ; (f ig. ) ingrijpende verandering. - de force : Overrompeling, daad van geweld, (Duitsch)
Putsch. - de theatre: Verrassende gebeurtenis, waardoor de toestand geheel wordt
veranderd ; (f ig.) verrassende ommekeer .
A -s de millions: Met millioenen. Tenir
le
Voet bij stuk houden, het uithouden.
de genie: Geniale inval. z. autorite 1.
(fig.) Faire son -: Zijn slag slaan. Frapper
les grands -s: Afdoende maatregelen
nemen. Frapper le grand-: Den beslissenden
slag slaan. Un - du ciel: Een tusschenkomst des hemels. 8. Teug, slok. Vider
d'un seul -: In een teug ledigen. Boire
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un
Een glas wijn drinken ; (f ig.) water
binnenkrijgen (zwemmer; z. boire 1).
V ous avez bu bien un : Je hebt 'm om.
Boire le - de l'etrier: Een glaasje op den
valreep drinken. 9. Maal, keer. Du premier
Dadelijk. A ce
Ditmaal. Pour le
-, pour ce Voor ditmaal, nu. C'est
pour le - qu'on n'en finirait pas: Nu zou er
heusch geen eind aan komen. Encore un
Nogmaals. Tout d'un
In eens. Tout
a
Plotseling, onverwacht.
sur -:
Zonder tusschenpoos, slag op slag. A tous
-5, a lout - Telkens. Du meme
:
Gelijkertijd.
Coupable by .nw. : Schuldig (mensch).
Strafbaar, misdadig.
m.: Schuldige.
presume: Verdachte. Coupablement:
Op strafbare wijze.
Coupage m.: 't Afsnijden. 't Versnijden
(wijn). Versneden wijn. Coupant by .nw. :
Snijdend, scherp. Bits. / m.: Scherp,
snede. Nagelrand.
Coupe v.: 1. Het (af )snijden, hakken,
knippen ; maaien, snoeien, kappen; houwen;
afzagen ; graveeren . z. blanc (by .nw . 5 ) .
et assemblage: Costuumnaaien. Acheter
a la
Koopen (een boek ), op voorwaarde
dat men 't mag opensnijden. Seconde de luzerne: Tweede snede klaver. 2. Omgehakte boomen. Plek waar gehakt wordt.
- sombre: 1 Kappen van alle boomen, kaalslag. Faire des -5 sombres dans: Opruiming
houden onder. - reglee: 't Geregeld kappen
elk jaar (hout). Mettre qn en - reglee:
Iem. stelselmatig geld afhalen, exploiteeren. Bois en -: H. dat omgehakt kan
worden. Une - de bois : Een hak hout. 3.
Vorm, snit (kleed, gelaat). Une (fausse)
Een lap goed, die overblijft en onvoldoende
voor een kleedingstuk is, restant. 4. Indeeling, schikking (zin). Snede, caesuur (vers).
5. Doorsnede (schip, gebouw). - en long:
Lengteprofiel. 6. 't Zwemmen met den
Spaanschen slag. Tirer sa faire la -:
Met een arm vooruitslaan. 7. (spel) Afnemen, coupeeren (kaarten). Avoir la -:
Afnemen. Fausser la -: De kaarten valsch
doen afnemen. Faire sauter la -: De kaarten
bedrieglijk zoo leggen als ze vbbr 't coupeeren waren. (fig.) Etre habile a la -:
Bedrieglijk winnen. Etre sous la - de qn:
Eerst spelen, nadat de tegenpartij afgenomen
heeft; (fig.) afhankelijk van iem. zijn.
S'il tombe sous ma -: Als ik 'm te pakken
krijg. Rester sous la - de qn : Alles doen wat
iem. verlangt. Tenir sous sa In zijn
macht hebben. 8. (Drink )schaal, -beker,,
kelk. (sport) Beker, bokaal. Boire vider
la - jusqu'd la lie z. boire 2. Boire la pleine
-: Met voile teugen d. Il y a loin de la aux Mures; entre la - et les levres (il reste
encore de la place pour un accident): Men

moet den dag niet prijzen voor het avond is.
9. Avondsmaals-, miskelk. 10. Fonteinbekken. 11. Coupe (ter versiering). 12.
Schijfje (voor microscoop).
Coupe m.: 1. Rijtuigje -, auto met twee
plaatsen. Half-coupe le klasse (voor en
achter aan spoorwagen). Slaapcoupe . 2. Buigpas (dans). Coupe-air (mu
onv .) m . : Stankafslu iter . Coupe-bourse
(mu. onv .) m.: Beurzensnijder: Dief.
Coupe -cerele (mu. onv .) m.: Passer,
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die de cirkels uitsnijdt. Cirkelboor. Coupechiffons m.: Lompensnijmachine. Coupechoux (me . onv .) m.: Infanteriesabel,
„kaasmes". Coupe-cigares (me . one.)
m.: Sigaienknijpertje. Coupe-circuit (me.
one.) m.: Stroomafsluiter, -veiligheid,
zekering. Coupe-eors (me. onv .) m.:
Likdoornmesje. Coupe-eoupe (me. onv..)
m . : Hakmes . Coupee v . : (z e ev . ) Valreeppoort . Coupe-epreuves (me. onv .) m.:
Snijmachine (voor photo's). Plume -:
Snijpennetje. Coupe-feuilles (me. one.)
m Snijmachine voor moerbeibiaren. Coupefeux (me .onv .) m.: Brandmuur (mar -) , tra.
Porte -: Branddeur. Tranchee -: Brandgang. Coupe-file (me. one.) m.: Kaart, op
wier vertoon men doorgelaten wordt, perspas . Coupe-fits (me . one.) m.: Tang om
prikkeldraad te verbreken (pine-) . Coupefoin (me. one.) m . : Hoo isnijmachine
Coupe-gazon (me. one .) m.: Zodensteker.
Grassnijmachine. Coupe-gorge (me. one .)
m.: Moordhol, -kuil. Gevaarlijke plaats.
Coupe-jarret (me. one.) m.: Huurling,
bravo. Coupe-lande (mu . one .) v.: IJzeren
spade voor struikgewas. Coupe-legumes
(me. onv .) m.: Koolmes.
Coupellation v.: (Goud of zilver) afscheiding. Coupelle v.: Zuiveringskroes,
cupel. Kruitschop. Verfbakje. Or de -:
Gezuiverd goud, cupelleergoud. Coupeller
ov.w.: Met een cupel 't goud of zilver afscheiden.
Coupement m.: Kapping.
Coupe-navets (me. one.) m.: Rapensnijder.. Coupe-net (me. one.) m.: Knijptang. Coupe-ceuf (me. one.) m.: Eiersehaar. Coupe-ongles (me. one.) m.: Nagelknipper. Coupe-paille (me. one.)
m.: Stroosnijmes, -hakmachine. -snijbank.
Coupe-papier me. one.) m.: Papiersnijmachine . Vouwbeen. Coupe-pate (me.
one.) m.: Deegmes. Coupe-queue (me.
one.) m.: Staartmes.
Couper ov .w . 1. (Af )snijden, hakken ;
knippen; maaien, snoeien, kappen ; houwen;
afzagen ; opensnijden (boek ) ; snijden (beurs ) ;
afbaarden. - les ailes Kortwieken.
Fleur a -; fleur coupee: Snijbloem. l'herbe sous les pieds a : 't Gras voor de voeten
wegmaaien . (fa m ) le siffiet a : Den ha Is
afsnijden; (f ig. ) den mond snoeren. Ca
te la coupe: Daar sta je „paf" van. - la
tete a: Onthoofden. II a eu la tete coupee:
Hij is onthoofd. z. bras 1 en cheveu 1.
- dans le vif : In 't levende vleesch snijden ;
(fig.) krachtige maatregelen nemen.
-lemarcin:
't Kwaad bij de geboorte
smoren. - pied a un abus: Een misbruik
stevig aanpakken . (z e ev . ) Pont coupe:
Halfdek. Un e coupe: Een e met een
streep er door. Le vent coupe le visage:
De w. is snijdend. - le plcitre: Gipsversieringen maken. 2. Verdeelen. Une phrase
mal toupee: Een zin, waarin de rust verkeerd is aangebracht. Style coupe: S.
met korte zinnen. 3. Lubben (dier). 4.
Doorbreken (vijand). -klieven (water).
-snijden (door rivier). Den kortsten weg
inslaan (- au plus court). - court et:
Paal en perk stellen aan, tegengaan. court: Kort afbreken; - afsnijden.
droit
a travers bois : Dwars door de bosschen

I.
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den kortsten weg kiezen. - la journee
qn: Iem. dag onaangenaam in tweeen
breken. 5. Af-, onderbreken, storen;
stuiten (rivierloop; koorts); afstellen (motor) ; benemen (adem) ; afbreken (brug);
afsnijden (weg) ; breken door (vijand);
kort afbreken (geluid ) ; verbreken (electr.
stroom ) ; afsluiten (stoom ) . (fig.; nieuw)
- qn: Niet verder met iem. spreken, iem.
„laten stikken" ; (ook) iem. in de rede
vallen ; iem. den pas afsnijden. - les
vieres a: Den leeftocht afsnijden, - onderscheppen; (fig.) niet meer geldelijk steunen . la parole a: In de rede vallen ;
't zwijgen opleggen. Il taut - la boisson:
Men moet wat eten onder het drinken.
Voix toupee par les sanglots: Door snikken
afgebroken s. z. appetit 2. - une voiture:
Voor een rijtuig omrijden en dit noodzaken
in te houden. 6. Vermengen, -snijden (wijn);
aanlengen ; doopen (melk ) . 7. (s p el)
Afnemen, coupeeren. Aftroeven
II. Couper onov .w : (Af )snijden. (p la t )
a qch : 'm Smeren als men werken
moet. J 'y coupe: Ik doe niet mee. Je coupe
aux man oeuvres : Ik zorg dat ik geen m.
meemaak. Y (Gaan) luieren. Je coupe:
Ik maak dat ik wegkom. - dans le pont:
Op de plaats waar 't verwacht werd coupeeren; (fig.) er in loopen. Je n'y coupe
pas, je ne coupe pas dedans, je ne coupe
pas dans le pont : Daar vlieg ik niet in.
(o o k) Je n'y couperais pas : Daar ontsnap
ik niet aan. Vous ne coupez pas a l'amende:
Je komt niet van de boete af. - par les
pres : Een korteren weg nemen door de w.

HI. Couper (se) : Zich -. Elk. snijden,
afsnijden. kruisen (wegen). Zich laten
snijden, houwen enz. Zich tegenspreken , logenstraffen. - (daardoor) verraden. Splijten, breuken krijgen; doorslijten op de
plooien, kerven (stof ); aanslaan (paard),
zich kwetsen. - au doigt : Zich in den vinger
snijden. Aller - la gorge avec qn : Met iem.
gaan duelleeren. Il s'est coupe un gros morceau: Hij heeft voor zich zelven een groot
stuk afsneden. La conversation se coupait
de silences : Het gesprek werd afgebroken
door stilten.
Coupe-ravines (my . one.) m.: Haksel-,
wortel-, snijmachine. Snijmachine (suikerbieten). Couperet m.: Hak-, vleeschmes.
Stratenmakershamer. Couperie v.: Scheerderij (- de poils).
Couperose v.: 1. Roode vlekken en
puistjes in 't gezicht. 2. Sulfaat, vitriool.
blanche: Zink-. - verte: IJzersulfaat.
bleue: Kopersulfaat. Couperose: Met
roode vlekken en puistjes.
Coupe-son (me. one.) m.: Geluiddemper. Coupetee v.: Brokstuk. Coupetete (me. one.) m.: Valbijl. Beul. Jouer
Haasje-over s. Coupe-tubes, --tuyaux (me one.) m.: Pijpsnijder. Coupeur,
-euse: Snijder, -ster. Druivenleesster. z.
bourse 1. Snijmachine. Hond die den
weg afsnijdt. Hij die de kaarten coupeert.
- en chaussures : Schoenensnijder. Coupevent (mu. one.) m.: Windbreker. Coupeverre (mu. one.) m.: Glassnijder.
Couplage m.: Koppeling, schakeling.
Couple v.: Koppelband. Paar. z. aviron. I
m.: 1. Paar ; koppel. Par -s : Paars-

467

Couplement-Courbet

gewijze. 2. Spant. Maitre -: Groote spant.
3. (natk.) Koppel (krachten). 4. Prima it
element. Couplement m. : Koppeling.
Coupler ov .w . : (Vast )koppelen . Twee aan
twee verbinden, schakelen. Samenbinden
(vlot, linnen). Couplet m. : 1. Scharnierbladen . 2. Afdeeling van een lied (soms in een
refrein eindigend). Savoir tourner le -: Een
aardig versje maken. 3. Lange passage, die
een acteur voordraagt. (f a m . ) Mooie tirade,
- woorden. Reciter son -: Afdraaien. 4.
Kruisriem . Coupleter ov .w . : (o u d ) In
liedjes bespotten. Coupleur m. : Koppelaar .
Coupoir m. : Snijwerktuig. Kleimes. En
-: Scherp .
Coupolard m . : (s p o t ) Muf Academielid .
Coupole V. : Ko p pel. -gewelf . Entrer sous
-, etre rep sous la C-: Lid der Acadómie
Frangaise worden.
Coupon m. : 1. Lap (stof ). 2. Rentebewijs (- de rente), coupon. 3. Plaatskaart
(- de theatre). 4. Reisbiljet. 5. Deel van
een houtvlot. 6. Bon (b.v. van een broodkaart ). Coupon-reponse (m y . -s--) m.:
Antwoord-coupon. Coupure v.: Snede,
inkerving. Afscheiding, afsnijding. Geul.
Bankbiljet . Onderaandeel (- d'action),
„lootje" . Weglating, doorhaling, verkorting (werk)). Afdrukje (zonder omslag) .
Stroomonderbreking (electricitiet). - de
journal: Krantenuitknipsel.
Couque v . : Honigkoek, taai-taai.
Cour v.:1. Hof (vorst ). -houding. -stoet.
Ministerie. Bien en -: Zeer gezien aan
't hof; (fig.) gezien. z. air 1. (fam.)
La - du roi Petaud: Een janboel, een
Poolsche landdag. z . abbe 1 en aide (v .
2). - celeste : Hemelrijk. Homme de -;
gens de -: Hoveling ; -en. Ami de -:
Schijnvriend. Effronte comme un page de -:
Brutaal als de beul. La - de Rome: De
curie. z. bent. II sail sa -: Hij kent
't hofleven, de -manieren. Avec toute une
-: Met een heel gevolg. 2. Opwachting.
Faire sa - a qn : Zijn opwachting -; 't hof
maken. Faire un doigt de -: Een beetje
't hof maken. Faire sa - de qch aupres de
qn : Trachten iem. gunst te winnen, door
hem iets aan te kondigen dat hem belang
inboezemt. 3. Vergadering. Gerechtshof .
- pleniere : Leenmannenvergaderkng. (f ig. )
Avoir -, tenir - pleniere : Een talrijk gezelschap ontvangen. - martiale : Krijgsraad.
- d'appel: Hof van appel (z. appel 4).
z . eompte 2. - de cassation : Hof van cassatie . Haute -: Hooggerechtshof . - d'amour
Minnehof . 4. Binnenplaats, hof . Erf .
Speelplaats. - d'honneur: Hoofdplein.
z. cote 2. Une --jardin: 'n Met planten
en bloemen versierde binnenplaats.
Courable: Geschikt om na te jagen.
Courage m.: 1. Moed. Donner (du) a: - inspreken. Prendre -: - vatten. Prendre
son - a deux mains : De stoute schoenen
aantrekken. (spot) Prendre du - pour des
gens qui se battent: Toezien hoe de anderen
vechten. Il a le - de: Hij komt ruiterlijk
uit voor. 2. Flinkheid. 3. Hart ; ijver. Enflammer les -s : De gemoederen in vuur
zetten. Un grand -: Een grootsche ziel. De
grand -: Manmoedig. Je n'ai pas le - de:
Ik heb 't hart niet. Courageusement en
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-eux: Moedig. Standvastig. Flink, die van
aanpakken weet.
Courai, -raver z. eorroi, -royer.
Courailler onov .w . : Heen en weer loopen ;
(fa m . ) „scharrelen " . Couramrnent: V lot ,
vloeiend; grit. Cela se dit -: Dat wordt
dagelijks gezegd.
I. Courant bv.nw. : 1. Loopend ; stroomend (water)). Chien -: Jachthond. Interets
-5 : Loopende rente. Ecriture -, main -e :
Loopende hand, 1. schrift. Pieces -es : S . die
gemakkelijk loopen. Main -e : Kladboek ;
trapleuning; handgreep (aan trein). 2. Die
gaat langs. Manoeuvres -es : Loopend want.
Metre -: Strekkende meter. Titre -: Kolomtitel ; sprekende hoofdregel (boek ). 3.
Loopend. Gewoon, dagelijksch. Annee -e:
Loopende j. Le cinq -: Den vijfden dezer.
Fin -: Ultimo dezer. Affaires -es : Loopende z . Meubles -5: Dagelijks gevraagde
m. Au prix -: Tegen den marktprijs, - de
koers. Prix -: Prijscourant. z. compte--.
Monnaie -e: Gangbare munt ; (f ig. ) iets
alledaagsch, dagelijksch werk. (nieuw ) II
est - de voir: Men ziet dagelijks . Idees -es:
Algemeen gangbare denkbeelden.
II. Courant m. : 1. Stroom, loop.
Electrische stroom, (f a m . ) electriciteit .
Le - de l'eau: De stroom van 't water.
- d'eau : Stroompje. -s marins, -s
de la mer : Zeestroomingen. z . air 1. continu: Gelijkstroom. - alternatif : Wisselstroom . Donner le - au lustre : 't Electrisch licht aandoen. Se laisser emporter
au - de, suivre le - de: (Met den stroom)
meegaan. Ecrire au - de la plume : Raak
neerschrijven. - d'etoiles: Sterrenstroom.
2. Loop. Le cinq du -: Den vijfden dezer.
II me doit tout le -: Hij is inFi den geheelen
loopenden termijn s. 3. Het loopende, tegenwoordige . De loopende zaken (- des affaires). Le - de la vie : De dagelijksche bezigheden. Au - (de): Op de hoogte (van).
Tenir au -: Bijhouden. Se mettre au -:
Zich op de hoogte stellen. Se mettre -, etre
au -: Het verschuldigde betalen ; het
achterstallige werk afmaken. 4. Toevloed,
toeloop (zaken, aanvragen). Courante
v.: Statige dans. Loopend schrift. Bovenste
molensteen, looper.. (y olk) Diarrhee . Courantin m . : Lanterfanter . (o u d ) Loop jongen .
Vuurpijl, die een touw volgt.
Courbaehe v. : Stok met leer bekleed
(Oosten ).
Courbage m. : 't Krommen. Courbaton
m.: (zeev.) Kromhout.
Courbatu: Stijf en ademloos. Courbature v. : Spierpijn. Une - dans les reins:
't Spit (in den rug). Courbaturer ov .w . :
Stijf van spierpijn maken.
Courbe by .nw . : Krom, gebogen. / v. :
Gebogen lijn; curve (op tabel). Bocht (in
weg). Gebogen stuk hout, - ijzer. (zeev.)
Kromhout ; knie . Span jaagpaarden . Juk (van
die paarden ). Aflegger (wijnstok). Leuning (wenteltrap ). - plane : Vlakke kromme lijn. Entrer dans la - declinante: Achteruitgaan, dalen. Courbement m.: Het
krommen, - buigen. Kromming. Courber
ov .w . : Buigen. Krommen (voor goed).
/ onov .w . : Buigen, krom staan. i se -:
Krom worden. Zich buigen. Bakken.
Courbet m. : Snoeimes. Zadelboog (ezel).
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Courbette v.: 1. Sprong met gebogen
voorpooten (paard). 2. Nederige buiging.
(f ig. ) Faire des -s : Kruipen, mooi weer
spelen. Courbetter onov .w . : Courbettes
maken. Courbure v . : Kromming, boog.
Het buigen (tak ).
Courcailler onov .w. : Slaan (kwartel).
Courcaillet m. : Kwartelslag. -fluitje .
Courcon m.: Kort hout (onder 1,137 M . ).
Paalstomp (in 't water ).
Coureau m . : L ichter (Z . -Fr . ) . Doorvaart .
Courêe v.: Hofje.
Courette v . : Binnenplaatsje.
Coureur m. : Looper, Harddraver . Hardlooper (wedstrijd). Wielrenner . Deelnemer
(auto-, motorrace), auto-, motorrenner,, coureur.. Jockey, berijder.. Loopknecht. Voorlooper.. -rijder.. Ruiter, die op verkenning is.
Strandlooper (vogel). Loopkever. (f ig. )
Losbol, vrouwennalooper (- de femmes, de
lilies, de cotillons , de jupes). Najager (van).
de bague : Ringsteker. - des bois : Woudlooper (Canada) ). - de pays: Zwerver. de nuit : Nachtbraker. - de tavernes ; - de
sermons : Tern. die alle kroegen -; alle kerken
afloopt . / b y .nw . : Loop-. Pieds -s : Looppooten . Filon -: Open steenkoolader..
Coureuse v . : Straatmeid. Licht rijtuig.
- de remparts: Soldatenmeid. Araignee -:
Loopspin.
Courge v . : I. Pompoen . --bouteille:
Fleschkalebas. 2. Juk (om te dragen).
Schoorsteenanker. . Courgee v. : Dracht
(water ). Courgette v . : Kleine eetbare
pompoen.
I. Courir onov .w . : 1. Loopen, snel
gaan. Elle est venue (tout) en courant: Zij is
hard komen aanloopen. (f ig.) En courant:
Snel, even, in 't voorbijgaan. - a qn:
Op iem. toeloopen. - apres : Naloopen ;
(f ig.) najagen. - sur qn l' epee haute: Met
den degen in de vuist op iem. afstormen.
a bride abattue z . bride 1. - apres
l'esprit : Met alle geweld geestig willen zijn.
- apres son argent : Het verlorene trachten te
herwinnen ; moeite hebben om zijn geld te
krijgen. Mieux vaut tenir que -: 't Is beter
te hebben dan nog te moeten krijgen. - a sa
ruine , - a sa perte : Zijn ondergang te gemoet
gaan. - a la mort : Den dood te gemoet
snellen. - au plus presse: 't Eerst het
allernoodzakelijkste doen. - aux armes:
Te wapen loopen . Je tours l'appeler : 1k
zal hem dadelijk roepen. z . brisees 1.
2. Hard loopen (wedstrijd ). Rennen
(paard ). Il fait -: Hij heeft een renstal. 3. Loopen, stroomen ; drijven (wolk ) ;
varen, loopen (schip ). Laisser - sa
plume: Flink doorschrijven ; zijn pen den
vrijen loop laten. Un frisson lui courut
par tout le corps : Een rilling doorvoer zijn
lichaam. 4. Rondloopen. In omloop zijn
(gerucht). Il est toujours a -: Hij zwerft -,
slentert steeds rond. Faire - un bruit:
Een gerucht in omloop brengen. Faire
une sante : Een toast door de gasten in
't rond doen brengen. Il court un livre
abominable : Er circuleert een afschuwelijk
boek . Une maladie qui court dans le pays :
Een z. d. algemeen heerscht.
5. Wegloopen. Il court encore: Gij zult
hem niet terugzien. 6. Loopen, voort-
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gaan. Le mois qui court : De loopende
maand. Par le temps qui court : Heden
ten dage . Laisser -: De zaak blauw blauw
laten. Les interéts -; les appointements courent : D. r. -; d.i. loopen. La mode qui court:
De heerschende mode. Chanson -; roman
qui court: L. -; r. die in trek is. Il court
sur la trentaine: Hij loopt naar de dertig.
7. Zich uitstrekken, loopen (pad, kust ).
Le fil court: De draad levert veel uit. 8.
De vrouwen naloopen.
II. Courir ov .w. : 1. Naloopen, najagen.
Its courent le méme lievre : Zij doen moeite
voor dezelfde zaak. Il ne taut pas - deux
lievres a la lois : Men moet niet twee dingen
te gelijk ondernemen. z. bague 2. - le prix:
Een paard laten meeloopen. 2. (fig. )
Najagen (voordeel, eer ). Dingen naar
(betrekking). z . cachet 4 . - les aventures:
Op avontuur uitgaan (z. aventure 1).
Etre couru : Veel toeloop trekken, gewild -,
druk bezocht zijn. Ca, c' est couru: Dat is
overbekend; (o ok ) - al lang in orde, - zeker,
- vaststaand. Tu me cours : Je verveelt me . 3.
Zich blootstellen aan. - risque, - le danger :
Gevaar loopen. z. chance 2. 4. Doorloopen ;
-reizen ; -kruisen (zee). - la mer : Kapen,
zeeschuimen. Fou a - les champs , - les
rues : Stapelgek . - les rues : Rondslenteren.
Cette nouvelle court les rues : Dit bericht is
in ieders mond. Cela court les rues: Dat is
alledaagsch, - gewoon. En France l'esprit
court les rues : In Fr. is iedereen geestig.
- le monde : Overal rondreizen. - le pays:
't L . verkennen; een inval doen in (vijand).
- les bals ; - les salons: Druk b. -; s. bezoeken . - les filles , - les femmes : De vrouwen
naloopen. z. carriere 5. - la poste: Met
postpaarden reizen ; (f ig. ) overhaast te werk
gaan (ook : - le grand galop). z . bord 1 en
bordee 2. f se -: Verreden - (prijs ) ;
gehouden worden (wedstrijd ) . Se - apres:
Krijgertje spelen.
Courlan m. : (soort)) Ral.
Courlandais : Koerlandsch. Courlande
V. : Koerland.
Courlieu m. : (soort) Wulp . - de terre:
Scharluip . Courlis m. : Wulp . - cendre:
Gewone, groote w. - a bet gale: Dunbekw.
de terre: Griel.
Couroir m. : Gang tusschen kajuiten.
Couronnade m. : Omsingeling.
Couronne v . : 1. Krans. - mortuaire:
Graf-. - de laurier : Lauwer-. z. civique 1.
Tresser des -s a qn: Tem. met veel eerbewijzen ontvangen. - academique: Papieren krans, dien de beste leerlingen ontvangen . - du martyre : Martelaarskroon.
de gloire: Kroon der heerlijkheid. 2.
Kroon. - ouverte: Open k. (alleen een
metalen band). - fermee: Gesloten k.
(met versierselen). La triple -: De tiara .
d' epines : Doornenkroon (Jezus). C 'est
un des plus beaux fleurons de sa - 't Is
zijn kostbaarste -, schoonste goed, - voorrecht, - deugd ; - provincie. 3. (f ig. ) Koninklijke waardigheid. Domaine de la -: Kroondomein . Discours de la -: Troonrede. La de France: Het Fr. rijk. Trailer de - a
-: Op den voet van geheele gelijkheid
onderhandelen. 4. Kroon (muntstuk ) . Zaadhaarkroontje. Bladerkrans (ananas). clericale: Haarkrans van den Kath. geeste-
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lijke . - de corniche: Kroonlijst. - d'une
dent: Kroon. - de la Vierge: Kleine rozenkrans . - d'une lampe: Ring, waarop 't
glas staat. - solaire: Corona . - lunaire:
Maanrad. - imp eriale : Keizerskroon
(bloem ) . - de terre : Aardveil (id .).
-desbl:
Bolderik . 5. Kroonbeen. 6. Kap
(op motor ). Kroonwiel (auto)) . 7. Papierformaat van 36 bij 46 cm., formaat bijenkorf . 8. (mil .)Kroonwerk (ouvrage a -).
Couronnement m. : 1. Kroning. Bekransing, 't aanbrengen van kransen. 2. Voltooiing (werk)). Waardig slot, kroon op 't
werk . Ligne de -: Dakvorst. - d'une
position: Bezetting v. e. s. met troepen.
- d'un arbre : Verdorring -; ringvormige
insnijding van de kruin. (f ig. ) C'est le de sa vie: Dat zet de kroon op zijn leven.
Pour le - de : Om de kroon te zetten op.
3. Kniekwetsuur (paard ). Kroonvormig
sieraad, kranslijst, kap ; muurkap . Kruin
(dijk ) . Spiegelboog (schip ). Couronner
ov .w. : 1. - de fleurs: Bekransen. 2.
Bekronen, een prijs geven aan. (fig.)
Beloonen . Ouvrage -ne par l'Academie:
Werk, dat een prijs van de A. heeft gekregen.
3. Kronen, een kroon op 't hoofd zetten.
Jesus -ne d'epines: J. met de doornenkroon . Tete -née: Gekroond hoofd. Ouvrage
-ne : Kroonwerk (z . 2 ). - roi : Tot koning
kronen. 4. Aan 't bovendeel versieren,
kronen. Cerf -ne: Kroonhert. Les troupes
-nent les hauteurs: De t. houden de h.
bezet. 5. (fig.) Voltooien, ten top voeren.
Vervullen, verhooren (wensch). Tu -nes
ton crime: Ge zet de kroon op uw misdaad.
La fin -ne l' ceuvre : Het einde kroont 't werk .
6. Ringvormig insnijden (boom). Arbre
-ne : B . met topsterfte. Cheval -ne : P . met
een gekroonde knie. / se -: Zich bekransen ; - kronen; - bedekken (roem). Z ich
aan de knie bezeeren. Couronnier m.,
-iêre v. : Grafkransenmaker., -maakster..
Courre onov .w. : (Te paard ) jagen op .
z. ehasse 1. - le cerf: Op de hertenjacht
gaan.- un cheval : 't Paard met lossen teugel
laten loopen. / m.: Jachtterrein. Courrier
m. : 1. Renbode. - de cabinet: Koerier
voor min isterieele stukken . 2. Rijdende postbode . Postwagen. Utrecbtsch wagentje.
3. Iem. post. Faire son -: Zijn brieven
voor de post klaarmaken. Lire -, depouiller son -: Zijn post inzien. Jour de -:
Maildag. - par -, par retour du -:
Per keerende post. - de Russie: Brief uit
R. (in een krant). 4. Dagblad, tijdschrift.
5. Kaperscheepje. Courrier-eonvoyeur
(mv. -s- -s) m.: Postspoorwagen. Conducteur der brievenmalen, posttreinbeambte .
Courrieriste m.: Redacteur voor een
(Parijsche ) kroniek.
Courroie v.: Riem. Lacher la - a qn:
Iem. laten begaan. Serrer la - a qn : Iem .
kort houden. Etendre -, allonger la -: De
tering naar de nering zetten; (iem) meer
vrijheid geven. Du cuir d'autrui large -:
Uit eens andermans leer is 't goed riemen
snijden. Courroierie v. : Riemenfabriek .
Courrouee: Woedend, verbolgen. Courroueer ov .w . : Verbolgen maken. / se -:
- worden. Coin-roux m. : Gramschap,
toorn. En -: Verbolgen.
Courroyer, -eur z. eorroyer, -eur.
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Cours m.: 1. Stroom, loop. - d'eau:
Stroom, water. Donner - a l'eau: 't W.
laten wegstroomen. Prendre (son) -:
Ontspringen. - du sang: Bloedsomloop .
(fam.) - de ventre: Buikloop. Donner -,
laisser (libre) - a : Den vrijen loop laten
aan. 2. Loop (ster ) . Le - de la lune : - van
eerste kwartier tot voile maan. Achever
son -: Ten einde loopen. 3. (f ig. ) Loop,
gang, voortgang. Avoir son -: Zijn verloop
hebben . La mort interrompit le - de ses
victoires : D. d. brak zijn roemrijke loopbaan
of . En -: Waaraan men bezig is, in uitvoering ; loopend (onderhandelingen, zaak ).
En - de traversee : Tijdens den overtocht.
Piece en -: S. dat thans gespeeld wordt . En
- de construction: In aanbouw. Prix en -:
Geldende prijs . En - de crise : Tijdens de
crisis. Etre en -: Aan den gang zijn . 4. Prijs,
koers. Cette monnaie a -: D. m. is gangbaar.. (Mis) hors de -: Aan de circulatie
onttrokken. - du marche : Marktprijs .
-duchange:
Wisselkoers. (f ig. ) Un bruit qui
a - dans la ville : Een gerucht dat verbreid
is. Donner - a un bruit: E. g. verbreiden.
Donner - a une traite: Een wissel afgeven.
Ce livre -, cette plaisanterie a -: Is in de
mode, in trek . Ce mot a - parmi le peuple:
D. w . is in gebruik o . 't v . 5. Cursus,
leergang ; college. Faire (un)' -: College
geven. Suivfe les -: College loopen.
Faire son - de droit: In de rechten studeeren. - ferme: Privatissimum, werkcollege.
Question de -: Vraag uit de theorie. - dictes : Dictaten. - complementaire : Aanvullingsonderwijs ; herhalingsonderwijs. 6. Studie aan de universiteit. Il a fini ses -:
Hij is afgestudeerd. 7. Leerboek. 8. Wandelplaats, torso. 9. (bouwk.) Rij.
Course v. : 1. Het loopen, loop. 't Rennen . Prendre sa -: Vaart -, 't op een
loopen zetten. Depasser a la -: Inhalen
en voorbijrennen. - a pied; - a cheval:
Wedloopen (mensch ) ; -rennen. Au pas de
-: In den looppas. Leger a la -: Vlug,
snel. z. champ 1.2. Wedren, -loop ; -strijd.
-s plates: - op de vlakke baan. - d'obstacles ,
- de barrieres , - de haies : - met hindernissen.
- au trot : Harddraverij . - attelee : W. voor
aangespannen paarden. - sur route : Wegwedstrijd . - de vitesse : Race. Bateau de
-: Raceboot. Cheval de -: Renpaard.
z. bague 2 en eloeher (m. 2). - en sac:
Zakloopen. (fig.) La - aux armements:
De wedloop in de bewapening. 3. Reis,
wandeling, uitstap. - de montagne: Bergtocht . - de fiacre: Rit met huurrijtuig.
Payer sa-: Zijn rit, - auto, - rijtuig betalen.
Prendre un fiacre a la -: Voor een rit e.
r . huren. Faire des -s : Boodschappen doen.
Aller en -: Uitgaan om boodschappen te
doen. Fournir une - (z . 5 ) : Een weg
afleggen. - en traineau : Sledevaart. C 'est
une longue -: 't Is een groote afstand.
4. Inval (vijand). Kaapvaart. Faire la -:
Ter kaapvaart gaan. 5. (f ig.) Loop, -baan,
levensloop . La - de mes fours : Mijn levensdagen . Fournir sa -: Zijn leven nuttig
besteden. 6. Beweging (machinedeel), slag ;
slaglengte. Coursier m. : (Strijd )ros ; harddraver.. Molenvliet. Voorplechtkanon. Galeigang. Loopiongen. Coursiêre v. : Bovengalerij (in kerk ). Coursive v .: (zeev.)
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Courson--Coussiner

Walengang. Courson m., —ne v.: Loot
(branche —ne).

I. Court bv.nw. : 1 .(p laats) Kort ; ineengedrongen (mensch). L'herbe sera bien —e
s'il ne trouve a brouter: Hij weet overal wat
te snaaien. Il a les bras trop —s, son epee
est trop —e : Zoover gaat zijn verstand -,
macht niet . Tirer a la —e paille, - au — fetu:
Door het lot ('t trekken van een strootje)
laten beslissen. Faire is —e echelle a qn:
Zich bukken om iem. op zijn schouders te
laten staan ; (fig. ) iem. voorthelpen.
Prendre le plus —: Den kortsten weg nemen.
Arme de —e portee : W. van geringe draagkracht. Avoir la cue —e: Bijziend zijn ;
(fig.) kortzichtig Avoir le vent —:
Schraal bij den wind moeten zeilen. Tenir
qn de —: Iem. kort houden. Prendre qn
de —: Iem. overrompelen. 2. Beperkt,
onvoldoend. Niet genoeg aangelengd. Kortzichtig. Oppervlakkig. Avoir la memoire —e,
- l'esprit Kort van memorie zijn, beperkte
geestvermogens hebben. z. argent 3. Le
diner est un peu —: Er is niet genoeg.
C'esl bien
- un peu
Dat is wet wat
weinig, - onvoldoende. Un jugement trop —:
Een te kortzichtig bekrompen oordeel.
Etre a — pour: Niet uitkomen met. 3.
(tijd) Kort. Je trouve le temps —: Ik vind
dat de tijd snel voorbijgaat. Prendre qn
de —: Iem. weinig tijd laten. L-tire de
change a —s fours: Kortzichtwissel. Vouloir
la vie —e et bonne: Vroolijk leven, zonder
zich om gezondheid of fortuin te bekommeren. —e honte: Schaamte, die spoedig
komt. Il en sera pour sa —e honte: Hij zal
er beschaamd, bekaaid afkomen. Avoir
l'haleine, - la respiration —e : Kortademig
zijn. 4. Kortaf.
H. Court bw.: Kort. Tourner Een
scherpen draai nemen ; van richting veranderen ; (f ig.) plotseling op iets anders
overgaan (sprekende) . Pendre haut et —:
Hoog ophangen met een kort touw (om afsnijden te beletten) . z. eouper (ov.w. 4) .
Arreter
Plotseling doen stilstaan (z.
ook s'arreter 1) . Se trouver demeurer -,
rester —: Niet verder kunnen. Rester —,
- tout —: Blijven steken. Se faire — sur
qch: Niet uitweiden over iets. Tout — :
Kortaf, plotseling. Je m'appelle X tout—:
lk heet X, zonder, iets meer . Chevaucher
—: Met stijgbeugels rijden . / m.: (E n g.)
Tennisveld (— de tennis) . Courtage in.:
Makelaarsvak. -loon.
Court-it-pattes m . : (le ger) Sjamfoeter.
Courtaud by .nw.: Met geknipten staart
en ooren. Kort en dik.
comme un
chien Flink afrossen. / m.: Dikkerd. Dik
paard. (p la t ) Ambtenaar. — de boutique:
Dikke lummel, „winkelpoen". Courtautauder ov .w .: 1. Staart en ooren afsnijden.
2. Goed afrossen. Court-bouillon (mu.
—s--s) m . : V ischnat . Court-circuit
(mu. —s--s) m.: Kortsluiting. Courtcircuiter onov .w . : Kortsluiting vormen.
Courte-botte (mu . —s--s ) v.: Dreumes.
Courte-haleine v.: Kortademigheid. Courtement : Kelt .
Courtepointe v.: Gestikte donzen deken.
Courtepointier m.: Gestikte-dekenfabrikant .
Courte-queue (mu. —s- —s) v.: Kort-
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staartige schildpad. Kortgesteelde kers.
Courterolle v. : Engerling.
Courtesse v.: Kortheid. Courte-vue
v.; (nieuw) Kortzichtigheid.
Courtier m.: 1. Makelaar. — de navires,
— maritime : Scheepsmakelaar. — marron:
Onbevoegd -, onbeeedigd makelaar ; (f a rn . )
beunhaas . — en librairie : (Boeken )colporteur — de publicite : Advertentiecolporteur.
— de commerce : M. in goederen. — en
banque: Tusschenpersoon. 2. (fig.)) Tusschenpersoon. — electoral: Verkiezingsagent. — de mariages,— matrimonial: Huwelijksagent. — de galanterie: Koppelaar. -gourmet: Officieel wijnproever. Courtiêre
v.: Koppelaarster.
Courtil (spr. -ti) m.: Tuintje (bij boerderij ).
Courtiliere v.: Veenmol. Courtille v.:
Une descenle de la C-: Een helsch leven, dolle
boel ; maskerade op Halfvasten.
Courtine v . : (o u d ) Gordijn . Ondergordijntje. Draperie aan wapenmantel. Gevel
tusschen twee vleugels. Middelwal, gordijn.
Courtisan m.: Hoveling. Oogendienaar.
/ by .nw . : Kruipend . Courtisane v . : Publieke vrouw (voorname). Courtisanerie
v . : V le ierij , gekruip . Hoofsche man ieren
Courtisanesque : Hoofsch-kruipend. Courtiser ov .w.: Het hof maken aan. Vleien.
— les Muses: Aan dichten doen. — la
gloire: Roem najagen. — la brune et la blonde: Alle vrouwen naloopen. z. dame 6.
Court-jointe (mu ---s): Kort van
hiel, kort gekoot. Court-monte (mu --s) : Laag van lenden (paard).
Courtois: Hoffelijk, heusch. z. arme 1.
(f ig .) A armes Waarbij de hoffelijkheid
niet uit 't oog verloren wordt, netjes.
Chambre —e: Geheim gemak. —ement bw.
Courtoisie v.; Hoffelijkheid.
Court-pendu (mu . — —s) m.: Aagtappel. ( y olk) Wielewaal.
Courtrai, -ay v.: Kortrijk (Belgie).
Court-vetu (mu ---s) : Kortgerokt.
Court-vite of Courvite m.: Renvogel.
Cousage m.: 't Naaien (een vel).
Couscou m.: Gepelde maIs. Couscous,
—sou rn.: 1. Griesmeel. In olie gebakken
bal van vleesch en meel (Arabie). (fig.)
Ratjetoe. 2. Couscous : Buidelrat.
Cousette v . : Naa istertje , „naaikip " .
Couseur m.: Innaaier (boeken); stikker
(schoenen). Couseuse v.: Innaaister. Stikster. Innaaimachine.
Cousin m.: 1. Neef. Le roi nest pas son
Hij is den koning te rijk. Etre —s : Goede
vrienden zijn. (fa m.) Eire cousine : Neef
en nicht spelen. 2. Mug, „neefje". 3.
(plat) Diefjesmaat. 4. (fig.) Un peu — de:
Een beetje verwant met. Cousinage m.:
Neef- . V erwantschap . Alle neven, de fam i lie .
Verre verwantschap. Cousine v.: Nicht.
Cousiner ov.w.: Als nicht of neef behandelen. (fig.) Il ne -ent pas ensemble: Zij
kunnen samen niet overweg. Cousinette of
-otte v.: St. Jansappel. Muggennet. Consiniere v.: Muggennet. Talrijke bloedverwanten.
Cousoir m . : Naa itafel . Boekb indersnaaibank . Coussin m.: 1. Kussen. —
hermetique: Lucht-. 2. Ankerkussen, -voering. 3. Stelhout (kanon). Coussiner ov.
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Coussinet-Couverture

w.: Met kussens opvullen. Coussinet m.:
1. Kussentje. (f ig . ) Mettre -, jeter son - sur
qch: Zich van iets meester maken. 2. Rond
kussen (last dragen op hoofd). Stelblok.
Railkussen . Lagerbus . (b ouwk.) Impostlijst. 3. (p lantk.) Knoopzwelling. - de
marais : Veenbes.
Cousso m. : Vrucht van den eoussotier
m. : Koessoeboom.
Cousu z. eoudre. Cousure v.: Het innaaien (boek ).
Coustume m.: Verschijnsel van 't ontbreken van uitzonderingen.
Coat m.: Kosten. Le - fait perdre le
goat: Men deinst voor de kosten terug.
Coiltant: Prix -: Kostende -; fabrieksprijs.
Couteau m. :1. Mes. - a decouper: Voorsnij- - de tripiere: Tweesnijdend -; (f ig.)
iem. die met twee monden spreekt. C'est le
- de Jeannot, - Janot: Men heeft dit voorwerp zoo dikwijls veranderd, dat van 't
oorspronkelijke niets over is. Avoir le sur la gorge, etre sous le -: Met 't mes op
de keel tot iets gedwongen worden. A couper
au -: Zoo dik, dat men 't wel snijden kan.
Fruits a -: Tafelooft. - de chasse: Hartsvanger.. z. aiguiser 2. - a papier : Vouwbeen . - a rogner: Snijmachine. - a couleurs , - a palette : Tempermes. Jouer du -:
Met messen vechten. Jouer des -x: (Met
degens) vechten. Lutte au -: Strijd op
leven en dood. Etre a -x tires : Op zeer
gespannen voet staan. Faire une guerre au
- a: Onbarmhartig bestrijden. Une guerre
au -: Een strijd op leven en dood. 2. - de
feu: Brandijzer. - sound: Schaafijzer. de la balance: Mes van de balans . 3. (d ierk . )
Mesheft (een schelp). Coutelas m.: Hartsvanger . Groot keuken-, slagersmes. (yolk)
Zwaardvisch. CouteMe v.: Insnede (met
ploegmes). Couteler ov .w . : Met een mes
bekerven. Coutelier m.: Messenmaker.
-verkooper. -slijper (hotel). Messcheede
(schelp ). Coutellerie v.: Messenwinkel.
-makerij. -makersvak. Scharen en messen.
Coutelure v.: Messnede.
Coster onov .w . : 1. Kosten. z. eher bw.
Coate que collie: Tot elken prijs. 2. Moeite -,
kosten veroorzaken. Tout lui collie: Alles
valt hem zwaar. Rien ne lui codte: Hij
deinst voor geen moeite terug; niets is in
zijn oog onmogelijk. L'argent ne lui codte
guere: Hij ontziet geen geld. Il m'en codte
de: Het valt mij zwaar om. Il m'en collie
la vie : Het kost mij 't leven. Pour ce que
ca lui collie: 't Zal hem een zorg zijn. Conteusement en -eux : Kostbaar . (f ig.)
Die groote opofferingen vergt, duur gekocht.
Coutier m.: Tijkwever. Coutil (spr. -ti)
m.: Tijk. - croise: Dril.
Couton m.: Jonge veer, stoppel.
Cou-tors (mu. --s-) m.: Draaihals
(vogel). Iem. met een stijven nek.
Coutre m.: Ploegijzer. Hakbijl. Kloofijzer.. Coutrier m., -iére v.: Diepploeg.
Coutume v.: 1. Gewoonte, aanwensel.
Gebruik. Par - : Uit -. De - : Gewoonlijk.
Avoir -: Gewoon zijn. Passer en -: Tot
een gewoonte worden. Une fois n'est pas -:
Eenmaal is geenmaal. 2. Gewoonterecht.
De door gewoonterecht ontstane belastingen . Coutumier by .nw . : 1. Il est de . . .:
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Hij is gewoon to . . . Il est - du fait:
Dat is nu eenmaal zijn (slechte) gewoonte;
hij heeft dat meer bij de hand gehad. 2.
Gebruikelijk . Droit -: Gewoonterecht .
Pays -: Land, waar 't gewoonterecht
heerscht. 3. Gewoon. / m. : Boek, dat 't
gewoonterecht bevat. Coutumikrement:
Volgens 't gewoonterecht.
Couturasse v . : (v o 1 k) Mottige . Couture v.: 1. Het naaien. 't Naaivak. -werk.
La haute -: Kostbare damestoiletten;
eerste kias heerenkleeding. 2. Naad. pique: Stiknaad. Montrer la - de ses bas:
Er van doorgaan. Rabattre les -s : De naden
gladstrijken ; (f ig.) afrossen, geheel verslaan (z. battre ov .w. 5). Une - rabattue:
Een platte naad. 3. Litteeken, wondnaad;
pokgaatje. Breeuwnaad. Voeg (pletwerk ).
Battre les -s : Breeuwen . Couturer ov .w . :
Met litteekens -, wondnaden bedekken . Couturerie v.: Naaiwinkel. Couturier m.:
Dameskleermaker.. Snijdersspier (muscle -).
Couturiere v.: Naaister. Snijdervogel.
Couvade v. : Mannenkraambed. Con.vage m.: 't Broeden. Couvain m.: Broedsel. Wasraat met larven of eieren, broed.
Couvaison v.: Broedtijd. (nieuw) Verzorging in de couveuse. Couveau m.:
Vuurpot. Couvêe v.: 1. Broedsel. Faire
triple -: Driemaal laten broeden. (f ig.)
Etre de la derniere -: Pas komen kijken.
2. (f i g. ; f a m.) Gebroed, de kleintjes .
Couvent m. : Klooster.. Zusterschool.
Couver ov .w . : 1. (Uit )broeden . CEuf
couve: Ei waarop de kip gezeten heeft. 2.
(fig.) Heimelijk beramen, - smeden, broeden op. - des yeux: Met begeerige -; verliefde oogen aanzien. - une maladie: Een
z. onder de leden hebben. / onov .w . :
Broeden. Smeulen. z. eendre 1. Il faut
laisser - les projets: Men moet de plannen
tot rijpheid laten komen. Maladie qui couve:
Z. die in 't lichaam woelt. / se -: Broeien,
smeulen. Uitgebroed worden.
Couverele m.: Deksel. Klep (bureau).
(plat) Il n'est si mechant pot qui ne trouve
son -: Het leelijkste meisje vindt wel een
man.
Couvert m. : 1. Huisvesting, verblijf..
Le vivre et le -: Kost en inwoning. Etre a
- de qch : Tegen iets beschut, - beschermd ;
door iets beveiligd zijn. Mettre a -: Onder
dak brengen; (f ig.) in veiligheid -. Il y a le
-: Hij slaapt er (zonder kost). Se mettre
a -: Schuilen; (fig.) zich in veiligheid
stellen. Sous le - de: Onder den mantel
van, - voorwendsel van; ingesloten bij ; door
bemiddeling van. (handel) Etre a -:
Gedekt zijn. Vendre a -: Op levering verkoopen. 2. Un - d'arbres: Een beschaduwde plaats. 3. Tafelgereedschap. Mettre -;
hter le -: De tafel dekken; - afnemen. 4.
Dischgereedschap voor een persoon. Mettre
le - de qn : Voor iemand dekken. J'y ai
mon - mis : Ik kan daar gaan eten zoo vaak
ik wil. 5. Lepel en vork. 6. Petit -: Gewoon
maal. Grand -: Gastmaal . / by .nw . z .
eouvrir. Couverte v.: Glazuur. Overdekking . (m i 1. ) Deken. Passer a la -: Jonassen . Couvertement : Bedektelijk . Couverture v.: 1. Bedekking (huis) ; bekleeding;
dak. Bovenlaag (grond). Dekveeren. 2.
(Wollen) deken. Faire la - (z. 6): Het
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dek omslaan, de sprei afnemen. Tirer la
- a soi, - de son ate: Het beste naar zich
toehalen; alle eer aan zich rekenen. - de
cheval : Paardedeken. - (de voyage): Reisdeken. 3. Omslag (boek). 4. Troupes de -:
Dekkings- - grenstroepen. - de serrure:
Slotplaat. Semer
'
en -: Als bovenlaag zaaien. 5. (fig.) Dekmantel, uitvlucht. 6.
(handel) Dekking, pand. Faire la - (z.
2) : Dekking geven. Note de -: Sluitbriefje,
-nota (verzekering). 7. Voorrecht om 't
hoofddeksel op te houden (Spaansche adel).
8. - des trains: 't Dekken der treinen.
Couverturier m.: Dekenfabrikant; -werker.
Couvet m., -te v.: Vuurpot, lollepot.
Couveuse v.: 1. Broedsche kip. 2.
Broedstoof (- arlificielle), -machine; broeihok . Mere -: Vertroetelende mama. 3.
Kweekplaats voor te vroeg geboren kinderen, incubator. Couvi : Waarop de kip
gezeten heeft, vuil. Couvoir m. : Broeistoof..
Couvraille v.: Zaaitijd. Couvre-bouche
(mu. ---s) m.: Vuurmondovertrek. Couvre-casque (mv. - -s) m.: Helmovertrek . Couvre-chaine (mu. onv.) m.:
Kettingbeschermer. Couvre -chef (mu . --s ) m.: Hoofddeksel. Couvre-eulasse
(mu . ---s) m.: Stootbodemovertrek (kanon ). Couvre -epaulette (mu . ---s) m.:
Schouderbedeksel. Couvre -feu (mu . onv..)
m.: Avondgelui. Taptoe (kavalerie). Vuurdomper. Sonner le -: 't Teeken geven om
't vuur te dooven; (fig.) vinden dat 't nu
al mooi is. Couvre-giberne (mu. ---s)
m.: Patroontaschfoedraal. Couvre-hausse
(mu. ---s) m . : V izierkapje . Couvre -joint
(mu. ---s) m.: Laschplaat. Voegkalk.
Couvre -kepi (mu. ---s) m.: Kepi-overtrek. Couvre -lit (mu. ---s) m.: Beddesprei. Couvre-livre (mu . ---s) m.:
Boekomslag, (E ng . ) wrapper . Couvrelumiere (mu . ---s) m.: Zundgatdeksel.
Couvre-nuque (mu. ---s) m.: Achterlap (helm). Couvre-objet (mu. onv .) m.:
Dekplaatje. Couvre -pied (s ) (mu . ---s)
m.: Katoenen of donzen deken. Deken op
het voeteneind. Couvre -plat (mu. - -s)
m.: Schoteldeksel. Couvre -roues (mu.
°nu .) m.: Wielkast. Couvre -shako (mu.
---5) m.: Shako-overtrek. Couvre -siege
(mu. onv .) m.: Papieren W.C.-bril-bedekking. Couvre-theiere (mu . ---s) m.:
Theemuts, tea-cosy. Couvreur m.: Lei-,
dakbedekker. . - en chaume: Stroo (dakbe )dekker .
Couvrir ov .w . : 1 . Be- , (toe )dekken, een
deksel leggen op. Bekleeden met (stof),
overtrekken (meubel); inrakelen (vuur
onder asch) • toedekken (zieke) ; dekken
(schijf, kaart); een dak maken op (huis).
-untabled'or:
Een s. zeer duur betalen.
- de huees: Uitjouwen. - d'applaudissements: Toejuichen. - qn de honte: lem.
beschaamd maken. Bien couvert: Warm
gekleed. Vin -vert: Donkerroode wijn. 2.
Kleeden (arme). 3. Dekken (wijfjesdier).
4. Beschermen ; dekken (trein, lading, leger,
schaakstuk). - l' echec: 't Schaakstuk dekken. - une armee ; - ses derrieres : Een leger -;
zijn achterhoede dekken. Pays -vert : Boschachtige streek. Allee -verte : Laan, waarvan de boomtoppen bijeenkomen. (fig.) -
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qn de sa protection : Iem. dekken. 5. Dekken,
(bankier, kosten). 6 . Verbergen (misslag),
bewimpelen; dekken (ondergeschikte). Verschoonen, verontschuldigen. - son jeu:
Zijn spel bedekken; (f ig.) - plannen verbergen. - sa marche : Zijn marsch verborgen
houden; (f ig.) in 't verborgene te werk
gaan. Parler a mots couverts: Verbloemde
toespelingen maken. Homme -vert : Achterhoudend m. Une guerre couverte : Een verborgen oorlog. 7. Overstemmen, verdooven (geluid); smoren (verwijten). 8. - une enchere : Een bod hoogen. 9. La prescription
a couvert le delit : Het misdrijf is door verjaring gedekt. 10. Afleggen (afstand, weg).
/ se -: 1. Zich bedekken, - wikkelen (in).
Zijn hoed opzetten. Zich dik kleeden. Zich
warm instoppen. (fig.) Zich overdekken
(roem, lauweren). - bezoedelen (bloed).
- de boue: Zijn naam bezoedelen. - de
bijoux: Zich overdadig met diamanten optooien. - de ridicule: Zich allerbespottelijkst maken. 2. Overdekt worden met.
Ses yeux se -vrent d'un nuage: Een wolk
verduistert zijn oogen. 3. Betrekken (weder) . Ciel -vert : Bewolkte lucht . Temps -vert:
Betrokken weer. (f ig . ) L'horizon se -vre:
De toekomst ziet er donker uit. 4. Dekking
zoeken achter, zich beveiligen, - verbergen.
- d'un pretexte : Zich achter een voorwendsel verschuilen. - des apparences: Zich
achter den schijn verbergen. Couvrure v.
: Bekleeding van den boekrug.
Covendeur m.: Medeverkooper.
Cowpox (spr. ka-ou-poks) m. : Koepokken.
Coxal : Van de heup. Os -: Heupbeen.
Coxalgie v.: Heupziekte. Coxalgique
m.: Heupziektelijder. Coxo . . . : (in samenst.) Heup . . . . Coxo -femoral : Van
't heup-dijbeen(gewricht).
Coyote (spr . ko-iot) m.: Amerik. wolf.
Crabe m.: 1. Krab. - des moules : Mosselkrab . - aux mains velues : Wolhandkrab.
2. Zweertje (voetzool). 3. Amerik. mirt.
Crabier m.: (dierk.) Krabbeneter.
Crabro (n ) m.: Zilverwesp.
Crac (spr. krák) tusschenw.: Krak! Bons!
Rrt! Un -: 'n Knap, gekraak. M. de C.:
MUnchhausen.
Crachat m.: 1. Fluim. z. boue 1. Se
noyer dans un -: Door de geringste moeilijkheid van streek geraken. 2. Ordester.
Spiegelvlek, -moet. - de coucou, - de grenouille : Kikkerspog. Craehe v.: IJzerregen. Craehe: C 'est son pere tout -: Hij
is sprekend zijn vader. Craehement m.:
1. Spuwing. - de sang: Bloed-. 2. Het ketsen (geweer). 3. Geblaas (kat). 4. Geknetter (telefoon). Cracher onov .w. : 1. Spuwen. (y olk) Il parle une heure sans -:
Hij leutert een uur achtereen. - au nez ,
- au visage : Grievend beleedigen. Ne pas sur: Niet spuwen op, graag willen hebben.
- contre le ciel, - en l' air : God -, de autoriteiten lasteren. Crachez en l'air, cela vous
retombera sur le nez : Wie een kuil voor een
ander graaft, valt er zelf in. Je crache letdessus : Ik veracht dat. - au bassin, - au
bassinet: Braken ; (f ig.) afdokken. 2. Spatten (pen) ; ketsen (geweer) ; uitloopen
(vorm). Blazen (kat). Knetteren (telefoon). Vonken doen afspatten (electr. ge-
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leiding). 3. Uitspuwen. - du sang: Bloed
uitspuwen. - le sang: Een bloedspuwing
hebben. (fam.) - ses poumons: Tering
hebben. - du coton: Een droge keel hebben.- du latin; - des proverbes : L. -; s. luchten, - uitkramen. - des injures: Beleedigingen uitbraken. - sa haine a: Zijn haat
toespuwen. - son fait a qn sans le Wicker:
Iem. duchtig de waarheid zeggen. Craeheur m.: Roche1pot. Crachin m.: Scheut.
Dichte regen die 't uitzicht belet. Craehoir
m . : Kwispeldoor ; spuwbak . (fa m . fig. )
Tenir le -, bien jouer du -: Doorzwammen . Crachotement m. en -oter onov. w.:
(Het) veelvuldig spuwen, spatteren (pen).
Craeovie v . : Krakau . (gra p ). Aller a
-: Jokken. Craeovien: Krakauer. -sch.
Cracovienne v.: Poolsche dans.
Craie v.: Krijt. - coulante: Bergmelk.
Exempt de la -: Vrij van inkwartiering.
Marquer a la -: Een streep aan den balk
zetten.
Craillement m . en -ler onov .w . : (Het )
krassen (kraai).
Crain z. Gran 1.
Craindre ov .w . : Vreezen, duchten, schromen, bang zijn voor. Niet kunnen verdragen. Niet bestand zijn tegen (koude, licht).
Eerbiedigen, ont.zag hebben -. Bezorgd
zijn voor. Ne pas - de : Zich niet ontzien
om. Qui craint les feuilles n'aille pas au bois:
Vie de roos wil plukken moet de doornen
niet ontzien. 11 ne craint ni Dieu ni diable:
Hij geeft om hemel noch hel. Craignant
Dteu : Godvruchtig. Je crains pour lui : Ik
vrees, dat zijn leven -, positie in gevaar is.
z. chat 2. / se -: Elk. vreezen. Bang
voor zich zelven zijn. Crainte v.: Vrees,
bangheid, schroom. - de Dieu : Vreeze des
Heeren. Dans la - de, que : In de vrees te,
dat. (De) - de, que: Uit vrees van, dat.
Craintif : Vreesachtig, bang, beschroomd.
Craintivement bw.
Cramailler m.: Horloge-kamrad.
Crambe, -be m.: Zeekool (- maritime).
Kool.
(Jramoisi lw.nw.: Karmijnrood. / m.:
Kai mijn .
Crampe v.: 1. Kramp. - des ecrivains:
Schrijf-. 2. Kram. Crampon m.: Kram.
Muurhaak, -spijker. Hoefijzerpunt (scherp
zetten). Stijgijzer (bergbestijging). Hechtwortel (plant). (fig. ) Lastig mensch, die
als een klis aanhangt. I bv.nw.: Als 'n klis.
Cramponner ov.w.: Met krammen vastmaken. Croix -6e: (Duitsch) Hakenkruis,
swastika. / se -: Zich vastklemmen.
J'ai etc cramponne par Z.: Z. heeft zich
als een klis aan mij gehecht. Cramponnet
m.: Krammetje. Cramponneur m.: Alpinist met stijgijzers.
,
(.ran m.: 1. Insnijding, keep, kerf ; signatuur. Gaatje (in riem). Lacher un -:
Een riem een gat verzetten ; een broeksknoop losmaken. Il est monte d'un -: Hij
is een sport hooger gekomen. Baisser -, descendre d'un -: Achteruitgaan ; een beetje
minder aanmatigend spreken. Eire a -:
Gespannen zijn. - de mire : Vizierkeep. d'arret: Hiel. Couteau a - d'arret: Dolkmes.
Mettre au - d'arret: Palzetten. - de sarete:
Rust. 2. (z eev . ) Mettre en -: Ka lfateren .
3. Krodde. 4. Flink-, vastberadenheid,
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(f a m . ) lef,, fut. Avoir du -: Weten wat men
wil, fut hebben. Montrer du -: Flink zijn.
Prendre qn a -: Iem. flink aanpakken.
Devenir -: Des duivels worden. 5. Golf
(in 't haar) . Cranage m.: 't Kerven.
Crane m.: 1. Schedel. Avoir le - etroit:
Beperkte vermogens hebben . 2. (s port)
Kopschot. 3. Kraan (van een kerel). Brutaal opsnijder, brani. 1 bv.nw.: Kranig,
oink. Brutaal. -ment bw. Craner onov.
w.: „Geuren", pralen. Crsinerie v.: Kran ighe id . Brutaliteit . Craneur m . : Brani .
I bv.nw.: Ophakkerig. Cranien : Van den
schedel. Boite -ne: Hersenkas. Cavite -ne: Schedelholte. Cranio . . . : (in samenst.) Schedel . . . Craniographie v.:
Schedelbeschrijving. Craniologie v.: Schedelleer. Craniologiste en -logue m.:
Schedelkenner. Cranioseopie v.: Schedelstudie. Craniometrie v.: Schedelmeting.
Craniotomie v.: Schedelverbrijzeling (dood
kind). Cranologie z. eraniologie.
Crimson m.: Lepelblad.
Crapaud m.: 1. Pad. - accoucheur:
Vroedmeesterpad. --buffle: Koningspad.
Sauter comme un -: Onbeholpen springen.
C'est un vilain -, it est laid comme un -:
Hij is een leelijk mormel. II est chargé de .. .
comme un - de plumes : Hij heeft geen .. .
Avaler un -: lets onaangenaams slikken.
Pierre de -: Paddesteen. - volant: Geitenmelker, nachtzwaluw (vogel ). - de
mer: Padvisch. 2. Haarbeurs. Lage leunstoel (fauteuil -). Mortiersioel. Zwermer.

(zeev.) Zwaanshals. Anker (van een drijvenden mijn ) . 3. (fa m . ) Joggie , (kru ipend) ventje. 4. Straalkanker (hoefziekte).
5. Troebele plek (edelsteen). Crapaudiere
v.: Paddennest. (fi g .) Vuile boel. Crapaudine v.: 1. Paddesbteen. Pigeon a la -:
Duif, die geroosterd opgediend wordt in den
vorm van een pad. 2. Spilpot, -plaat, taats.
Klep (voor uitstrooming v. water). Rooster
(om vuil tegen te houden). 3. Zeewolf. 4.
IJzerkruid. 5. z. erapaud 4. Crapelet
m.: Jonge pad. Crapouillot m.: (mil.)
Klein schans-, loopgraafmortier. Crapoussin m.: Spinkreeft. Kereltje, onderkruipertje, leelijk mormel.
Crapule v . : L iederl ijkhe id , zwijnerij .
Zwelgers . Janhagel . Smeerlap , schooier..
Crapuler onov.w. : Een liederlijk leven
leiden, „zwijnen". Crapulerie z. -ule.
Crapuleusement en -eux: Liederlijk,
beestachtig; uit de apachenwereld. Crapulos, -lados (spr. -oss) m . : (v o I k) „Stinkstok ."
Craquage m . : (n a tk . ) Verbrijzeling.
Craque v.: 1. (plat) Jokkentje, voor den
gek houden. 2. Holte vol kristallen. Craquelage m.: Het porselein -, glas met barsten voorzien (met opzet). Craquele m.:
IJsglas (verre -). Barstvorming. Craqueler ov .w . : Een gebarsten glazuur geven aan.
/ se -: Fijne barstjes krijgen. Craquelin
m.: Krakeling. Zwak vaartuig. - persoon.
Krah (voor aas). Craquelot m.: Versche
bokking. Panharing. Craquelure v.: Barstje (vernis, email). Craquement m.: Gekraak , geknars . Craquer onov .w . : 1.
Kraken, knarsen ; klepperen (vogel). Plein
a -: Tot barstens gevuld. 2. Knappen.
C'a me craque dans les mains : Ik kan er niet
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op aan. 3. (plat) Opsnijden. I ov.w.:
Kraken . (f a m . ) Stukmaken (bankb ilj et ) .
(n a t k . ) Verbrijzelen ( (molenwiek ) . Craquerie v.: Bluf. Craquetement m. en
-eter onov.w.: (Het) herhaaldelijk kraken.
(Het) klepperen (vogel). Craquette v.:
Boterschuim . Craqueur m . : (p la t ) Opsnijder..
Crase v . : Menging (bloed ) . (t a a lk . )
Samentrekking van het eind van 't eene en
't begin van 't andere woord (b .v. aubepine
voor aubeepine); samenvoeging van lettergrepen (b.v. Boustrapa, van Boulogne,
Strasbourg, Paris; naam voor Napoleon
III door Victor Hugo bedacht).
Crassan (n )e v.: Late peer.
Crassatelle v . : Dikschelp .
Crasse v.: 1. Vuil, onreinheid. Stoflaag
(schilderij). Slib (in ketel). Kruitslijm.
Tinasch. Metaalslakken; hamerslag (stof).
2. (f ig . ) Ruwheid . Faire une - a qn: Iem.
„smerig" behandelen. 3. Gemeene gierigheid. 4. Lage afkomst. Il est ne dans la -:
Hij komt uit 't grauw. Tirer qn de la -:
Iem. uit de heffe des yolks halen. / bv.nw.:
Dik . (fig . ) Lomp. Ignorance -: Grove
onwetendheid. Crassement m. en -ser
ov.w.: (Het) vuilmaken. / se -: - worden. Crasserie v.: Gemeenheid. Vuilheid.
Gierigheid . Crasseux bv .nw . : 1 . Vuil, smerig. 2. Brand-, aartsgierig. / m.: Vuilpoets.
Gemeene vrek. Crassier m.: Metaalslakkenbewaarplaats, (D uit sch) halde. Cras sin m . : (z e ev . ) Vuil weer. Crassulacees
v .my . : Vetplanten . Crassule v . : Crassula
(een vetplant). Crassulent : Dikbladig.
Cratere m.: 1. Mengvat. 2. Krater. d'obus: Granaattrechter. 3. Holle koolspits . Cratere-lac (m y . -s--s) m.:
Kratermeer. Crateriforme: Kratervormig.
Cravache v . : Karwats . (f ig. ) Ruiter..
Cravachee v.: Pak slaag met een karwarts.
Cravaeher ov.w.: Striemen (ook fig.).
Cravan (t) m.: Rotgans.
Cravate v.:1. Das, halsdoek. Damesboa.
- a nouer, - pour nouer soi-meme : Zellstrikker. Tenir la - a qn : Iem. worgen. z.
ehanvre. En - blanche : Met een witte
das (z. 3). En - : In een strik. 2. Vaandelstrik. Borgtalie (voor anker). Kommandeurslint (orde). Halsketting (diamanten).
3. (fig.; dierk.) --blanche : Halsbandvliegenvanger.. --noire, --verte : Zwart-,
groenhalscolibri . I m . : (o u d ) Kroatisch
huurling. - paard. Lichte ruiter. Cravater
ov.w.: Een das omdoen. Met een lint of
strik opnemen. Cravate de blanc: Met een
witte das om. / se -: Zijn das omdoen.
Cravatier, -iere : Dassenmaker, -maakster.
Crave m.: (dierk.) Klipkop, steenraaf.
Crayere v.: Krijtgroeve. Crayeux : Krijtachtig; -houdend.
Crayon m.: 1. Mergel. 2. Potlood. Teekenkrijt. - a coulisse: Schuifpotlood. d' ardoise: Griffel. - gras , -- encre : Inktpotlood. - gras: (o o k ) Schminkstift . Portrait aux trois -s: P. in drie kleuren (zwart,
wit, rood). - lithographique: Lithographische stift. - de couleur: Kleurkrijt.
3. Wijze van teekenen. 4. Potloodteekening.
Faire le - de : Uitteekenen, (fig. ) schilderen. 5. Schetsje, ontwerp. 6. Stift (lippenverf, schmink). - pour les levres : LipFransch-Nederlandsch. I.
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penstift. - antimigraine, -eux: Migrainestift. Crayonnage m.: Schets. Crayonner ov.w.: Met potlood opschrijven. (fig. )
Schetsen. Met potlood teekens maken op.
Crayonneur m.: Kladder. Schetser. Crayonneux : Krijt-. Potloodachtig.
Crê = sacre.
Creable : Dat geschapen kan worden.
Creance v.: 1. Geloof, vertrouwen. Digne
de -: Geloofwaardig. Donnez moins de - a:
Sla minder geloof aan. Son caractere donne
- a : Zijn karakter maakt geloofwaardig.
2. Geloofwaardigheid. Attacher -: Geloof
hechten. 3. Schuldvordering. Lettre de -:
Geloofsbrief (gezant, gekozene); kredietbrief. Mauvaise -: Dubieuse vordering.
Creancier m., -iere v.: Schuldeischer, -es.
I bv .nw . : Schuld- .
Createur, -trice by .nw . : Scheppend .
Vindingrijk. f m.: Schepper. Maker. Acteur die 't eerst 'n rol uitbeeldt. (fig.)
Uitvinder, vader. - d' affaires : Prospector.
Recevoir son -: 't Avondmaal nuttigen.
Creatine v.: (scheik.) Chemische stof
uit vleesch. Creatinine v.: (scheik.)
Alcaloide uit creatine. Creation v.: Schepping. Heelal. Stichting, grondlegging; vorming (woord); instelling, benoeming, aanleg ; eerste uitbeelding van een rol, creatie.
Nieuwste mode. De - nouvelle, - recente:
Nieuwbakken. Creature v.: 1. Schepsel,
wezen. 2. Vrouw. Une belle -: Een mooie
vrouw. Pauvre -: Arm schepsel. Une -:
'n Publieke vrouw, deern, wijf. 3. Gunsteling, afhankelijk wezen.
Crecelle v.: Ratel, klepper. Schel geluid. Praatjesmaker. Voix de -: Schreeuwerige stem. - de lepreux: Lazarusklep.
C'est une -: Die vrouw ratelt maar door.
Creeerelle v.: Torenvalk.
Creche v.: 1. Krib, eetbak. La (sainte)
-: De krib van Jezus. (K a t h.) De stal
van B etlehem . 2 4VondelingengestAcht . 3.
Tehuis voor heel kleine kinderen . 4. (m il. )
Ligplaats. 5. Kamdrager (aan machine).
6. (f ig.) Wieg.
Crecy v.: Fijne wortelsoort (uit C.).
Credence v.: 1. Dientafel. -buffet. -bak.
2. Spijskamer. . 3. (K a t h . ) Kredenstafel ;
-nis. Credencier m.: Spijsmeester. Voorproever.
Credibilite v.: Geloofwaardigheid. Credi-rentier m.: Lijfrentenier. Credit m.:
1. Invloed, gezag, aanzien. Etre en -: In
aanzien staan. 2. Krediet, handelsvertrouwen. - en blanc, - a decouvert: Blanco
crediet. - a titre d' indication , - indicatif :
Stelpost. - mobilier: Los krediet. - populaire : Krediet aan den kleinen man. Lettre
de - (circulaire): (Reis )kredietbrief . municipal: Bank van leening. - public:
Staatskrediet. A -: Op k., op rekening;
(f ig.) zonder iets terug te krijgen. A trois
mois de -: Op drie maanden. - foncier ;
- agricole : Grond-, landbouwcrediet ; -bank.
Faire - a qn de qch: Iem. van iets vrijstellen, iem. iets niet kwalijk nemen. Je
vows fais - de qqs fours: Ik zal u eenige
dagen toestaan voor antwoord. 3. Te-goed,
credit. Porter un article au - de qn: Een
post op iem. credit brengen. Creditable :
Die krediet verdient. Crediter ov.w.: Een
som op iem. credit schrijven, te goed schrij16
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yen. Iem. een krediet openen voor een som.
Crediteur m.: Credietgever (in boekhouding). Compte -: Creditrekening. Solde
-: Creditsaldo. Credo (spr. . -e-) m.:
(Kath.) De artikelen des geloofs, geloofsbelijdenis . (f ig. ) Richtsnoer. . - politique:
Uiteenzetting der politieke meening. Credule, -ment: Lichtgeloovig. Peu -: Vrij
ongeloovig. Credulitê v.: Lichtgeloovigheid.
Creer ov .w . : Scheppen . Uitvinden ;
instellen; benoemen; vormen; uitdenken;
oprichten, in 't leven roepen; voor 't eerst
uitbeelden (rol) ; in den weg leggen (hinderpalen ). / se -: Geschapen -, uitgevonden, enz. worden. - des besoins : Zich behoeften scheppen.
Crêmaillere v.: 1. Haal, heng, heugel
(van waterketel). (fig.) Pendre la -: Met
een maaltijd het betrekken van een nieuwe
woning vieren. 2. Partijtje om dit to vieren (pendaison de -). 3. Stelhout, -ijzer.
Kraplat. Getande stang, - staaf. Lichter
(in uurwerk). Palrad. Chemin de ler a -:
Tandradspoorweg. 4. Zaagwerk (fort).
Cremaillon m.: Kleine ketelhaak.
Cremation v.: Lijkverbranding. Cremationniste m.: Voorstander van lijkverbranding. Crematoire: Four -: Lijkverbrandingsoven. Crematorium m. (spr..
kre- , -iomm): Lijkverbrandingsgebouw.
Crime v.: 1. Room. - fouettee: Slagroom ; (f ig.) iets zonder pit. - a la Chantilly: Slagroom. - parisienne: Chocola met
fondant. - a la glace: Ice cream, roomijs,
„ijsco". La- de la societe, la- de la -: 't
Puikje, de kern van de nette lui. C'est une
-: 't Is 'n genot; - een schat (van een
man). 2. Vel op melk. - de tartre : Cremortart, wijnsteenpoeder. - de chaux: Kalkroom. 3. Vla (- glacee). - de riz: Rijstebrij. 4. Stroopachtige likeur. 5. Smeersel
(schoenen). 6. Creme (huidmiddel), cosmetiek ; fijne (scheer)zeep. 7. Aangemaakte -,
gebonden soep. - d'orge: Havermoutsoep.
- d'Argenteuil: Aspergesoep . / m . : (fa m . )
Koffie met melk (cafe-creme).
Crement m.: (taalk.) Verlengingslettergreep aan den stam.
Cromer onov.w. : Tot room worden.
Licht schuimen (champagne). Chocolat eremant: Roompraline. / se -: Een vlies
krijgen. Le lac se creme : Er komt een vlies
op het meer. Cremerie v.: Vertrek waar
de melk roomt. Melkinrichting. Crêmeux:
Roomhoudend. Cremier, -iere : Houder,
-ster van een melkinrichting. Melk-, roomkannetje . Cremometre m.: Roomweger.
Cremonais : Uit -. Bewoner van Cremoma . Cremone m.: Viool (uit Cremona). /
v.: Vensterstang, spanjolet.
Crenage m.: Het inkerven, - besnijden
(letter).
Crenate m.: Bronzuurzout. Crenate:
Met bronzuurzout.
Crêneau m.: Schietgat. Kanteeltinne.
Tusschenruimte tusschen secties soldaten.
Crenelage m.: Het maken der kanteelen.
- kartelen, - greineeren. Kartelrand. ereneler ov.w.: 1. Kanteelen aanbrengen aan.
-le: Gekanteeld. 2. Uittanden, met kerven
voorzien. Kartelen (munt). Feuille -lee:
Gelobd Mad. Crênelure v.: Inkerving.
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Gekerfde rand (schedel). En -s: Getand.
Crener ov .w . en -erie v . : (Het ) inkerven .
Crenique : Acide -: Bronzuur. Crenothêrapeute m.: Baddokter. Crenologie
v.: (letterk.) Het zoeken der bronnen.
Crenotherapie v.: Genezing in badplaatsen, aan bronnen.
Creole m. en v. : Kreool, -sche. / bv.nw. :
Criollo, creoolsch.
Creophage : Vleeschvoedend. Creophagie v.: Vleeschvoeding.
Creosotage m.: Behandeling met c.
Creosote v.: Creosoot. Creosote: Met c.
Crepage m.: Het krippen, - kroesen.
de chignons: Vechtpartij van vrouwen.
Crepe v.: Flensje. / m.: 1. Krip, fibers.
lisse : Zijden krip. - de Chine : Zijdenweefsel. - de sante: Verbandgaas. 2.
(plantk.) Zwarte Tisch. 3. Rubber in
platte stukken, rubberfilm, „crepe". Semelle -: Rubberzool. Crêpe m.: Rolletje
valsch haar. Crépelage m., -ure v.:
Krulling. Criepeler ov. w.: Doen krullen.
/ se -: Krullen . Crèper ov .w . : Doen
kroezen (haar). Krippen. Tanden (ijzer). f
se -: Kroezen. (p la t ) - le chignon: Elk.
in de Karen vliegen. Crepi m.: Pleisterkalk. Crepide m.: Streepzaad. Crepiere
v.: Flensjesverkoopster. Crepine v.: Zwaar
galonwerk. Darmnet. Sprei, sproei (aan
pijp). Helm (pas geborene). Crepiner ov.
w.: Met zware galons afzetten. Crepinette
v.: 1. In 't darmnet gewikkelde worst. 2.
Varkensgras. Crêpiniere v.: Berberis.
Crepir ov.w.: 1. Met pleisterkalk volmaken, pleisteren. 2. Krullen (paardenhaar).
Krispelen (leer). Crepissage, -ement m.
en -ure v.: Pleister. 't Krispelen. Crepisseuse v.: Krispelmachine (leder). Crepi taut : Knetterend. Crêpitation v.: Geknetter, geknap.(geneesk.) Gepiep (worst).
Crepitement m. en -iter onov. w.: Knetteren, knetterend rollen. Knersen. Piepen
(borst).
Crepon m.: Grof krip. Rol valsch haar.
Crepu : 1. Gekroesd. Cheveux -s : Kroeshaar. 2. Gekronkeld (Mad). Crepure v.:
't Kroezen, kroes.
Crepusculaire : Van de schemering ; die
bij s. uitvliegt. Lumiere -: Schemerlicht.
/ m .mv . : Avondvlinders . Crepuscule m . :
1. Schemering (avond). - du matin : Morgen-. 2. (f ig.) Het einde. Le - des dieux:
Godenschemering; GOtterammerung (van
Wagner).
Creque v.: Wilde sleepruim. Crêquier
m.: Wilde sleepruimeboom.
Crescendo (spr.. krechendo of kre-sindo)
bw . : (m u z . ) Toenemend in kracht . (f ig . )
Alter -: Toenemen. / m.: Gedeelte, dat
met stijgende toonst.erkte moet worden gespeeld. (fig.) Climax. Un - de louanges:
Een reeks van steeds sterker wordende loftuitingen.
Cresol m.: (scheik.) Cresol.
Crespeler z. crepeler.
Cresson m.: 1. Waterkers (- d'eau).
- alenois, - des jardins: Tuinkers. - des
pries: Pinksterbloem. - de roche, - dore:
Guldensteenbreke. - de terre: Vroeg barbarakruid, winterkers. - de fontaine: Witte
waterkers. - de cheval : Beekpunge. amer: Bittere veldkers. (volk) Il n'a plus
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de — sur la fontaine: Hij is kaal. 2. (te

P a r ij s) Raapstelen Cressonnette v . :
Pinksterbloem . Cressonnier m.: Waterkerskweeker. . Cressonniire v. : Kersbed ;
-kweekerij . -verkoopster.
Cresus (spr.. -vas) m . ; Cresus. Rijkaard.
Cresylique : Van cresol.
Cretaee : Krijthoudend. -achtig. Waarbij
krijt gevormd wordt. Systeme — of s. eretaeique : Krijtformatie.
I. Crete v.: 1. Kam (haan). (f ig. )
Baisser la Een toontje lager zingen.
Rabaisser la — a : Vernederen. Lever -, dresser la —: Overmoedig worden. Rentrer la
basse: Beschaamd thuis komen. 2. Uitwas . 3. Helmkam . 4. Bergkam . Golfkruin.
Kruin (glacis ). Muurkap . Beenderkam .
Boorlint. Mettre du ble en —: K. in kegelvormige hoopen plaatsen.
H. Crete v.: Kreta (eiland ) .
Crete: (wa penk .) Met een (anders gekleurden ) kam. Met koppen (zee ). Crete-de-eoq
(m y . —s-de--) v . : Ratelaar. Koraalstruik,
kartelblad (planten ) Kristalmassa Uitwas . Creteler onov .w . : Kakelen (hen)) .
Cretelle v. : Kamgras . Creter ov .w . : Met
boorlint voorzien. / se —: Opstuiven. Koppen krijgen (zee)).
Cretin m. : 1. Kropdrager, -lijder. 2.
Domoor, idioot. Cretinerie v.: Idiootachtigheid. Cretiniser ov .w . : Tot een idioot
maken / se —: - worden. Cretinisme m. :
1. Kropziekte. 2. Stompzinnigheid.
Cretois : Kretenzer. -isch.
Creton m. : Kaan (vet)).
Cretonne v. : Sterk linnen (half hennep ),
cretonne.
Creusage en -sement m. : Het graven,
uithollen, enz (z. ereuser ). Creuser ov.
w. : Graven, uithollen ; uitbaggeren (haven) ; trekken (voren ); (bouwk. ) ploegen.
Diep graveeren. Dieper maken (mijnschacht ).
(fig. ) Omwerken. Aan den tand voelen.
Grondig bestudeeren. Piekeren over. — sa
fosse, son tombeau : Zich in 't verderf
storten ; zijn gezondheid te gronde richten.
— un deficit: Een tekort doen ontstaan.
Cela m 'a creuse: Daar heb ik honger van.
Le chagrin a creuse son visage : 't L. h. h. vermagerd .
l'estomac: Hongerig maken.
se Voor zich graven. Grooter (gat).
Hol worden (wangen ) Dieper gaan liggen
(oogen). Hol staan (zee)). Zich openen (afgrond ) . — la We, - le cerveau : Zich 't hoofd
breken.
Creuset m.: 1. Smeltkroes . Onderstel
(hoogoven). 2. (f ig.) Beproeving, onderzoek . Creusoir m.: Holbeitel (vioolbouwer ). Smeltkroezenatelier..
I. Creux in. :1. Holte, diepte, groef, kuil ;
hol (— de quille; schip ); buik (zeil) maagkuiltje (— de l'estomac). — sur cale : Diepte.
Graver en —: Diep graveeren. 2. Gietvorm.
Moulage a — perdu : Gieting, waarbij men
den vorm breekt. 3. (fa m. ) Se sentir un
— a l'estomac: Honger krijgen. 4. Krachtige, diepe stem. 5 .(f ig.) Zinledig-, holheid.
II. Creux bv .nw . 1. Hol. it n'y en a pas
pour sa dent -se: Het kan wel in zijn holle
kies. Faire la dent -se : Smakken (met tong
tegen 't gehemelte ) . 2. Diep. Assiette -se:
Diep soepbord. Chemin —: Holle weg. Mer
-se: Holle z. Des yeux
Diepliggende
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o. Pli Stolpplooi. 3. Vermagerd (wangen ) . 4. Leeg. Viande -se : Niet-voedzame
spijs ; (f ig. ) onnutte wetenschap ; nietszeggend, hol gedoe. z. buisson 1. Pneu a
Leege band. 5. Leeg, hol, ijdel. Cerveau
—, tete -se: Leeghoofd. Esprit —: Droomer,
najager van hersenschimmen. Piano devenu —: Klanklooze p . 6. Zonder werk, stil.
Periode -, saison -se : Stille komkommertijd . (m i 1. ) Classe -, annee -se : Niet voldoende lichting. Heure -se: Stil uur ; (verloren ) tusschenuur. / bw. : Sonner
Hol
klinken. Songer
Zich met ijdele gedachten bezighouden.
Crevaille v . : (p la t) Vreetpartij . Crevaison v 't Krijgen van een lek (luchtband ) ; gesprongen
lekke band . (plat )
Dood. Attraper la Verrekken. Crevant:
Om je dood te lachen ; (soms) stom vervelend . Crevard m . : (p la t ) Iem . die kapotgaat . I bv.nw. : Kapot. Crevasse v.:
Scheur, kloof ; kloven (huid ). Crevasse:
Vol scheuren. Crevassement m. en -asser
ov .w. : (Het) doen barsten, - splijten. / se
Kloven bersten krijgen. Crevê m.:
Spleet, waaruit een dof komt. Soulier a
— s: Opengewerkte s. (p la t ) Gros —: Dikkerd . Petit —: Fatje. Creve v.: (plat)
Ellende. Creve-ehien (my . onv .) m. :
(v olk ) Zwarte nachtschade . Creve-eoeur
(m y . onv.) m . : Hartzeer, verdriet. Crevela-faim (m y . onv.) m. : Hongerlijder. Creve-misere (my . onv.) m.: „Armoedzaaier".
Greyer onov .w . 1. Barsten, (open )springen , splijten ; losbarsten (onweer ) ;
zich ontlasten (wolken ) ; doorbreken (gezwel ) ; lek worden (band). Pneu creve : Lekke band. — de sante, - d'embonpoint: Veel
te gezond, - dik zijn. Faire — le riz: Rijst
doen wellen. — de rage ; - de jalousie : Barsten
van w. ; - j . — de talent : Van talent overloopen . C'est a — de Tire: 't Is om je een
bochel te lachen. d'argent, - de biens:
Bulken van 't geld. 2. Sterven (flier),
verrekken (mensch), krepeeren. — de /aim
: Van honger om.komen. / ov .w . : Doen barsten, - springen, scheuren, een gat maken
in, doorbreken . (p la t ) Vermoorden .
De oogen uitsteken ; (f ig. )—lesyuxa: bederven (door lezen bij slecht licht). Cela
creve les yeux: Dat is vlak voor uw neus ;
( f ig.) - zonneklaar, dat springt in 't oog. Cela
creve le cceur : Dat breekt 't hart, - doet ijzen.
— la faim: Honger lijden. un cheval:
Een paard bek-af rijden. — de nourriture:
Met eten vo.Jstoppen. — les ballons de qn:
Iem. vernederen. / se —: Springen, bersten. — de travail, — a travailler: Zich
doodwerken. — le c ceur a faire qch : Een
hartziekte krijgen door iets te maken. — de
boire : Zich te barsten drinken.
Crevette v . : Garnaal. Crevettier m. :
Garnalenvanger (scheepje ).
Creve-vessie (m y . onv.) m. : Toestel
om luchtdruk door de luchtpomp aan te
toonen.
Cri m . : 1. Gil, schreeuw, kreet. A Brands
—s: Luidkeels. Ne faire -, n'avoir qu'un —:
Zonder ophouden schreeuwen. Jeter les
hauls —s : Groot misbaar maken , te keer
gaan, gillen. Pousser
jeter -, faire un
Een k. slaken. 2. Geroep, geschreeuw, gegil . Kreet. — de guerre : Oorlogskreet ; krijgs-
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geschreeuw. z. cor 2. - de joie: Vreugdegeroep . 3. Geroep (koopman), straatroep.
Vente a - public : Verkooping, die door den
omroeper is aangekondigd. 4. Le - du
c ceur ; - de la conscience : De stem des harten ; van 't geweten. Le - public: De openbare
meening. Du dernier -: Van 't allernieuwste (snufje). II n'y a qu'un - contre -, sur
lui : Eenstemmig wordt zijn gedrag afgekeurd. Il n'y a -, ce n'esl qu'un - sur:
Er gaat maar een roep over. 5. Geluid (der
dieren). Gekras (zaag, pen). Geruisch
(kleed). Geknetter (papier). 't Schreien
(tin). 6. Weeklacht. Gehuil. Criage m.:
Omroepersambt. -kreet. 't Luide venten.
Criailler onov .w . : Kijven . Z ich steeds
beklagen, „keffen". Criaillerie v.: Geschreeuw, gejank (kind). Gekijf, getier.
Criailleur m.: Schreeuwer. Criant: Schreeuwend, hemeltergend. Schreeuwend gelijkend . Criard by .nw . : 1. Schreeuwerig .
Kijfziek. Dette -e : Dringende -, kladschuld.
2. Schel, oorverscheurend. Ton -: Wanklank (o o k: schreeuwende kleur = couleur
-e). Luxe -: Opvallende en smakelooze
weelde. I m.: Schreeuwleelijk.
Criblage m.: Het zeven. Crible m.:
Zeef. Perce comme un -: Vol gaten. - fin:
Ertszeef . Passer au -: Zeven ; (fig. ) zorgvuldig nagaan; hekelen. Cribler ov.w.:
1. Zeven, ziften. (f ig. ) Nagaan. 2. Vol
gaatjes maken. -ble de dates: Tot over de
ooren in schulden. -ble de petite verole:
Door pokken zwaar geschonden. -ble par
les balles : Op tallooze plaatsen doorboord.
(ku ns t ) Gravure en manieres cribtees:
Schaafkunst. -ble de ridicules: Hoogst belachelijk . - de questions: Overstelpen met
vragen. -ble de blessures: Met wonden overdekt. Os crible: Zeefbeen. Cribleur m.:
Zifter. Zeeftoestel. / by .nw . : Zevend.
Cribleux : Os -: Zeefbeen (neus). Criblier
m.: Zevenmaker. -handelaar. Criblure
v.: Uitziftsel, matschudding. Cribration
v.: Zifting (geneesmiddel).
Crie (spr . kri) m.: Aardwinde, dommekracht (- a cremaillere); crick (auto ).
Crie crac (spr . -ik-ak) tusschenw.:
Krik-krak. / m.: Gekraak.
Crieêal by .nw . : Os - of le -: Ringbeen (visch).
Cricket m.: Cricketspel. -veld. Cricketeur : Cricketspeler.
Cricolde by .nw . : Cartilage - of le -:
Ringkraakbeen.
Cricri m.: Huiskrekel. Gepiep v. e. h.
I v.: Christine.
Crid (spr. kride) z. criss.
Criee v.: 1. Verkooping bij afslag (vente
a la -). z. audience 3. 2. Omroeping
(verkoop ) . Crier onov .w . : 1. Gillen,
schreeuwen, roepen. Plumer la poule sans
la faire -: Iem. berooven, zonder dat hij
zich beklaagt. - en parlant ; - en chanlant:
Te luid praten; - zingen. 2. Huilen (hond);
kraken, piepen, knarsen (as, deur) ; rommelen (ingewanden); schreien (tin); krassen (pen). (f ig. ) Onwelluidend zijn (vers).
3. Een klacht doen hooren, roepen. - contre, - apres : Zich luidkeels beklagen over,
ijveren tegen. - a l'immoralite; - au mensonge : Luide verkondigen dat 't onzedelijk ;
- leugenachtig is. / ov .w.: 1. Roepen,
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schreeuwen. - qch a qn : Iem. iets toeroepen.
- au feu, a l' assassin , au secours: Brand -,
moord -, help roepen. - a l'injustice; - a
l'oppression: Jammeren dat men onrechtvaardig behandeld -; verdrukt wordt. - a
qch: lets uitmaken voor. - miracle: Zeggen, dat er een wonder is gebeurd. - misere ; - famine : Over zijn armoede ; - honger
klagen. - famine sur un tas de ble: Nooit
genoeg hebben. - vengeance au ciel: Om
wraak ten hemel schreien. - misericorde ; merci: Om genade -; erbarming smeeken. 2.
Uitbazuinen, rondvertellen. - qch sur les
toits : lets aan de groote klok hangen, - van
de daken verkondigen. 3. In 't openbaar
omroepen - un objet perdu: Een verloren
voorwerp omroepen. 4. Bij afslag verkoopen. Crierie v.: Geschreeuw. Crieur m.:
Schreeuwer; (straat )venter (- des rues);
omroeper (- public) ; afslager (- jure);
kiepperman (- de nuit).
Crime m.: Mis-, euveldaad. - d' Etat:
Onderneming tegen de veiligheid van den
Staat, hoogverraad. -s contre nature :
Tegennatuurlijke handelingen. Faire un (d' Etat) de: Ernstig aanrekenen. Tenir -, imputer a -: Als een misdaad aanrekenen.
- contre les personnes : Personenzaak.
Eigendomszaak.
-contrelspi:
Crimee v.: De Krim. Crimeen m. en
by .nw.: (Man) uit de Krim. Oud-soldaat
uit den Krimoorlog.
Criminaliser ov .w .: Tot een strafzaak
maken. Criminaliste m.: Kenner van 't
strafrecht ; - van misdadigers. Criminalistique : Van de studie der misdadigers .
Criminalite v.: Strafwaardigheid, misdadigheid. Aantal misdaden. Criminalogie
v.: Wetenschap der misdaden. Criminalogiste, -logue : Iem. die een speciale studie
van de misdaad maakt. Criminel bv.nw.:
1. (mensch) Misdadig, schuldig. 2. (zaak)
Strafbaar, zondig, misdadig. 3. Strafrechte (r ) lijk . Affaire -le: Strafzaak . / m . : 1.
Misdadiger. - d' Etat: Hoogverrader. 2.
Juger au -: Door den strafrechter beoordeelen; (fig.) over een zaak gebelgd zijn.
Criminellement : Op misdadige wijze (handelen ) . Voor den strafrechter (vervolgen).
Crin m . : 1. (o u d ) Haar. 2. Dieren- .
Paardehaar. A bus -s : Waarvan manen
en staart ongeknipt zijn ; met lange haren
en baard ; (f ig.) echt, tot in de nieren;
vurig, woest. En -, de -: Paardenharen.
Tout -: Zuiver paardenharen. Gant de -:
Wrijfhandschoen. Passer au -: Wrijven.
Il est comme un -, - a -: Hij is kribbig,
- prikkelbaar. Une humeur de -: Een kribbig humeur. Se prendre aux -s: Plukharen. 3. - d'Afrique, - vegetal: Zeegras.
- de Florence : Tot draad getrokken kliervocht .
Crinerin m.: Slechte viool. -speler.
Gekras.
Crinier m.: Paardenhaarbereider. Crinikre v.: De manen. Haarbos (helm).
(grap) Woeste lokken (mensch), kop met
haar. Criniforme: Haarvormig. Crinoline
v.: Paardenharen weefsel. Onderrok daarvan. Hoepelrok. Hek om boom.
Criobole m.: Offer van een ram.
Criocitre m.: Baankever.
Crique v.: 1. Kreek. 2. Dwarsgracht om
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een vesting. 3. Barst. Criquer onov .w . :
Barsten, splijten.
Criquet m.: 1. Sprinkhaan. Grand -:
Bruine veld-. - pelerin , - voyageur : Trek-.
2. Krekel. 3. Paardje. (f ig.) Magere dreumes, onderkruipsel. 4. Goedkoope wijn. 5.
z. cricket.
Criquetis m. : Krasje. Criqfire v. :
Barst.
Crise v.: 1. Ernstig, beslissend oogenblik in een ziekte, crisis. Jour de -:
Beslissingsdag. 2. Ernstig oogenblik in
handel, politiek, enz. La France traverse
une -: Fr. verkeert in een ernstigen staat
van overgang. - domestique: Dienstbodennood ; ruzie thuis. - des logements , - du 1.:
Woningnood. - ministerielle: Tijd, waarin
een nieuw ministerie wordt samengesteld.
monetaire: Geldschaarschte. Epoque de
-: Crisistijd. - du service: Dienstbodenvraagstuk. 3. Hevige aandoening, aanval.
- nerveuse : Toeval. - de larmes : Huilbui.
d'tige: Gevaarlijke leeftijd. 4. (kunst)
Eenvoudige, korte handeling.
Crispant : Dat iem. tureluursch maakt.
Crispatif : (plantk.) Onregelmatig gekronkeld. Crispation v.: Kronkeling, samentrekking, rimpeling. - nerveuse : Zenuwtrekking. Cela me donne des -s : Dat
maakt me tureluursch. Crisper ov .w.:
Rimpelen, doen krimpen, verschrompelen;
krampachtig samentrekken ; ballen (vuist).
Feuille crispee: Gekroesd blad. Cela me
crispe (les nerfs): Dat maakt me tureluursch.
I se -: Samentrekken, omkrullen. Rimpelen . Zich krampachtig samentrekken.
Ongeduldig worden.
Crispin m.: Knecht uit 't blijspel. Korte
mantel. Lederen manchet (aan schermhandschoen ; thans ook aan damesh.).
Criss m.: Kris.
Crissement m. en -ser onov .w . : (Het)
knarsen, - sjirpen; - krassen (pen).
Crissure v.: Rimpel (in smeedwerk).
Cristal m. : 1 . Kristal. - de roche : Berg-.
2. Kristalglas. Helder water. 3. Kristal
(vorm ) . (v o 1 k ) Des -aux : Soda . Cristallerie v.: Kristalfabriek. -fabricage. -werk.
Cristallier m.: Kristalgraveur. -kast.
Cristalliére v.: Kristalmijn. -snijmachine.
Cristallitère: Kristalhoudend. Cristallin:
Kristalhelder. -achtig, regelmatig. Structurea---e : Kristalvorm. La lentille -e , le
corps - of le -: Kristal-, ooglens. Capsule
-e : Kristalvlies. Phlyctene -e = Cristalline v.: 1. Kristalzweertje. 2. IJsplant
(ficoide -) . Cristallisabilite v.: Kristalliseerbaarheid . Cristallisable : Kristalliseerbaar. . Cristallisation v.: 1. Kristalvorming, -wording. Eau de -: Kristalwater.
2. Kristalgroep . 3. (f i g . ) Verbeeldingswerking, die steeds nieuwe schoonheden
doet ontdekken. Cristalliser ov.w.: Tot
kristal doen overgaan. Sucre -ise: Kristalsuiker. / onov.w. en se -: Een kristalvorm aannemen. Cristalliseur, -isoir m.:
Kristalliseerpan, -bakje, koeltrog. Cristallogênie v.: Leer der kristalvorming.
Cristallographie v.: Kristalbeschrijving.
Cristallolde :
Kristalachtig. Cristallometric v.: Kristalmeting. Cristallotomie
v.: Het klooven van kristallen.
Cristatelle v.: Kampoliep.
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Cristaux m . : ( y olk) Soda ( du -, dus
enkelv.; z. verder cristal).
Cristo: Met een kuif of kam.
Cristi: Sakkerloot! deksels!
Cristiforme: Kamvormig.
Critêre en -erium (spr . -eriomm) m.: 1.
(wijsb.) Kenmerk, toets om 't ware van 't
valsche te onderscheiden. 2. (sport; -erium ) Beproevings-, toetswedstrijd. Criticisme m . : (wij s b . ) Kennisleer (van Kant) .
Critieiste m.: (Aanhanger) dier leer. Critiquable : Berispelijk ; aanvechtbaar. Critiquailler ov .w . : Spitsvondig vitten op.
Critique bv.nw.: 1. Beslissend (in een
ziekte). Temps -, age -: Gevaarlijke leeftijd
(vrouwen). Moment -: Beslissend oogenblik. 2. Gevaarlijk, hachelijk. 3. Beoordeelend (uit 't oogpunt van kunst ), critisch.
Esprit -, sens -: Critische geest, neiging
om alles aan een nauwgezet onderzoek te
onderwerpen. Philosophie -: Kritische wijsbegeerte. 4. Bedil-, vitziek. 5. (natk.)
Critisch. / m . : Kunstrechter,, criticus . (f ig . )
Hekelaar. / v.:1. (Kunst)beoordeeling, critiek . Faire la - de: Beoordeelen. 2. Gisping, hekeling. Sa conduite est la - de la
vOtre : Zijn gedrag doet 't berispelijke in 't
uwe uitkomen. 3. Oordeel, critische geest.
4. De kunstrechters. -went: Critisch.
Critiquer ov .w . : Beoordeelen (kunstwerk ). Hekelen. Aanmerking maken op.
Critiqueur m.: Vitter, hekelaar.
Croassement m.: Gekras. Croasser onov .w . : Krassen . (f i g . ) Kwaadspreken .
Croate : Kroaat. Kroatisch. Croatie v.:
Kroatie.
Croc (spr. kro) m . : 1. (Boots )haak . Mesthaak. Boom (om te duwen). 2. Haak (ophangen ). - de boucher : Vleesch-. Pendre
son epee au -: Den krijgsdienst verlaten.
Pendre -, mettre au -: Voorloopig laten rusten. Dependre l' epee du -: Weer in dienst
gaan. - d'arquebuse: Haak, waarop 't
geweer rustte. Moustaches en -: Snorren
met opstaande punten. 3. Hoektand. Tand.
Avoir le - dur : Niet gauw loslaten. Avoir
les -s aiguises: Honger hebben. 4. Kreeftschaar. / tusschenw.: Krak! Faire -: Kraken. Croc-en-jambe (spr . krok, my . -sen -) m.: Het beentje lichten. (fig.) Het
den voet lichten, uit zijn betrekking werken . Croche by .nw . : (o u d) Gebogen ,
krom. Avoir la main -: Schraapzuchtig
zijn. 1 v.: (muz.) Achtste noot. Double -:
16e -. Triple -: 32e noot. Des -s: Smidstang . Croeher ov .w . : Aanhaken . Grijpen
(anker ) . Ombuigen (plant ) . (m u z . ) Van
een staart voorzien. (f ig.) Inpikken. Afkammen. Crochet m.: 1. Haakje, haak.
Voddenrapershaak. Haaksleutel. Hak (tuinman ) . Laarzenknecht (ijzer). z. clout 1. crampon: Metalen brievensluiter. 2. Borduurhaakje. Faire du -: Haken. Couvre-pied en -: Gehaakte sprei. 3. -s de commissionnaire : Draagraam der kruiers. (fig. )
Etre -, vivre aux -s de qn: Op iem. kosten
leven. 4. Scherpe tand. Hoektand (paard).
Cheval -: P. waarvan de snijtanden naar
binnen staan. 5. Giftand. 6. Nagel (roofvogelklauw). 7. Haakvormig einde (tak ;
- de fixation). 8. Haarkrulletje . 9. (m u z . )
Haakje (aan staartnoot). 10. Teksthaak
(- droit). 11. Kromming. 12. Omweg ;
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(fig.) uitstapje. 13. (sport) Swing. Crochetable : Dat met een looper kan worden
geopend. Crochetage m. en -er o.w.: (Het)
opensteken (van een slot). Croeheteur m.:
1. Inbreker. 2. Kruier, pakjesdrager. Crocheton m.: Haakje. Croehu: Krom, gebogen. Met een haakje (letter). Os -:
Haakbeentje. Avoir les mains --es, - ongles
-s : Schraapzuchtig zijn; lange vingers
hebben.
Crocodile m.: 1. Krokodil. Larmes de
-: -letranen. 2. Wisselsein. Croeodilien
m.: Krikodilachtige.
Crocus (spr. -ass) m . : Saffraan (boom ) .
Crocus. - rouge: Wolbol.
Croire ov .w. : 1. Gelooven, geloof slaan
aan; meenen. - qn habile: Gelooven dat
iem. handig is. Je ne crois pas Bela de lui:
Daartoe acht ik hem niet in staat. Trop de : Een te hoogen dunk hebben van. En
- qn : Gelooven wat iem. zegt; iem. raad
volgen. Croyez-m'en: Heusch, werkelijk.
A l'en-,s'il faut l'en -: Als men gelooven
mag, wat hij zegt. A - gut: Zoo dat men
denken zou dat. En croirai-je mes yeux?
Kan ik mijn oogen gelooven? Il est a - que:
Het is denkbaar dat. Crois-tu que c'est bien
fait? Is dat nu niet netjes opgeknapt?
Croyez-vows que je serais heureux! Wat zou
ik blij zijnl C'est a n'y pas -: Het is eenvoudig niet te gelooven. En faire - z.
aeeroire. A ce que je crois: Naar ik meen.
(spot) II taut -: Ik zou 't zoo haast denken. 11 ne croit pas les medecins: Hij volgt
den raad niet d. g. Tu crois ? Meen je dat?
Je le crois: Dat zou 'k denken; nu, en of.
2. Houden voor. Je le crois homme de parole. 3. Je lui crois beaucoup de talent:

1k geloof, dat hij veel talent heeft. I onov.
w.: 1. 't Geloof hebben, gelooven. 2. a: Gelooven aan ('t bestaan, de kracht, de
waarheid van). J'y crois sans y -: Ik moet
't wel gel. 3. - en : Vertrouwen op, gelooven in. / se -: Zich wanen, - houden
voor. Geloofd worden. - tout permis: Meenen dat men alles doen mag. - hal.; - de
l'esprit: Denken dat men gehaat is; - geest
heeft. Si je m'en croyais: Als ik mijn zin
deed. S'en -: Zich verdienstelijk achten.
Croisade v. : Kruistocht. (fig. ) Onderneming. Croise m.: 1. Kruisvaarder. Les
fils des -s: De oude adel, die tot de kruistochten opklimt. Descendre des -s : Van
ouden adel zijn. 2. Keper. 3. Beweging,
waardoor men zijn tegenstander den degen
uit de hand doet springen. 4. Des -s:
Koorddansersstaken. 5. Ecrire en -: Dwars
door 't geschrevene ‘ schrijven. 6. - de
ficelle: Kruistouw, -band. I bv .nw . : 1 . Gekruist. z. bras 1. Gilet -, veston -: Vest -;
colbert met 2 rijen knoopen. 2. Gekeperd.
3. Feux -s : Kruisvuur. Rimes -es : Afwisselend manlijke en vrouwelijke rijmen. Vers
-s : Verzen, waarin regels van verschillende
maat regelmatig afwisselen; - met kruisrijm. Mots -s: Kruiswoordenraadsel. 4.
Die aan een kruistocht deelneemt. 5. Kruiswijs gestreept. Papier -: Wissels van wisselru iterij . Croisee v . : 1. (Kruis )raam ,
venster. 2. Kruispunt (- de chemin). 3.
Kruisbeuk. Kruis (anker, degen of raam).
Croisement m.: Kruising, het kruisen.
Kruispunt; wisselplaats (tram). Croiser
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ov.w.: 1. Kruisen. Over elk. slaan, - plaatsen. Ontmoeten (mensch). - le fer , - l' epee
avec : Duelleeren met. z. balonnette 1 en
bras 1. - un chalet, - un habit: E. s. -; k.
over elk. slaan. 2. Oversteken. 3. Met een
kruis merken. 4. Keperen (stof). 5. Dwarsboomen. I onov.w.: Kruisen (op zee). Passeeren (auto) . / se -: Elk. kruisen, - ontmoeten. Elk. dwarsboomen. Zich kruisen
(rassen). Het kruis opnemen voor een kruistocht. z. bras 1. Croiserie v.: Kruisvlechtwerk . Croisete : Met kruisjes versierd. Croisette v . : Kruisje . Schermdegen . (z e e v . )
Bramzaling. Kruisblad-walstroo . Kruisbladgentiaan. Perzische kruisjesplant. Gevest
(bajonet). Croiseur m.: 1. Kruiser. - cuirasse: Pantser-. - protege: Beschermde -.
--ecole : Opleidings-. 2.. Kruisheer. 3.
( v o 1 k) Zeezwaluw . Zeemeeuw . Croisikre v . :
1. Het kruisen (schip, vlieger). En -:
Kruisend . - d'instruction: Instruct ietocht .
2. Kruiservloot. 3. Kruispunt (rails). 4.
Pleizier-, rondvaart op zee, boottocht.
Croisille v.: Kruisje. Croisillon m.:
Dwarsarm, -hout. Dwarslat (kruisraam).
Kruisvormig ijzer.
Croissanee v.: Groei, wasdom. Toeneming. Fievre -, maux de -: Groeikoortsen.
Avoir toute sa -: Volwassen zijn. Croissant m.: 1. Wassende of afnemende maan.
En (forme de) -: Halve maanvormig. 2.
(f ig.) De Halve Maan (der Turken). 3.
Halfmaantje (broodje). 4. Tuin-, heggeschaar. 5. Gebogen haak (schoorsteen, gordijn). 6. Opening op strijkinstrument. 7.
- de frein: Remschoen (auto). / bv.nw.:
Toenemend, stijgend ; opklimmend (reeks).
Croisure v.: Kruising (rijmen). Kepering,
keper. Croft m.: Aanwas, vermeerdering.
Croitre onov.w.: 1. Groeien, wassen. Mauvaise herbe croit toujours: Onkruid vergaat
niet. Ne faire que - et embellir : Zich prachtig ontwikkelen ; (s p o t ) prachtig gedijen .
Laisser - sa barbe : Z. b. laten staan. II ne
laisse pas l'herbe - sous ses pas : Hij laat
er geen gras over groeien. 2. Wassen, stijgen (water). Langer worden (dag). Toenemen, vermeerderen. / ov.w.: Doen toenemen.
Croix v.: 1. Kruis (als strafpaal). - van.
Jezus. Mettre en -, attacher a la -: Kruisigen. La descente de -: De kruisafneming.
z. arbre 4 en ehemin 1. L'Invention de la
sainte -: De Kruisvinding (door Helena).
L'Exaltation de la sainte -: De kruisverheffing (door Heraclius). 2. Christendom.
Precher la -: Het c. verbreiden. Le mystere de la -: De vleeschwording en het lijden van Jezus. 3. Leed, kruis. Porter sa -:
Zijn k. dragen. Ma - vivante: Mijn huisplaag. II pleat du ciel des - qui ne choisissent pas les epaules: Het lot is blind. 4.
Kruis (teeken). - latine : -, waarvan een
arm langer is dan de andere. - grecque : -,
waarvan de vier armen even lang zijn. en tau : T-vormig kruis. - funeraire:
Graf-. (letterk.) La - de ma mere; Herkenningsteeken dat tot een sentimenteele
of pathetische scene leidt. z. banniere 2.
Prendre la -: Een kruistocht ondernemen.
Le signe de la -: Het kruis (dat de Kath.
maken) . Faire le signe de la -: Een kruisje
maken. Faisons une - la-dessus : Laten we
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de zaak blauw-blauw laten. - de par Dieu:
A.B.-boekje, „haneboek" . En etre a la de par Dieu : Aan de eerste beginselen zijn.
5. Ridderkruis. - de Lorraine: - met twee
stellen dwarsarmen. - de Saint-Andre:
X-vormig kruis. - de Malte, - de Jerusalem : - waarvan de uiteinden wijd uitloopen. Recevoir la -: Ridder (van 't Legion
d'honneur) worden. Faire des - de chevalier: Kruiselings touwtje springen. (school )
- de merite, - de sagesse : Eereprijs in den
vorm van een kruis. 6. Versierd kruis
(vrouw). - a la Jeannette : -, dat aan een
ketting hangt, waarvan de schuif den vorm
van een hart heeft. 7. Kruisgewijze plaatsing. En -: Gekruist, kruiselings. 8.
(fam.) Kruisje. Signer d'une -: Met een
k. onderteekenen. z. cheminee 1. 9. Kath.
dagblad. 10. Kruis (van munt). Jouer a
- ou a pile, a --pile: Kruis of munt spelen. 11. - rouge, - de Geneve: Roode Kruis.
- bleue: Blauwe knoop (matigheid).
Zuiderkruis. 12. - (de couvreur):
-duS:
Gekruiste latten ( in Nederl . een driehoek ), die
aangeven, dat aan een huffs wordt ge- werkt .
Crol m.: Steenraaf.
Cromlech (spr. kromm-lek) m.: Loodrechte, in een kring staande steenen (monument der drulden ). Cromorne m.:
(m u z . ) Kromhoorn .
Crone v.: Uitholiing in een oever.
Schuilplaats van blaren . / m . : (z e ev . )
Kraan (lasten).
Croppetons z. eroupetons.
Croquade v.: Vluchtig schetsje. Croquaillon m.: Krabbeltje. Croquant m.:
Boer. (fig.) Schoft. Kraakbeen. Knappend
gebakje. I bv.nw.: Knappend. Croquante
v.: Kletskopje. Croque-abeille (mu. onv..)
v.: Koolmees. Croque-au-sel (a la):
Manger -: Alleen met zout eten; (f ig.)
met huid en haar opeten, kunnen maken en
breken. Croque-en-bouche (mu. onv.)
m.: Knappend gebak. Croque-lardon
(mu. - -s) m.: Klaplooper. Croquemitaine (mu. - -s) m.: Boeman. Croque-mort (mu. ---s) m . : (f a m . ) Lij kdrager, aanspreker, „kraai". Croquenot
m . : (v. o lk ) Schoen, „sigarenkistje " . Croque -note (mu. ---s) m. : Stumperig
muzikant. Croque-notes (mu. onv.) m.:
Slecht journalist. Croquer onov .w . : Knappen. / ov .w.: 1. Opknabbelen. 2. Oppeuzelen . Er door lappen (erfenis). Verleiden (meisje ) . (m u z . ) Overslaan . Chocolat a -: Eetchocolade. 3. Vluchtig schetsen. Elle est (jolie) a -: Zij is snoezig. 4.
Ontwerpen. 5. (zeev.) Met een haak opp ikken . 6. (s p el) Croqueeren , wegslaan .
Croque-sol (mu. onu.) m.: Stumperig
muzikant. Croquet m.: 1. Kletskopje. 2.
Croquetspel. Croquette v.: Croquetje;
droog koekje . Tabletje . (v o lk ) Ratel, hanekam . Croqueton m.: Klein schetsje. Cro queur m.: Opsnoeper, peuzelaar. Vrouwenverleider. Croquignole v.: 1. Knip voor
den neus. 2. Knapkoekje. Croquis m.:
Schetsje. Ontwerp. Croquiste m.: Teekenaar van schetsjes.
Crosne (spr. krOn) v. of m.: 1. Japansche
andoorn. 2. z. crone.
Cross-country m.: (sport) Wedloop
met hindernissen.
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Crosse v.: 1. Herders-. Bisschopsstaf.
2. Kolfstok. Kolfspel, kolven. Golfstok.
Hockeystok, -stick. 3. Kruk. Steunhout,
kogel. Krom einde, haak. Krom handvat
(lampetkan). Boog (der aorta ). Rakelijzer
(oven). 4. Geweerkolf. Mettre la - en
l'air : Het geweer omkeeren, weigeren te
schieten. 5. Omgebogen hoedeveer. Crossê:
Met een bisschopsstaf. Abbè - et mitre: Abt
met staf en mijter. Crosse-en-l'air (mu.
onv.) m . : Anti-militarist . Crosser ov .w. :
Voortslaan, -kolven ; -schoppen (- avec
le pied). (f ig. ) Afkammen . Mishandelen ;
afrossen. / onov.w. : Kolven. / se - :
Bakkeleien. Crosseron m.: Kromming (van
een bisschopsstaf ). Crossette v.: Loot.
Uitstekende hoek. Crosseur m.: Kolver.
Crotale m.: Dansklapper (der Ouden).
Ratelslang.
Croton m.: Kreeftbloem. Huile de tiglium: Castor-, wonderolie.
Crotte v.: Keutel, drek, drol. Straatvuil. Dikke chocoladebonbon, roompraline.
(f ig . ) Misêre . (f a m . ) Ma -! D ikkerdje 1
Crotte: Bemodderd. z. barbet 1. Poete -:
Armoedig uitziend d. Crotter ov.w.: Bemodderen, -vuilen, -spatten. / se -: Bemodderd worden. Crottin m.: Mest, drek ;
paardenvijgen . Crotton m.: Grof stuk sulker.
Crouchaut m . : (z e ev . ) Neusstuk .
Croulant : Bouwvallig. Mul. Croule ment m . en -er onov .w . : (Het)) instorten .
(f ig . ) (Het)) ten onder gaan. La Salle croubait: De zaal daverde. / ov .w.: Kwispelen
met. Van stapel doen loopen (schip ) . Croulier : Los, rul. Terre -iere = Croulikre v.:
Rulle zandgrond.
Croup (spr. kroupe) m.: Kroep (ziekte).
Croupade v.: Boogsprong.
Croupal: Kroepachtig, kroep-, croupeus.
Croupe v.: 1. Kruis, achterdeel (dier).
(f a m . ) Dik achterste . (Mettre) en -: Achter op 't paard (zetten). 2. Bergkruin. Le
mont a la double -: De Parnassus. 3. Afgerond dakwerk. Croupe : Bien -: Met een
goedgevormd kruis. Croupetons (a ) : In-.
eengehurkt. Croupien : Van 't kruis. Croupier m . : 1. (s p el) Plaatsvervanger van
den speelbankhouder, croupier. 2. Stille
vennoot van een effectenmakelaar. Croupiêre v.: 1. Staartriem. Tailler des -s a:
Op de hielen zitten, lastig vallen. 2. Achtertros. Mouiller en -: Met een anker achteruit liggen. Croupion m.: Vogelstuit.
Stuitbeen . (p l a t ) Achterste . Parlement -:
Rompparlement . Croupir onov .w . : 1.
Vervuilen (- dans l'ordure). (f ig . ) Ten
onder gaan. 2. Bederven (door stilstand;
vin croupi). Stilstaan. Rotten. Croupisw
sant : Stilstaand (en daardoor bedervend).
Croupissement m.: Stilstand. Bederf.
Vervuiling. Croupon m.: Achterhelft van
een koehuid.
Croustade v.: Vorm van broodkorst.
Knapperige pasteivorm. Croustillant : 1.
Knappend. 2. (soms) „Schuin", al te
vrij. 3. Behaaglijk. Croustille v.: Korstje.
Hapje. Croustiller onov .w.: 1. Op een
broodkorst knabbelen. 2. Knappen. 3. Droog
brood eten. 4. Bikken, schransen. Croustilleusement en -eux : Onbetamelijk, plat,
„schu in " . Croustillon m . : Oliebo 1 . Croiltard m.:Kladschilder.Croiltev.:1.(Brood)-
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korst. - au pot: Snede brood, waarop men
de bouillon van 't eten giet. z. casser 1.
2. Broodafval. 3. Stukje gebakken brood,
„soldaatje". - dore: - met zout of suiker. 4. Pasteikorst. 5. Korst, roof (wond).
-s de lait, - laiteuses, -s lactees: Dauwworm . 6.- terrestre : Aardkorst. - de tartre:
Wijnsteenafzetsel. - calcaire: Ketelsteen.
7. Oud en gebarsten -. Slecht schilderij,
prul. Maak-, prulwerk. 8. (fig. ) Vieille -:
Ouwe sok. 9. (p la t) Eten, „bikkie".
Croiltelette v . : Korstje. Grouter onov .w . :
(plat) Bikken, schransen. Croideux: Met
een korst of roof bedekt, vol korsten. Crontier m.: Kladschilder. Crouton m.: Kapje
van een brood. Stukje geroosterd of gebakken brood; „soldaatjes". Kladschilder.
Ouwe sok. Maantje van feuilete-deeg.
Croyable : Geloofwaardig. Croyanee v.:
Geloof.. Meening, gevoelen. Verwachting.
Croyant bv .nw . : Geloovig . / m . : -e . z.
commandeur 1.
I. Cru bv .nw . : 1 . Rauw (vleesch, vrucht ) .
2. Onverteerbaar. Eau -e: Schraal -, hard
water; w. zonder bijmengsel. 3. Ruw, onbereid ; ongebakken (aardewerk, steen);
ongebrand (kale); onbewerkt (steenkool ) ;
onrijp (lichaamsvocht). 4. Lomp, ruw, onbeleefd . Onwelvoeglijk. Schril (kleur). Onbewimpeld (gedachte), kras. Scherp, helder (licht). Ca arrive tout -: Dat gebeurt
geheel onvoorzien. A -: Zonder dat er iets
tusschen is, zoo maar. Monter -: Zonder
zadel berijden. Constructions -: Gebouwen
zonder fondamenten. Botte -, chausse -:
Met de laarzen over de bloote beenen. Chambranle -: Vensterlijst zonder plint.
II. Cru (dikwijls era.) m.: 1. Gewas van
een bepaalde plaats. z. bonnie'''. 1. Vin du
-: Wijn van de plaats. 2. Wijnsoort. Grand
-: Beroemd gewas , - merk . 3. (f ig.) Journal du -: Locaal blaadje. (Donner une
ceuvre) de son -: Eigengemaakt (werk
geven), van zijn vinding.
Cruaute v.: 1. Wreedheid. Des -s:
Wreede daden. 2. Ongevoeligheid (vrouw).
Cruehade v.: Maispap. Cruehe v.: 1.
Kruik. Mariage a la - cassee: „Met z'n
drieen naar 't stadhuis." 2. (fam.) Onnoozele hals. Cruch6e v.: Kruikvol. Cruehette v . : Kruikje. Beddekruik . (f ig. )
Gansje. Cruchon m.: Kruikje. Warme
kruik.
Crucial: 1. Kruisvormig. Probleme -,
question -e, enigme -e. Moeilijke vraag;
kruisvraag, crux. 2. Dat den weg aangeeft.
3. Overtuigend, fondamenteel. Date -e:
Beslissende datum. Point - de l'action:
Punt waar de beslissing van den strijd moet
vallen. Experience -e: Beslissende proef,
toets. Crueifire: Kruisvormig, -dragend.
/ m. of v.: Kruisbloemige. Crueifie m.:
1. Le -: De gekruisigde Jezus. 2. (f ig.)
Gekwelde. Crueifiement of -fiment m.:
Kruisiging (ook schilderij). Kastijding des
vleezes . Crueifier ov .w . : 1. Kru is igen ,
aan 't kruis slaan. 2. Kastijden (vleesch).
3. (fam.) Diep grieven; wreed kwellen. I
se -: Zijn wereldsche lusten dooden. Crucifix (spr. -fi) m.: Kruisbeeld. Crucifixion
v.: Kruisiging. Crueiforme: Kruisvormig.
Crudiste m.: Eter van rauwkost. Crudite v. (z. emu bv.nw.): 1. Rauw-. 2. On-
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verteerbaar-. Hardheid (water). Des -s
(z. 4 ). Rauwe, slecht verteerbare spijzen.
3. Zuur (maag). 4. Onbetamelijk-. Lomp-.
Schril-. Scherpheid. Des -s: Gemeene
praatjes.
Crue v.: 1. Zwelling, 't wassen (water).
Hooge waterstand (les -es de la Seine).
Etre en -: Wassen. Grande -: Hoog water.
Service d'annonce des -s : Bedijkingsdienst.
- en etc: Zomerwas. 2. Groei. Agant toute
sa -: Volwassen. 3. Vijfde penning op
belasting.
Cruel bv .nw . : Wreedaardig , onmenschelijk . Ongevoelig. hardvochtig (vrouw).
Wreed, smartelijk, ondraaglijk (lot). Weinig genegen (fortuin). Ondraaglijk (hoon).
Gevoelig (verwijt). Streng. Bloedig (oorlog ). Elle ne passe pas pour -le : Zij is
niet al te deugdzaam. D'une betise -le:
Afschuwelijk dom. / m.: Wreedaard. Cruelisme m.: Wreedheids-systeem. Cruelle
v.: Ongevoelige vrouw (voor aanbidders).
Cruellement bw.
Cruent : Surface -e : Kant van 't vleesch.
Criunent bw.: Zonder er doekjes om te
winden, ruw, ongezouten. Schril (gekleurd).
Crural by .nw . : Van de dij . / m. : Dijspier..
Crustaee by .nw . : Met een schaal -, schubben bedekt. / m.: Schaaldier.
Cryoeautêre m.: Brandmiddel, -ijzer
door lage temperatuur. Cryogêne: Die een
lage temperatuur veroorzaakt, van 1. t.
Cryomêtre m.: IKoudemeter. Cryophore
m.: Koudeleider. Cryoseopie v.: Leer der
lage temperaturen. Cryoscopique : Bevriezings-. Point -: Vriespunt.
Crypte v.: Onderaardsch doodengewelf,
-e kapel. (ontleedk.) Holte in de keelamandel . (plantk.) Diepte in fleschvorm.
/ m.: (dierk.) Cryptus. Cryptogame by.
nw. en m.: Bedektbloeiende (plant). Cryptogamie v.: Bedekte bloeiwijze. Cryptogamique : Der bedektbloeienden. Cryptogamiste m.: Kenner van cryptogamen.
Cryptogramme m.: Stuk in geheim-, cijferschrift. Cryptographic v.: Leer van
't geheimschrift. Cryptographique: In -,
van geheimschrift. Cryptologie v.: Leer
der geheime verstandhouding. Cryptologigue : Van de geheime uitwerkingen. Uit
geheime letterteekens opgebouwd.
Cubage m.: Inhoudsbepaling, -meting.
Inhoud. Cubature v.: Herleiding tot een
kubus. Cube m.: 1. Kubus, teerling. de sucre : Klontje. -s chromos : Legdoos.
-s pgramide: Bouwdoos van kuben die in
elk. passen. 2. Derde macht (van getal).
3. Kubieke inhoud, - hoeveelheid. - d'air:
Hoeveelheid lucht in gesloten ruimte. Metre
-: Kubieke m. 4. (school) Oudere leerling.
Cubibe m.: Staartpeper. -struik.
Cuber onov .w . : Een inhoud hebben
van; meten. / ov .w . : Den inhoud meten,
berekenen. Tot de derde macht verheffen. /
se -: Gemeten worden. Cubilot m.:
Schachtoven. Cubique : Kubiek. Forme -:
Dobbelsteenvorm. Racine -; equation -:
Derdemachts-wortel; -vergelijking. Cubisme m.: (kunst) Schilderschool die de
oppervlakten tot vierkanten en rechthoeken
herleidt. Cubiste m.: (kunst) Voorstander
daarvan . I bv .nw . : Cub istisch .
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Cubital-Cuisson

Cubital by .nw . : Van den ellepijp , - den
voorarm, - den elleboog. / m.: Elleboogsspier. Cubito . . .: (in samenst.) Elleboogs . . . Cubitus (spr. -uss) m.: EllePiiP •
Cubocube m.: Negende macht. Cubolde
m. of Os -: Teerlingbeentje (voet). I by.
nw.: Kubusvormig.
Cucubale m.: Besanjelier.
Cuculides m. my .; Koekoekachtigen.
Cuculle v.: (oud) Monnikskap. (thans)
Schouderbedekking, scapulier. Cuminforme : Kapvormig.
Cuem.bitacees v .mv . : Pompoenachtige
planten. Cuem'bite v.: (Distilleer)ketel.
Kolf. Cucurbitin by .nw.: Op pompoenzaad gelijkend. / m.: Lintwormgeleding.
Cueillage m.: Het plukken (ooft). - opnemen (glasstof ). Cueillaison v.: Pluktijd.
Cueille v . of Cueillette v . : 1 . Pluk (vrucht ) .
Inzameling. 2. Het verzamelen der scheepslading. Chargé en -, a -: Met stukgoederen
bevracht. 3. (zeev.) Baan (zeil). Cueilleasperge (me. one.) m.: Aspergesteker.
Cueille -essaim (mu. one .) m.: Schepkorf.
Cueille-fruits (me. one .) m.: Plukstok.
-korf. Cueilleur m.: Plukker. Glasaangever.. Cueillir ov .w . : 1. Plukken . (f i g . )
Inoogsten. - un baiser (a) : Voorzichtig kussen. 2. Voorzichtig opnemen. 3. Inzamelen.
Scheppen (zwerm). 4. Opnemen, -scheppen
(pleister, glas). Opleggen (tros). 5. Arresteeren, inrekenen. Opwachten en meenemen.
6. (Met zijn rijtuig) afhalen ; in zijn r. meenemen. 7. Uitschelden; beschaamd doen
staan. Cueilloir m.: Plukkorf. Vruchtenschaar .
Cuf (f) at m.: Mijnliftkooi; -ben.
Cuider ov .w . : (o u d ) Meenen, gelooven .
Cuiller (spr . -ere ), -tére v.: 1. Lepel. a bouche: Eet-. - a potage: Soep-. - á pot:
Pot-. - a ragoilt: Saus- . Il n'y alla pas avec
le dos de la -: Hij schranste flink; (f ig.) pakte funk aan. - a bec : L. am vleesch to
begieten. On pent la ramasser a la -: Ze
is zoo slap als een vaatdoek. 2. - d'un
luyau de descente: Druip-, leksteen. - a
pompes: Pompboor. - de sabotier: Schulpboor, schulper. En -: Lepelvormig. Herbe
a -s: Lepelblad. Heron -: Lepelaar. 3.
(fig.) Une bonne -: 'n Flink eter. 4. Lepel
(kunstaas). Cuilleree v.: Lepelvol. Petite
-: Theelepeltje. Cuilleron m.: (plantk.)
Lepelblad. Laadstokhouder. Holte van een
lepel, lepelblad. (dierk.) Halterschubje.
Cuir m.: 1. Huid. z. chevelu en chair 1.
(s p o t ) Tanner le - el: Afrossen . Tondu
jusqu'au -: Geheel kaal geschoren. 2. Leder. - vert, - cru : Onbereid -. - de Russie:
Juchtleer. - a rasoir : Aanzetriem. - bouilli: Lederbord. Art du -: Lederkunstbewerking. Visage de - bouilli : Donker en hard g.
- de laine: Bukskin. 3. Verkeerde verbinding tusschen woorden (moi-z-aussi). Cuirasse v.: 1. Harnas, pantser. Le d6faut de
la -: De opening tusschen 't harnas en de
andere deelen der wapenrusting ; (fig.)
de kwetsbare plek. 2. Bekleedsel van schubben. 3. Pantser (van schip). 4. Bekleeding
(van dijk). Cuirasse by .nw . : Gepantserd.
Geharnast . (f ig. ) Ongevoelig (voor ) . Voorbereid (op). / m.: Pantserschip. Gordeldier.. Cuirassement m.: Pantsering. Cui-
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rasser ov .w . : Pantseren . (f ig . ) Harnassen ,
wapenen, harden. Cuirassier m.:Kurassier.
Cuire ov .w . : 1 . Toebereiden , koken , bakken, braden. Pomme a -: Stoofappel.
(fam.) Un dur a -: Iem. die niet gemakkelijk is. Vin cuit: Gekookte en dik geworden w. Trop cuit: Te gaar. 2. Rijp doen
worden (vruchten). Verteren (maag). 3.
Bakken (aardewerk, steen). Branden (kalk).
Opkoken (zijde). Zieden (zeep). Terre cuite:
Terra cotta. Une terre cuite : 'n Beeldje van
terra cotta. / onov .w . : 1. Koken, bakken,
braden. Faire - qch: Koken, enz. Mettre
- qch : lets op 't vuur zetten. C'est cull:
Da's naar de haaien ; - in orde, - „voor den
bakker" ; - gedaan. 2. (f ig.) Zeer doen,
schrijnen, branden, gloeien. Il vous en cuira:
Het zal u berouwen. 3. On cuit: Het is
brandend heet.
Cuirer ov .w . : Met leder voorzien. Cuiret
m.: Onthaarde huid. Cuirier m.: Leeren
visschersvoorschoot.
Cuisage m.: Houtskoolbereiding. Cuisant: Pijnlijk , smartelijk ; schrijnend (smart)) ;
nijpend (koude) ; knagend (zorg, wroeging ). Cuiseur m. : Stoker. Kookpot,
-toestel. - de briques : Steenbakker.
Eierkoker (toestel). Cuisinage m.:
-d'ceufs:
't Knoeien, 't opmaken, 't mooi maken.
Cuisine v.: 1. Keuken. Aide de -: Bijkok.
z. chef 3 en batterie 6. - portative : Kist
met keukengerei . (m i 1. ) - roulante : Keukenwagen. 2. Kookkunst, -wijze. Savoir la
-: Kunnen koken. Faire beaucoup de -:
Veel werk van 't eten maken. Livre de -:
Kookboek. 3. Voedsel. Faire la -: Voor
't eten zorgen, koken; (f ig.) verzorgen, in
elk. zetten. Je n'aimerais pas manger sa -:
Ik zou niet graag eten, wat zij klaarmaakt.
- bourgeoise : Burgerpot. Faire alter la -:
Voor de uitgaven voor 't eten zorgen. froide: Koude spijzen. - agreable: Smakelijke keuken. - soignee: Verzorgde k. savoureuse : Lekkere k. - loyale : K. met
goede ingredienten, „goed spul". 4. Keukenpersoneel . 5. (f ig. ) Geknoei, gekonkel .
La - politique . 6. Menging (kleur ) . Cuisiner
onov . w . : Koken . / ov .w . : Toebereiden .
(f ig.) Knoeien . Kwaad brouwen . Mengen
(kleur). Bewerken, uithooren. Plats -ines:
Gereed gemaakte schotels (in blik). Cuisinier m.: Kok. Kookboek. On devient
-, on nait rOtisseur: Er zijn dingen die men
nooit leert. Cuisiniire v.: Keukenmeid.
Braadtrommel. Keukenfornuis. La C- bourgeoise: Aaltje de zuinige keukenmeid.
Cuissard m.: Dijstuk (harnas). Kunstbeen, -dij. Botte a -: Zeemanslaars. Cuis.se v.: Dij, schenkel. Bil. Bovenbeen. - de
volaille: Vogelboutje. Aide des -s: Drukking met de dijen. Se croire sorti de la de Jupiter: Meenen dat -, doen alsof men
van hooge afkomst is. - de nymphe : Zeer
lichtrose roos. - de grenouille : Ring van
een sleutel. - de noix: Vierde deel v. e.
noot. Cuisseau m.: Kalfslendestuk .Cuisse(ma )dame (mu . -s--) v.: Langwerpige
peer. Cuissiire v.: Trommelslagersschootsvel.
Cuisson v.: 1. Het koken, bakken, braden ; zieden (zout); bakken (steen). Appareil de -: Kooktoestel. 2. Brandend -,
schrijnend gevoel. 3. Gaarheid.
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Cuissot-Culotter

Cuissot m.: Dijstuk, bout.
Cuistance v.: (leger) Eten, pot. Keuken. Cuistancier Cuistaud, -ot m.:
(leger) Kok.
Cuistre m.: 1. Schoolvos. 2. Kwast.
Cuistrerie v.: Schoolvosserij. De schoolvossen.
Cuit m.: Goat de -: Kooksmaak. / by.
nw. z. cuire. Cuite v. (z. cuire): 1. Het
bakken, zieden, opkoken. Baksel. Het indikken, dikker worden. Donner une seconde
- a: Overbakken. 2. Roes. Dans la -:
Met een roes. Cuiter (se): Zich bezuipen.
Cuit-ceufs (mu. onv.) m.: Eierkoker.
Cuivrage m.: Verkopering. Cuivre m.:
1. Rood koper. - jaune : Geel - blanc:
Wit koper, tombak. - noir: Onzuiver -.
- de rosette : Geheel zuiver koper. - bletz:
Koolzuurkoper. - gris: Kopersulfide. 2.
Des -s : Kopergravures ; koperen graveerplaten ; kopergalvano 's ; blaasinstrumenten ;
kopermijnwaarden; koperwerk. Cuivre : Koperkleurig, roodbruin. Schetterend (stem).
Cuivree v.: Namaak van verguldsel door
bladkoper.. Cuivrer ov.w.: Koperen. Cuivrerie v.: Kopersmelterij. Cuivrette v.:
Koperen instrumentmondstukje. Cuivreux:
I. z. cuivre. 2. (scheik.) Koper-. Cuivrique: (scheik.) Koperig-. Cuivrure v.:
Kopertint.
Cul (spr . ku) m.: 1. Achterste, gat.
Etre renverse par-dessus tete : Met de
billen omhoog vallen; (fig.) overhoop
liggen. Avoir le sur la selle : Zitten ; te
paard zitten. Aller le - tout nu, montrer
le -: Met gescheurde kleeren loopen. (fig. )
Montrer le -: Vluchten. Lecher baiser le
- Laag vleien. La tete a emporte le -:
Hij is op zijn hoofd gevallen. Etre - a -:
diet kunnen teruggaan; (fig.) geen uitweg meer weten, ten einde raad zijn. Jouer
a - leve: Om beurten spelen, zoo dat de
verliezende zijn plaats afstaat. Peter plus
haut que le -: Aanspraak maken op dingen,
die buiten 't bereik zijn. Se trouver entre
deux selles le - par terre: Tusschen twee
stoelen in de asch zitten. Arreter sur -:
Plotseling doen stilstaan. --de-plomb (mu.
-s-de--): Plakker; iem. die zit heeft;
blokker. --de-jatte (mu. -s-de--). Iem.
zonder beenen, die op een bak zich voortschuift. --de-chien: Mispelboom. Bouche
en --de-poule: Pruimemondje. --de-poule
(mu. -s-de--): Uitpuiling aan een wondrand; ent; anus. --de-mulet (mv -s-de------) :
Vijg. (v o lk ) --blanc (mu. -s--s): Witstaart ; watersnip. - d'One (mu. -d'--):
Zeenetel. --de-singe (mu. -s-de--) :
Roodmond (slak). 2. Bodem, onderste
deel; ziel (v. flesch). Achterste (v. schip).
Couleur --de-bouteille: Donkergroene k.
Mettre sur le
m. a
Overeind zetten;
ledigen (vat, flesch). Mettre une charrette
Een kar achterover plaatsen met 't
lamoen in de hoogte. --de-verre (mu. -sde-): Groene viek (op 't oog). - d'artichaut: Vruchtbodem der artisjok. - d'un
navire : Achtersteven. Le btitiment est sur
le 't Schip is stuurlastig. Mettre - au
vent : Voor den wind loopen. - rond : Schokker (boot). --de-sac (mu. -s-de-): Doodloopend straatje ; kreek, bocht. - de bassefosse (mu. -s-de--s-s) : Onderaardsch
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kerkerhol. --de-four (mu. -s-de--) : Gewelf. --de-lampe: Rond zolderingsieraad ;
sluitvignet, sluitornament (boek ) . 3. (plat )
Lammeling. Culasse v.: 1. Stootbodemstuk ; staartschroef ; broek. Canon -, fusil -,
arme se chargeant par la -: Achterlader. 2.
Ondervlak (diamant). -deel (ankerschacht).
3. Kop (v. e. motor). Cul-blane z. cul 1.
Culbutant m.: (leger) Broek, „boks".
Tuimelaar (duif). Culbute v.: Tuimeling,
buiteling (hals over kop). Val achterover.
't Omverwerpen (vijand ). (fig.) Val, ruine.
Faire la -: Tuimelen ; plotseling zijn betrekking kwijtraken, „kelderen" ; haar eer
verliezen ; failliet gaan. z. bout 1. Culbuter onov .w . : 1. Tuimelen . Pigeon -ant:
Tuimelaar. 2. Over den kop gaan (auto).
3. (fig. ) In 't ongeluk gestort worden; over
den kop gaan. / ov.w.: Doen tuimelen, kantelen. Omwerpen, -loopen. Overhoopwerpen. (fig.) Doen vallen, in 't ongeluk
storten. Culbuteur m.: Buitelaar. Storttoestel, kipwagen. Culbutis (spr. -ti) m.:
Hoop dooreengeworpen dingen. Cul-d'ime
en andere samenst. z. cul. Culêe v.:
1. Staartst.uk (huid). 2. Boomstronk. 3.
Landhoofd (brug). Rij palen achter 't landhoofd. 4. Stoot (van een schip) tegen den.
grond . Culer onov .w . : (z e ev . ) Achterblijven, vaart verminderen. Met de kiel den
bodem raken. Draaien (wind). Brasser les
voiles a Tegenbrassen. Culeron m.:
Staartriemlus.
Culicides m .mv . : Mugachtigen .
Culier : Van 't achterste. Bogau -:
Endeldarm. Culiere v.: Staartriem (sangle
-). Druip-, leksteen.
Culinaire : Van de keuken. Art -:
Kookkunst. Exposition -: Voedingstentoonstelling.
Culmen (spr. -men) m.: Middelste bovensnavelrand. Bergtop, -rand. Culminant : Hoogste, top-. Culmination v.:
Doorgang (van een ster ) door den meridiaan.
(f ig. ) Toppunt . Culminer onov .w. : (o o k
f i g.) Zijn toppunt bereiken (boven den
horizon).
Culot m.: 1. Onderste deel (lamp, wijwaterbak). 2. (bouwk.) Kerkvormig sieraad. 3. Bodem (gietvorm, huffs, pijpekop).
Sok (aan toestel). 4. Bezinksel (smeltkroes ). Klokhuisje (pijpekop). Lucht van
die tabak. 5. Laatst uitgekomen vogeltje.
Laatstgeboren dier. (ram.) Laatstgeboren
kind, heksluiter. 6. Brutaal-, driestheid.
Culottage m.: Het doorrooken (pijp).
Culotte v.: 1. Korte broek (- courte,
paire de -5). Une vieille - de peau : Een
oudgediende. 2. Broek. Mettre la - bas:
De b. afstrijken. Cette femme porte (les) -s:
Zij heeft de broek aan, - is de baas. (zeev.)
Tailler des -s a: Najagen. 3. Pijp met twee
armen. Verbindingspijp (stoomketel). Vlag
met twee banen. 4. (spot) Roes. 5. Broek,
onderlijf (\Tee); veeren op de poot (vogel).
6. (spel) Verlies. Prendre la forte -:
Zwaar verliezen. 7. Doorgerookt deel (pijp).
Culotter ov.w.: Fen broek aandoen. Doorrooken (pijp). Beduimelen (boek). Donker
tinten (schilderij). Avoir le nez -te, se - le
nez : Een rooden neus van 't drinken krijgen. Cheval -te : Goed gebroekt paard.
(ram.) C'est culotte: Dat is prima. / se -:
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Culotteur-Cure

Zijn broek aandoen. Doorgerookt worden.
Verliezen. 1 onov .w.: Blokken, vossen.
Culotteur m.: Smoker (- de pipes). Culottier m.: Handelaar in leerwaren (broeken, handschoenen, enz.). Broekenmaker.
Culottiêre v.: Broekenmaakster. Culottin
m.: Broekje. Broekmannetje.
Culpabilite v.: Strafbaarheid, schuld.
Verdict de -: Schuldigverklaring.
Cul-rouge (m y . -s--s) m.: Groote
bonte specht. Roodstaartje. Cul-rousset
(my . -s--s) m.: Blauwborstje.
Culte m.: 1. Eere-, godsdienst. Vereering. Les -s : De eeredienst. (Ministre
des -s). - des idoles : Afgods-. - des images: Beeldendienst. - de latrie: Aanbidding
van God. - de dulie: Heiligenvereering. d'hyperdulie: V. der H. Maagd. 2. (fig.)
Diepe vereering, aanbidding. Avoir un pour qn, rendre un - a qn : Iem. diep vereeren. Avoir le - de l'art: De kunst als 't
allerhoogste beschouwen. 3. Godsdienstplechtigheden. 4. Geloof,, (gods )dienst .
Liberte des -s: Godsdienstvrijheid. Ministre des -s : Minister van Eeredienst.
Cultellaire : Mesvormig.
Cul -terreux (mu . -s--) m . : (p 1 a t )
Landrot. Cultisme m.: (letterk.) Verfijning (in de Spaansche letterk. der 16e
en 17e eeuw). Cultiste m. : Aanhanger
der school van Gongora, die verfijning zocht
in duistere stijivormen.
Cultivable : Bebouwbaar. Cultivateur
m.: Landbouwer. Lichte ploeg. I by.nw.:
Landbouwend. Cultive : Bebouwd. Gekweekt. Beschaafd ; ontwikkeld. Van een
ontwikkeld mensch. Cultiver ov.w.: 1.
Bebouwen (grond). (f ig.) Il taut - son
jardin : Men moet, zonder philosopheeren,
zijn plicht doen. 2. (Aan)kweeken (plant).
3. (f ig.) Zich toeleggen op, beoefenen (wetenschap, kunst). Ontwikkelen, volmaken (opvoeding, mensch); ontwikkelen
(geest), opvoeden (kind); kracht geven aan
(wil), oefenen (geheugen). 4. Verbouwen
(in 't groot). (fig.) Voedsel geven aan
(haat, woede) ; zoeken to winnen (vriendschap); aanhouden (kennissen), omgang
zoeken met. C'est un homme a -: Die man
is zijn omgang waard ; dien man moet men to
vriend houden. I onov.w.: Cultures aanleggen . I se -: Verbouwd -. Bebouwd worden.
Cultuel: Voor de godsdienstoefeningen.
Association - le = Cultuelle v.: Vereeniging tot onderhoud van de kerk.
Cultural: Landbouw-. Culture v.: 1.
Bebouwing (grond ) . Aankweeking, teelt .Verbouwing (in 't groot), bouw. - maraichere,
- jardiniere : Groententeelt. - des champs:
Akker-, landbouw. Grande -: Landbouwbedrijf in 't groot (machines). Petite -:
Bouillon de -:-in'tkle(mdha).
Vloeistof, waarin bacterien worden aangekweekt ; (f ig . ) proefveld . Chef de -: Tuinopzichter . 2. Bebouwd veld. 3. Opvoeding,
ontwikkeling. Il a un peu de -: Hij is een
beetje beschaafd. - physique: Lichaamsontwikkeling. Faire de la - physique: Aan
kamergymnastiek doen. - uocale : Stemvorming . 4. Beoefening (kunst ) . 5. (n ieuw ;
Du itsch) Cultuur. Notre patrie de -: Ons
geestelijk vaderland. Culturel : Beschavings-, van de cultuur, cultureel.
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Cumes v.: Cumw (Italie).
Cumin m.: Komijn. Liqueur de -:
Kummel . - des pres: Weidekervel ; (s o ms )
karwij. - cornu, faux -: Roomsche nigelle.
Cumul m.: Samenvoeging (rechtzaken,
straffen). Vereeniging (van ambten of
traktementen). Cumulable : Vereenigbaar.
Cumulard m.: (ong. bet.) Hij die verscheidene betaalde betrekkingen gelijktijdig
waarneemt. Cumulatif : (recht) Ophoopend, dubbel. Cumulativement : Gezamen lijk . Cumuler ov .w . : 1. (recht)
Samenvoegen, in zich vereenigen. 2. \Terscheidene betaalde betrekkingen gelijktijdig
bekleeden. (grap) - les fonctions de cocker
et de valet de chambre: Gelijktijdig voor koetsier en voor huisknecht spelen. I se -:
Samengaan. Cumuliforme : In den vorm
van een stapelwolk. Cumulus (spr. -uss)
m.: Stapelwolk.
Cunegonde v . : (n a a m) Kunegond .
Cuneiforme : Wigvormig. Os -; Wiggebeen. Ecriture —: Spijkerschrift.
Cunette v.: Afleidingsgracht. Egout a
-: Afleidingsriool.
Cuniculaire : Die een hol maakt. Les
-s; De konijnachtigen. Cuniculture v.:
Konijnenfokkerij. Cuniculteur m. : Konijnenfokker.
Cupide, -ment : Hebzuchtig. I m.:
Hebzuchtige. Cupiditê v.: Hebzucht. Cupidon m . : Liefdegod , Cupido . (f ig . ) Moo i
kind. Cupidone v.: Blauwe stroobloem.
Cuprate m.: Koperbioxydzout.
Cupressinees v .mv . : Cypresachtigen .
Cuprifere : Koperhoudend. (handel)
Va /ears -s : Koper (mijn )waarden . Cuprique : Met koper, koperhoudend. Acide -:
Koperzuur. Bouillon -: Oplossing van
koperzouten. Cupride : Koperachtig. Cuprite m.: Koperoxydulezout.
Cupulaire: Bekervormig. Cupule v.:
Napje . Cupulifiires v .my . : Napjesdragende planten. Cupuliforme: Napvormig.
Curabilite v. en -able by . nw.: Geneesbaar(heid) .
Curacao m . : Curacao. --amer,, bitter--:
Half om half (drank).
Curage m.: Reiniging. Uitdieping. I v.
en m.: Waterpeper.
Curare m.: Pijlgif (Z.-Amerika); curare.
Curatelle v.: Voogdij-, curatorschap.
(nieuw ; be urs) Trustees, trusthouders
(conseil de -). Curateur m.: 1. Voogd,
curator. - a la memoire: Advocaat, die
eerherstel vraagt van een overleden veroordeelde. z. ventre 4. 2. (nieuw; beurs)
Trustee . I by .nw . : Verzorgend . Curatif
bv.nw. en m.: Geneeskrachtig (middel).
Methode -ice: Geneeswijze. Curation v.:
Geneeskundige behandeling. Curativement : Als geneeswijze.
Curcuma m.: Geelwortel, kurkuma.
Cure v.: 1. (oud) Zorg. Il n'en a -:
Hij bekreunt er zich niet om. Avoir d'ilmes: Zielverzorger zijn. 2. Pastoorsambt. -woning. -plaats. 3. Geneeswijze.
Kuur.- de raisin ; - d' air : Druiven-, luchtkuur. - secondaire: Nakuur. Voyage de -:
Reis tot herstel van gezondheid . 4. Genezing.
Cure m.: Pastoor. C'est Gros-Jean qui
veut en remontrer a son -: 't Ei wil wijzer
zijn dan de hen. M. le - n'aime pas les os,
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Cure-dent-Cuvette

que lui donne-t-on ? Spelletje, waarbij 't
antwoord op die vraag een woord zonder
o moet zijn. Cure-dent (mu. - --s) m.:
Tandenstoker.
Curie v.: 1. Deel van 't wild dat aan
de honden wordt gegeven, „buit". chaude: Nog lillend -. Sonner la -: 't Signaal blazen, om zich op die portie te werpen. Donner -, mettre les chiens en -: Dat
deel geven, om de honden aan te hitsen.
Faire - de : Opslokken. 2. (f ig. ) Verdeeling van de buit. z. fipre 3. - des places :
Baantjesjagerij ; -verdeeling.
Cure-feu (mu. onv .) m.: Krabijzer.
Cure-langue (mu . onv .) m.: Tongschraper.
Cure-mole (mu . --s) m.: Baggermolen. Cure-ongle (mu. ---s) m.:
Nagelmesje. Cure-oreille ( mu. - -s)
m. : Oorlepeltje. Oorworm. Cure-patte
(mu. - -s) m.: Kreeftenvork v. Curepied (mu. --s) m.: Veegijzer. Curepipe (mu. ---s) m.: Pijpuithaler. Curer
ov.w.: Reinigen, uitbaggeren; ruimen (sekreet); van de aarde ontdoen (ploegijzer);
van dood hout ontdoen (bosch). / se -:
Reinigen. Curettage m.: (geneesk.) 't
Schoonkrabben met een curette. Curette
v.: 1. Ploegstok. Krabber, schraper. 2.
(geneesk.) Scherpe lepel. 3. Poetshout. 4.
Lepelboor. Curetter ov.w.: (geneesk.)
Met een curette schoonkrabben. Cureur m.:
Baggerman. Putruimer. Rioolwerker.
Curiaee m.: Curiatius. Les trois -: De
drie Curiatiers.
Curial: 1. Van pastoor, parochie of
pastorie. Maison -e: Pastorie. 2. Van de
curie. Curie v.: 1. Deel van een Horn.
stam. Vergaderplaats eener curia . - van den
senaat. Stadsbestuur. 2. Bestuur, gerechtshoven, beheerders van den pauselijken
staat, Roomsche curie. Cardinal de -:
Kardinaal in curia (blijft te Rome, als een
soort minister v. d. Paus).
Curietherapie v.: Behandeling -, geneeswijze met radium (= radiothèrapie).
Curieusement : 1. Zorgvuldig, kunstig.
2. Nieuwsgierig. Curieux bv .nw . : 1 . Zorgvuldig, nauwkeurig. - de tableaux: IJverig in 't opsporen -, een groot liefhebber van
s. 2. Weetgierig, onderzoekend . (o u d )
Vol belangstelling voor alles, van een liefhebber. - de nouvelles: Begeerig naar n. 3.
Nieuwsgierig. Je suis - de savoir: Ik zou
wel eens willen weten. 4. Beziens-, merkwaardig. Le - est que : 't Vreemde is dat .. .
5. Zeldzaam, vreemd. Regarder comme une
bete -se: Als een wonder aangapen. / m.:
Weet-. Nieuwsgierige. (p 1 a t) Rechter.
- d'art: Kunstliefhebber. En -: Als liefhebber. Le - de Pa/Mire: Het zonderlingste
van 't geval.
Curion m. : Priester -. Hoofd eener
curia.
Curiosite v.: Zorgvuldig-. Weetgierig-.
Nieuwsgierig-. Merkwaardig-. Zeldzaamheid. Belangstelling. Pour la - du fait:
Omdat 't geval zoo merkwaardig is. Des -s
de Paris : Bezienswaardigheden v. P. Des
-s : Rariteiten. Objets de haute -: Preciosa.
(Le marche de) la -: De handel in antikiteiten. J'ai la - des tableaux: Ik ben een
liefhebber van s. (boekh.) Ouvrages de
-: Erotica.
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Curiste m.: Kurgast. Iem. die een kuur
doet.
Curling (spr.. -ire) m.: (sport) Curling,
bal voortstooten op het ijs; - op het dek.
Curoir m.: Ploegstok.
Curry m.: Kerrie.
Curseur m.: Looper (op schroef, passer,
thermometer). Schuif. Rits-, patentsluiting. Traveller (aan spinmachine). Contactslede; glijcontact. Cursif :1. Cursorisch.
2. Snel opgeschreven (aanteekening) ; vlot
(stijl, gang). Ecriture -iue = Cursive v.:
Loopend schrift. Cursomêtre m.: Snelheidsmeter (voor trein).
Curule v.: Chaise -: Ivoren eerezetel
(Rome), curulus. Magistrature -e: Ambtenaren, die daarop recht hadden. Bourgeoisie
-: Burgermagistraten.
Curures v .mv .: Uitgebaggerd vuil, -e
modder.
Curvatif : Omkrullend (blad). Curvieaule : Kromstengelig. Curvifolie : Krombladig. Curviligne: Kromlijnig. Curvimetre m.: Toestel om de lengte van kromme lijnen (op kaarten) te meten. Curvinerve : Kromnervig. Curvirostre : Kromsnavelig. Curvitê v.: Kromming.
Cuscute v.: Warkruid.
Cuspide v.: Fijne harde punt. Cuspidê:
In een fijne harde punt uitloopend.
Cussonne : Wormstekig.
Custode m.: Opzichter. Kloosteroverste.
(n i euw) Achterruit (auto)). / v . : Altaargordijn. Voorhangsel der hostiekas. Armleuning (rijtuig). Doos, êtui. Custodie v.:
Afdeeling (bedelmonnikendistrict). Ambt
-, gebied van een custode.
Cutane bv.nw.: (in samenst.) Huid-.
Dent -e: Tand in de huid.
Cute: (kind) Zoeken I open! (als de kinderen blindemannetje spelen).
Cuticole : Die op de huid leeft.Cuticule
v.: (plantk.) Opperhuid. Cutirêsetion v.:
Huidreactie.
Cutter z. eotre.
Cuvage m., -aison v.: Het laten gisten
(wijn). Gisttijd. Alle kuipen. Cuve v.:
Kuip, tobbe, vat ; schacht (hoogoven).
Bassin (van gashouder). Roerbak. Indigobad. - baptismale : Doopvont. Papier a
la -: Geschept p. - a lessive : Waschkuip.
Cuveau m.: Kuipje. Cuvee v.: Hoeveelheid wijn, die een perskuip oplevert. Faire
plusieurs -s: Verscheidene malen persen.
De premiere -: Uit ongeperste druiven. Vin
de seconde -: Nawijn. (fig. ) De la mime -:
Van 't zelfde slag. Cuvelage m. en -er
ov.w.: (Het) aanbrengen van een mijnschachtbeschoeiing; - van een Buis in een
Artesischen put. Beschoeiing. - en fonte:
Met ijzeren platen beschoeien. Cuvellement z. euvelage. Cuver onov.w.: In de
wijnkuip staan om te gisten. I ov.w.: Laten
gisten. - son y in: Zijn roes uitslapen. On
lui laissa - sa colere ; - son orgueil: Men liet
zijne woede -; zijn hoogmoed wat uitrazen.
Cuverie v.: Kuipen-, vatenhuis. Cuvette
v.: 1. Waschkom. 2. Closetbak. Marbre a
-: Tafelblad met uithollingen. 3. Ontvangbak (aan dakgootpijp). Waschbak. Bedding
(kanaal). z. curette. 4. Bakje, kuipje;
bak, pot. Barometre a -: Bakbarometer.
5. Deksel over de onrust (horloge). Pedaal-
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deksel (harp). 6. (aardk.) Kom, inzinking . - lacustre : Meervorming. Cuvier m.:
Waschtobbe. Kuipenhuis, -kelder.
Cyame m.: Walvischluis. Cyamoide:
Boonvormig.
Cyanee v.: Blauwe medusa. Cyanhydrique : Van cyaanwaterstof. Acide - :
Blauwzuur. Cyanique: Acide -: Cyaanzuur, Pruisisch zuur. Cyanisation v. en
-iser ov .w . : (Het) omzetten in blauwzuur. Cyanogêne m.: Cyaan (gas). Cyanogenk : Met cyaan. Cyanomêtre m. :
Werktuig om de helderheid van den dag
te meten uit de blauwe kleur des hemels.
Cyanose v.: 1. (geneesk.) Blauwzucht
(ziekte). 2. Kopersulfaat. Cyanosê: Blauw.
Cyanoser (se) : Blauw worden (gelaat).
Cyanotypie v.: Blauwdruk. Cyanuration
z. kyanuration. Cyanure m.: Cyaanzout.
- de ler: Pruisisch blauw. - de potassium:
Cyaankali. Cyanure: Met blauwzuur vergiftigd. Cyanurique: Acide -: Cyanuurzuur.
Cyathe m. : Beker met handvat, cyathus.
Nestzwam. Cyathiforme : Bekervormig.
Cyelable: Befietsbaar, fiets-. Trottoir
- : F ietspad .
Cyclade v.: Kammossel. Les -s : De
Cycladen (eilanden in de Middell. Zee).
Cyclamen (spr . -menn) m.: (plantk.)
Cyclamen, varkensbrood.
Cycle m.: 1. Tijdkring, -cirkel. - lunaire , - de Melon: Maankring (19 jaar).
- solaire: Zonnekring (28 jaar). 2. (nat.
h i s t. en sche ik .) Reeks van veranderingen,
die een lichaam ondergaat om tot 't uitgangspunt terug te keeren, kringproces, loop. 3. (ta a lk.) Reeks gedichten over
een zelfde tijdvak of onderwerp. - de sonnets : Sonnettenkrans. Le - epique troyen:
De Trojaansche cyclus. - carlovingirn:
Oud-Fransche heldendichten over Karel
den Groote en de zijnen. 4. Reeks voorstellingen. 5. Rijwiel. Salon du -: Jaarlijksche tentoonstelling van rijwielen. 6. Leerkring. Cyclecar m.: (Fiets met) zijspanwagen. Cycler onov .w . : Fietsen . Cyclique : Van een tijdcirkel. Van een reeks gedichten . Les pates -s : De dichters, die
den Trojaanschen cyclus hebben samengesteld. Roman -: Romancyclus. Maladie
-: Ziekte die terugkeert. Cyclisme m.:
Het wielrijden. Cycliste m. en v.: Fietser. -hoed. Fietsster. . I by .nw . : F jets- .
Agent -: Agent der rijwielbrigade. Cyeloidal : (w i s k . ) Rollijnig . Cycloide v . :
Rollijn. Cyclone (spr . -one) m.: Wervelstorm. Cyclonique : Van een wervelstorm.
Cyclope m.: Reus met een oog midden
in 't voorhoofd. (f ig. ) Eenoog. (dichtk.)
Smid. (nat. hist.) Cycloop (schaaldier).
Cyclopeen by .nw.: Uit den tijd der Cyclopen . Constructions -nes : Uit reusachtige
blokken opgetrokken gebouwen; ruw en
geweldig g.
Cyclorama m.: Reeks opeenvolgende
tafreelen. Cycloscope m.: Rondenteller.
Cyclostomes m.mv.: Rondbekken (visschen; schelpen). Cyelostyle m.: Multiplicator. Cyclothymie v.: Hevige omkeer
van gevoelens. Cyclothymique: Met plotselinge hevige omkeering van gevoelens.
Cyclotourisme m.: Toerisme op de frets.
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Cygne m.: 1. Zwaan. z. chant 1 en eou
1. Tete de -: Kraan aan een bad. 2. Groot
dichter, zangerig schrijver. Le - de Mantoue : Vergilius. Le-de Cambrai: Fenelon.
3. Zwanedons.
Cylindrage m.: Het walsen. - mangelen.
- rollen. - pletten. - satineeren. Cylindre
m . : 1 . (w i s k . ) Cylinder, rol . En -: -vormig. 2. Rol, -blok, -steen ; mangelrol;
pletrol; retort (- clos); wals. Passer au -:
Mangelen. - de pompe : Pompbuis. - a
braise : Badwarmer. -a eau chaude : Beddewarmer. . - note : Draaiorgel-, grammofoonrol, muziekrol. 3. (oud) Hooge hoed. Cylindre-axe (mu . -s--s) m.: Ascylinder.
Cylindree v.: Kubieke inhoud der cylinders
(auto ) . Cylindrer ov .w . : Walsen . Mangelen. Rollen. Pletten. Satineeren. Een cylindervorm geven aan. Cylindrique: Rolrond . Cylindrolde by .nw . : Rolvormig . /
m.: Cylinder waarvan basis en grondvlak
ellipsen zijn.
Cymaise z. cimaise.
Cymbalaire (spr. sin-) v.: Muurleeuwenbek . Cymbale (spr . sin-) v . : (m u z . )
Klankbekken, cimbaal (der Ouden). Bekken (thans). Cymbalier (spr. sin-) m.:
Bekkenslager.
Cyme v.: 1. Bijscherm. 2. Tuil. - sympodique : Schicht. - scorpioide : Sikkel.
- helicoide: Schroef.
Cymette v.: Brusselsch kooltje.
Cymrique (spr . sin-) : Cymrisch (soort
Keltisch).
Cynanche, -anque m.: Engbloem.
Cynegetique by .nw.: Van de jacht. /
v.: Jacht. Cynegetisme m.: Jachttoerisme.
Cynips m . : Galwesp . Cynique bv .nw . :
1. L' ecole -: De school van den wijsgeer
Antisthenes. Un -: 'n Volgeling van Diogenes. 2. Schaamteloos, ruw en nuchter.
Un -: 'n Schaamteloos mensch. -ment
bw. Cynisme m.: 1. Leer der Cynische
school. 2. Onbeschaamd-, ruwheid. Cynocephale m.: Hondskop-aap. Cynodrome
m.: Renbaan voor honden. Cynoglosse v.:
Hondstong (plant). - printaniere : Amerikaansch vergeet-mij-nietje. Cynologie v.:
Hondenkennis. Cynologique : Van hondenkennis . Cynomys (spr . -miss) m.:
Prairiehond . Cynorrhodon m . : Hondsroos . Rozebottel. Cynosure v.: De Kleine
Beer . (f ig. ) Leidster. 1 m . : Kamgras (a crete).
Cyperacees v.: Cypergras-soorten. Cypêrus m.: Cypergras.
Cyphose v.: Rondruggigheid.
Cyprus (spr . sipre) m.: 1. Cypres. Petit
-: Tuin-. - chauve, - d'Amerique: Moerascypres. - arbre de vie : Levensboom.
2. (dichtk.) Rouw, dood. Cyprtere v.:
Cypressenbosch.
Cyprin m.: - dore, - de Chine: Goudvisch . / bv .nw . : Karperachtig. Cypriniculture v.: Karperteelt. Cyprinides m.
my .: Karpervisschen.
Cypriote : Uit -. Bewoner van Cyprus.
Cypersch.
Cypripéde m.: (plantk.) Vrouwenschoentje.
Cyrille (spr. -ril) m.: Cyrillus. Cyrillien, -ique (spr . -ri-li) by .nw . : Alphabet
-: Alphabet, dat aan Cyrillus van Salo-
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Cystotome m.: Blaas-snijmes. Cystoto mie v.: Blaasoperatie.
Cythere v.: Cythera, aan Venus gewijd
eiland. Voyage a -, plaisirs de -: Mingenot. Cytheree v.: (bijnaam van) Venus.
Cytise m.: Gouden regen.
Cytoblaste m.: Celkern. Cytogenique :
Celvormend. Cytologie v. : Cellenleer.
Cytolytique : Celdoodend. Cytoplasme m.:
Plasma om de kern der tel.
Czar, -ien, -ine, -ewitch z. Tsar
enz.

niki wordt toegeschreven en dat in de
Grieksch-Kath. Kerk wordt gebruikt.
Cystalgie v.: Blaaspijn. Cysticerque
m.: Larve van een (lint )worm. Cystique :
Van de blaas. Van de galblaas. Calcul -:
Galsteen. Canal -, conduit -: Galbuis.
/ v.: Blaasworm (ver -). Cystite v.:
Blaasontsteking. Cystocele v.: Blaasbreuk.
Cystolde : Blaasvormig. Cystolithe v.:
Blaassteen. Cystoseopie v.: Blaasonderzoek . Cystopteride v.: Blaasvarenachtige. Cystoscopie v. : Blaasonderzoek.

D.
D m.: 1. (letter) D. 2. (verk.) Don:
Don (Spaansche titel: Heer); Dom: Dom
(titel der Benedictijnen en Karthuizers:
Heer). z. N.-D. 3. (leger) Le sgsteme D.;
Systeem Debrouille-toi, „zie maar dat je
je er uit redt." D' z. de.
LP: Dito: Eveneens. Dr : Docteur : Doctor; Directeur: Bestuurder. D. S. B . :
Dieu soit beni : Eere zij God (onderaan brieven ) .
Da : Waarlijk. z. oui- en nenni--.
Dab(e) m.: (plat) Vader. Baas. Vorst.
Dabesse v . : (p la t ) Moeder.. Bazin, vrouw
van den baas. Vorstin.
D 'abord z. abord 3.
Da capo : (muz.) Van voren of te herhalen.
D 'accord z. accord (1 en 5).
Dace : Daci er . Dacisch. Davie v . : Dacie .
Dacique : Dacisch. Daeio- : Dacisch-.
Dactyle m. : 1. Versvoet van een lange en
twee korte lettergrepen, dactylus. 2.Kropaar
(- pelotonne). Daetyle: Vingervormig.
Dactylique : Van een dactylus. Dactyl() v.:
Typiste, tikjuffrouw. / m.: Machineschrijven . Dactylogramme m . : V ingerafdruk .
Dactylographe m. en v.: Machineschrijver.
-schrijfster. Daetylographie v.: 't Machineschrijven . Daetylographier ov .w . : Typen. Daetylographique : Van 't machineschrijven. Daetylolalie, -logie v.: Vingerspraak , -taal. Daetylolalique, -logique :
Van de vingerspraak. Methode -: Vingerspraakmethode. Daetyloptire v.: Zeehaan.
Dactyloseopie v.: Kunst om vingerafdrukken te maken. Dactyloscopique : Van y ingerafdrukken. Dactylotype v.: Schrijfmachine.
Dada m.: 1. (kind) Paard. Aller a (sur un baton): Stokpaardje rijden. 2. (f ig.)
Stokpaardje. 3. (kunst) Richting die
haar ideaal van schoonheid vindt in de
ongecontroleerde opwelling als van een kind
( „klets-maar-toe" , „leuter-maar-toe").
Dadais m.: Lummel, sul. Grand -:
Slungel.
Dadame v . : (k in d ) Dame.
Dagobert m.: 1. Dagobert. Du temps du
roi -: In de dagen van olim. 2. Breede
leunstoel.
Dagorne v.: Koe die een /worn heeft
verloren.
Dague v.: 1. Dagge, ponjaard. Fin
comme une - de plomb : Zeer dom, hoewel
men geestig wil zijn. 2. Schaafmes. Zwingel(mes). 3. Eerste gewei. 4. Slagtand
(wild zwijn). 5. (zeev.) Dag, eind touw.

6. Spies (jong hert). Daguer ov.w.: Stooten (horens). (oud) Doorsteken. Zwingelen.
Daguerreotype m.: Lichtbeeld (eerste
photo ) . -toestel . Daguerreotyper ov .w . :
Lichtbeelden maken van. Daguerreotypie
v.: Eerste uitvinding der photographie.
Daguet m.: E6n- a tweejarig hert, spithert . Daguette v.: Korte dagge.
Dahlia m.: Dahlia. - cattier: Cactus-d.
Dahomeen : Uit-. Bewoner van Dahomey.
Daigner ov.w.: Zich verwaardigen, ge
lieven. Daignez agreer: (onder aan een brief)
Ontvangt hierhij.
D'ailleurs z. ailleurs.
Daim (spr.. din) m.: 1. Damhert. Herts-;
wildleder (peau de -). Peau de -: (ook)
Zeemlap. 2. (f ig.) Stommerik. Dame v.:
Wijfjesdamhert.
Dais m.: Baldakijn, (troon)hemel. (wapenk.) Afdak. Nisgewelf (boven beeld).
- de verdure : Bladerdak; prieel. - du ciel:
Hemelgewelf.
Dalecarlien : Da lecarl isch . -i er .
Dallage m.: Het bevloeren -. Vloer met,
(tegels). Dalle v.: 1. Marmerplaat ; vloersteen ; -tegel. Lichtdruk-glasplaat. Grafzerk . - d'amphitheeitre: Snijtafel. 2. Moot
(visch). 3. Dakgoot. Buis. 4. Grondlaag.
5. (plat) Keel. Se rincer la -: Zuipen.
Avoir la - en pente : Schransen, „hooien".
Daller ov .w . : Met tegels bevloeren. Dal leur m.: Vloertegellegger.
Dalmate : Dalmatier. -isch. Dalmatie
v . : Da lmat ie . Dalmatique: Da lmatisch .
/ v.: (Kath.) Wit opperkleed van den
(sub)diaken bij de mis, dalmatica.
Dalot In.: Spuigat. Doorlaat.
Daitonien : Gedeeltelijk kleurenblind. -e.
Daltonisme m.: Gedeeltelijke kleurenblindheid.
Dam (spr . dan) m.: 1. Schade. A son -:
Tot zijn schade. 2. (godsd.) Het verstoken zijn van 't aanschouwen van Gods
aangezicht. La peine du -: De pijn van
schade. / tusschenw. z. dame tusschenw.
Damage in.: 't Aanstampen.
Daman m.: Klipdas.
Damas m.: 1. Damascus. z. ehemin 1.
2. Damast (zijde of linnen). 3. Damascener
kling. 4. Damastbloem. -druif. -pruim.
Damasquin : Uit -. Bewoner van Damascus. Damasquinage m. en -er ov.w.:
(Het) inleggen met goud of zilver, (het)
damasceeren . Damasquinerie v . : Dama sceerkunst. Damasquineur en -ier m.:
Damasceerder. Damasquinure v.: Ingelegd werk, inlegsel. Damasse : Gebloemd,
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damasten; gedamasceerd (staal). Linge -:
Damast. Damasser ov.w.: Met bloemen
of figuren doorweven, - versieren. Damasserie v.: Damastweverij. Damasseur m.,
-euse v.: Damastwever, -weeister. Damassin m.: Half-damast. Damassure v.:
Damastpatroon.
Dame v.: 1. (vroeger) Edele vrouw.
Notre D- : Onze-Lieve-Vrouwe. Les -s de
France: De dochters des konings van Fr. z.
atour. - du palais : Dame du palais.
, - d'honneur: Hofdame. - d'un
-decour,
chevalier : Aangebedene v. e. r. - blanche :
Fee. 2. Kloostervrouw; stichtsdame. z.
charite 2. 3. Vrouw, dame. z. compagnie 1. Faire la grande -: De voorname dame uithangen. z. cote 2. (f a m .)
Dans les -s seules : In een damescoup6
(compartiment pour d. s .) . 4. Juffrouw. z.
eomptoir 1. - de la halle: Koop-, vischvrouw . 5. Getrouwde vrouw . (v o 1 k ) Vrouw .
Devenir -: Huwen. Une jeune -: Een
jonge getrouwde vrouw. La jeune -; la
vieille -: De jonge -; de oude Mevrouw.
6. (s p el) Vrouw (kaarten ) . Koningin
(schaak). Dam (damspel). Damschijf.
Schijf (triktrak). Koning (kegelspel). - de
cceur ; - de carreau : Harten-, ruitenvrouw.
Faire une -, alter a -: Een dam maken;
een schaakpion inruilen. Jouer aux -s:
Dam spelen. Jeu de -s: Damspel. CourUser -, taquiner la - de pique: Spelen. 7.
Handhei, straatstamper. 8. (zeev.) Keerhout. - de nage: Scheehout. 9. Keerdam.
Damsteen (v. hoogoven). 1 tusschenw.:
Ja, wat zal ik je zeggen! Ja. . . a! jongens
. . ., drommels . . .1 't Mocht wat ! Ja,
zoo gaat 't! - oui : Ja zeker. Dame-jeanne
(mu. -s--s) v.: Groote kruik of flesch in
mand . Damer ov .w . : 1. (s p el) Een schijf
tot dam maken. Un pion dame, (bij verg.)
une dame damee: Een dam. - le pion a qn:
Iem. de loef afsteken. 2. Aanstampen.
Dameret m.: Saletjonker. Damerette v.:
Nachtvlinder. Damette v.: Witte kwikstaart. Damier m.: 1. Dambord. En -:
Geruit; in dobbelsteentjes. 2. Ruitjesgoed.
3. Kaapsche stormvogel. Paarlemoervlinder. 4. Geruit signaalbord.
Damiette v.: Damiate.
Damiste m.: Damspeler.
Damnable (spr. dana-) : Verdoemenswaardig. Schandelijk. -ment bw. Damnation (spr. dana-) v. . : 1. (go dsd . )
Verdoemenis. 2. (recht) Uitsluiting. Damne (spr . danê) bv.nw. en m. : 1 . Verdoemde .
Souffrir comme un -: Helsche pijnen uitstaan. Etre l' time -e de: Met hart en ziel
toegedaan zijn. 2. (fig.) Verdraaid, beroerd . Damner (spr . data) ov .w . : 1. Verdoemen . In de eeuwige verdoemenis zenden.
Faire - qn: Iem. een doodzonde laten bedrijven; - helsch maken. Il ferait - un
saint : Hij zou een heilige buiten zich zelven
brengen. 2. Veroordeelen. I se -: Zijn
zieleheil prijsgeven. Duivelsch worden.
Damoiseau m.: Jonker. (thans) Saletjonker. Damoiselle v.: Jonkvrouw. (later) Juffrouw.
Dancing (spr. dansin) m.: Dansgelegenheid, -lokaal.
Dandin m.: Hals, sul. Un George -:
'n Domme, rijke, verwaande Boer. V ous
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l'avez voulu , George -: Dat is je eigen
schuld, dat is je verdiende loon. Dandinement m.: Wiegelende gang, heupwiegeling.
Dandiner ov.w.: (Het) lichaam) heen en
weer bewegen, schommelen. / se -: Wiegelen. Waggelen (eend). Dandinette v.:
Tinnen kunstvischje. 't Hengelen daarmee.
Dandy m.: Modegek. Dandysme m.:
Manieren vol elegante behaagzucht. littèraire : Trotsche houding van een letterkundige, die 't groote publiek op 'n afstand houdt.
Danemark m.: Denemarken.
Danger m.: 1. Gevaar. Il n'y a pas de
- que : Geen nood dat. Quel - y a-t-il ? Wat
kwaad steekt er in.? - de mort : Levensgevaar.. 2. (z e ev . ) Ondiepte . Dangereusement en -eux: Gevaarlijk.
Danisme m.: Deensch nationalisme.
Dano- : Deensch- . Danois bv.nw.: Deensch.
/ m.: Deen. Deensche taal. - dog.
Dans vz.: 1. (plaats) In. Uit. Boire un verre : Uit een glas drinken . - la rue : Op
straat. - Paris : Binnen de muren van P. Ciceron: Bij C. 2. (tijd) In. Binnen, over. In
den loop van. - quinze jours : Over 14 dagen.
- les 10 fours de la presente : Binnen 10 dagen
na dezen (brief) ). - peu: Binnenkort. 3.
(omgeving) In. Etre - ses meub les : Zijn
eigen meubels hebben. Habile - un art:
In een kunst bedreven. Ce n'est pas - mes
habitudes : Dat strookt niet met mijn gewoonten. 4. (toestand) In. Etre - l'abattement: Terneergeslagen zijn. La lune est
- son plein: De maan is vol. Ma charrette
est - les courtes : Mijn karretje hoort tot de
korte. - la crainte de Comber: Uit vrees
van te vallen.
Dansant : Dansend. Musique -e : Meesleepende m. The -; soirée -e : Theeuurtje -;
avondpartij, waarop gedanst wordt. Danse
v.: 1. Dans, het dansen. Il n' a pas le cceur
a la -: Hij is neerslachtig. Ouvrir -, mener la
-: Den dans openen; (fig.) den noel aan
de gang brengen. Entrer en -: Beginnen
mee te dansen; (fig.) - te werken, aan
den gang komen. Entrer dans la -: Ook
meedoen. - de Saint-Guy: St. Vitusdans. z. air 2 en caractere 5. - assise:
Praatdans. 2. Dansmuziek. -manier. 3.
(plat) Dood. 4. (y olk) Rammeling.
Standje . Danser onov .w . en ov .w . : Dansen . z. buffet, ehevre 1 en eorde 1. Op
66n plaats springen. Paardje rijden (op knie).
Popelen (hart), opspringen. Marche dansee:
Dansmarsch. Il va la -: Hij zal een rammeling krijgen; - zijn betrekking verliezen.
Faire - qn sans violon : Iem. afrossen. Ne
savoir sur quel pied -: Niet weten waaraan
zich te houden. z. anse 1. Faire - les
ecus: Veel geld stukgooien. / se -: Gedanst worden. Danseur m.: Danser. z.
eorde 1. Ours -: Dansende beer. - mondain : Beroepsdanser voor hotels. Chien -:
Hij die van 't spoor afwijkt. Dansomanie v . :
Danswoede . Dansotter onov .w . : Huppelen .
Dante (le): Dante. Dantesque : Als
van Dante. Over D.
Dantoniste m.: Aanhanger van Danton.
Dantophile m.: Dante-vriend.
Dantziek, -ig, -ik m.: Danzig. Eaude-vie de -: Guldenwater. Biêre de -:
Jopenbier.. Dantzigois : Danz iger .

511

Danube-De, d'

Danube m.: Donau. Danubien : Van den
Donau. Principautes -nes : Donauvorstendommen.
Daphne m.: Peperboompje. - bois
gentil: Mizerieboom. / v.: Daphne (nimf).
Daphnie v.: Wateryloo.
D 'apres z. apres (2 en 3).
Darbouka v.: Guitaar.
Dard m.: Werpspies, schicht. Angel.
Slangetongpunt. (fig.) Scherpe zet. Schoen
(sabelschede). Stamper. Brandpijl (feu). Pijlvormig ornament. Pijlkarper. Steek
(pijn). Canne
Dolkstok. -s du poirier : Vruchthout van den pereboom. Filer
PijIsnel wegloopen.
comme un
Dardanelles v .mv : Dardanellen .
Darder ov.w.: Snel werpen. Uitsteken
(angel). Schieten (stralen). Werpen (blik).
Met een schicht treffen,
harpoeneeren.
un trait piquant et: Een steek geven. ses branches : Zijn takken horizontaal uitschieten.
Dardillon m.: Kleine werspies. Weerhaak. Angeltje.
Dare dare : Overhaast, op stel en sprang.
Dariole v.: (soort) Gebakje. Muilpeer.
Darique v.: Gouden munt der Perzen.
Dame v.: Moot (visch).
Darse v.: Open havenkom, havendok.
Dartois m.: Amandel-, confituurbroodje.
Dartre v.: Huiduitslag. Dauwworm. rongeante: Lupus. - tonsurante: Hoofdzeer . Dartreux by .nw . : Huiduitslagachtig .
/ m.: -lijder.
Darwinien : Overeenkomstig het Darwinisme m.: Leer van Darwin, die 't verschil in soorten en geslachten verklaart
door de verandering van een primitieven
vorm, welke door natuurkeus wordt verbeterd. Darwiniste m.: Aanhanger van de
leer van Darwin.
Dasymetrie v.: Meting van de dichtheid
van de lucht.
Dasyure m.: Buidelmarter.
Data m .mv . : Gegevens .
Dataire m.: Pauselijk kanselier. Datation v.: Datumstempeling. Date v.: Dagteekening, datum. Dag. Jaartal. Jours de
-: Dagen zicht, zichtdagen. Payable a
vingt fours de -: Twintig dagen na dato
betaalbaar. De plusieurs fours de - :
Meerdere dagen oud. En - de : Gedateerd,
gedagteekend. Prendre Een dag bepalen
(om); (fig.) bewijzen, dat men de eerste
is, zijn prioriteit laten gelden ; een datum
van gewicht zijn voor. Etre le premier en -:
De oudste aanspraken hebben ; de eerste
zijn. La premiere en - des pieces : Het eerste,
oudste stuk. Faire Een gewichtig keerpunt vormen; niet licht te vergeten zijn.
Nouvelle de fraiche -: Kersversch nieuwtje.
D'ancienne -, de vieille Oud, langdurig ; al lang. Par ordre de -: Chronologisch
geordend. Sans -: Zander datum; - te
bepalen (Kamers die uiteengaan); (dichtk. ) eeuwenoud. Dater ov .w.: Den datum
aangeven van. (fig. ) - un livre: Doen
zien dat een boek verouderd is. / onov.w.:
1. Dagteekenen. Cela date de loin : Dat is
lang geleden . A - de : Van af . 2. (ong. bet.)
Beginnen te verouderen. 3. Een keerpunt
vormen, een belangrijk feit zijn. / se -:
Gedateerd warden. Daterie v.: Pauselijke
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kanselarij. Dateur m.: Datumstempel
(timbre -). Datif m.: Derde naamval. by.
nw.: Niet door de wet aangewezen (voogd,
curator). Dation v.: (recht) Benoeming
van rechtswege (voogd) ; geving (in betaling ), verleening (volmacht).
Datisme m.: (taalk.) Opeenhooping
van synoniemen.
muscade: MuskaatDatte v.: Dadel.
dadel. (plat) Des -I Kletsl niks, hood
Battier m.: Dadelpalm (palmier -).
Datura m.: Steekappel, doornappel.
Daube v.: Smoring (eten). Gesmoord
eten. En -: Gesmoord en met gelei in 't
zuur . Dauber ov .w . : 1. Afrossen . 2. (f a m . )
- des mtichoires: Duchtig schransen. 3.
Bespotten. - sur qn: Afgeven op iem. 4.
Smoren (eten). Daubeur m.: 1. Kwaadspreker. 2. Voorslaander (smid). Daubiere
v.: Smoorpan (vuur boven en ander).
Daumont m. en v.: Rijtuig. z. attelage 1.
Dauphin m.: 1. Dolfijn. 2. Oudste zoon
van den koning van Frankrijk, dauphin. 3.
(zeev.) Slooiknie. 4. Elleboog in Boot.
Dauphine v.: Gemalin van den dauphin.
Dauphinelle v.: Ridderspoor.- des champs
: Veld-. Dauphinois : Uit Bewoner van
le Dauphinê.
Daurade v.: Goudbrasem.
Da (u )w spr da-ou) m.: Dauw, (soort)
zebra.
Davantage: Meer, nog meer. Langer.
(Ne) pas -: Evenmin.
Davidique : Davidisch, als van David.
Davier m.: Pelikaan (tang). Klemhaak.
Hoepeltang (kuiper). (zeev.) Rol voor een
touw; kraanbalk; kipstuk.
De, d' vz.: 1. (bezit, afhankelijk(heid) Les lettres du general (z. 5): De
brieven van den generaal. Ce n'est pas
d'un honnéte homme : Dat is geen manier
van doen van een fatsoenlijk mensch. La
fermeture des portes : Poortsluiting. 2. (voor
een infinitief; soms met que ) : Il est
comprendre ce passage : Die plaats
is moeilijk te verstaan. C'est une honte (que)
- mentir: Liegen is schandelijk. dormir,
it n'y fallail pas songer: Slapen, daaraan
viel niet te denken. C'est folte - resister:
Het is een dwaasheid om weerstand te bieden. - sentir qu'on a tort: En dan te gevoelen, dat men ongelijk heeft. Grenouilles se plaindre : En de kikkers begonnen zich te
beklagen. Gendarmes - courir : En daar
zetten de gendarmes 't op een loopen. 3.
(oorsprong) Eau - source : Bronwater.
Toile - Hollande: Hollandsch linnen. Le
comte - Bourbon : De graaf van B. II est Paris: Hij komt uit P. 4. (samenstelling,
inhoud, hoeveelheid) Robe - soie:
Zijden japan. Bande - voleurs: Dievenbende . Tasse - lait: Kopje melk. Plein -,
Bros Vol van. Quoi - nouveau ? Wat voor
nieuws is er? Quelqu'un d'assez Nardi pour
: Iem. die stoutmoedig genoeg is om. Manger du pain : Brood eten. - certains : Enkelen. 5. (doel, bestemming) Ordonnance - voirie : Voorschrift voor de wegen.
Salle d'escrime : Schermzaal. Homme lettres: Letterkundige. Les lettres du general: De brieven voor den generaal. Etre
d' eglise: Tot de kerk behooren. 6. (soort,
mast, naam, bijnaam) Acces - folie:
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Aanval van waanzin. Homme - courage:
Moedig man. Dêsagrèable - manières:
Onhebbelijk in zijn manieren. Dur6e - sept
ans : Duur van zeven jaar. Long d'une aune:
Een el lang. Plus petit d'un mêtre: Een meter korter. Homme - 50 ans: Man van 50
jaar (z. 8). La ville - Naples : De stad N.
Reveiller a des deux, trois heures: Soms om
twee, drie uur wakker maken. Un driile corps: Een rare kerel. La soirée est d'un long:
De avond valt zoo lang. Le monsieur du
chien : Die meneer met dat hondje (waarvan sprake was ) . 7. (p la a ts ) Tirer de l'eau
du puits: Water uit den put halen. Venir
- Paris: Uit P. komen. - point en point:
Van stukje tot beetje. La difference Pierre a Paul: Het verschil tusschen P.
en P. - ce ate: Aan dezen kant. - part et
d'autre: Van -, aan beide zijden. 8. (tijd)
Aveugle - naissance : Blind van of de geboorte. - ma vie: In mijn leven. - jour;
- nuit: Des daags; des nachts. Du jour, la journ6e; - la nuit: Den heelen dag; nacht. Mon ami - 50 ans: Mijn vriend sedert 50 jaar. Le quart - 9 h.: Kwart over
9. 9. (oorzaak) Aimé - tous: Door alien.
bemind. Fou - rage : Dol van woede. Mourir -: Sterven aan .10. (m idde 1) Se nourrir - viande: Zich met vleesch voeden.
User - ruse : Een list gebruiken. Sou/ frir
- la soif : Dorst lijden. Coup d' epee: Degenstoat. Cri - joie: Kreet van vreugde. Jouer
- la flute: Op de fluit spelen. 11. (man ier
van doen) Regarder - travers : Van ter
zijde aanzien. Rëgner - fait : Inderdaad
regeeren. 12. (expletief) Si j' etais que
- vous: Zoo ik u was. Ce que c'est que nous, qu'est-ce que - nous : Wat zijn we
toch ongelukkig, - zwak. 3000 fr. - perdus:
3000 fr. naar de maan. / m.: Kenmerk van
adeldom. Avoir le -: Van adel zijn.
De m,: 1. Dobbelsteen. Jouer aux -s:
Dobbelen. Avoir le -: Aan de beurt zijn
om te spelen. A vous le -: Gij moet werpen ;
(fig. ) nu is 't woord aan u. -chargé, - pipe:
Valsche d. Tenir le - (de la conversation):
't Hoogste woord voeren. z. coup 5. Le en est jete : De teerling is geworpen, de kogel
is door de kerk. 2. Dominosteen. 3. Middelstuk (zuil). Draagsteen, stoel. Bos (blok).
4. Vingerhoed (- a coudre). Stootplaat
(zeilmaker).
De • • •, de • • •, des • • •, des...
voorv.: Ont-, of-, weg-, uit-. Etre de: Zich
er door weten te slaan (z . systême D). Wainbulation v.: Het rondloopen. Deambulatoire: Loop-, zwerf-. / m.: Zwerver.
(bouwk.) Omgang. Deambulement m. en
-uler onov .w . : (Het) rondzwalken . Debitchage m. en -er ov .w. : (Het) afnemen
van 't wagenkleed. Debaclage m.: Ontruiming (haven). Debacle v.: IJsgang,
't kruien. (f ig.) Val, plotselinge achteruitgang ; krach (- financUre). - de venire:
Hevige diarrhee. Debficlement m.: IJsopruiming . Debfieler ov .w . : Ontruimen
(haven; deur), van ijs ontdoen. / onov.w.
en se -: Kruien, losraken (rivier). Debfieleur m.: Havenopzichter voor de ontruiming. Debagoulage m., -er en -finer
onov.w.: (p la t ) (Het) uitflappen . / ov .w . :
Uitbraken (eten ; gemeene taal). Debagouleur, -ineur m.:Uitbraker.DebaillonFransch-Nederlandsch. I.
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ner ov .w. : Van een mondprop ontdoen.
- la presse: De vrijheid van drukpers in-,
herstellen.
Deballage m.: 1. Het ontpakken. Uitgepakte waren. Uitstalling (tijdelijk); vliegende winkel (vente au -). Marchand au
-: Koopman in een vliegenden winkel.
2. (plat) Het uitkleeden. - opbiechten.
Deballer ov .w. : Ont-; uitpakken (kist).
Uitstallen (waar). / se -: (plat) Zich uitkleeden. Opbiechten. Deballeur m.: Kermis-, marktkoopman. ; marskramer. Debandade v.: Algemeene verwarring, verwarde aftocht ; rommelzoo, janboel. A la
-: In het wild, in 't honderd. Debandement m . : Verstrooiing . Dêbander ov .w . :
Ontspannen (boog). In rust brengen (geweer ) . Den biinddoek afdoen (van de oogen).
Ontzwachtelen, 't verband afnemen van.
/ se -: Zich ontspannen (boog). De gelederen verlaten, zich verstrooien. Zachter
worden (weer). - les yeux : Zijn biinddoek
afnemen. - l'esprit: Zijn geest wat rust
gunnen. Debanquer ov .w. : (De bank)
doen springen. De roeidoften nemen uit.
/ onov.w.: (z e ev . ) Een bank verlaten.
Debaptisation v. en -iser (spr. -bati-)
ov .w. : 1. (Het) verdoopen. Je me ferais plutOt que de . . .: Ik word liever een Turk
dan . . . 2. Een anderen naam geven aan
(b.v. straat), naamverandering. J se -:
- aannemen. Debarbariser ov .w. : Beschaven . Debarber ov .w.: De bovengrondsche wortels afsnijden van. Debarbouillage m. en -er ov .w. : Het wasschen
(f ig. ) - uitwisschen. / se -: Zich reinigen.
(fig.) - uit de veriegenheid redden. Debarbouilloir m., -e v.: Groote chanddoek.
Debareadere m.: Los-, landingspiaats;
-steiger. Perron -; station van aankomst.
Debardage m. en -er ov .w. : (Het) lossen
(hout). - vervoeren (boomstammen). Debardeur m.: 1. Houtdrager, -losser. Sjouwer, boot-, dokwerker, havenarbeider. charbonnier: Kolensjouwer. 2. Man, vrouw
(-euse), die een costuum van houtdrager
aan heeft tijdens 't carnaval. Debarquê
z. -quer. Debarquement m.: 1. Lossen (waren), ontscheping (passagiers), uitstijgen (reizigers). Landing. Troupes de -:
Landingstroepen. Quai de -: Perron van
aankomst. 2. (fig.) 't In den steek laten ;
't over boord zetten ; 't afzetten. Debarquer
ov .w . : Lossen (waren), ontschepen. (f ig . )
Afzetten, over boord gooien (minister)); plotseling uit zijn betrekking jagen. / onov.w.:
Landen, aan wal gaan. Uitstijgen (rijtuig).
Il est fraichement -que: Hij is hier pas gevestigd. Un nouveau -que: Een nieuweling,
- pas aangekomene. Il fut arrete au -que:
Hij werd gearresteerd net toen hij uit den
trein stapte, - landde.
Debarras m . : 1. (f a m . ) Opruiming .
Il est parti , bon -! Hij is weg, dat lucht op!
2. Rommelkamer (cabinet de -). 3. Opruiming . Debarrasser ov .w . : Ontlasten ;
opruimen (kamer, tafel); opluchting geven
aan (maag) ; bevrijden van . Je suis debarrass6
de mon examen: Ik heb m. e. achter den rug.
- le plancher : Oprukken. / se - de : Zich
bevrijden -, - ontdoen van (kleed); - afmaken van (iem). - d'un ennemi: Zijn
vijand uit den weg ruimen.
17
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verschuldigde. Dêbitage m.: 't Verdeelen,
Dêbarrer ov.w.: Den slagboom -, gren- kappen (hout)). Debitant m., -e v.: Kleindel wegnemen van. Debat m.: 1. Besprehandelaar, -ster. Slijter (- de vins). Debiter
king. 2. Mondelinge behandeling, de deov.w.: 1. In 't klein verkoopen. Slijten. II
batten . 3. (Woorden )twist, -wisseling .
sail bien - sa marchandise : Hij weet zijn waar
Debater (spr.. -cur) m.: (Eng. ) Handig
goed aan den man te brengen. 2. Verspreispreker in 't debat. Debater ov.w.: Ontden, uitstrooien. 3. In stukken verdeelen,
zadelen (lastdier). Debatir ov.w.: 1. Afop lengte hakken (hout) ; tot platen zagen
breken. 2. De rijgdraden halen uit. Debat(marmer). - de l'ouvrage: Van een werk
tre ov.w.: 1. Bespreken, debatteeren over.
achtereenvolgens verschillende onderdeeTout debattu: Alles wel overwogen. - le
prix: Loven en bieden. Prix a -: Nader • len afwerken. 4. Aanvoeren, leveren (water, gas in een vasten tijd). 5. (f ig.) Voorovereen te komen prijs. C 'est une affaire a
dragen, „zeggen". Verkondigen (leugens).
- entre vous : Dat moet gij maar uitmaken.
6. In het debet inschrijven (post). Iem. re2. Redetwisten over. 3. Betwisten. / onov.
kening belasten met. Debiteur, -trice: 1.
w.: Overwegen. I se -: Bepraat -. Betwist
Schuldenaar, -ster. Compte -: Debetworden. Twisten. Tegenspartelen, zich
rekening. Solde -: Debet-saldo. (f ig.)
verzetten. (fig.) Heen en weer geslingerd
Je reste votre -: Ik ben u dank verschulworden; strijden. - contre -, dans la misere.
digd. Debitrice: Winkeljuffrouw die naar
Met de armoede kampen.
de kas leidt. 2. (v.: -teuse). Verspreider,
Debauchage m.: Overhaling om den
-ster (van nieuwtjes). - de phrases : Praatarbeid neer te leggen. Debauehe v.: 1.
jesmaker. Debiti/ : In 't debet te brengen.
Slemperij, overdaad. 2. Uitspatting, lieDebater ov.w.: (zeev.) Van de beting
derlijkheid, ontucht. 3. Slemppartij. Faire
doen (kabel). Deblai m.: Weg-, ontruiune petite -: Zich (aan jets fijns) te goed
ming. Weggraving. -s : Weggegraven aardoen. 4. (f ig.) Misbruik. - d'esprit: Uitde. Tracer en -: Uitgraven. Deblaiement
gelaten geestigheid. - de couleurs : Kleurz. deblaye . . . Dêblanchir ov.w.: De
overlading. Dêbauchê m.: Wellusteling,
korst wegnemen (van smeltend metaal).
zwelger. / bv.nw.: Liederlijk. Op den slechDeblatêration v.: Het uitvaren (tegen).
ten weg gebracht. Debauchee v.: SchaftDèblaterer onov .w.: Hevig uitvaren. Overtijd. 't Weggaan van 't werk. Debaucher
wegen. Deblaver ov.w.: 't Koren maaien
ov.w.: 1. Van zijn werk af-, tot staken
en afnemen van (een veld). Deblayage m.:
overhalen, van zijn plicht afhouden; afAfratelen (z. -ayer 2). Deblayement m.:
troonen (knecht). 2. Verleiden. Tot los't Opruimen, afgraven. 't Schoonvegen
bandigheid overhalen. 3. (grap) Uit zijn
(land). Travaux de -: Afgravings-, opbezigheden -, uit zijn sleur halen (voor geru im ingswerk . Deblayer ov .w . : 1. Weg-,
noegen). / se -: Tot losbandigheid verontruimen. Weggraven. - le terrain: 't T.
vallen. Elk. aftroggelen. Verstrooiing zoeeffenen ; (fig.) opruiming houden. 2. De
m.:
Verleider.
ken. Debauchem•
onbeduidende deelen (van zijn rol) snel
Debet (spr.. -be) m.: Achterstand. Metafdoen, om de belangrijke deelen des te
Ire en - un compte : Achterstand op een
krachtiger te doen uitkomen. (fig.) Snel
rekening doen ontstaan. Debeurrage m. en
voorlezen, - voordragen, afraffelen. 3.
-er ov.w.: (Het) ontboteren .
Schoonvegen (land) . Debleuir ov .w . : (1 eDebile en -ment: Zwak, tenger, krachg er ) Ontgroenen, „baren."
teloos. / m.: 1. Zwakzinnige. - psychique:
Dêblocage m. en -quer ov .w . : 1 . (Het )
Psychisch minderwaardige. 2. Verzwakte.
uitnemen en vervangen (van gekeerde let(f ig.) Zwakkeling . 116bilitant: V erzwakters). 2. (Het) omzetten. 3. Het vrijmaken
kend. Debilitation v.: Verzwakking. Devan den (spoor )weg . 4. Ontzetten (belegerde
bilitê v.: Zwak-, tengerheid. - mentale:
stad). Mbloquement m.: Ontzet.
Zwakz inn ighe id . Dêbiliter ov.w.: V erDêboire m.: Leelijke nasmaak. (fig. )
zwakken. / se -: Zwak worden. DêbilBittere terugslag, verdriet. Dêboisement
lardement m. en -er ov.w.: (Het) behakm. en -er ov.w.: (Het) ontbosschen. Enken. Debiller ov.w.: Uitspannen (jaagtreprise de -ement : Houtaankap. / se -:
paard). Dêbinage m.: Kwaadsprekerij,
Van
hout beroofd worden. Dêboitage m.:
afkamming . Debine v . : (p la t ) „Dalles " ,
't Losmaken uit den boekband. Dêboitegeldgebrek. Dëbiner onov.w.: Arm worment m . en -er ov .w . : (Het) ontwrichten ,
den. / ov.w.: Geen goed haar laten aan,
verstuiken. (Het) losmaken uit 't omslui„afkammen".Verraden, -klappen. tende. I se -: Uit het lid raken. Uit het
le truc: 't Verraden ; 't raden, 't begrijpen.
verband raken, losgaan. Miller a se - lee
/ se -: Elk. afkammen. 'm Smeren. Demtichoires: Zijn kaken uit 't lid gapen.
bineur m.: Onbarmhartig criticus, afDebomber ov.w . : Plat slaan. Debonder
kammer. Verrader.
ov.w.: De spon wegnemen uit (vat); de
Debit (spr.. -bi) m.: 1. Verkoop in 't
deur openzetten van, aflaten (vijver).
klein, af-, omzet. De bon -: Dat goeden
of se -: Zijn hart uitstorten.-sonceur aftrek vindt. Cela n'est pas de -, - n'a pas
qn: Iem. sterk doen afgaan. / onov.w.:
de -: Dat raakt men niet kwijt. 2. Zaakje,
Wegvloeien. Losbarsten (tranen). I se winkel. Staatswinkel van monopolie-arti(z. ov.w.): Ledigloopen . Uitstroomen .
kelen. Slijterij (- de yin (s), - de boisDêbondonner ov.w.: De spon afdoen van.
sons). 3. 't Hakken en verkoopen (groot
Debonnaire : Goedig, sullig. Louis le
stuk bout, vleesch). 4. Waterverval, afD-: Lodewijk de Vrome. -ment bw. Dêvloeiings-, afvoervermogen. Verbruik (gasbonnairete v.: Goedig-, sulligheid.
pit). Afgegeven arbeid ; vermogen; stroomDebonneter ov.w.: Ontkappen. / onsterkte. (nieuw) Vervoer. 5. (fig.) Voorov.w.: De uitgedroogde bloemkroon afDebet,
het
6.
dracht, manier van spreken.

517

Deboqueter-Debrayer

werpen. Deboqueter ov .w. : 't Paalwerk
wegbreken van.
Debord m.: 1. Overloop. - de bile:van gal. 2. Buitenste muntrand. 3. Zoom,
stootkant. 4. Buitenrand (weg), zoom.
Debordement m.: 1. Overstrooming. Uitstorting (gal). 2. (fig.) Inval. Stroom,
stortvloed (woorden). Uitbarsting (vreugde ). - des m ceurs : Verwildering der zeden.
3. Losbandig-, teugelloosheid; uitspattingen.
I. Deborder ov .w. : 1. Doen stroomen
over . 2. Den rand -, zoom afnemen. Van zijn
buitenhuid ontdoen (schip). De schooten
(van het zeil) vieren. 3. Van den oever,
- rand verwijderen. Uitbrengen (roeiriemen ) .
Afhouden (sloep); afstooten, afduwen.
Een ingestopt laken -; bed
-undrap;lit:
uittrekken. Get enfant est deborde : D. k. is
bloot gewoeld. Deborde! Zet af! 4. Steken
buiten, hangen over. 5. Overvleugelen,
-mannen, onder den voet loopen; (f ig.)
de baas zijn, overstelpen; breeder -, grooter
zijn dan. Etre -e par: Niet opkunnen tegen.
Deborde (par l'ouvrage) : Overstelpt (met
werkzaamheden).
H.Deborder onov .w .: 1 . Buiten zijn oevers
treden; overstroomen. Overloopen. La riviere est -dee : De r. staat buiten haar oevers.
La goutte qui fait - le vase : De droppel die
den emmer doet overloopen. 2. Overloopen
(gal). Tot een uitbarsting komen. -ant de
seve: Oerkrachtig. Joie -ante; Overdreven v.
Son c ceur -de : Zijn opgekropt gemoed komt
tot een uitbarsting. A cceur -de : Openhartig.
La chambre -de: De k. is overvol. 3. (fig.)
De overhand nemen. Homme -de (en mauvaises mceurs): Hoogst onzedelijk m. 4.
Den oever verlaten, van boord gaan. 5.
In menigte toestroomen. 6. Uitsteken, overhangen. 1 se -: Overloopen. -stroomen.
Verdringen (yolk). Zich bloot woelen. Zich
verwijderen (van schip). Zijn zoom, - rand
verliezen. - en invectives: In vervloekingen
losbarsten. - en vices : Zich aan ondeugden
overgeven.
Dëbordoir m.: Haal-, trekmes. Debosseler ov.w.: De deuken slaan uit. Debotte
m.: Oogenblik, waarop men de schoenen
uitdoet. Au -: Bij 't aankomen. Debotter
ov .w. : De laarzen uittrekken. Debouchage m.: Het openen, - ontkurken (flesch);
- ruimen (buis). Debouche m.: 1. Uitgang, -weg, monding. Heldere lucht. 2.
Afzetmarkt, -gebied (voor koopwaar). Debouchement m.: 1. z. -age. 2. z. debouche 1. Deboucher ov .w . : Openen , ontkurken; ruimen, doorsteken, schoon-; vrijmaken (doorgang). (Iem.) verstandiger
maken. / onov.w.: (Uit een engte) uitkomen. Uitmonden, -komen in, zich ontlasten in. Draaien in, uitkomen in (straat).
Debouchoir m.: Ploegstok. Ruimer. Opener (stopflesch).
Deboucler ov.w.: Losgespen. Den ring
afnemen van (varken). (fa m.) In vrijheid
stellen (gevangene). Openen (haven). De
krullen maken uit. Elle est tout -clee: De
krul is geheel uit heur haar. / se -: Los
-, uit de krul gaan. Debouilli m.: Kookproef . Mettre au - = Debouillir ov .w . : Aan
de kookproef onderwerpen. Debouillissage
m.: Kookproef. Deboule m. : 't Oogen-
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blik, dat het (wild) opspringt. Debouler
onov .w . : (f a m. ) Van boven naar beneden
rollen. Plotseling uitloopen (voetbal). - er
van doorgaan (wild). Deboulonnage, -nement m. en -ner ov.w.: (Het) losschroeven, - uit elk. nemen. (f ig.) (Het) naar de
laagte halen, - afkammen. Debouquement
m.: Het varen uit een engte. Debouquer
onov.w.: Uit een engte komen. Debourbement m. en -ber ov.w.: (Het) uitbaggeren. Uit de modder halen. Van modder
reinigen ; wasschen (erts). (Faire) - un
Poisson : Een visch spenen. (fig.) - qn:
Iem. uit de verlegenheid redden; - uit het
slijk halen. / se -: Zich uit de moeilijkheid redden.
Debourgeoiser ov.w.: De burgerlijke
gewoonten afleeren. / se -: Zijn - afleggen.
Debourrage, -ement m.: Het ontharen
(z. debourrer). Debourre-pipe (m y . --s) m . : Pijpuithaler.. Debourrer ov .w . :
Ontharen. Het vulsel halen uit. Den prop
halen uit ('t geweer). Leeghalen (pijp).
Ontbolsteren (iem.). Beginnen te dresseeren.
/ se -: Zijn pijp ledigen. Slanker worden.
(plantk.) Zich ontbolsteren. Debours of
-6 m.: Voor-, uitschot. Bijkomende on-.
kosten. Rentrer dans ses -s: Zijn verschotten terugkrijgen. Deboursement m. en
-ser ov .w . : (Het)) uitgeven . - voorschieten .
Debout bw.: Overeind, op de been,
staande. Op, niet te bed. Niet bedlegerig.
Levend. Mettre -: Overeind zetten; opjagen (dier). - la-dedans! Mannen, opstaan! - les avirons! Riemen op! Bois -:
H. dat bewerkt is recht op de richting der
vezels . Rester -: Blijven staan ; (f ig . )
zich niet willen buigen; niet willen knielen.
Laisser -: Laten staan. Etre —: (mensch)
Stlan; op zijn; (dier) staan; opzitten.
Ldsser -: Laten staan. Il dort -: Hij
slitapt, waar hij staat. z. Conte 1. Des
rat i ons qui ne tiennent pas -: Redenen, die
ge( n steek houden. Ca ne tient pas -: Dat
is nonsens. Le peuple est -: 't V. is onder
de wapens. -1 Sta op! Op! Mourir -: In
de uitoefening van zijn ambt -, midden in
zijn werk sterven. (handel) Passer -:
Zonder rechten te betalen doorgevoerd
worden. Magistrature -: Procureurs- en
advocaten-generaal en openbaar ministerie,
staande m. Se mettre -: (Rechtop) gaan
staan. Avoir le vent - z. bout 6.
Deboute m.: Ontzegging (eisch). Afgewezen eischer. Deboutement m. en -ter
ov.w.: (Het) ontzeggen, - afwijzen (eisch).
II a ete -te de sa demande : Zijn eisch is ontzegd. Deboutonner ov .w . : 1. Losknoopen .
- qn: Iem. kleeren -. Il est deboutonne
Zijn knoopen zijn los. Rire a venire deboutonne: Lachen dat iem. buik schudt. Manger a venire deboutonne : Schransen dat men
barst. 2. Den knop afnemen van (floret).
/ se -: Zijn kleeren losknoopen. Vrijuit
spreken, zijn hart uitstorten. Debraille
m.: Ongegeneerdheid. I bv.nw.: Met losse
kleeren, slordig; ongegeneerd. Debrailler
ov.w.: Ontblooten. / se -: Zijn goed losmaken. Zich versjouwen, een gemeen leven
leiden. Debraiser ov.w.: Van de gloeiende
kolen ontdoen. Debrancher ov.w.: Afstellen (radio). Debrayage m. en -er ov.
w.: 1. (Het) afschrappen (harpuis). 2.
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(Het) ontkoppelen, - uitschakelen (machinedeel) . Levier de -age: Ontkoppelingshefboom.
Pedale de -age : Koppelingspedaal.
Debredouiller ov.w.: Maken, dat iem.
slechts 66n punt krijgt (triktrakspel). (fig. )
Weer op de been helpen. / se -: Er weder
bovenop komen. Debridement m. en -der
ov .w . : 1. (Het) onttoomen . Sans -der: Zonder rusten, - eten, - oponthoud. Au -de : Bij
de aankomst. Appalls -des : Ontbreidelde
begeerten. - son breviaire ; - son discours :
z. b. -; z. t. afraffelen. Imagination -dee: Ongebreidelde verbeelding. Langue -dee: Losse
taal. Se - l' time: Vrijuit spreken. 2. (Het)
losmaken, - snijden. - une plaie: (Het)
een wond lospellen (zoodat de etter afvloeit), - openleggen. 3. (fig.) (Het) opruimen. Debris m.: Overschot, -blijfsel;
(brok )stukken ; scherven ; wrak ; puin ; wrakstukken .
Debrochage m . en -er ov .w . : 1. (Het )
losmaken (katerns van ingenaaid boek).
Volume -Me: Boek waarvan de bladen losraken. 2. (Het) afnemen van 't spit. Debrouillard m. en bv.nw.: (Iem.) die er
zich weet door te slaan, „toffe jongen".
Debrouille v.: Ontwarring. Debrouillernent m. en -ler ov.w.: (Het) ontwarren
(draad). - uit elk. halen (rekening). - uiteenzetten, - ophelderen (zaken). (Het) orde
brengen in (gedachten, chaos). Letterwijs
maken. I se -: Helder worden. Frisch (gelaatskleur). Ophelderen (trekken). Zich
er doorslaan. Initiatief bezitten. Een helderder inzicht krijgen. Cela se -era: Het zal
wet terecht komen. Debrouss (aill )age
m., -ement m . en - (aill )er ov .w . : (Het )
opruimen van 't (tropisch) kreupelhout.
(fig.) Uit 't ruwe bewerken. Debruteur m.
: Snijder.. Debrutir ov .w . en -issement
m.: (Het) snijden (diamant). (fig.) Uit
't ruwe bewerken; polijsten. Debucher onov .w. : Uit 't bosch komen (wild). / ov .w. :
- opjagen. (fig.) Opjagen. / m.: Het te
voorschijnkomen. Sonner le -: Blazen, dat
't hert opbreekt. Debusquement m. en
-quer ov.w.: (Het) verdrijven van den
vijand uit 't bosch; - uit zijn positie. qn (de son poste): lem. den voet lichten.
1 onov .w. : Plotseling te voorschijn komen.
Debut m.: 1. Eerste slag, - worp, - zet,
- scoot. 2. Eerste stap ; - werk ; - optreden ;
- genezing (arts). 11 n 'en est pas a son -:
Hij heeft dat meer bij de hand gehad. Faire
ses -s : Voor 't eerst optreden. 3. Begin.
Opening. Au -: Bij 't b. Des le -: Dadelijk
bij 't b. 4. Afstand van 't doel. Etre en beau
-: Voordeelig liggen (bal) ; (fig.) in een
gunst igen to estand verkeeren . Debutant m . :
Beginner, nieuweling. Tooneelspeler, die
voor 't eerst optreedt. Debuter onov.w.:
1. Uitslaan, -stooten, -zetten. 2. Zijn eerste
stap doen (in loopbaan), voor 't eerst optreden; - een werk leveren aan ; - in de wereld
verschijnen (- dans le monde); - iem. genezen. 3. Beginnen. - te praten. I ov .w. :
Van het doel afslaan.
Deci bw.: Aan deze zijde. -, dela: Aan
beide kanten, heen en weer. Etre assis jambe -, jambe dela: Schrijlings zitten. Au -,
en - de: Aan deze zijde van. Etre -, rester
en — de : Te kort schieten in. En - de 80
Ir . : Beneden de 80 frs. Il est reste bien en -
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de vous: Hij is ver bij u achtergebleven. /

vz.: Aan deze zijde van.
Decachetage, -etement m. en -eter
ov.w.: (Het) verbreken van 't zegel. / se
-: Opengaan (brief).
Decadaire : Tiendaagsch. Van een tijdperk van 10 dagen. In tien boeken. Decade
v.: Tiental, 10 stuks. Reeks van 10 boeken
(van Livius). - 10 dagen (Republ. kalender
1793). - 10 jaar.
Decadenasser ov..w.: 't Hangslot afnemen van. Decadence v.: 1. Verval, ontaarding. Etre en —: Vervallen. Epoque de
-: Tijdperk van verval (van kunsten en
wetenschappen). 2. Laatste eeuwen van 't
Romeinsche Keizerrijk. 3. De school der
decadente schrijvers. Decadent bv.nw.:
In verval gerakend. 1 m.: Decadent schrijver. L' ecole -e of les -s: Schrijvers (1880)
die voorwendden te behooren tot een tijdperk van kunstverval. Decadentisme m.:
Leer -, systeem der decadenten.
Decadi m.: Tiende dag van een Republ.
decade. Decaedre bv.nw. en m.: Tienvlakkig (lichaam).
Decafeination v . en -iner ov .w . : (Het )
cafeine-vrij maken. Decateine: Cafelne-vrij.
Decagonal: Tienzijdig. -hoekig. Waarvan een vlak tienhoekig is. Decagone m.:
Tienhoek . I bv.nw.: -ig . Decagramme m . :
Gewicht van 10 gram. Decagyne : Tienstijlig, -wijvig.
Decaissement m. en -ser ov.w.: (Het)
uitpakken. (Het) uit de bakken nemen
(planten). (Het) uitbetalen. Decalage m.:
Wegneming der stutten. (nieuw) Verschil
in appreciatie. Verplaatsing, opschuiving.
Afstandsverschil. Verschil in overeenstemming. Oorzaak van een tegenvaller. Decalcification v. en -fier ov .w. : (Het) ontkalken. / se -: Zijn kalkbestanddeelen verliezen. Decalcomanie v.: Aftrek-, overdrukplaatje. Decaler ov.w.: De stutten
wegnemen van onder. (nieuw) Opschuiven, verplaatsen. La vie est decalee par
rapport au soleil: Er is een gaping ontstaan
tusschen het leven en den zonnetijd.
Decalitre m.: Maat van 10 liter. (plat)
Kachelpijp, hooge hoed. Decalogue m.:
De tien geboden.
Decalotter ov .w. : Van boven ontblooten.
Decalque m.: Tegen-, over-, afdruk. (fig. )
Slaafsche navolging, preciese weergave.
Decalquer ov.w.: 1. Een tegenafdruk maken van. Papier a -: Calqueerpapier. 2.
Naapen.
Decameron m.: Decamerone (verhalen
van Boccacio). Decametre m.: Maat -.
Meetketting van 10 meter.
Decampement m.: Het opbreken van
't kamp. Deeamper onov .w. : 1. De legerplaats opbreken. 2. (fig., fam.) Zijn biezen
pakken.
Decanailler ov.w.: Uit 't plebs opheffen,
van zijn proletenmanieren ontdoen.
Decanal : Van een deken. Decanat m.:
Dekenschap. Decandre : (plantk.) Tienhelmig, -mannig. Decandrie v.: Klasse
der tienhelmigen.
Decaniller onov .w . : (p la t) Opdonderen.
Decantage m . , -ation v . en -er ov .w . :
(Het) langzaam afgieten, - klaren.(Het) tot
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klaarheid of rust doen komen. Bassin de
-ation : Klaarpan. Carafe a -er : Klaarkan.
Decanteur m.: Afgiettoestel . Decapage m.:
't Afbijten, - blank maken (metaal). Dêcapant m.: Bijtmiddel. Decapelage m. en
-ler ov .w . : (Het) aftuigen . Decaper ov .w . :
Afbijten, blank maken (metalen vlak). I
Met bijtende stof schoonmaken (wond).
onov .w.: Een kaap omvaren en 't ruime
sop kiezen. Decapeur m.: Metaalreiniger.
Decapitation v.: Onthoofding. Decapite
m.: Onthoofde. - parlant: Sprekend hoofd
(op een tafeltje); kereltje met een waterhoofd . Decapiter ov .w . : Onthoofden . Het
bovenste deel afnemen van. (f ig.) Van zijn
waardigheid berooven, „kleineeren".
Decapode: Tienpootig. / m.: - schaaldier.
Decapole v.: Tienstedenbond, - gebied.
Dicapotable: Met afneembaren kap
(auto). Dicapoter ov .w. : Den kap afnemen van. Decapsuler ov .w. : Van de
capsule ontdoen. Decarbonater ov .w. en
-ation v.: (scheik.) (Het) van koolzuur
ontdoen. Ecumes de -ation: Schuim. Decarbonisation v . en -iser ov .w . : ( Het )
ontkolen. I se -: Zijn koolstof verliezen.
Decarburation v. en -er ov.w.: (scheik.)
(Het) van de overtollige koolwaterstoffen
ontdoen. Dicareasser (se): Zich kapot
werken. Dicardinaliser ov .w . : Van de
lijst der kardinalen schrappen. Decarimer
(se): Het vasten doen ophouden door vleesch
te eten. (f ig.) Het er eens van nemen.
Dicarnisation v.: Afneming der weeke
vleeschdeelen. Decarrelage m. en -ler
ov .w.: (Het) opbreken der vloersteenen.
Decartonner ov .w.: De kartonnen band
afnemen van. Dicaser ov .w.: Uit een vak
nemen . (f ig. ) Wegjagen .
Dicastire m.: Maat van 10 kubieke
meters. Decalstye bv.nw. en m.: (Rij) met
10 zuilen. Decasyllabe bv,nw. en m.:
Tienlettergrepig (vers). Dicasyllabique:
Tienlettergrepig. Decathlon m.: Tienkamp.
Decatholiciser ov .w . : Onkatholiek maken. Decati : Krimpvrij. (f ig.) Verlept,
afgetakeld . Decatir ov .w . : 1. Krimpvrij
maken. 2. (f ig. ; plat) Verflensen, doen
verleppen. / se -: Aftakelen. Decatissage
m.: 't Krimpvrij maken. Dicatisseur m.:
Krimpmachine.
Decauville m.: Verplaatsbare smalspoorweg .
Decavage m.: Ruine. Decave m.: Tem.
die alles verloren heeft. / bv.nw.: Platzak. „Op", aan lager wal. Dicaver ov.
w.: (spel) Alles afwinnen (hetgeen de
speler voor zich heeft liggen).
Decide m.: Overledene. Decider onov.
w . : Overlijden . Deceindre ov .w . : Losmaken, afdoen. Decelable: Aantoonbaar.
Decilement m.: Openbaarmaking. Verraad . Deceler ov .w . : Openbaarmaken .
Aantoonen. Verraden, aan 't Licht brengen.
(scheik.) De aanwezigheid aantoonen van.
/ se -: Ontdekt -, verraden worden. Zich
verraden.
Dice m.: Decius.
Decembre (spr. -an-) m.: December.
(dichtk.) Winter. Dicembrisade v.:
(gesch.) December-achtervolging (1851).
Decemment : Betamelijk. Welstaanshalve, met fatsoen . Red elijkerwijs.

522

Dicemvir (spr . -semm-) m.: Tienman
(te Rome). Decemviral (spr . -semm-):
Van de Tienmannen. Decemvirat (spr.
-semm-) m.: Waardigheid -, ambt van Tienman .
Decence v.: Fatsoen, welvoeglijk-. Eerbaar-, zedelijkheid.
Decennal (spr. -sènal): Tienjaarlijksch,
-jarig. Om de tien jaar wederkeerend. Van
de laatste 10 jaar. Decennales (spr. -sin-)
v .mv .: Feest ter herdenking van de tienjarige regeering der keizers (Rome).
Decent: Fatsoenlijk, welvoeglijk. Eerbaar. Normaal ontwikkeld.
Dicentralisateur, -trice : Dat de opeenhooping van macht in 66n plaats bestrijdt. Decentralisation v. en -iser ov.
w.: (Het) onafhankelijker maken der deelen van den staat. (Het) afvoeren van de
macht van 't middelpunt. Decentrement
m.: Verstelbaarheid (objectiefplaatje). Decentrer ov .w.: Onregelmatig maken. Jumelles -ées: Kijker met verschillend middelpunt in de lenzen der glazen, stereoscoopkijker.
Deception v.: 1. Teleurstelling, ontnuchtering. Eprouver une -: Teleurgesteld
zijn . 2. (o u d) Bedrog. Dicercler ov .w . :
De hoepels afnemen van. Diciribration
v. en -brer ov .w. : (Het) uitnemen van
de hersenen. Decerner ov .w. : Toekennen,
verleenen (eer, belooning) . Bevelen , eischen ;
uitvaardigen (bevel). Weis m.: Overlijden, flood; sterfgeval (cas de -). Decesser
onov .w.: (vo lk) Ophouden.
Decevable : (oud) Gemakkelijk te bedriegen . Decevant : Bedrieglijk, misleidead . Die tegenvalt, teleurstellend. Decevoir ov.w.: 1. Bedriegen (door schijn).
2. Teleurstellen, ontnuchteren. Un geste
deo: 'n Mismoedig g. Dechainement m.:
't Loslaten (fig.) Losbarsting; ontketening; woeden (wind). - de cris: Woest
getier. Dechainer ov .w. : 1. Van den ketting doen. 2. (fig.) Loslaten, ontketenen.
Les cuivres dêchaines: De koperen instrumenten, die losbarsten. Le liable est c16chain6: De duivel is los. Il est dechaine:
Hij is door het dolle heen. - contre: Ophitsen tegen. / se -: Zich bevrijden. (f ig. )
Uitvaren, razen. Losbarsten (wind). Dechalement m . en -er onov .w . : (Het )
droogloopen (strand). (Het) terugloopen
(getij) . (Het) op 't droge komen (schip).
La mer dechale: De z. laat het strand droog.
Diehant m.: (muz.) Discantus (vereeniging van twee melodieen in het Gregoriaansch kerkgezang) . Dechanter onov .w.:
(muz .) In den discantus zingen. (f ig.) Een
toontje lager zingen. Dechaper ov .w . : Het
hemd afnemen van (gietvorm). Dichaperonner ov .w.: Den kap afnemen van. Dechard m . : (v o l k ) Arme drommel.
Decharge v.: 1. Lossing. Faire la - de:
Lossen. 2. Losbranding, het lossen (wapen);
schot. A ma - it riposta: Toen ik geschoten
had, antwoordde hij. 3. Ontlading (electriciteit). 4. Het ontlasten (van druk, van
examenmoeilijkheden). Gewelfboog. Dwarsstang. 5. Verlichting, (gedeeltelijke) ontheffing (belasting). (f i g.) - du c ceur,,
de la conscience: Opluchting. 6. Rechtvaardiging. Temoin a -- : Getuige ten
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gunste van den beschuldigde. 7. Kwijting, vrijstelling, ontslag. Kwitantie. Ontvangbewijs, uitleenbriefje (bibliotheek).
Porter en -: Als ontvangen boeken, in
mindering brengen. - de livraison : Leveringsbewijs. Signature de -: Afteekening
voor ontvangst. 8. Rommelkamer (chambre -,
piece de -). 9. Vuilnis-, puinbewaarplaats
(lieu de -). - publique: (Asch)belt. 10.
Afwatering. Tuyau de -: Afvoerbuis. de venire : Hevige ontlasting. 11. Het afgeven (kleur). 12. (drukk.) Smetvel. 13.
Verlaat (van molen). Dechargement m.:
Lossing, het ontladen. Dechargeoir m.:
Afwatering. Weversboom.
Dêcharger ov.w.: 1. Afladen, den last
afnemen van, lossen. 2. Losbranden, afschieten (wapen)) . Ontladen (wapen)) . (f a m . )
- un coup de baton : Een stokslag geven.
3. Ontladen (electrische batterij). 1. Ontlasten. - un navire : Een schip lossen door
de lading over boord te zetten. 5. Ontslaan
(verplichting), ontheffen. - sa conscience,
- son cceur: Zijn hart luchten. 6. Verminderen (met). - d'une accusation : Van een
heschuldiging ontslaan. Ces temoins vous
déchargent : D. g. pleiten ten gunste van u.
7. Kwijtschelden, vrijstellen van. - la
feuille d'un messager: Het boek van een
bode afteekenen t - un compte d'un article:
Een post op een rekening doorhalen.- un
compte : Een rekening kwiteeren. 8. Ledigen,
laten wegloopen. - le venire; - l'estomac:
D. b. -; de. m. ontlasten.- sa rate , - sa bile:
Zijn toorn luchten. 9. Afgeven; uitloopen
(kleur). 10. (drukk.) (Smetvellen) doordraaien. Op kleur brengen (kleur). / se -:
Zich ontlasten. Afgaan (geweer). Afgeven
(stof). - de : Zich vrijmaken van; - kwijten
van. - de qch sur qn : lets aan iem. overlaten, - op iem. schuiven. Deehargeur
m.: Losser. Afneemwals. Ontlader (electriciteit). - de wagon : Wagonkipper.
Decharne : Uitgemergeld, mager. Dor,
droog. Onvruchtbaar (grond). Deeharner
ov.w.: Het vleesch wegnemen van. Vermageren. I se -: Mager worden. Dechassê m.: Zijpas (naar links). Dechasser onov.w.: Een pas naar links doen. / ov.w.:
Uitdrijven. Dechaumage m. en -er ov.
w.: (Het) onderploegen der stoppels. Deehaumeur m., -meuse v.: Stoppelploeg.
Dêchaussage m. en -ement m.: Ontblooting (bovenwortels). Het blootleggen
(muur, tandworter1). Dechausser ov .w .:
1. Uittrekken (schoenen en kousen), ontschoeien. Ne pas e
' tre digne de - qn: Niet
waard zijn voor iem. de schoenriemen los te
maken. z. earme 1. 2. Van onder blootleggen (muur, boom, tandwortel). I se -:
Zijn schoenen uittrekken . B loot komen (z . 2) .
Losgaan (tand). Dechaussoir m.: Tandvleeschneerdrukker . Dechaussures v .mv . :
Krabbels in den grond door wolvenpooten
gemaakt . Dêchaux m . : (o u d ) Barrevoeter .
Dêche v
V. : (plat) Geldverlegenheid .
„Dalles". Battre la -: In dalles
-noire:
zitten. Deeheance v. : Vervallenverklaring; afzwering (vorst). (Zedelijk) verval
(mensch), achteruitgang. (recht). Verlies
(v. e. recht), ontzetting (uit macht, ambt,
Kamerlidschap). - paternelle : Ontzetting
uit de ouderlijke macht. Dêchet m. :
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Waarde-, gewichtsvermindering ; (handel)
stille uitslag. Afval (stof, vleesch). (drukk.) Misdruk, inschiet. Vermindering, daling . (s choo 1) Achterblijvers . Tegenvaller .
Decheux : (p la t) Straatarm. Decheveler
z . keheveler. Dechevétrer ov .w . : Van
den ha aster ontdoen. Dêcheviller ov.w.:
De pinnen wegnemen uit.
Dêchiffonner ov.w.: De kreukels doen
uit. Dêchiffrable: Ontcijferbaar. Dechiffrage m.: Het van 't blad spelen, - zingen.
Morceau de -: Oefening voor prima vista
spel, - zang. Avoir le sens du -: Gemakkelijk
van 't blad spelen, - zingen. Dêchiffrement
m . : Ontcijfering . Dêchiffrer ov .w . : 1.
Ontcijferen. Van 't blad spelen, - zingen.
Een partituur lezen, op de p. volgen.
2. Cursorisch lezen. 3. (f ig.) ('t Karakter)
doorgronden (van). Oplossen (raadsel).
Dêchiffreur m.: Ontcijferaar (schrift).
Oplosser (raadsel). (m u z.) Hij die van
't blad speelt, - zingt. Dechiquetage m.:
Uitrafeling. Art du -: Kerbschnitt. Dechiqueter ov.w.: 1. In strookjes scheuren,
- knippen, uitrafelen. Feuille dechiquetee:
Gekorven blad. Cote dechiquetee: Ontwikkelde kustlijn. 2. Onhandig voorsnijden.
3. Tot in de kleinste bijzonderheden uiteenhalen. Style -te : S. met korte zinnetjes.
Dechiqueture v.: Kerf, insnede, scheur.
Insnijding (kust).
Dechirage m.: Het sloopen (schip), uit elk. slaan (vlot). Dêchirant: Hartverscheurend. Rauw (hoest). Dêchirement
m.: (ontleedk.) Verscheuring. Scheuring
(kleed ) . (f i g. ) Hartzeer (- de cceur). -s
d'entrailles : Snijdende ingewandspijnen.
Des -s: Zelfstrijd ; inwendige verdeeldheden. Dechirer ov.w.: Ver-, of -, (open)scheuren. Open-, vaneenrijten. Sloopen
(schip b.v.). Openrijten (wond). Afbijten
(patroon). (dic htk.) Doorklieven. Il est
tout dechire: Zijn kleeren zijn in flarden.
(fig.) - tous les voiles : De waarheid blootleggen. (f ig . ) - la toile: Onregelmatige
salvo's afgeven. - les contrats; - les traites:
Overeenkomsten -; verdragen met voeten
treden. - qn a belles dents, - la reputation
de qn : Iem. goeden naam bekladden. z.
ehien 1. Il dechire la main qui le nourrit:
Hij mishandelt zijn weldoener. Ces douleurs
dechirent les entrailles: Die pijnen rijten de
ingewanden vaneen. - le cceur a qn : Iem.
door 't hart snijden. Cri qui dechire le cceur:
K. die door merg en been gaat. Vous me
dechirez les oreilles: Gij maakt een oorverdoovend leven. La toux dechire sa poitrine:
Door 't vele hoesten rijt zijn borst vaneen.
Un pays dechire de factions : Een door partijen
geteisterd land. Dechire de remords: Door
wroeging gekweld. Natures -ees : Problematische n. / se -: Verscheurd worden. Zich
-. Elk. verscheuren. Elk. hevig belasteren.
Knappen, kraken. (f ig. ) Breken, bloeden
(hart). Dechireur m.: Slooper. Dechirure
v.: Scheur. 't Scheuren. Dëchloruration
V. en -urer ov.w .: (Het) ontchlooren (door
geen zout te eten).
Dechoir onov .w . : 1. Vervallen . Roi
dechu : Gevallen k. Declarer dechu du trane:
Van den troon vervallen verklaren. (k e r k)
Dechu : Gevallen. 2. - de qch : lets verliezen. Etre dechu d'un droit: Een recht ver-
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Dechouer-Declie

beurd hebben. 3. Achteruitgaan, verminderen. Dechu: Vervallen, achteruitgegaan.
Dechouer ov .w. : Weer vlot maken. Deehristianisation v . en -iser ov .w . : (Het )
ontkerstenen. / se -: Ophouden Christen
te zijn. Dechu z. dechoir. / m.: „Vervallen grootheid."
Dêci m . : (y olk) Maat je (wijn ) . Declare
I m.: Maat van een tiende are.
Decide : Vastberaden , flunk . Beslist .
Chose -e : Beklonken z. Preference -e :
Stellige voorkeur. Decidement : Zeker,
beslist, vast. Voor goed. Waarlijk, waarachtig. Decider ov .w . : 1. Beslechten, beslissen, een einde maken aan. 2. - qn a:
Iem. overhalen om. Celle raison le decide:
D. r. is beslissend voor hem. 3. Besluiten
tot; bepalen. / onov.w.: 1. - de qch: Uitspraak doen in, beslissen over lets. La suite
en dëcidera: De uitkomst zal 't leeren. 2.
-de, - sur qch : Zich een oordeel aanmatigen
over iets. / se -: Beslist worden. - ei:
Het besluit nemen om. - pour, - en faveur
de: Zich verklaren ten gunste van; kiezen.
- entre: Uitmaken wat de beste is. Il ne se
decide pas facilement: Hij neemt niet gemakkelijk een besluit. Decidu: (plantk.)
Afvallend.
Decigramme m.: Tiende gram. Decilitre m.: Tiende liter.
Deaner ov.w.: 1. De toegenaaide oogleden (van een valk) openen. 2. (fig.)
a qn : Iem. de oogen openen. 1 se -lesgux -:
Opengaan (oogen).
Decimable : Tiendplichtig . Decimage
m. z. -ation. Decimal : Tiendeelig, -tallig. Decimale v.: Tiendeelige breuk, decimaal. Varier d'une -: Een tiende verschillen. Varier d'une deuxiéme -: Een honderdste v. Decimalisation v. en -iser
ov .w.: Tiendeelig maken (den tijd). (Het)
gebruiken van de tiendeelige bibliographische indeeling. Deettnaliste m. : Voorstander van de tiendeelige indeeling. Decimane : Tiendaagsch. Decimateur m.:
Tiendheer. Decimation v.: Straf, waarbij
de Romeinen van de tien mannen 66n door
't lot lieten aanwijzen dien zij doodden.
Mame v.: Tiendrecht van de geestelijke
goederen voor den koning. / m.: Tiende
deel van een franc. Tien opcenten op de
belasting. - de guerre : Oorlogsbelasting
(van 10 opcenten). - sur les spectacles:
Schouwburgbelasting. Condamner aux doubles -s: Veroordeelen tot de (dubbele)
boete van 20 p.c. Decimer ov .w . : 1. Straffen door een op tien mannen te dooden (z.
-ation ). 2. (f i g . ) Wegmaa ien , dunnen ,
ontvolken. Decimetre m.: Tiende meter.
Double -: „Houten centimeter," opvouwbare maatstok. Decimo (spr.. de-si-): Ten
tiende.
Deeintrage, -ement m . en -er ov .w . :
(Het) wegnemen der houten bogen. Deeintroir m . : Bikhamer . Dearer ov .w . : De
was afdoen van. Decisif : 1. Beslissend. 2.
Vastberaden. Aanmatigend. Decision v.:
Beslissing, uitspraak. Besluit. 2. Beslistheid. Avec -: Vastberaden. Decisionnaire
m.: Iem., die stoutweg over alles oordeelt.
Decisivement : Op beslissende wijze. Decisoire : Beslissend. (recht) Serment -:
Zuiveringseed .
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Decistêre m.: Tiende stere.
Decivilise m.: Verwilderde.
Deck-tennis m.: Pingpong op de boot.
Declamateur m.: 1. Kunstig spreker,
geoefend redenaar, - voordrager. 2. Woordenkramer. I bv.nw.: Hoogdravend. Declamation v.: 1. Voordracht. Het voordragen. 2. Gezwollen voordracht, zinledige
woordenpraal. Tomber dans la -: Bombast verkoopen. 3. Luid vertoog . Declamatoire : Hoogdravend, vol bombast, gezwollen . Deelamer ov .w . : Voordragen . / onov .
w.: Uitvaren. Een betoog houden (tegen).
Declanch . . . z. declench .. .
Declarable : Verklaarbaar. . Declarant
m.: (recht) Verklarende. Declarateur m.:
Verklaarder. Declaratif : Die verklaring
geeft van, verklarend. Dat de gedachte
uitdrukt. Jugement - de decês: Vonnis
waarbij het overlijden wordt vastgesteld.
Declaration v.: 1. Openlegging. 2. Verklaring, betuiging, Aangifte, opgave.
Liefdesverklaring. Faire la - de : Verklaren ; aangifte doen van. - de -, en douane;
Douaneverklaring. - de valeur: Waardeaangifte . Declaratoire : Dat de verklaring
in rechten van een feit bevat. Sentence -:
Vonnis van rechtsverklaring. Declare : Verklaard ; openlijke (strijd). Aangegeven
(waarde). (geneesk.) Erkend. Declarer
ov .w . : 1. Openbaren , -leggen . 2. Verkla ren, betuigen. Aangifte doen van, aangeven
(op stadhuis). Vermelden (een editie).
Openbaar maken. Uitspreken, verklaren
(rechtbank). Aangeven (brief met geld).
Aangeven, aanbrengen (misdadiger). Aangeven (waren bij douane). Uitspreken (faillissement ) . / se -: Zijn gevoelens -, meening
openbaren, uitkomen voor. Zijn liefde -.
Zich verklaren (voor, tegen). Zich keeren
(tegen) . Zich uiten . U itbreken (ziekte ) .
Uitbarsten (brand). Losbarsten (onweer).
Zijn ziel blootleggen. Zich aangeven (schuldige) ; zeggen „dat men 't gedaan heeft."
- le partisan de qn: Zich voor iem. verklaren. - en faillite: Zich failliet verklaren.
Déclassé m.: Iem. die beneden zijn
stand geraakt is. / bv.nw. z. -ser. Deelassement m. en -ser ov .w . : 1 . (Het ) schrappen van de lijsten eener lichting. - van de
voorraadstaten. (Het) buiten mededinging
stellen. 2. (IWet) vernietigen van 't standsverschil. Un individu déclassé : Een man,
die beneden zijn stand geraakt is. 3. (Het)
niet onderhouden der vestingwerken. Ville
declassëe. 4. (Het) doen verminderen in
waarde. Maatschappelijke achteruitgang.
-ment du capital, - de la rente: Waardevermindering. V aleurs -6es: Waardelooze effecten. / se -: Uit zijn stand raken. Declaveter ov .w . : Losspie en .
Declenchement m . en -er ov .w . : (Het )
oplichten der deurklink. (Het) doen afloopen (machine, wekker), - door een slagveer in beweging te brengen. (Het) uitkoppelen. (g eneesk.) (Het) doen uitbarsten (z iekte ) . (t a a lk . ) (Het ) losmaken
(achtervoegsel). (Het) gaande maken. Inzetten (aanval). / se -: Losgaan, afloopen.
Automatisch te voorschijn komen. Ingezet
worden (aanval). In werking komen. l'epaule: Zijn schouder verrekken. Declencheur m.: Ontspanner, drukker. Declie
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Devlin-D6compter

(spr. -klik) m.: Slagveer, drukker (uur-

werk). Uitkoppeltoestel. Druk op een knop.
Rouage a -: Palrad. Pousser le - de, appuyer sur le -: Op 't knopje drukken. automatique: Selftimer. Faire jouer son -:
Kieken.
Deelin m.: 1. Daling, 't ten einde loopen. Le soleil est a son -: De zon daalt.
Le - de la lune: Het laatste stadium v. d.
m. Le - de rage: De avond des levens.
Pencher vers son -, etre sur son -: Aan 't
afnemen zijn, ter kimme neigen; aftakelen.
2. Vermindering, achteruitgang, kwijning;
't afnemen (koorts). 3. Slagveer (geweer).
Declinable : (Ver )buigbaar. . Declinaison
v.: 1. Boogsafstand (ster) tot de evennachtslijn. 2. Miswijzing (kompas). 3.
Verbuiging. Declinant: Afnemend. Mennateur m.: Landmeterskompas. Dêclinatoire bv.nw.: 1. (recht) Wrakend.
Mogen -: Wrakingsmiddel. 2. Dat dient
om de miswijzing te meten. / m.: 1. Acte
van wraking (- d'incompêtence). 2. Landmeterskompas . Wenner onov .w . : 1. Afwijken (muur, ster, magneet), declinatie
hebben (ster ) ; hellen . (p lantk. ) -fine:
Benedenwaarts gebogen. 2. Dalen, onder-,
achteruitgaan (z. (Wenn 1 en 2). Le malade decline: D. z. wordt minder. 3. Miswijzen. I ov.w.: 1. Verbuigen (woord). 2.
Opgeven (naam). Il ne sail pas - son nom:
Hij kan niet tot tien tellen. - son idenlile:
Naam, beroep en woonplaats opgeven. 3.
(recht) Wraken. 4. Afwijzen (eer, aanbod), bedanken voor (uitnoodiging). / se
-: Verbogen worden. Declinomêtre m. :
Declinatiekompas.
Decliquer ov .w. : (De slagveer) doen afgaan om 't werktuig in beweging te brengen, - losmaken. Decliquetage m., -eter
ov.w.: 't (De slagveer) losmaken, om
draaiing van 't rad in tegenovergestelde
richting toe te staan. Deelive : Schuin,
hellend (en -). Laag. Declivite v.: Helling, glooiing.
Decloitrer ov.w.: Uit het klooster halen.
/ se -: - gaan. Declore en -clOturer ov.
w.: Een heining wegnemen van. Declouer
ov.w.: 1. De spijkers trekken uit ; openmaken (kist). 2. Opnemen (tapijt). 3.
(grap) Uit den lommerd halen. / se -:
Losgaan. Decochement m. en -er ov.w.:
(Het) afschieten. (Het) snel werpen. (Het)
naar 't hoofd werpen (scherpen zet). - un
compliment a qn : Op den man of iem. prijzen. - un trait a qn: Iem. een steek onder
water geven. Deeoconnage m. en -ner
ov.w.: (Het) losmaken der cocons. Decoete m.: Afkooksel. Decoction v.: Het
afkoken. Afkooksel. (grap) - de coups
de baton: Rammeling. Dècodage m. en
-coder ov.w.: (Het) ontcijferen der telegrammen in codetaal. Decognoir m.:
(drukk.) Kooi. Decoheration v. en -er
ov .w . : (Het) ontkoppelen van den coherer.
Ditcohereur m.: Klepel (van een coherer).
Deeoiffer ov.w.: 1. Het hoofddeksel afzetten. - afslaan. De capsule afnemen van,
ontkurken (flesch). Van 't kapje ontdoen
(vuurpijl). Den kap afnemen (van molen).
2. De haren in de war brengen. I se -: Zijn
hoed afzetten. De haren losmaken (naar
bed gaan). (fig.) Genezen worden van een
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blinde vereering voor. Decolerer onov .w . :
Uitrazen. Ne pas -: Woedend blijven.
Decollage m.: 't Afgaan -, 't loskomen
van den grond. Decollation v. : (o u d) Onthoofding. (heelk.) Scheiding van 't hoofd
van den romp. Mcollement m.: Het losgaan . Scheid ing (weefsels ) , loslating . Decoller ov .w . : 1. Onthoofden . Den kop afsnij den. Afslaan. Oreilles decollees: Ver van 't
hoofd staande ooren. 2. (Het gelijmde) losmaken. Scheiden. Van den band afbrengen
(bal). Affiche -ee : Affiche dat loslaat. 3.
(y olk) Scheiden . / onov .w . : Loslaten .
Loskomen, opstijgen, starten (vliegtuig).
Aftrekken. 1 se -: Losgaan. Zich afscheiden. Zijn bal van den band afbrengen.
(fa m . ) Ca se decolle : Het gaat mis.
Décolletage m.: Ontblooting. Ontbloote
plek. Zeer lage hals. 't Afsnijden der koppen (biet). Décolleté m.: Bloote hals. Te
groote vrijheid (praatjes). Deeolleter ov.
w.: Laag uitsnijden (kleed). - ontblooten.
Rug, borst, schouders ontblooten (vrouw).
De wreef vrijlaten (schoen). Op een draaibank bewerken. Des propos -letes : Ongegeneerde praatjes. / se -: Hals en borst ontblooten.
D6colleur m.: Kabeljauwschoonmaker.
D6colorant by .nw. en m.: Ontkleurend.
-kleuringsmiddel. Decoloration v. en -er
ov .w. : (Het) ontkleuren, verschieten, bleek
maken ; kiaren (van suiker). (fig.) (Het)
ontnemen van den levendigen vorm, flets
en levenloos maken. / se -: Verschieten.
Van kleur veranderen. Decolore: Bleek;
verschoten; kleurloos (stijl) ; saai (leven).
Decolorimêtre m. : Ontkleuringsmeter .
Dêcombant: Nederhangend. D6combrer
ov.w.: (Het hinderlijke) opruimen van.
Dêcombres m. my .: Puin, afbraak. Decommander ov .w . : Afbestellen , afzeggen .
/ se -: 't Afzeggen, 't laten afweten (maaltijd , samenkomst ) . Decompleter ov .w . :
Incompleet maken, schenden.
Decomposable : Ontleedbaar. Deeomposant bv.nw. en m.: Ontbindend (middel). Decompose : Ontbonden. Ontsteld
(gelaat). Meervoudig samengesteld. Decomposer ov .w . : 1. Ontbinden, -leden .
2. Ontbinden, doen bederven (plant, dier).
3. Verwringen (gelaatstrekken), doen ontstellen. 4. Ontleden (beweging, gedachte,
zin), ontbinden (in factoren). 5. Uit elk.
nemen. / se -: Ontbonden -. Verdeeld
worden, - zijn; samengesteld zijn. BederYen, rotten. Tot ontbinding overgaan
(lijk, taal, rijk). Een hevige ontsteltenis
verraden (gelaat). Decomposition v.: 1.
Ontbinding, ontleding . 2. Bederf,, rotting.
3. Ontbinding (rijk, taal). 4. Verwringing
(gelaat). 5. Ontleding (gedachte, zin).
Decompression v.: Ontspanning. Decomprimer ov .w. : Ontspannen .
Decompte (spr. -con-) m.: 1. Aftrek,
korting. Faire le - de: Aftrekken; rekening
houden met (tegenvallers). Trouver du -:
Minder ontvangen dan men dacht; (f ig.)
bedrogen uitkomen. 2. Be-, afrekening.
D6compte m. : Tegenvaller. Decompter
(spr. -con-) ov .w . : 1. Aftrekken, korten .
2. Afrekenen, in rekening brengen . (s p el)
De gewonnen punten uitdoen. / onov.w.:
Van slag zijn (uurwerk). (fig.) Minder
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Deconcertant-Decouvert

hooge eischen (moeten) stellen; zijn verwachtingen moeten verminderen.
Deconcertant : Verbijsterend. Deconcertement m. : Verbijstering. Deconeerter
ov .w . : 1. In de war brengen. 2. Verlegen
maken; van zijn stuk brengen, verbijsteren.
/ se -: In de war -, van zijn stuk raken .
Deeonfès (spr. -fess): Zonder biecht. Iem.
die niet gebiecht heeft. Dêeonfire ov .w . :
(o u d ) In de pan hakken . (gr a p) Den mond
snoeren. D6confit : In staat van faillissement. Ontdaan. Dêeonfiture v . 1 . Volkomen nederlaag. 2. - ondergang, val ; krach.
Staking van betaling. Il est en -: Hij is
in staat van faillissement. Mconfort m. :
(o u d) Ontmoediging . Deconforter ov .w . :
(oud) Den moed benemen. / se -: - verliezen .
Decongêlation v. en -eler ov .w . : (Het))
ontdooien (wat bevroren is). Decongestif
Tegen congestie, - hevigen bloedaandrang.
Decongestion v.: Ontlasting, wegneming
van het overdadige. Decongestionnant by.
nw. en m. : Congestie verdrijvend (middel).
Deeongestionner ov .w . : Congestie verminderen in. (f ig.) Ontlasten (v. toestroomende bevolking). D6connecter ov .w . : Afschakelen . Deeonseiller ov .w . : Ontraden .
Deconsideration v.: Verlies van aanzien. Deconsidere : Die zijn goeden naam
kwijt is. Dêconsidêrer ov .w . : Van zijn
goeden naam berooven, onteeren. / se Zijn goeden naam verliezen. Deconsigner
ov.w. 't Verbod van bezoeken opheffen
over . Deconstruire ov .w . : Afbreken . U it
elk. nemen (om er proza van te maken ).
Dèeontenance: Van streek, ontdaan. Dêcontenancer ov .w . : Verlegen -, bedremmeld maken. / se -: - worden. Deconvenue v.: Tegenslag, teleurstelling. Decoquille : Uit den dop, - 't hulsel.
Decor m.: 1. Versiering. Peintre en -:
Decoratieschilder. 2. Tooneelversiering. schermen, de decors. Piece a -s : Kijkstuk.
3. (f ig . ) Omgeving, achtergrond , omlijsting. Un vrai - d'opera: Een tooverachtige
omgeving. (f i g. ) Le - mouvant: De steeds
veranderende omgeving. 4. (f ig. ) Schijn.
Mooidoenerij . Decorateur m. : Tooneelversierder, decoratieschilder. Stoffeerder.
Artiste -: Ontwerper van tooneeldecors.
Decoratif : Ter versiering dienend, versierend . Les arts -s: Versieringskunst.
(s p o t ) Personnage Voornaam man, die
een vergadering, feest door zijn tegenwoordigheid luister bijzet. Decoration v.:
1. Versiering. -skunst. 2. Sieraad, opschik,
tooi. Alle decors te zamen. 3. (f ig.) Omgeving . 4. Eereteeken, ordeband, -kruis.
Het kruis van 't Legion d'honneur.Decorder
.
ov .w . : Losdraaien (touw ). D6core m.:
Geridderde . D6corer ov .w . : 1. Versieren ,
-fraaien . Stoffeeren . Fraichement decore:
Pas behangen, gestucadoord en geschilderd. La grace decore son front: Bevalligheid tooit haar gelaat. 2. - qn de: Verleenen
aan iem. (titel, waardigheid) . 3. - qn:
Iem. een ridderorde verleenen. - het Legion d'honneur - (in Frankr.). 4. Eeren.
Schitterend maken. Een mooien naam -,
- schijn geven aan. - l'entetement du nom
de fermete: Koppigheid verbergen achter
den mooien naam van wilskracht.
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Decorner ov .w. : 1. Van de horens berooven . Il fait un vent a - les b ceufs , - les
chevres : Het waait, alsof de boomen uit
den grond moeten. 2. De vouwen maken
uit.
Dècorticage m -ication v. en -iquer ov.
w. : (Het) afschillen (tak), - pellen (vrucht) ;
(g enees k.) - afpellen. Legumes -ques:
Gedroogde groenten. Decortiquerie v. :
Pellerij, pelmolen. Dêeortiqueur m.: Pelmachine . Peller.
Decorum (spr . -romm) m.: Welvoeglijkheld , fatsoen. Par -: Welstaanshalve.
Decoucher onov .w . : Buitenshuis ; in
een ander bed slapen. Dêcoudre ov .w . : 1.
Lostornen. 2. Losslaan (scheepsboord) .
3. (Den buik) openrijten. onov.w.: Van
leer trekken (en -). I se -: Losgaan
(naad). (f ig.) Verflauwen, slecht gaan .
Decouenner (spr. -kwa-) ov .w . : Van 't
zwoord ontdoen. Decoulement m. : (geneesk.) Afvloeiing.
Decouler onov .w . : 1. (Af )druipen , (af ) vloeien , uitvloeien, stroomen . -ant de last
et de miel: Overvloeiend van melk en honig.
2. Voortvloeien (uit) ) Decoupage m. en
-er ov .w . : (Het) uitsnijden (metaal, hout ).
(Het) uitknippen (stof, papier). (Het)
doorslaan, - ponsen (met machine). (Het)
snijden. (Het) verdeelen in vakken (bloembed ) . (Het) voor-, aansnijden (vleesch,
taart). (Het) bewerken van een roman
voor tooneel of film. z. couteau 1. (Het )
afsnijden Feuille -6e: Ingesneden blad.
Cote -6e: Sterk ontwikkelde kustlijn. -age
en bois: Figuurzagen. / se -: Verdeeld -,
gesneden worden. Zich afteekenen (tegen) .
Afsteken (tegen). Decoupeur m. : Voorsnijder (aan tafel). - en bois ; - en metal:
Hout- ; metaalsnijder. D6coupeuse v. :
Snij-, ponsmachine. Decouple m. : Loskoppeling (honden). Decouplê : Flink uit
de kluiten gewassen. Decoupler ov .w. :
Loskoppelen. (f ig.) Uitzenden, er op afsturen . D6coupoir m.: Doorslag, polls;
snijmachine ; steekbeitel. Decouponner ov.
w. : Van de coupons ontdoen. D6coupure
v. : 1. Het uitsnijden, -knippen. Travail en
Knipwerk. L'art des -s a la scie: 't
Figuurzagen. 2. Uitgeknipte figuur . 3.
Uitknipsel (uit krant). 4. Randgeleding.
Insnijding (kust ).
D6courageant : Ontmoedigend. Decouragement m. : Ontmoediging. Moedeloosheid . Decourager ov .w . : Ontmoed igen ,
moedeloos maken, den lust benemen om.
se - : Moedeloos worden. Deeourageur
z . defaitiste. Decouronner ov .w . : 1.
De kroon afnemen van. Arbre decourronne:
Van zijn kruin ontdane b . 2. - une hauteur :
Den vijand van eene hoogte verjagen. 3.
(f ig. ) Verlagen. Detours m.: Het afnemen
(ziekte, maan). Etre sur son -: Aan 't afnemen zijn. Decousu: Gebrek aan samenhang. / by .nw . : Los ; zonder juiste verhoudingen ; (f ig. ) onsamenhangend. Decousure v.: Torn. Wond (door pert of
wild zwijn).
Decouvert m.: 1. (handel) VoorschotEen openkrediet hebben.
ten . Avoir un
Ongedekt zijn. Vendre
2. Tekort. Etre
a -: Blanco -, in den wind verkoopen.
Overdisponeeren. A -:
Prendre a
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Decouverte-Decrotteur

Open (lijk ), vrij, ontbloot ; met open vizier
(strijden) ; onbeschut; zonder omslag,
(post . ) stuksgewijze ; (m u z . ) zonder begeleiding, in een solopassage. Mettre a -:
Blootleggen . (post . ) Transit a - : Stuksgewijze doorvoer.
H. Decouvert bv .nw . : Open, b loot ; kaal
(voorhoofd ) . Wolkenloos . (m u z . ) Zander
begeleiding. Voiture -e : Open rijtuig. A ciel
-: Onder den blooten hemel. La tete -e:
Met ontbloot hoofd. Se tenir -: Blootshoofds staan. Se montrer a visage -: Zich
niet verbergen; (f ig. ) ronduit te werk gaan.
Allee -e : L. waarvan de boomen niet naar
elk. toebuigen. Pays -: L. zonder boomen. Bateau -: Open b., b. zonder dek.
Aile -e: Vleugel zonder dekveeren. Acheter a deniers -s: Boter bij de visch geven.
Deeouverte v.: 1. Ontdekking. Alter a
la - (de) : Op verkenning uitgaan, opsporen. Voyage de -: Ontdekkingsreis. 2.
Licht vaartuig ter verkenning. (Matroos op
den) uitkijk. Service de -: Verkenningsdienst . 3. Blootgegeven plaats (schermen).
(spel). Echec a la -: Open schaak. Deeouvrable : Met afneembaren kap (auto)).
Die opengeschoven kan worden (vaste kap);
afneembaar.. Decouvreur m . : (f ig.) Ontdekker . Graver . Decouvrir ov .w. : 1. Ontblooten ; het deksel -, het dak wegnemen van.
(huis); blootleggen (wortels); schoonmaken (graveerplaat); 't omhulsel laten vallen
van (standbeeld). - son jeu : Zijn spel
blootleggen; (fig.) zich in de kaart laten
kijken. Soulier decouvert: Schoen die de wreef
onbedekt laat . 2. Ongedekt -, onverdedigd
laten, van troepen ontdoen. (Aan 't vuur
van den vijand) blootstellen (troepen). Niet
meer dekken (ondergeschikte). Aan critiek
blootstellen. (spel) - une piece: Een stuk
blootgeven ; - vrijmaken (schaak). 3. Openleggen , -baren. Verraden. - le pot aux roses:
Alles uitbrengen, 't geheim verklappen; ontdekken. 4. Zien, bespeuren. 5. Ontdekken, komen achter (geheim), vinden.
(spot) - l'Amerique: Jets ontdekken wat
ieder kept, - weet . / onov .w .: (zeev.) Droog
vallen. / se -: 1. Zich blootwoelen ; zijn
dekens wegdoen. Zijn warme kleeren uitdoer', zich (te) dun kleeden. Den hoed afnemen. (zeev.) Droogvallen. Le ciel -, le
temps se decouvre: 't W. heldert op. 2. Zich
blootgeven (gevecht, spel). Zijn oogmerken
blootleggen. Get auteur s'est trop decouvert:
D. s. heeft zich te veel aan critiek blootgesteld. 3. Zich doen kennen, - openbaren.
Zijn hart uitstorten. 4. Zichtbaar worden. zijn. L'avenir se decouvre levant moi : De
toekomst ligt voor me open. 5. Ontdekt
worden. 6. Bij zich zelf opmerken.
Decrassage en -ement m.. : Reiniging.
Decrasser ov .w. : 1. Reinigen, zuiveren,
poetsen. 2. (f ig. ) Ontbolsteren, manieren
leeren aan. Adelen. - ses ems: Door een
adellijk huwelijk den burgerlijken oorsprong
van zijn geld doen vergeten. / se -: Zich
reinigen. Fijnere manieren aannemen. Zijn
burgerlijkheid afleggen. Decrassoir m.:
Stofkam.
Decreditement m . : (o u d ) Het berooven
van vertrouwen in. Decrediter ov.w .: 1.
Van zijn aanzien berooven, in kwaden reuk
brengen. -ite: Te kwader naam bekend. 2.
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't Vertrouwen schokken in. -ite: Die zijn
krediet kwijt is. / se -: Zijn goeden naam
verbeuren. Decrépelage m. en -er ov .w . :
(Het) ontkroezen (haar). Decrepir ov .w .
en -issage m.: 1. (Het) afbikken der kalk.
2. (nieuw) Doen vervallen. I se -: Zijn
kalk verliezen. Decrepit: Afgeleefd. Decrepitation V. en -er onov.w. : (Het)
knapperen, knetteren (in vuur). Werepitude v . : Afgeleefdheid . (f ig . ) Verval .
Decrescendo (spr. -kre-chen-do) bw. en
m.: (muz.) (Stuk, deel) in kracht afnemend . Decrescent : Afnemend.
Decret m.: 1. Besluit, bepaling. Verordening. Les -s de Dieu, - nominatif ,
- d'en haul, - de la Providence: De God.delijke raadsbesluiten, de b . der Voorzienigheid . 2. Rechterlijke uitspraak. Terres
en -: Landerijen, die gerechtelijk verkocht
moeten worden. 3. Verzameling van canoniekrecht. Decrêtale v.: Pauselijk besluit.
Meretaliste m.: Doctor in 't kerkrecht,
speciaal der pauselijke besluiten. Wereter
ov .w .: B eve len , verordenen .Wegens schulden
verkoopen. / se -: Bevolen worden. L'amitie ne se decrete pas: Vriendschap komt niet
op commando. Meret-loi (m y . -s--s)
m.: Noodverordening (in tijd van revolutie of crisis).
Decreusage, -sement, -ser z. (Meru...
Deeri m.: (oud) Verbod (tot verkoop ;
tot in omloop brengen eener munt ). Waardevermindering (geld, waren) ; muntverlaging.
Kwade reuk, slechte naam, discrediet. Tomber dans le -: In een slecht blaadje komen
te staan. Decrie : Berucht. Decrier ov .w . :
1. Buiten omloop brengen ; in waarde doen
verminderen. 2. In kwaden reuk brengen. /
se -: Zich berucht maken . Deerire ov .w . :
Beschrijven. / se -: Beschreven worden.
Decroehage en -ement m.: Het los-,
afhaken. Decrocher ov .w. : Los-, afhaken.
Van den haak nemen (telefoon). (vo lk)
Uit den lommerd halen. (plat) Afdrijven.
(fa m. ) Gaan strijken met. - la timbale:
Den prijs bij 't mastklimmen krijgen; (f ig.)
zijn doel bereiken, 't overwinnen. / se -:
Losgaan. Bdiller a - la machoire: Zijn kaken uit elk. gapen, den mond uit 't lid
geeuwen. Dêcroche (z ) -moi-ca (mu. onv.)
m. : Oudekleerkoop. Oude kleeren. Dechrochoir m.: Afhaakijzer.
Meroire ov.w.: Niet meer gelooven (z.
ook dueroire). Decroisement m. en -er
ov.w.: (Het) uit een gekruiste houding
brengen . (z e ev . ) - afnemen (raas ) . Decroissanee v.: Vermindering, afname.
Het zakken. En -: Afnemend, verminderend . Dêcroissant: Afnemend. Afdalend
(reeks). Dêcroissement z. -ante. Decroft m.: 1. Afneming (maan). La lune est
dans son -: De m. is aan 't afnemen. 2.
Vermindering (vee). Decroitre onov .w . :
Korter worden (dag ), vallen (water), verminderen (kracht), achteruitgaan (verstand ) , afnemen.
Decrottage m. en -er ov .w . : (Het)
schoonmaken van modder (kleed). - poetsen (laars). - (af )bikken (steen). - opruimen . - ontbolsteren . (v o 1 k ) Oppeuzelen ,
opbikken . (d rukk .) Het verbeteren der
grove fouten, - bulten kloppen. Merotteur
m . : Schoenpoetser.. (f ig . ) Bultenklopper..
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Dêcrotteuse -Deduction

Decrotteuse z. -oire. Decrottoir m.:
Voetschraper. IJzeren deurmat. Decrottoire
v.: Grove schoenborstel.
Decroiltage m. en -er ov .w . : (Het))
afnemen van de aardachtige korst (steen ;
uit 't ruwe snijden). / se -: De horens
schuren (hert ).
Decruage z. decrement. Dêcrue v.:
Val (water); niveauverlaging. Etre en -:
Afnemen , vallen . Decruer ov .w . en -ern,ment m.: 1. (Het) wasschen van ruw linnen om de henneplucht te verwijderen. 2.
z. decrusement en -ser. Decrusage m.,
-Bement m . -en -ser ov .w . : (Het ) ontgommen en koken der cocons. Dêcubital by.
nw.: Van de gestrekte Jigging. Decryptement m. en -er ov .w. : (Het) ontcijferen
(van geheimschrift). Decubitus (spr. -tuss)
m.: (geneesk.) Gestrekte Jigging.
-dorsal:
't Gestrekt liggen op den rug. Demire ov .w . : Verdunnen . / se -: Weer
dun worden. Deculassement m. en -er
ov .w . : (Het) afnemen -, afslaan van 't
sluitstuk. Deculottage m. en -er ov.w. :
(Het) uittrekken -, afstroopen van de broek.
/ se -: Zijn b. uittrekken. (v o 1 k ) Bankroet
gaan.
Decujus (spr. decujuss) m.: Betrokkene.
Decuple by .nw. : Tienvoudig, tienmaal
zooveel . / m . : Tienvoud . Decupler ov .w . :
Vertienvoudigen. (fig.) Grooter maken.
Decurie v.: (gesch) . Troep van tien man,
decuria. Decurion m.: Hoofdman over
tien, decurio.
Decurrence v.: (plantk.) Aanhechting.
Decurrent : Afloopend (bladsteel).
Decussation v.: Kruiswijze stand. Decusse : Kruiswijs.
Decuscutage m . en -cuter ov .w . : (Het )
ontdoen van warkruid.
Decuvage m . , -aison v . en -er ov .w . :
(Het) aftappen (wijn).
Dêdaigner ov .w. : Versmaden, verachten ; met verachting van de hand wijzen
(aanbod). - de : Zich niet verwaardigen
om. Dedaigneusement : Met verachting.
Dedaigneux: Verachtend, geringschattend.
Vol verachting (mensch). Faire le -: Uit
de hoogte op alles neerzien. Dedain m.:
Verachting, geringschatting. Air de -:
Minachtend gelaat.
Dedale m.: 1. Daedalus. 2. (f ig. ) Doolhof . 3. Hoogst moeilijk te ontwarren zaak.
Dedaleen : Aan een doolhof gelijk.
Dedaller ov .w. : De vloersteenen opbreken uit. Dedamer onov .w. : De achterste
rij schijven aanbreken (damspel).
I. Dedans vz . : (o u d ) In . Par -: Binnen
in. / bw.: Binnen van binnen, daarin, in.
Mettre -, fourrer qn-: Iem. in de gevangenis
stoppen; - bedriegen, er in laten loopen.
On m'a mis -: Ik ben er in geloopen. Metire - De schijf raken. Se mettre -: Zich
vergissen; - bedrinken. Les chiens sont -:
D. h. z. op 't rechte spoor. Il est -: Hij zit
in de gevangenis. Il a donne -: Hij is tegen
de hinderpaal geloopen; - er in geloopen. Lit
-: Daar binnen, -in. Je n'entre pas -:
Daar treed ik niet in; - houd ik mij buiten.
De -: Van binnen (naar buiten). En -:
Van binnen; in zijn binnenste; aan de binnenzijde ; heimelijk (lachen). Personne en
-: Gesloten mensch ; „binnenvetter".
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Etre tout en -: In zich zelven gekeerd zijn.
Avoir les pieds en -: Binnenwaarts gekeerde
v. h. Une voix en -: Een inwendige stem.
Jouer en -: Inwendig spel te zien geven.
En - de : Binnen, aan deze zijde van.
II. Dedans m.: Het binnenste, inwendige. De ziel, zijn binnenste. Un role vu
par le -: Een rol van binnen uit opgevat.
Executer du -: Van binncn uit spelen.
Ennemis du -: Binnenlandsche vijanden.
La jambe du -: Het been, aan de binnenzijde (van de rijschool). Au - de: Binnen
in, aan de binnenzijde van. Au -: Van binnen, inwendig, in ons binnenste.
Dede m . : (f a m . ) Andre, (An) dries .
Dedicace v.: Opdracht (boek ). Wijding
(aan God, heilige ;tkerk ). Opschrift . (1 sr a 61.)
Fete des -s: Feest der tempelwijding. Dedicace: Met 'n opdracht. Dedicacer ov.w.:
Van een opdracht voorzien. Dêdicataire
m.: Hij aan wien iets is opgedragen. Dêdicateur m.: Pharaon -: Pharao die tempels wijdde aan de Goden. Dedicatoire:
Ms opdracht. .epitre -: Opdracht. Dedier
ov .w . : Opdragen (boek). Wijden (kerk ).
Dêdire ov .w. : - qn : Ontkennen wat
iem. gezegd heeft. - qn de qch : Iem. logenstraffen ; - verloochenen. Je ne vous en dedirai pas : Ik zal u niet tot een leugenaar maken . / se - (de): Ontkennen hetgeen men
ons toeschrijft. Herroepen wat men gezegd
heeft. Zijn woord of belofte herroepen, niet gestand doen. Il n'y a pas a s'en -:
Terugtreden is thans onmogelijk. Dedit
m.: 1. Herroeping. Il a son dit et son -:
Wat hij heden zegt, neemt hij morgen terug.
2. Rouwgeld, schadeloosstelling wegens
contractbreuk, (recht) defroyement. De dite v. : Opzegging. -stermijn.
Dedoler ov.w.: (ontleedk.) De bovenste weefsels wegsnijden van. Dêdommagement m.: Schadeloosstelling. Dedommager ov .w. : Schadeloos stellen, vergoeding geven. / se -: Zijn schade inhalen.
Dêdorer ov .e : Het verguldsel afkrabben
van. Cadre -re: Lijst waarvan 't verguldsel
of is. Roi -re: K. die geldgebrek heeft. I
se -: Het verguldsel verliezen. Dedosser
ov .w . : Meskant bezagen (hout). Scheiden
(wortelbundel). Dedouanement m. en -ner
ov .w . : (Het) in- of uitklaren. Dêdoublage
m.: Het versnijden met 50 p.c. water (alcohol). Het wegnemen van de buitenhuid
(schip ). - de voering. DedoubIement m.:
1. Het vereenigen der twee helften tot een
geheel. Verdubbeling (der rotten). 2. Splitsing -, verdeeling in tweeen. (scheik.)
Ontleding in twee deelen - de la personnalite : Dubbel ik. 3. Invoeging van een voortrein . Dedoubler ov .w . : (z . -age en
-ement). Verdubbelen. Scheiden. Splitsen.
Openvouwen. Splijten (balk). Versnijden
(alcohol). Aanlengen (wijn). De buitenhuid -. De voering afnemen. Een voortrein
invoegen bij. - les rangs : Een gelid formeeren . Du declouble: Met water aangelengde
brandewijn. / se -: Losgaan (voering).
Zich splitsen. In tweeen gedeeld worden.
Deducteur : Die juiste gevolgtrekkingen
maakt . Deductif : (w ij s b . ) Waarbij men
zich van gevolgtrekking bedient. Deduction v.: 1. (wijsb.) Afleiding van wat reeds
in den voorstellingsinhoud vervat is, me-
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Deduire-D efendre

thole van gevolgtrekking. 2. Gevolgtrekking. 3. Korting, mindering, aftrek. faite de : Na aftrek van. Venir en - de:
Afgetrokken warden van. Deduire ov .w. :1.
Achtereenvolgens opnoemen. Uiteenzetten.
2. Afleiden (gevolgen). 3. Aftrekken, korten. / se -: Afgeleid -. Afgetrokken worden. Deduit m.: (oud) Vermaak. Bijslaap,
geslachtelijke omgang.
Deduplication v.: (plantk.) Deeling.
Deesse v.: 1. Godin. La - aux cent voix,
- bouches : De Faam. La - du matin : De
dageraad. 2. (f ig.) Vrouw met een trotsche
houding. Geliefde.
Defãcher ov .w. : Weer goedmaken. I se
-: - worden. Defaillance v.: 1. Verzwakking. Zwakheid. Courage sans -: Onweerstaanbare moed. -s de memoire : Lacunes
in de herinnering. -s de caractere : Karakterzwakheden. Pas de -! Pak maar flink aan!
houd maar moed! 2. Flauwte, bezwijming.
Tomber en -: Een flauwte krijgen . 3. (recht)
Het in gebreke blijven. 4. Het ontbreken.
5. Tekortkoming. 6. Mislukking. Slechte
toestand van zaken. En -: In moeilijkheden. Defaillant by .nw . : 1. Zwak , machteloos (ook de wil b .v. ). Die in zwijm
valt. 2. (beurs) Waarop niet gestort is
(aandeel); die niet volstort (aandeelhouder) . Contribuable -: Belastingweigeraar. 3. Uitstervend (geslacht). 4. (recht)
Afwezend, die in gebreke blijft. (Ka th. )
Die zijn gelofte ontrouw wordt. / m.: Afwezende partij. Iem. die in den steek laat.
Iem., die niet leveren kan. (beurs) Aandeelhouder die niet volstort. Defaillir onov .w . : Ontbreken ; begeven. Zwakker worden. In zwijm vallen. Zijn plicht niet doen,
zijn gelofte verbreken. Il se sent -: Hij voelt
zich de onmacht nabij.
Defaire ov .w . : 1. Vernietigen . Verbreken (muur, schutting). Openmaken (kist,
baal). Loswoelen (bed). Afhalen (bed).
Omgooien (stapel). Uitpakken (koffer).
Uithalen (weefsel). Losmaken (knoop,
kleed). Lostornen (naad). Verbreken, ongedaan maken (huwelijk, koop, contract).
Afzetten (vorst). Aangrijpen (zieke). Losdraaien (schroef ). Visage defait: Mager -;
ontsteld g. Cheval defait: Vermagerd p.
Ses cheveux sont details: Zijn h. z. in de
war. - qn: Iem. kleeren losmaken. Il est
defait: Zijn kleeren zijn in wanorde. Chambre defaite: Rommelige kamer. 2. Ontblooten; bevrijden, ontdoen (van). 3. Geheel
verslaan (vijand). / se -: 1. Losgaan. laten, opengaan. 2. Zijn kleeren losmaken ;
zich uitkleeden. 3. Zich dooden. 4. Ontzetting verraden (gelaat). 5. se - de:
Zich ontdoen van. Zich vrijmaken van. Uittrekken (kleedingstuk ).Wegzenden (knecht) .
Afwerpen (kluister, halster). Afwennen
(vooroordeel, gewoonte). Ombrengen, doen
vermoorden (vijand). Neerleggen (ambt).
Kwijtraken (koorts). Van den hals schuiven
(lastig mensch). Defaisable : Losmaakbaar. Defaite v.: 1. (Goede) aftrek. Marchandises de (bonne) -: K. die gemakketijk
aftrek vinden. Une fille de -: Een meisje,
dat gemakkelijk een man krijgt. De mauvaise
-: Dat een strop is. 2. Nederlaag. 3. (oud)
Uitvlucht. 4. Terugdeinzing. 5. Karakterzwakheid . Defaitisme m.: Gebrek aan

536

vertrouwen in de overwinning. Defaitiste
bv.nw. en m.: (Aanhanger) van de overtuiging dat Frankrijk zal verliezen.
Defalcation v . en -quer ov .w . : (Het )
aftrekken. -cation faite de: Na aftrek van.
Defarder ov .w . : Het blanketsel wegdoen
van . Defatiguer ov .w . : Opfrisschen, de
vermoeidheid doen overgaan bij. / se - :
Zich ontspannen. Defaufiler ov.w.: De
rijgdraden halen uit. Defausser ov.w.:
Weer rechtbu igen . (s p e 1) Wegdoen . I se
-: (s p e 1) Zijn slechte kaarten wegdoen . a carreau: Zijn s. ruitenkaarten w.
Defaut m.: 1. Het ontbreken. Faire -:
Ontbreken ; in den steek laten (z. 2). A
-de,au:
Bij gebrele aan. A son -: Als
hij er niet is. A -par lui de . . .: Indien hij
in gebreke blijft om te. 2. (recht) Afwezendheid. Faire -: Niet verschijnen. Donner -: Verstek verleenen, - laten gaan.
Condamner par -: Bij verstek veroordeelen.
3. Opening. (fig.) Zwakke zijde. z. euirasse 1. Le - des ales: De plaats, waar
de ribben eindigen. Le - de l'epaule: De
okselholte. 4. Het spoor bijster raken. Mettre en -: Op een dwaalspoor brengen, misleiden. Relever le -: Het spoor doen weervinden. II est en -: Hij vergist zich, hij
is op een dwaalspoor. Trouver -, prendre
qn en -: Iem. op een tekortkoming betrappen . Sa memoire est en -: Zijn geheugen
laat hem in den steek. Mettre la vigilance de
qn en -: Iem. waakzaamheid verschalken.
5. Onvoldoendheid, gebrek. Reforme pour
- de taille : Afgekeurd wegens onvoldoende
lengte. Pecher par exces ou par -: Door
overdrijving of door tekortkoming zondigen.
L'exces en tout est un -: Overdaad schaadt,
overdrijving is nergens goed voor. Avoir
les -s de ses qualites : Goede hoedanigheden
hebben, maar ze bederven door overdrijving. 6. Gebrek, onvolkomen-, onvolmaaktheid . - corporel: Lichaamsgebrek.
Defaveur v.: 1. Ongenade. Tomber en
-. 2. Wantrouwen. (hande I) Diskrediet.
Defavorable : Ongunstig. - gestemd, ongenegen . --ment bw. Defavorise : Die 't
niet treft, die „peck" heeft. Defavoriser
ov.w.: Van de gunst berooven. Achteruitzetten.
Defeeateur m.: Klaarpan. Defecation
v.: (geneesk.) Uitscheiding. Ontlasting.
Klaring (vloeistof ), - in kalkbak. Defeetible : Onvolmaakt . Defectif : (t a a lk . )
Waaraan zekere vormen ontbreken. Onvolledig. Defection v.: Afvalligheid, afval
(van partij ). Faire -: Afvallig worden.
Defectionnaire, -niste m.: Afvallige,
onderkruiper. Kamerlid dat zijn stem wijzigt . Defectionner onov .w . : (n ieuw )
Afvallig worden. Defectueusement en
-eux: Gebrekkig, onvolkomen, defect,
onvolledig, slecht verzorgd. Defectuosite
v.: Gebrekkigheid.
Defendable: Verdedig-, houdbaar. Defendant z. corps 3. Defendeur m., -deresse v.: Verweerder, -ster (in proces).
Defendre ov .w . : 1. Verdedigen . 2. Beschutten, beveiligen. 3. Verbieden. Le fruit
defendu: De verboden vrucht. Faire - sa
porte: Niemand bij zich toelaten. 4. (zeev.)
Afhouden. / onov.w.: - a une action: Als
verweerder in een zaak optreden. / se -:
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Zich verdedigen. Zich staande houden.
Zich goed houden (gezondheid). se - contre : Zich verdedigen - beschutten -.verzetten tegen. Weerstaan (paard den ruiter). se - de: Zich hoeden voor. - beveiligen tegen. Loochenen, ontkennen. Zich onthouden van. Van zich afzetten, zich verzetten tegen. - d'etre qch: Zijn best doen
om iets niet te zijn. Defends z. defens.
Defendude v.: Verbod om vee te laten
weiden. Defenestration v. en -er ov .w. :
(Het) uit de ramen werpen. Defens m.:
Verbod om vee te weiden. - om hout te hakken. Defensable : Waarin vee mag komen.
Defense v.: 1. Verdediging. - de soimerne: Zelf-. Sans -: Weerloos. Cas de
legilime Geval van wettige zelfverdediging. Faire une - energique : Zich flunk
weren. Se mettre en -: Zich te weer stellen.
Prendre qn en -: Iem. bescherming op
zich nemen. Bois en -: Hout, waartusschen 't vee mag loopen. Avoir de la -:
Van zich afbijten. Cet homme n'a pas de -:
Die man weet niet van zich of te spreken;
- is slap. L'avocat de la -: De advocaat van
den beklaagde. Groupement de -: Vereeniging tot behartiging der belangen (van aandeelhouders ) . 2. S lagtand . 3. Verdediger
(proces). 4. Verdedigings-, verweerschrift.
5. - d'un cheval: Verzet (tegen den ruiter ). 6. (recht) -s (z. 7. en 10): Verweermiddelen. Faire signifier ses -s : Zijn v.
doen beteekenen. 7. Beschutting, beveiliging. Mettre en etat de -: In staat van verdediging brengen. Gouvernement de la nationale: Voorloopig staatsbestuur van
Sept. 1870 tot Febr. 1871. -s d'une place:
Verdedigingswerken eener vesting. 8.
Wrijfhouten, -touwen (aan schip); stootzak . - en liege : Kurkenzak. 9. Verbod.
Faire - a qn de: Iem. verbieden om. Ii
y eut - de : Het verbod werd uitgevaardigd om. 10. (recht) Verbod om tot uitvoering van iets over te gaan. Obtenir des
-s: Een uitstelbrief krijgen. 11. Uitgehangen teeken van een huffs, waaraan gebouwd
wordt (z. Croix 12). Defenseur m.: 1.
Verdediger. - d'office: Toegevoegd -. 2.
Pleitbezorger.
Defensif :
Verdedigend.
Bandage -: Beveiligende zwachtel. Geste
Afwerend gebaar. Defensive v.: Tegenweer. _Etre -, se tenir sur la -: Tot tegenweer bereid zijn . -meat bw.
Defequer ov .w . : Klaren (vloeistof ). Deference v.: Toegevend-, inschikkelijkheid.
Par - pour lui : Uit eerbied voor -, ter
w ille van hem . Deferent b y . nw.: 1. (o u d )
Inschikkelijk. (than s) Gehoorzaam. 2.
Canal -: Zaadaanvoerend vat. I m.:
Muntteeken Deferer ov .w . : 1. Verleenen
(recht, eer, titel); opdragen (bevel). 2.
Aanbrengen. Voor den rechter dagen. Verwijzen (zaak). - le serment a qn : Iem. den
zuiveringseed opleggen. / onov.w.: Voldoen, gehoor geven aan, zich schikken
naar. - au merite de qn: Uit eerbied voor
iem. verdienste toegeven.
Deferlage m.: Het breken (der golven).
Deferler ov .w . : Losmaken (zeil). J onov.
w. en se Breken en in schuim uiteenspatten (golven). Deferlement m. en -is
m.: Het breken (golven). - oplaaien (vlam) .
Defermer ov .w . : Losmaken
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Deferrage, -ement m . en -rer ov .w . :
(Het) afnemen van beslag (deur); - boeien
(boef ) ; - hoefijzers ; - nestel (veter ) . (lam.)
Il est deferre d'un veil: Hij is een oog kwijt .
Iem. (geheel) van zijn
-qn(desuatrpi):
stuk brengen. / se -: Zijn hoefijzers verliezen. Van zijn stuk geraken. Deferrisation v. en -iser ov .w.: (Het) ontijzeren
(water). Deferrure v.: Verlies van beslag
of hoefijzer.
Defervescence v.: Vermindering der
koorts. Faire sa Afnemende koortsen
hebben. Defet m.: Overblijvend blad, defecten . Defeuillaison v.: Ontbladering.
Defeuiller ov .w : Ontbladeren . I se -:
Zijne bladeren verliezen. Defeutrage m. en
-er ov.w.: (Het) ontvilten. Se - le poil:
't Haar afwrijven.
Defi m.: Uitdaging, -tarting. Mettre au
- de : Tarten te. Porter -, faire jeter un a: Uitdagen, tarten. - au bon sens, - a
la raison : Dwaasheid. Mettre qn au - de:
Het iem. zetten om. Defiance v.: Argwaan. - de soi-meme : Gebrek aan zelfvertrouwen. Entrer en - contre: Wantrouwen opvatten tegen. Mettre qn en -: Iem.
wantrouwen opwekken. Defiancer ov .w . :
De verloving afbreken van. Defiant : Argwanend, achterdochtig. Defibrage m. en
-er ov .w. : (Het) omzetten in papierpulp,
- ontvezelen. Defibreur m.: Machine om
pulp te maken, ontvezelmachine. Deficeler ov.w.: Het touw losmaken van. Deficience v.: Onvoldoende werking. Derving, tekortkoming, manco. Maladie par
Ziekte ontstaan door gebrek aan vitaminen. Deficient : Onvolkomen (getal).
Dat een tekort laat. Onvoldoend ; onvolwaardig. Met onvoldoende werking (orgaan ) . / m.: Onvolwaardig -; spraakgebrekkig individu. Deficit m.: 1. Ontbrekende post (in inventaris). En -: Ontbrekend. 2. Tekort. Rester -, etre en -: Met een
t. sluiten. - de caisse: Kastekort. Un intellectuel: Een intellectueel tekort. Deficitaire : Dat een tekort vormt ; - heeft.
Defier ov .w . : Uitdagen . (U it )tarten ; lokken. Trotseeren. Nog krasser zijn dan.
- qn a la course: Iem. uitdagen om tegen
hem hard te loopen. Je vous en defie: Ik
zet u het te doen. Je vous defie de le faire:
Ik wed dat ge 't niet doet. Je vous defie de
ne pas le faire : Je doet 't toch. Cela defie
l'imagination : Dat spot met alles wat ge u
verbeelden kunt. Prix defiant toute concurrence : Scherp concurreerende prijs. (z e ev.) - le navire de la lame; - du vent: Het
schip vrijwaren voor den golfslag; - den
wind. / se -: Elk. uitdagen. se - de:
Argwaan koesteren jegens, op zijn hoede zijn
voor. - de soi-meme : Geen zelfvertrouwen
hebben. Defiez-vous! Opgepastl Defiger
ov .w.: Weer vloeibaar maken. / se -: worden. (f ig.) Il a fini par -: Hij is eindelijk ontdooid. Defiguration v.: Verminking . Defigurer ov .w . : Misvormen, verminken , onkenbaar maken. (f ig . ) Verminken (schrijver ; woord, werk). Te kort doen
aan, verdraaien (waarheid, geschiedenis).
se -: Zich leelijk maken.
Defilade v.: 't Voorbijtrekken. Alter
a la -: Achter elk. voorbijgaan. Defilage
m.: Het uitrafelen (weefsel). Fijnmaking
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(lompen). Defile m.: 1. Nauwe pas, engte .
(aardk.) Rivierengte. (mil.) Vernauwing
van den weg. 2. 't Voorbijtrekken, parademarsch. 3. Fijn verdeelde lompenmassa. 4.
(f ig. ) Engte . Defilement m. : 1. Het
voorbijtrekken. 2. Beveiliging voor 't
inschieten of 't inkijken. Defiler ov.w.:
1. Uitrafelen. 2. Afrijgen, ontsnoeren. z.
ehapelet 2. Een voor een uitspelen. 3.
Fijn maken, - verdeelen. 4. Beveiligen voor
't vijandelijk inschieten. / onov.w.: Voorbijtrekken. Elk. opvolgen. Le -: De parademarsch . I se -: Losgaan (snoer).
Uitgehaald worden . z . ehapelet 2 . (p la t )
Er van doorgaan, afdruipen. De moeilijkheid ontwijken, zich sjakes houden.(nieuw)
- a: Zich onttrekken aan. Defileuse v.:
Lompensnijmachine (papier). Defiloehage
m. en -er z. effiloehage en -er.
Defini bv.nw.: Bepaald (getal) ; omschreven. Bepalend (lidwoord). Passé -:
Bepaald verleden tijd. Terme mal -: Onbepaalde uitdrukking. Loi des proportions
-es: Wet der bepaalde gewichtsverhoudingen. Inflorescence -e: Bepaalde of cymeuse bloeiwijze. / m.: Bepaalde zaak.
Definir ov.w.: 1. Juist bepalen, om-,
beschrijven. 2. Bepalen, vaststellen. / se
: Omschreven worden. Definissable:
Dat nauwkeurig omschreven kan worden.
Definiteur m.: Kloosterling, die de orderegels juist omschrijft. Definitif, by .nw. :
Afdoend, beslissend, onherroepelijk, uiteindelijk . Edition -ice : Onveranderlijke u.
Un livre -: Een boek dat het onderwerp
zoo grondig behandelt, dat men 't niet kan
verbeteren. Jugement -: Eindoordeel. Par
sentence -ice, en -ive: Bij eindvonnis . (f ig. )
En -ive, je crois qu'il a raison : Op stuk van
zaken -, ten slotte geloof ik dat hij gelijk
heeft. / m.: Het blijvende. Definition v.:
Zuivere begripsbepaling. - de la chose; du nom: Zaak-; woordbepaling. (godsd.)
-5 de conciles : Formules voor een dogma,
door een concilie goedgekeurd. Par -:
Logisch; van zelf sprekend, uit den aard
der zaak. Definitionnel: Van de definitie.
Definitive z . -if by .nw . Definitivement:
Onherroepelijk, voor goed ; bij eindvonnis.
-, ofi voulez-vous alter ? En nu ten slotte,
waar wil je heen?
Deflagrateur m.: Ontstekingstoestel.
Deflagration v.: Losbarsting. - spontanee: Zelfontbranding . Deflagrer onov .w . :
Losbarsten, in brand vliegen. Deflation
v.: 't Ophouden van den wind. Beperking
van de geldcirculatie, - van papieren geldsomloop . Deflationiste m. : Voorstander
van deflatie. Defleehir ov.w.: Doen afbuigen. Deflechi: Gebogen. / se -: Afwijken. Defleeteur m.: Terugslagplaat.
Deflegmation v. en -mer ov .w . : (Het )
onttrekken van water (aan alcohol) .
Defleuraison z. defloration. Defleurir
onov .w . : Uitbloeien. / ov .w . : 1. Van zijn
bloesems berooven. Peche -rie: Perzik, die
haar fluweelig waas kwijt is. 2. z. deflorer
3. / se -: Uitbloeien. Deflexion v.: Afbuiging. - des rayons lumineux: Straalbreking . Defloraison v.: Afvallen der
bloesems . Uitbloeien . Defloration v . :
Ontmaagding. Deflorer ov .w .: 1. Van zijn
bloesems ontdoen. 2. Ontmaagden. 3. 't
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Frissche afnemen van. Defluent m.: Arm.
Defoliation v.: Vroege afval der bladeren.
Defongage m.: Het diep omploegen
(grond). Defoneement m.: Het uitnemen
van den bodem (vat). Het maken van sporen
of gaten (in weg). Gat. Diepe omploeging.
Defoneer ov .w.: 1. Den bodem inslaan, uitnemen van (vat). Inslaan (dak). In
wanorde brengen (bed). Uit de lijken slaan
(zeil). Chapeau -ce: Hoed waarvan de bodem is ingedrukt. 2. Diep omploegen
(grond). 3. Gaten of sporen maken in (weg),
doorweeken. 4. (Door een legerafdeeling)
breken. / se -: Den bodem verliezen. Omgewerkt worden. Defoneeuse v.: Ondergrondsploeg.
Deforestation v . en -er ov .w . : (Het )
ontwouden .
Deformable : Misvormbaar. Deformabilite v.: Misvormbaarheid (vliegtuig).
Deformateur : Misvormer . / by .nw . : -end .
Miroir -: Lachspiegel. Deformation v.:
Misvorming . Wanstaltigheid. Deformer
ov .w . : Misvormen . Bederven . Glace deformante: Lachspiegel. Defouetter ov .w . :
Het bindtouw losmaken van. Defournage,
-ement m. : Aantal brooden die gelijktijdig
uit den oven gaan. 'Mourner ov.w.: Uit
den oven nemen. Defourrer ov .w. : 1.
Het pelswerk wegnemen uit. 2. Loswoelen
(kabel). 3. Uit de aren slaan (koren).
Defrai m.: Onderhoud. Defraiehir ov.
w.: Van zijn glans, - frischheid berooven.
.Etoffe -chie: Verflenste s. Article -chi: Verlegen goed. Defrancisation v. en -iser
ov .w . : (Het ) ontfranschen . Defrayer ov .
w.: Vrijhouden, de kosten bestrijden van.
Il est defraye de tout : Hij heeft alles vrij.
Het gesprek gaande houden-laconversti: ;
't onderwerp van 't• gesprek zijn; over de
tong gaan. - la presse : Stof leveren aan de
dagbladen. - la compagnie : Het gezelschap
bezighouden. / se -: Zijn gelag betalen.
Defrichage, -ement m. : Ontginning.
Ontgonnen land . Defrieher ov .w . : Ontginnen . Omhakken en in cultuur brengen. - le
champ de la science : Den weg banen op 't
veld der wetenschap. - un esprit : Een
geest beschaven. I se -: Ontgonnen worden. Defrieheur m.: Landontginner. Ontginningstoestel.
Defriper ov .w . : Gladstrijken (kleeren).
Defriser ov .w . : 1. Ontkrullen, uit de krul
doen. Vous voila defrisee: Uw haren zijn
uit de krul. 2. (fam.) Teleurstellen, ontnuchteren. Cela vous defrise, hein? Dat is
een streep door je rekening, he?
Defroneement m.: Het gladstrijken.
Defroneer ov .w . : De vouwen -, plooien
strijken uit. - les sourcils : Weer tevreden
kijken. / se -: Glad -. Vroolijk worden.
Ses sourcils se -sent: Hij kijkt weer vroolijk.
Defroque v.: 1. Aflegger, plunje. 2. Nagelaten plunje (monnik). 3. Schamele
kleeding, (f ig. ) - erfenisje . Defroque m. :
Weggeloopen monnik of priester. Defroquer ov .w.: Van de monnikspij ontdoen.
(f ig.) Uit den geestelijken stand doen treden. / se -: 1. Den g. stand verlaten.
Pretre -,moine defroque: P.-; m. die den g.s.
verlaten heeft. 2. (f ig. ) - de : Afleggen. De.: Ontblooten, uitdoen. Defubler ov.w.:
funt : Wijlen, overleden. / m.: Overledene.
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Degage : Los, vrij ; wolkenloos (hemel);
gemakkelijk, ongedwongen; achteloos; slank
(gestalte); met vrijen uitgang (kamer);
goed kort in den hals (haar); uitspringende
(plooi). - du voisinage de metal: Vrij -, los
van metaal. Degagement m . :1 . (In )lossing
(pand). (f ig.) Le - de ma parole: Het gestand doen aan mijn woord. Le - de ma
responsabilite : Het dekken aan mijn verantwoordelijkheid. 2. Los-, vrijmaking.
Vlotmaking (schip). Le - du musee des
maisons qui l'entourent: Het vrijmaken van
't m. v. d. o. h. Un entier - des chases terrestes: Een geheel vrij zijn van aardsche
zaken. Le - d'une voie : Het opruimingswerk
van een weg vol hindernissen. 3. Los-, ongedwongenheid (in beweging, toon). 4. Het
verlichten, ruimer maken (buik, luchtwegen) ; het uitlaten (stoom). 5. Vrije uitgang. Het laten weggaan. Les -s: De toegangs- en uitgangswegen. Porte -, escalier
de -: Geheime deur; - trap; nooddeur; -trap.
Donner du - a une fenetre: Een venster afschaven, zoodat het sluit. 6. (scheik.)
Het vrij Borden, ontwikkeling (zuur, gas,
damp). 7. Faire un -: (Bij 't dansen) een
voet wegtrekken, die achter den ander staat.
- (du fer, de l'epee) : Het losmaken van
den degen van dien van den tegenstander.
8. (stelk.) Het vrijmaken (onbekende).
9. (beurs) Afwikkeling (van een positie).
Degager (z . -ement) ov .w . : 1. Inlossen . Gestand doen (woord). Dekken (verantwoordelijkheid). Terre degagee d'hypotheques: L. bevrijd vn h. 2. Los-, vrijmaken. Vlot maken (schip). Bevrijden (van
vijand, banden). Van zich afschuiven (verantwoordelijkheid). Vrijstellen (soldaat).
Ontruimen (weg). Redden uit (gevaar).
-lavoepubiq,sg:
Den weg
schoonvegen. - qn de dessous son cheval:
lem. van onder zijn paard halen. - d'une
promesse: Van een belofte ontslaan. 3. Vrijlaten in zijn bewegingen (kleedingstuk).
Un velement qui degage la taille: Een kleed,
dat de slanke gestalte doet uitkomen, - dat
„afkleedt." 4. Ruimer maken (luchtwegen). - la tete: Het hoofd opluchting bezorgen. 5. Uitgangen aanbrengen aan. Un
appartement dont les chambres sont degagees les unes des autres : Een woning, waar-

van de kamers niet met elk. in verband
staan. 6. (scheik.) Vrijmaken, ontwikkelen. - une odeur: Een lucht afgeven. 7.
Losmaken (degen). Voor- of zijwaarts brengen (voet). 8. (stelk.) Vrijmaken. 9. Losmaken (omtrekken op de graveerplaat).
10. (fig.) Naar voren brengen (feit). / se
- (de) : Zich vrijmaken, - ontslaan van
(belofte). 't Laten afweten (samenkomst,
diner). Uitvoeren (belofte). Zich bevrijden
van (banden) ; zich losmaken uit (omarming). Zich uit het gedrang helpen. Vrij
worden (staat). Zich een remplagant koopen. Ontwijken, vluchtig worden (damp).
Ruimer -, helderder worden (ingewanden,
hoofd). Zich door den omringenden vijand
heenslaan. Op den voorgrond treden (uit
't onbekende). Ophelderen (weder). Zijn
stem helder maken. (fig.) Un autre fait se
degage de ce qui s'est passé : Een ander feit
komt uit het gebeurde voort.
Dêgaine v.: (Linksche) houding, - loop.
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(f ig.) La belle -! Een mooie manier van
doen ! dat ziet er mooi uit! Degainement
m. en -ner ov.w.: (Het) uit de scheede
trekken. Il fallut -: Er moest van leer
getrokken worden. Brave jusqu'au -: Brutaal in den mond, maar laf in de daad. Degaineur m.: Vechtersbaas . Degalage m. en
-er ov .w . : (Het) schoonmaken (huiden).
Dêgalonner ov.w.: De galons afhalen van.
Dêganter ov.w.: Den handschoen uittrekken; ontblooten (hand). / se -: Zijn h.
uittrekken.
Degarnir ov.w.: Ontdoen (van). Leegmaken (kamer) ; aftakelen (schip); snoeien
(boom); ontdoen van belegsel (kleed) ; van
krijgsvolk ontblooten (vesting). Tete -nie
de cheveux: Kaal hoofd. Il est -ni d'argent:
Hij heeft geen geld. Bouche -nie (de dents):
Tandelooze mond. / se -: Kaal worden
(hoofd); dunner - (boomkruin) ; leeg (zaal). Zich van zijn gereed geld ontdoen.
Ophelderen (lucht). Zijn winterkleeren
uitdoen. (m i 1.) Zich van een deel van zijn
krijgsvolk moeten ontblooten.
Degasconner ov .w. : De Gasconsche
zinswendingen afwennen.
Degat m.: 1. Schade, beschadiging,
vernieling. 2. Verspilling.
Degauehir ov .w . : Behakken , rechtmaken. (f am., fig.) Zijn linkschheid afleeren, fatsoeneeren. / se -: Wat losser worden. Degauchissage, -ement m.: (Het)
behakken . (f i g. ) - fatsoeneeren. Degazage
m. en -gazer ov.w.: (Het) ontgassen. Degazonnement m. en -gazonner ov.w.:
(Het) ontdoen van gras.
Degel m.: Dooi. Le temps est au -: Er
zit dooi in de lucht. Dêgelee v.: (fam.)
Pak (ransel), dracht (slagen). Dêgeler
onov.w.: 1. (Ont)dooien, smelten. 11 degele: Het dooit. 2. (fig.) Warm worden
(persoon ) . / ov .w. : Doen ontdooien, - smelten. (plat) Dooden. / se -: Ontdooien,
warm worden. Eindelijk den mond openen. Elle ne se -ait pas: Ze gaf geen asem.
Degeneration v.: Verbastering, ontaarding. Degêneratif : Die doet verworden.
Degenerê m.: Verworden schepsel. - psychique: Erfelijk belaste. Degenêrer onov.
w. : Ontaarden, verbasteren, achteruitgaan.
Degenerescence v . : Ontaarding (sproces ) .
(geneesk.) Verwording, ontaarding. Degenerescent : Ontaardend.
Degingande: Slungelachtig, los in de
lenden. Style -: Onsamenhangende s.
Degingandement m.: Slungelachtigheid.
Degingander ov.w.: Onvast maken. Degiter ov.w.: Uit 't leger opjagen. Degivrage m. en -er ov.w. : (Het) ontdoen
van de ijslaag. Deglacage, -cement m. en
-cer ov.w.: (Het) ontdoen van ijs. - ontglanzen . Deglinguer ov .w . : Stukmaken ,
bederven. / se -: Stukgaan. Dèglobuliser
ov .w.: Van de roode bloedlichaampjes ontdoen. / se -: De r. bl. veriezen. Dêgluement m. en -er ov.w.: (Het) afdoen van
lijm. / se -: Zich van den lijmstok bevrijden. - les yeux: Zijn oogen van oogvuil reinigen. Deglutir ov .w. en -ition v.:
(Het) doorslikken, - in de longen of de
maag brengen.
Dêgobillage m . en -ler ov .w . : (p 1 a t )
(Het) kotsen. (Het) afraffelen. Degobillis
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m . : (p la t ) Braaksel . Dêgoiser ov .w . :
Er uittlappen. „Afdraaien". / onov. w.:
Snappen. Doordraven. Degommage (soms
-ade v.) m.: Het ontgommen. Het uit zijn
betrekking jagen. Aftandschheid. Degommer ov .w . : 1. Van gom ontdoen. 2. (plat)
Aan den dijk zetten, de bons geven aan. /
se -: Zijn gom verliezen. Aftandsch worden. Om zeep gaan. Elk. naar de andere
wereld sturen. Dêgonder ov.w.: Uit de
hengsels lichten.
Dêgonflable: Die leeg kan loopen. DeDonne m. : (p la t) Uitgehoord misdadiger
(die voortaan politiediensten verricht ) . Degonflage, -ement m . en -Her ov .w . :
(Het) laten leegloopen (ballon). (Het) dunner doen worden (gezwel). (fig.) Uithooren. (Het) laten zien dat iem. niets is,
„iem. in zijn hemd zetten". (Het) opgelucht zijn. (beurs) (Het) verlagen van abnormaal hoog opgevoerde koersen (van een
fonds). - son cceur: Zijn hart uitstorten. /
se -: Dunner worden. Zijn gevoelens den
vrijen loop laten. Zijn opgeblazenheid verliezen, minder praats krijgen. Leegloopen
(ballon, luchtband). (plat) 'm Smeren. com.me une outre : Inzakken als een pannekoek. - de: Verminderen met. Dêgonfleur m. : (p 1 a t) Politiespion die uithoort.
Degor m.: Afvoerbuis. Degorgeage en
-ement m. : Het doorsteken, ruimen (goot ).
(geneesk.) Uitstorting (vocht). Afvloeiing (water). Afspoeling (leder). Het braken. Het vollen. (geneesk.) Het platdrukken. Le - des vines: Het ontlasten van
de overtollige bevolking der steden. Dêgorgeoir m.: Afloop (pomp), spuigat. Ruimnaald . Volmolen . Degorger ov .w . : 1.
Uitbraken (spijs, drank). Faire - des
sangsues : Bloedzuigers platmaken. 2. Reinigen, doorsteken (buis). - un canon : Het
laadgaat ruimen. 3. Afspoelen, zuiveren
(in vocht) ; in 't water zetten (visch,
vleesch) , spenen (visch) Afloogen (zijde);
vollen (zijde). / onov.w. en se -: Overloopen, -vloeien. Slinken. Doorbreken, zich
ontlasten. Uitstroomen (in), loozen (op).
Den grondigen smaak verliezen. Faire degorger un financier vereux : Een gemeen speculant noodzaken het gestolene terug te
geven. Faire - le Poisson : Visch in 't water
zetten. Dego(t)ter ov.w.: 1. (spel) Omwerpen. 2. (f ig.) (Iem.) de bass zijn, - de
loef afsteken. - zijn betrekking doen verliezen. Neerschieten. Ca te -otte, degotte-moi
ca: Daar kun je een puntje aan zuigen. 3.
(plat) Zien. Vinden, bemerken. - le
truc: 't Snappen. Degouiller ov.w.: Heel
erg wonden . Degouliner onov .w . : (f a m) .
Druipen.
Degourdi: Lenig, los, vlot, ongedwongen. (fig.) Vrijmoedig, bij de hand. Soyez
, un peu plus -: Wees wat vlugger. I m.:
Eenmaal gebakken aardewerk. Looze Bast.
Degourdie v . : Feeks . D6gourdir ov .w . :
1. Leniger -, Tosser maken. (Faire) - de
l'eau : Even de kou van 't water afdoen.
Aar-unepotri,c lgudnep.:
dewerk eenmaal bakken. 2. (fig.) Ontbolsteren, manieren leeren. / se -: 1. Lenig
worden. - les mains: Zijn verkleumde
handen weer lenig maken. 2. (fig.) Ongedwongener -, los worden. D6gourdisse-
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ment m.: Leniger -. Lauw maken. Eerste
bakking. (f ig . ) Ontbolstering.
Degoilt m.: 1. Tegenzin, walg, afkeer.
Prendre en -: Een - krijgen van. 2. Gebrek
aan eetlust. 3. (f ig.) Tegenzin, afkeer, afschuw. 4. Des -s: Krenkingen, verdrietelijkheden. Degoiltamment: Op een afkeerwekkende wijze ; (gra p) afschuwelijk
(rijk b.v.). Degoittant: Walglijk, vuil, vol
walging. Afkeerwekkend. Onuitstaanbaar,
beroerd. / m.: Smeerpoets. Degofite by.
nw.: 1. Etre - de: Een walg hebben van,
vies zijn van. Il en est -: Het staat hem
tegen. Faire le -: Den neus optrekken
(voor). Vous tiles Bien -: Gij zijt moeilijk
te voldoen. Il n'est pas -: Hij is niet kieskeurig; hij schranst oink; hij heeft 'n goede
keus, hij weet wet wat goed is. 2. (f ig.)
Wars (van). Degoilter ov.w.: 1. Tegenmaken, een afkeer doen krijgen van. Tu me
-es: Ik ben vies van je. 2. Den eetlust benemen. 3. (fig.) Afkeer inboezemen. / se
-: Een afkeer krijgen (van). (lets) tegeneten.
Degouttant: Druipend, druipnat. Degouttement m. en -er onov.w.: (Het) afdruipen, - druppelen, - lekken. Les toils
degouttent de pluie : Het druipt van de daken.
Dêgradant: Vernederend. Dêgradateur
m.: Uitvloeiende achtergrondsvignet. Degradation v.: 1. Ontzetting uit burgerrechten (- civique). Rangsverlaging (militaire). 2. Verdorvenheid, verval. Tomber dans la -: Vervallen, diep zinken. 3.
Beschadiging . Schade . Verval. Slijtage .
4. (f ig.) Vernedering. 5. Langzame vermindering (licht); het uitloopen (kleur).
Degrade m.: (muz.) Langzame overgang
in pianissimo. Degrader ov.w.: 1. In rang
verlagen; afzetten (vorst); ontwijden (geestelijke); het burgerrecht ontnemen aan
(burger) ; doen verliezen (titel). 2. Verlagen, onteeren. 3. Beschadigen, bederven.
Vernielen. 4. Zachtjes verminderen (kleur,
licht). Teinte -dee: Uitloopende kleur. Plumes -lees: Veeren in uitloopende tinten.
Photographie -dee : P. waarvan de achtergrond uitvloeit. Un degrade: Uitloopende
kleuren. I se -: Zich verlagen. Bederven,
vervallen. Uitloopen (kleur); zacht verminderen (licht).
Degrader ov .w . : Loshaken . I se -:
Losgaan. Degraissage m.: Het uitmaken
der vetvlekken, ontvlekken. Envoyer au
-: Laten ontvlekken. Degraissant m.:
Ontvlekkingsmiddel . Degraisser ov .w . :
1. Van vet ontdoen, ontvetten. Afwrijven
(graveerplaat). De vruchtbare bovenlaag
afnemen van (aarde). Laten klaren (wijn).
Regime -e: Vetloos dieet. 2. Het vet afscheppen van (soep ). 3. Smaller -. Magerder
maken. (f ig.) Plukken. 4. De vetvlekken
maken uit, ontvlekken. Van vettigheid
reinigen (haar). / se -: Magerder worden.
Schoongemaakt -, enz. Degraisseur m.:
Ontvlekker; uitstoomer. Dêgraisseuse v.:
Uitstoomster. Waschmachine (wol). Degraissis m.: Afgeschept vet; vuil. Dêgraissoir m.: Schraapijzer. Machine om
vetdeelen te verwijderen. Degras m.: Ledersmeer.. Ledertalk. Degraveler, -ver ov.
w.: Van ketelsteen -, - kalk zuiveren. Degravoiement, -oiment m.: Het weg-
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spoelen van grond. Degravoyer ov.w.:
Blootleggen door afspoeling (muur). Van
kiezel zuiveren (rivier).
Degrê m.: 1. (vroeger) Trap. 2.
(fig . ) Trap, overgang . Par -s, de - en -:
Trapsgewijze, langzamerhand. Le crime a
ses -s : Misdaad heeft een trapsgewijze verergering. 3. Rang, graad, trap; stadium
(ziekte). Les premiers -s de l'echelle sociale : De hoogste sporten van den maatschappelijken ladder. Un haul - d'elevalion : Een hooge trap. A un haul -: In
hooge mate. Amis du premier -: Allerbeste
vrienden. Juridiction du premier -: Rechtspraak in eerste instantie. Passer par tous
-5 : Alle instanties doormaken. -s universitaires : Graden (z. grade). Prendre ses
-s: Promoveeren. Brevet -; examen du premier, du second -. Hulp-, hoofdakte; -examen. Il est phtisique au troisieme -: Hij is
in het derde stadium van tering. Equation
du second -: Vergelijking v. d. tweeden
graad. 4. Graad (om te meten). z. centigrade. - de latitude; - de longitude:
Breedte-; lengtegraad. Le vin a du -: De
wijn is vol.
Dêgreage, -ement m. en -er ov.w.:
(Het) onttakelen. Degressif : Naar verhouding van 't vermogen -, van 't verbruik
afnemend. Degression v.: Afneming (naar
't vermogen). Degrêvement m. en -greyer ov.w . : (Het) inlossen van hypotheken
(- un immeuble). (Het) verlichten (belastingschuldige). (Het) verminderen der
rechten op (product, belasting) .
Degringo1ade v.: Aftuimeling, het afvallen, afstormen, (fig.) Val, bankroet.
Degringoler onov .w . : Aftuimelen , -glij den. (fig.) Snel dalen (waarde, effect).
/ ov .w . : Afstormen . Dooden . Degrisement
m. en -ser ov.w.: (Het) nuchter maken,
- ontnuchteren. (fig.) De oogen openen.
j se -: Nuchter worden. (fig.) Tot rede
komen. Ne pas -: Altijd dronken zijn.
Dêgrossage m . en -er ov .w . : (Het )
dunner maken (staven). Degrossir ov .w. :
In 't ruwe bewerken, - vormen. (fig.) bewerken, - ontwerpen (plan). Il m'a degrossi la besogne : Hij heeft voor mij 't grove
werk gedaan. - qn : Iem. ontbolsteren,
- beschaven ; (p la t ) - vermoorden . / se -:
Beschaafd worden. Degrossissage m.:
Het dunner maken. Degrossissement m.:
Het in 't ruwe bewerken, - fatsoeneeren.
Dêgrossisseur m . : Pletrol . Fatsoeneerder..
Degueniller ov .w . : Tot lompen maken.
Il est tout -ille: Zijn kleeren hangen hem
als vodden aan 't lijf. Un deguenille: Een
haveloos type. Dèguerpir ov .w . : (recht)
Verlaten, afzien van. - une maison: Een
huis ontruimen (voor den wettigen eigenaar). / onov.w.: Zich wegpakken, er van
doorgaan. Faire -: Wegjagen. Dêguerpissement m.: (recht) Afstand. 't Weggaan. Degueulando m.: (muz.; grap)
Verkeerd portamento. Degueuler ov .w . :
(p la t ) (U it )braken . Dêguignonner ov.
w.: Geluk doen krijgen. I se -: Zijn pech
kwijtraken.
Deguisement m.: 1. Vermomming. 2.
Toebereiding, zoo dat de spijs niet te herkennen is. 3. (f ig. ) Bewimpeling, veinzerij.
Sans (rien) -: Onbewimpeld. 4. DekmanFransch-Nederlandsch. I.
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tel, schijn. Dtsguiser ov.w.: 1. Vermommen. Verkleeden. Onherkenbaar maken.
Un deguise: Een vermomde. 2. Zoo toebereiden, dat de spijs onherkenbaar is. 3.
(f ig.) Verbergen, bewimpelen, ontveinzen .
- son nom ; - son ecriture: Een valschen
naam aannemen; zijn schrift verdraaien. la verite : De waarheid onkenbaar maken.
Sans -: Rechtuit. / se -: Zich verkleeden. - vermommen. - anders voordoen dan
men is. Veinzen. - sous un faux nom : Zich
onder een valschen naam verbergen.
Degustateur m.: (Fijn)proever. Expert
-: Gezworen p. Dêgustation v.: Het proeven. Salle -, lieu de -: Proeflokaal. Deguster ov .w . : Proeven (met aandacht).
Dehaler ov .w . : Verha len (vaartuig ) . (f ig. )
Uit de moeilijkheid redden. / se -: Op zijn
verhaal komen. Whaler ov.w. : Weer
blank maken. / se -: - worden. Dtshanchement m.: Lendenlamheid (paard).
Heupwiegeling. Waggelende gang. 't Trekken met de heup. Dehancher (se) : Waggelend loopen. Zijn heupen ontwrichten.
Cheval -che : Lendenlam p. Homme -che:
Scheefloopend man. Un pas -cite: Een waggelende loop.
Wharnachement m. en -cher ov .w. :
(Het) onttuigen. I se -: Zich van zijn hoed
en mantel ontdoen. Dehiscence v.: Het,
opensplijten. Dehiscent: Gescheiden (vleugels ). Fruit -: Splitvrucht. Dehonte:
(o u d) Schaamteloos .
I. Dehors vz.: Buiten. Par-la ville: Buiten de stad om. / bw.: Buiten, buitenshuis,
naar buiten. Mettre -: Wegjagen ; -zenden
(bediende); in omloop brengen (effect). z.
chat 2. Mettre toutes les voiles -: Alle
zeilen bijzetten. -! Er uit! De -: Van buiten. En - de: Buiten. C'est - la question: Dit behoort niet tot de kwestie. Vous
'des - la question : Gij dwaalt af. Il a fait
cela - mot : Hij h. d. g. zonder mij er in te
kennen. En -: Naar buiten, buitenwaarts.
(m u z . ) Sterk uitkomend . Marcher -: Met
de punten der voeten naar buiten loopen.
Caractere -: Openhartig, vrijmoedig k.;
iem. die zich geheel geeft. Il est tout -:
Hij flapt alles er uit; hij geeft zich zooals hij
is; 't is alles maar uiterlijk bij hem. Par -:
Van buiten, uitwendig.
II. Dehors m.: 1. Het buitenste, uitwendige. Buitenzijde, -kant. Uiterlijk, gelaat. (zeev.) Buitenboord. Venir
du -: Van buiten komen. Affaires du
-: Buitenlandsche zaken. Jambe du -:
Been aan de buitenzijde (der rijschool).
Faire un -: Beentje-over doen. Au -:
Van buiten, voor 't uiterlijk. Naar buiten.
Buitenshuis. Its cherchent le plaisir -: Z.
z. 't g. buiten zich zelven. Au - de: Buiten. 2. Les -: De buitenwerken (vesting);
de omgeving (kasteel). 3. Uiterlijkheid,
schijn. Garder -, saucer les -: Den schijn
redden. Il n'a pas de -: Hij heeft geen
manieren.
Dêhouilleuse v.: Graafmachine.
Deicide by .nw . : 1. Godmoordend . Le
peuple -: De Joden. 2. Schendend (hostie ). / m.: 1. Godsmoordenaar. 2. Godsmoord. 3. Hostieschender. Deification v.:
Vergoddelijking . Dafier ov .w . : Vergoddelijken , vergoden . (fig. ) Verheerlijken .
18
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Gelukkig maken. Deifique: Goddelijk makend. Deisme m.: Geloof in God uit verstandsgronden, zonder de openbaring te
erkennen. Deiste m.: Aanhanger van 't
deisme . / bv .nw . : Deistisch . Date v . :
Godheid.
Deja. bw.: Reeds, al. Comment s'appelle1-il -? Hoe heet hij ook weer? --I Nu al!
Je ne suis pas - si faible: Ik ben toch niet
zoo zwak.
Dejantage m.: 't Afloopen van een velg.
Dejanter ov.w.: Van een velg doen afloopen (auto). Dejarrer z. ejarrer. 'Manger
onov.w.: Buiten de koers zijn. Navire dejauge: Schip dat zijn koers kwijt is. Meeteur m.: Toestel tegen ketelsteen . Dejection
v.:1. Loozing (drek). 2. Uitwerpselen. 3.
- van een vulkaan. Cone de -: Puinkegel.
Deja& Scheel . Dejeter ov .w . : Scheef, krom
maken. / se -: Scheef, krom worden.
Krimpen, trekken. Sa taille se dejette: Hij
wordt scheef. Dejettement m.: 't Kromtrekken.
Dejeune of -ner m.: 1. Ontbijt (premier
-, petit -, - du matin). Twaalfuurtje (second -). - a la fourchette: Warme lunch.
- dinatoire : Uitgebreide warme lunch. Il n' g
en a pas pour un-: Dat zal gauw opgemaakt
zijn. C'est un - de soleil: Die stof zal spoedig verschieten; (f ig.) dat zal 't niet lang
uithouden. 2. Ontbijtservies. II. Dejeuner
onov.w.: Ontbijten. Lunchen. - avec du -,
de chocolat: Chocolade bij 't ontbijt drinken.
/ m. z. dejeune.
Dejoindre ov.w.: Doen wijken, uit de
voegen brengen. / se -: Uiteenwijken.
Dejouer onov.w.: 1. (zeev.) Met den wind
meedraaien; uitwaaien. 2. Verkeerd spelen.
Overspelen . / ov .w . : (f ig . ) Verijdelen . tem.
plannen -. Dejour m.: Speling tusschen de
velgen. Dejucher onov.w.: Van het kippenrek springen . / ov .w . : - jagen . (f a m . )
Van zijn plaats opjagen. DejudaIser ov.
w.: Van de Joden of hun zeden ontdoen.
Dejuger (se) : Op een besluit, - vonnis
terugkomen. Dejuguer ov.w.: Uit 't juk
spannen.
Deli vz. (z. deck) : Aan gene zijde van,
verder dan. De - les monts : Van gene zijde
der bergen. Par -: Meer dan, boven; aan
gene zijde van; over, na ; langs . . . heen.
11 promet par - son pouvoir: Hij belooft
meer dan hij houden kan. / bw.: Verder.
En -, au -, par - de : Verder, -op, meer
zijwaarts; nog meer, - daarenboven; - verderop.
Delabre: Vervallen; gehavend ; haveloos;
in de war (b.v. maag). Delabrement m.:
Verval, achteruitgang. Verval van krachten.
Delabrer ov.w.: Doen vervallen (gebouw);
verscheuren ; bederven (gezondheid); in
wanorde brengen (zaken); te gronde richten (naam). / se -: Vervallen. Scheuren,
bedorven worden; achteruitgaan. Delaeer
ov .w . : Losrijgen , ontsnoeren ; afbinden
(schaats). 't Corset losrijgen van. / se -:
Losgaan. Losgeregen worden. Haar corset
losrijgen.
Delai m.: 1. Termijn, tijd. Termijn van
verval. Tijd waarin iets moet gebeuren.
A bref -: Binnen korten tijd. Dans le plus
bref -: Zoo spoedig mogelijk. - d'appel:
Tijdvak, dat voor een appêl wordt toegestaan .
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- de grace : Respijtdagen. Sans - (z. 2):
Zonder een dag te bepalen, sine die. Dans
les -s voulus : Binnen den gestelden t.ijd.
2. Vertraging, uitstel. Sans - (z. 1): Zonder uitstel (s. - ni remise), dadelijk. User
de -s : Voortdurend uitstellen. Delaleiser
ov .w . : Vergodsdienstigen . Delai-congê
(my .-s--s) m . : Termijn van (dienst)opzegging. Delaiement m.: Verdunning, aanmenging. Delainage m. en -er ov .w . : (Het)
afscheiden van de wol.
Delais en Delaissement m.: 1. Vrijwillige afstand, overlating. 2. Het in den steek
laten. 3. Verlaten-, hulpeloosheid. Delaisser ov. w.: 1. Aileen -, verlaten -, hulpeloos -. In den steek laten. Terrain -se:
T. dat door een stroom is droog gelaten.
Un -se : Een verlatene. Une -see : Een droog
gevallen oeverstrook. 2. Afstand doen -, afzien van. Laten varen (vervolging, proces).
Delaitage, -ement m. en -er ov .w. : (Het)
uitkneden van boter. (Het) uithalen van
de hom (bij visch). Delaiteuse v.: Boterwasscher, -uitdrukapparaat. Delardement
m.: Het afschaven, - ronden, - dunner maken . Delarder ov .w . : 1. Van spek ontdoen.
2. Dunner -, smaller maken, afkanten, afschaven.
Delassement m.: Ontspanning, verkwikking . Tijdverdrijf. . Dëlasser ov .w . :
Ontspannen, verkwikken, vermaken. / se
-: Uitrusten, zich ontspannen. - de: Zich
verpoozen van. Deloteur, -trice: Aanbrenger, verklikker, -ster. Verklikker, aanwijzer (aan werktuig). Delation v.: 1.
Verklikking, geheime aanklacht. 2. Oplegging (eed). Dêlatter ov .w. : Van de latten.
ontdoen. Delayage m.: Uitwassching ;
verregening . Delayer ov .w . : Uitwasschen .
-weeken ; verregenen. Foin - y e: Door regen
of dauw doorweekt h. Viande -vee : Vl. dat in
dunne saus heeft gekookt. Couleur -Yee: Te
sterk aangelengde -, bleeke k. ; door 't
water aangetaste k. Pierre -vie: Bleeke st.
Un bleu - y e: Een bleek blauw. Il a un teint
delave: Hij is goor bleek.
Delayable : Verdunbaar. Delayage m.:
Het verdunnen, - beslaan. (fig.) Wijdloopig geschrijf ; verwaterde stijl. Delayement z. (Mai . .. Delayer ov .w . : Verdunnen, aanlengen (saus); aanmengen
(kleur) ; beslaan (meel). (f ig.) Lang uitspinnen; verwateren (gedachte, stijl). De-leatur (spr. due-) m. : (drukk.) Wegla tingsteeken . Delebile : Uitwischbaar. Delectable : Aangenaam, lieflijk, streelend,
lekker. Delectation v.: Genot, lust.
(g o dsd.) Lust om iets te doen.- morose:
Opzettelijke, ziekelijke verlustiging in het
kwaad; (letterk.) droeve, maar teere
stemming van een melancholicus. - cruelle:
Leedvermaak, (Duitsch) Schadenfreude.
Delecter ov.w.: Streelen (zinnen), vergasten. / se -: Genieten.
Delegant m.: Hij die een vordering overdraagt. Delkgataire m.: Hij die een schuld
overneemt. Creancier -: Schuldeischer,
aan Wien zijn schuldenaar eene vordering
op een derde overdraagt. Delegateur m.:
Overdrager. Delegation v.: 1. Opdracht,
last. Volmacht. Par -: Op last. - de
solde: Volmacht om de soldij te halen. 2.
Overdracht (schuldbrief). 3. Groep verte-
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genwoordigers ; afgevaardigde leden. 4.
Vertegenwoordigend lichaam. - scolaire:
Schoolcommissie. Les -s: De (Rijks)stenden (in Oostenrijk en Elzas). 5. Schuldbekentenis. 6. Effeeten, die door zekere
belastingen gedekt worden. -s sur les
douanes de Cuba. 7. Deel van de matrozensoldij, dat voor de familie bestemd is. 8.
Permissiebiljet. Delegatoire : Lastgevend.
Commission -: Lastgeving. Dêlègue m.
en bv.nw.: Afgevaardigde, gevolmachtigde. Consul (van den A. N.W. B.). Debiteur -: Aangewezen schuldenaar. cantonnal: Lid der commissie voor 't L .0.
Deleguer ov .w . : Afvaardigen , machtigen .
Op-, overdragen (macht). Overdragen
(schuldbrief). - qn dans une chaire: lem.
een leerstoel opdragen. - un debiteur: Op
een schuldenaar aanwijzing geven.
Delèmont m.: Delsberg (Zwitserland).
Delenter ov.w.: Van luizen zuiveren.
Dêlentoir m.: Luizenkam. Delestage m.
en -ter ov .w . : (Het)) ontballasten . (spot )
- uitschudden, van zijn geld ontdoen. / se
: Ballast uitwerpen. Delesteur m.: 1.
Opzichter bij 't ballastlichten. 2. Ballastlichter (bateau -). -uitwerptoestel. D616Ore : Doodelijk ; levensgevaarlijk . (f ig . )
Verderflijk. Deliaison v.: Uiteenwijking
(planken). Onverbonden steenplaatsing.
Deliberant : Beraadslagend. Dèliberatit: 1. Betoogend (welsprekendheid). 2.
Overwegend. Avoir voix -ice : Stemgerechtigd zijn. Deliberation v. : 1. Beraadslaging, overweging, beraad. Overleg. Metire en -: Overwegen. 2. Besluit. Par
de: Volgens genomen besluit van. Deliberatoire: Van een besluit. Dalbére
m. : Beraadslaging (rechters). Onderzoek
van stukken om een rapport er over uit te
brengen. Mettre en -: Beraadslagen over.
/ bv.nw.: 1. Rijpelijk overwogen. De pro;
pos -: Met voorbedachten rade, - opzet.
2. Besloten, vastgesteld. C'est une chose
-e : Dat staat dus vast. 3. Vastberaden,
onbeschroomd. Deliberement : Vastberaden, zonder aarzelen. Heel gemoedelijk.
Deliberer ov .w.: (recht) Beraadslagen
over . / onov .w . : 1. Beraadslagen , overleggen, met zich zelven te rade gaan. Sans -:
Zonder aarzelen. 2. Het besluit nemen.
Delicat bv.nw.: 1. Zacht, fijn, teer.
Avoir la main -e : Een lichte hand hebben
(van werken). Sommeil -: Losse slaap.
2. Zwak, onsterk, kleinzeerig. Tenger,
zwak. 3. Kiesch, fijngevoelig. 4. Fijn, dat
goed onderscheidt. Fijnbesnaard. Difference -e : Fijn verschil. z. oreille 2. 5.
Moeilijk te voldoen; kieskeurig. 6. Moeilijk, netelig, hachelijk. Une matiere -e:
Een gevaarlijk onderwerp. 7. Uitgezocht,
keurig (spijs, drank). 8. Lichtgeraakt.
-surlepointd'h:
In eerezaken lichtgeraakt. 9. Fijn, net (gedrag) ; voorzichtig
(handelwijze). 10. Nauwgezet. Il est peu
dans les choses d'interet: Hij ziet niet
nauw,, daar waar 't zijn belangen geldt . I m . :
1. Lekkerbek. Faire le -: Alles afkeuren.
2. Het moeilijke. DRicatement (z. delicat) : Lekker, fijn, keurig, kiesch. Trop -:
Weekelijk. Elever - = Daicater ov.w.:
Vertroetelen. Delicatesse v. (z. delicat):
1. Zacht-, fijn-. 2. Zwak-, tenger-. 3.
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Kiesch-. 4. Fijnheid (van oordeel). Les -s
du texte : De nuanceeringen van 't origineel. 5. Verwendheid, moeilijkheid om
voldaan te worden. 6. Moeilijk-. 7. Keurig-,
uitgezochtheid (spijs). Des -s : Lekkernijen. 8. Lichtgeraaktheid. Etre en - avec:
Op gespannen voet staan met. Il a une extreme - sur le point d'honneur: Hij is gauw
beleedigd. 9. Fijn-, net-. Voorzichtig-. 10.
Nauwgezetheid. Delice m. ( meestal -s
v.): Genot, genoegen. Bron van fijn genot.
-5 des sens : Zingenot, wellust. Aimer Paris
avec -5 : Van P. genieten. Avoir en -: Verzot zijn op. (fig.) Les -s de Capoue: 'n
Wellustig, ontzenuwend leven. Un lieu de
-s : Een (aardsch) paradijs. Faire ses -s de,
trouver -, mettre ses -s a : Een genot vinden
in. Ce prince fait les -s de son peuple : Die
vorst wordt door zijn yolk op de handen gedragen. Delicieusement en -ieux : Genotrijk, weelderig. Heerlijk, lekker, smakelijk ;
bekoorlijk. Hoogst aangenaam (mensch).
-meta emu : Weldadig aangedaan.
Delicoter ov.w.: Den halster afnemen. I
se -: - afwerpen.
Delictueux : Die den aard van een onrechtmatige daad (acte -) heeft, strafbaar.
Dale: 1. Dun, fijn. 2. (f ig. ) Schrander,,
helder. 3. Sluw, doortrapt, gewikst, pienter. 4. z. (Mier 1. / m.: Ophaal (aan letter). Fijnheid. Daiement m.: Losmaking.
'Millen: Uit -. Bewoner van Delos.
"Mier ov.w.: 1. Losmaken, -knoopen,
van zijn banden ontdoen. z. cordon 2.
Sans bourse -: Zonder een cent te bepalen.
Navire delie: Schip, waarvan de boorden
wijken. - les doigts a: Vingervaardig maken. - la langue a qn: Iem. meer vrijheid
van spreken geven. Le y in lui a delie la
langue : De wijn heeft hem aan 't spreken
gebracht. Avoir la langue deliee : Rad van
tong zijn. Langage delie: Gemakkelijk vloeiende taal. 2. Ontslaan , ontheffen . (g odsd. )
L'eglise a le pouvoir de Tier et de -: De kerk
heeft de macht te binden en te ontbinden. /
se -: Zijn banden losmaken. Sa langue se
delia : Zijn tong raakte los. Deligation v.:
Verbandlegging. Delimitation v.: (Grens )afbakening. -scheiding, grens. (f ig. ) Bepaling. Delimiter ov.w.: Afpalen, de grens
bepalen van. (fig.) Afbakenen. Delinêament m., -ation v.: Planteekening, schets.
Delinquance v.: Schuldigheid. - juvenile: - der jeugd. Dainquant m.: (Wets )overtreder, schuldige.
Deliquescence v.: (scheik.) Vervloeibaarheid. (kunst) Verwording, vervloeiing. Deliquescent : Vervloeiend. / m.:
(kunst) Dichter wiens stijl vervloeit tot
gestamel. Deliquium (spr. -kwiomm) m.:
Toestand van vervloeiing.
Delirant bv.nw.: Mend (zieke). Aan
waanzin grenzend (krankzinnigheid), dol.
Ontstelde (verbeelding). In een ontstelde
verbeelding ontstaan. Uitgelaten. Eire -:
Als dol zijn. C'est -. Dat is om je dood
te lachen. I m. : Bijna krankzinnige.-revendicateur: Quaerulant. Delire m . : 1. IJl-,
lichthoofdigheid ; het ijlen. Geestverwarring. Il a eu le -: Hij heeft geijld. - tremblant, - alcoolique : Drinkerswaanzin, delirium tremens. 2. Hevige opwinding, verrukking. - poetique: Dichterlijke begees-
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Delir er-D emander

tering. 3.. Razernij . (d ichtk. ) Geestdrift,
vervoering. En -: Opgewonden, dol.
Grootheidswaan. Delirer on-degranu:
ov.w.: IJlen. Raaskallen, buiten zich zelven zijn. Delirium tremens (spr. deliriomm treminse) m.: (geneesk.) Drinkerswaanzin, delirium.
Delissage m. en -ser ov .w .: (Het) in
de war brengen (haar). (Het) sorteeren
(oud papier), - wolven (lompen). Delisseur m.: Lompensorteerder.
Dent m.: 1. Vergrijp, wanbedrijf. Pris
en flagrant -: Op heeterdaad betrapt. z.
corps 7. - de presse : Persdelict. - de
chasse: Jachtwetovertreding. 2. Gleuf (steen)).
Overdwarsche ligging. Delitage m., -ation
v., -ement m.:Verplaatsing (zijworm ). Deliter ov.w.: Overdwars piaatsen (steen).
Verplaatsen (zijworm). In de richting der
steenlagen splijten (steen, rots). / se -:
In de richting d. s. splijten. Delitescence
v.: 1. (geneesk.) Verdwijning (gezwel).
2. (scheik.) Uiteenvalling, splijting . De liteseent : (scheik.) Uiteenvallend.
Delivranee v. : 1. Bevrijding, invrijheidstelling ; ontzet (stad). (f ig.) Verlossing, redding. (fig.) Opluchting. 2. Verlossing, bevalling. 3. Uitreiking, afgifte.
4. Aanwijzing (hakhout). Delivre m.: 1.
Moederkoek. 2. Voedingskanaal (zoutpan).
Delivrer ov .w. : 1. Bevrijden, in vrijheid
stellen, ontzetten (stad). Verlossen, redden (gevaar). Ontheffen (van last). Esprit
-vre de prejuges: Geest vrij van vooroordeelen . 2. Verlossen (vrouw). Elle est -vree:
Zij is bevallen. 3. (Af)leveren, uitreiken,
afgeven. Poids delivre: Uitgeleverd gewicht.
4. (nieuw; sport) Toedienen. / se -:
Zich bevrijden. Zich zelve bij de verlossing
helpen. Afgegeven worden. I onov .w.:
Bevrijding brengen. Delivreur m.: Uitdeeler. Kaardtrommel (cylindre -).
Delogement m.: 1. Verhuizing. 2.
Kwartierverwisseling, opbreken (troepen).
3. Het wegjagen, - verdrijven (vijand).
Delover onov .w.: 1. Heengaan. 2. Verhuizen. 3. Opbreken, een plaats ontruimen
(troepen). - sans (tanibour ni) trompette:
Met stille trom vertrekken; (f ig.) met de
noorderzon vertrekken; stil uitknijpen
(z. bois 3). Une maladie qui ne veut pas -:
Een hardnekkige ziekte. / ov.w.: Verdrijven. Uit zijn positie jagen (vijand). Doen
verhuizen . Op straat zetten . (s p e 1) Verjagen .
Delot m.: (Leeren) vingerhoed.
Delover ov.w.: Uitrollen (touw). Deloyal Niet rond en eerlijk. Ontrouw, oneerlijk. -ement bw. Deloyaute v.: Onoprechtheid. Ontrouw.
Deiphes v.: Delphi (Grieksche stad).
Delphien, -ique: Uit Delphi.
Delphinal : Uit Dauphinê. Delphinelle,
-ette v.: Ridderspoor (plant). Delphinides of -niens m .mv . : Do lfijnachtigen .
Delta m.: Naam voor de Grieksche D.
Driehoekig eiland, delta. Driehoek. mystique: Oog met stralenkrans in een driehoek. Deltaique: Deltavorming, van een
delta. Deltoide m.: Driehoekige armspier
(muscle -). I bv .nw . : Deltavormig .
Deluge m.: 1. Groote overstrooming, watervloed. 2. Zondvloed (- universel).
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(f ig. ) Remonter au -: De zaken van heel
verre ophalen. Cela dale du -, - remonte
au -: Dat is zoo oud als de weg naar Kralingen . z . aprês 1. (s p o t ) Passons au -:
Laat ons ter zake komen. 3. (f ig.) Stroom,
stortvloed.
Delure: Wakker, glad, gewikst. DMustrer ov .w . : Dof maken, ontglanzen (stof ).
Muter ov .w . : Van 't luchtafsluitend
kleefsel ontdoen. Demaeler ov.w.: Omroeren (glasvloed). Demagnetisation v.
en -iser (spr. -ma-gne-) ov .w . : Ontmagnet iseeren .
Demagogie v.: Staat, waarin het lagere
yolk regeert. Politiek, die het lagere yolk
welgevallig is, - vleit, volksmenning. Demagogique : Van de regeering door 't
lagere yolk. Menees -s: Kuiperijen der
volksmenners die 't plebs opzwepen. Demagogue m.: Volksmenner. Woelgeest.
Demaigrir ov.w.: Dunner maken (voorwerp ). I onov .w .: Dikker worden. Demaigrissement m.: Verdunning (steen). Demaillage m. en -er ov .w. : De mazen -, het
weefsel uittrekken van. Bas -11e: Kous met
„ladder". /se -: Losgaan. Demailloter
ov.w.: Van de luiers ontdoen. Van de voorhangsels -. I se -: Zich loswikkelen.
Demain bw. en m.: Morgen. De dag van
morgen . (f ig . ) Later . De (naaste)) toekomst .
z. allaire 4. (De) - en huit ; - en quinze:
Morgen over 8 -; - over 14 dagen. Des -:
Morgen aan den dag. (fam.) Aujourd'hui
pour -: leder oogenblik. Un homme de -:
Een man die in de (naaste) toekomst een
rot zal spelen, een komende man. La guerre
de - De komende o.
Demanche m . : (m u z . ) Overgreep . De manchement m.: 1. Het afnemen -, losgaan van steel of hecht. 2. (m u z . ) Overgreep .
Demaneher ov.w.: 1. Van steel of hecht
ontdoen. 2. Ontwrichten (lid). Uit elk.
nemen, stukmaken. In wanorde brengen.
Il est tout -che: Hij loopt als zaken armen en
beenen met touwtjes aan zijn lijf. / onov.w.:
1. (muz.) Overgrijpen, over de greep reiken. 2. (zeev.) Uit een zeearm komen. /
se -: Van 't hecht -, den steel loslaten.
(f ig.) Zich afsloven. (fig.) Uiteenvallen,
verloopen.' Miller a - la machoire: Zoo
gapen, dat de kaken uit 't lid schieten.
Demande v.: 1. Verzoek, verlangen.
Compte en -: Rekening die nog niet is
nagegaan. 2. Huwelijksaanzoek ( - en
mariage). 3. (recht) Eisch. - en divorce:
- tot echtscheiding. 4. Verzoekschrift. 5.
(handel) Bestelling. Sur -: Volgens bestelling, - opgave. - a condition : Aanvraag
van commissiegoed. - ou encore : Verzoek
om op-zichtzending. 6. Vraag (in handelszaken). La loi de l'of fre et de la -: De wet
van vraag en aanbod. Prix de -: Inzet. 7.
Vraag, ondervraging. A sotte - point de
reponse, - sotte reponse : Op een zotte vraag
antwoordt men niet, - past een zot antwoord.
Livre par -s et par reponses : Boek met vragen en antwoorden. (La) belle -I Een mooie
vraag! Dat spreekt van zelf! 8. Benoodigde
kracht.
Demander ov.w.: 1. Verlangen (naar),
verzoeken, smeeken, vragen (om). - son
pain, - sa vie : Bedelen (z.aumOne). - pour
les pauvres : Voor de armen geld inzamelen.
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Demandeur—Demembrer

Il me demande de venir : Hij vraagt me te
komen. Il me demande a venir : Hij vraagt
me of hij komen mag. Il ne demande qu' el
jouer : Hij doet niets liever dan spelen. L'enfant demande le sein : Het kind heeft de
borst noodig. (spel) — en c ceur: In de
harten vragen, - spelen. — du c wur: In de

harten inviteeren, een invite doen (z. ook
4). — vengeance : Om wraak schreien. z .
bosse 3. On demande un ouvrier : Gezocht
een werkman. — la bourse ou la vie: De
beurs of 't leven eischen. 2. Ten huwelijk
vragen (— en mariage). 3. (recht) Eischen,
vorderen. 4. Vorderen, vergen, eischen,
noodig hebben. Cela demande du cceur :
Daar behoort moed toe. Cet habit demande
a etre remplace : Deze jas moet noodig vervangen worden, - heeft uitgediend. On ne
vous en demande pas tant : Dat wordt van u
niet geeischt. 5. (handel) Bestellen, bevelen te brengen. Un article -de: Een artikel,
waarnaar vraag is. Il demande sa voiture:
Hij geeft bevel zijn rijtuig te laten voorkomen. 6. — qn, ( y olk) - apres qn: Iem.
laten roepen, - komen; - wenschen te spreken. 7. Vragen naar. — si : - of. Demandezmoi pourquoi : 1k weet het zelf niet. Je ne
demande pas mieux , - que fa: Niets is mij
liever. Je vous demande un peu ? Nu vraag
ik je eens! II m'a demande de vos nouvelles:
Hij heeft bij mij naar u geinformeerd. / se
—: Gevraagd worden (artikel). Elk. vragen. Zich zelven afvragen. Je me le -de:
Dat zou ik wel eens widen weten.
Demandeur : 1. ( yr. -euse) Vrager,
verzoeker, -ster. Bedelaar, -ster. Inkooper,
-ster. 2. ( yr. -eresse) Eischer, -es. Klager,, klaagster.
Demangeaison v . : 1. Jeukte . 2. (f ig . )
Zucht, aanvechting. Onweerstaanbare lust.
Demanger onov .w . : 1. Jeuken . (f ig . )
It le gratte oil it ltzi (se) dêmange: Hij flikflooit hem. Cela le -ge: Dat hindert hem.
2. (f ig.) Lust hebben om. La main -, la
plume me -ge : Mijn handen jeuken me.
Votre peau -, le dos vous -ge : Gij hebt zeker
lust in een rammeling. La langue me -ge:
Ik heb grooten lust om te spreken, het
brandt mij op de tong (om).
Demantëlement m.: Ontmanteling. Demanteler ov .w . : Ontmantelen . (f i g . )
Weerloos maken. Demantibuler ov .w . :
(fa m . ) Ontwrichten (kaak)) . Kapotmaken .
se —: - gaan. Miller a — la machoire:
Zoo geeuwen, dat de kaak uit 't lid schiet.
Demaquillage m . en -er ov .w .: De schmink
wegdoen van. / se —: Zich afschminken.
Demarcage m.: Het wegnemen der merken (z. -quer ). Demarcation v.: Het
aangeven van de grenzen. Ligne de —:
Grenslijn ; (f ig . ) onderscheid . Demarchage
m.: (beurs) Aanwerving van inschrijvers
voor een emissie, acquisitie. Demarche v.:
1. Gang, manier van loopen. 2. (f ig.)
Stap, bemoeiing, poging. Ses pas et —s: Al
zijn moeite. Faire une fausse —: Een misstap
doen. 3. Gebrek (in 't laken). Demarcheur
m.: (beurs) Iem., die inschrijvers voor een
emissie aanwerft, acquisiteur. Demargarination v. en -iner ov .w . : (Het) ontdoen
van margarine. Demarger ov .w . : Ontsluiten (glasoven).
Demariage m. : Scheiding. Demarier
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ov .w . : Scheiden (echtgenooten). Dunnen.
Demarouilage m. en -er ov .w . : (Het))
afnemen van 't linnen. Demarquage m.:
1. Het uitdoen van teekens, prijs of letters. — de marchandises : Het wegnemen
der prijzen voor den uitverkoop. 2. Het
handig plagieeren . Demarque v . : (s p el)
Het uitdoen der behaalde punten. Jouer
a la —: Zoo spelen, dat de behaalde punten verloren gaan, indien de tegenpartij
er eenige maakt.. Dêmarquement m. en
-quer ov .w. : 1. Het merk, de voorletters
wegnemen, - uitdoen. — un here: Het leesteeken -, oortje uit een boek verwijderen.
Articles -ques : Artikelen tegen opruimingsprijs. 2. (f ig. ) 't Eigenaardige wegnemen
van. — un auteur , - des vers: E. s. -; v.
handig plagieeren . (s p e I) — les points: De
verkregen punten uitdoen (z. demarque).
/ se —: Het merk verliezen. / onov.w.:
Aftandsch zijn (paard). Demarqueur m.:
Nabootser.
i
Demarrage m.: Het losgooien (scheepskabels ). Vertrek, afgaan. Het aanzetten,
de aanzet. Spurt (rijden). Het starten, afrijden. Resistance de —: Aanloopweerstand.
Dêmarrer ov .w . : Losmaken (schip). In
beweging brengen (voertuig), aanzetten. /
onov .w.: De kabels losgooien. Wegrijden
(zwaar voertuig). Starten (auto)). (f am.)
Een plaats verlaten. II n'a pas demarre
de lez: Hij was daar niet weg te slaan. / se
: Van zijn kabels slaan, driftig worden
(schip). Demarreur m.: Aanzetter (der
beweging), starter, aanzetkruk. — automatique : Zelfstarter. Demasclage m. en -der
ov.w.: (Het) ontdoen van de bovenschors.
Demasquer ov .w .: Ontmaskeren. D emasque :
Zonder masker voor 't gelaat. — une batterie : De bedekking van een batterij wegnemen. (f i g.) — ses batteries : Openlijk
aanvallen ; - zijn oogmerken toonen. / se
: Het masker afdoen; (f ig.) zich in zijn
ware gedaante vertoonen. Demastiquage
m. en -quer ov .w . : Van stopverf ontdoen.
Demiltage m . , -ement m . en -er ov .w . :
(Het) wegnemen der masten. / onov .w. :
De m. verliezen. Dematerialiser ov .w . :
Van 't stoffelijke ontdoen. (fig. ) Veredelen.
Demélage m.: Ontwarring. Wolkammen.
Mouting .Dêmele m.: Onmin , geschil . (f am. )
Avoir des —s avec la justice : In aanraking
komen met de j . Demelement m.: Ontwarring , -knooping . Demeler ov .w . : 1 . Ontwar ren, uit de war maken. Uitkammen (haar).
Peigne a —: Grove kam. (f ig.) — la fusee:
lets moeilijks in orde brengen. 2. (fig.)
Doorgronden, uit elk. halen. — une affaire:
Een zaak in 't reine brengen. 3. Verhandelen . Je ne veux rien avoir a — avec lui : Ik
heb niets met hem uit te slaan. Avoir qch
a — avec la justice : In aanraking komen
met de j. 4. Onderkennen, -scheiden.
—qnaumiledfo.
5. Doorzien, -gronden (plan, mensch). 6. — de, — d'avec:
Onderscheiden van. / se —: Zich kammen.
(f i g.) Ontward, helder worden. se — de:
Zich redden uit, - onttrekken aan; - onderscheiden van. Demeloir m.: Grove kam.
Haspel. Demélures v .mv . : Kamhaar..
Demembrement m.: Versnippering,
-brokkeling. Onderdeel, afgescheurd deel.
Demembrer ov.w.: In stukken scheuren
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Demenagement-Demi-chaine

(dier) . Versnipperen, -brokkelen. Splitsen
(betrekking). Losmaken (van 't geheel) .
se -: Verscheurd enz. worden. Demenagement m.: 1. Verhuizing. Ontruiming.
Trois -s valent un incendie : Verhuizen
kost bedstroo. 2. Hebben en houden. 3.
(f ig . ) Geestesstoornis . Demenager ov .w . :
Overbrengen (meubels). Leeghalen (huis);
weghalen; ( y olk) de deur uitzetten.
onov.w.: Verhuizen. z. bois 3. Faire qn: Iem. doen uitrukken. Sa tete -, it
demenage: Hij loopt met molentjes. Millenageur m.: Verhuizer.
Demenee v.: Waanzin, zinneloosheid.
(f ig.) Dwaas-, onzinnigheud . Demener
(se): Handen en voeten (als een bezetene)
bewegen (- comme un possede), spartelen,
te keer gaan. z. diable 1. Zich weren, uitsloven. Dement by .nw. en m.: Waanzinnig, -e.
Dementi m.: 1. Logenstraffing. Donner
un - a: Logenstraffen. Se donner un -:
Zich tegenspreken. Recevoir un -: Gelogenstraft worden. Avoir le - de qch: Er met
schande afkomen, moeten toegeven. Un vaut un soufflet: „Je liegt het" is (even erg
als) een klap in 't gezicht. 2. Schande van
een tegenvaller. Je n'en aurai pas le -:
Mij zal men 't niet kunnen verwijten.
Dementiel: Van waanzin.
Dementir ov .w . : 1. Logenstraffen . 2.
Loochenen, voor onecht verklaren; niet
nakomen (belofte). 3. Tegenspreken. 4.
Verloochenen (karakter, geboorte). Beschaamd maken (hoop). / se -: Zich logenstraffen. Het tegendeel zeggen, - doen.
Zijn woord niet houden. Zijn goede eigenschappen verliezen (paard). Vervallen
(huis). Il ne se dement jamais : Hij blijft
zich zelven steeds gelijk.
Demerite m.: 1. Wangedrag, strafbare
handeling. 2. Negatieve verdienste, tekortkoming. Faire un - de qch a qn : Iem. iets
niet als een verdienste aanrekenen. 3.
(go dsd .) Le merite et le -: Goede en
slechte werken. Demeriter onov .w . : 1.
Afkeuring verdienen ; verkeerd handelen.
(go dsd. ) Zondigen. 2. - de, - aupres de:
Te kart komen jegens. Demeritoire : Berispelijk. Demesure: Boven-, onmatig, buitengewoon . -ment bw . Demettre ov .w . :
1. Ontwrichten, verstuiken, 2. Ont-, afzetten (ambt). 3. (recht) Afwijzen. / se
-: Ontwrichten. Zijn ontslag aanvragen,
zijn ambt neerleggen. Demeublement m.:
Wegneming van huisraad. Demeubler ov.
w.: Van meubels ontdoen, leeghalen.
Bouche demeublee : M. zonder tanden.
se -: De meubels wegdoen. Sa bouche se
demeuble : Hij verliest zijn tanden.
Demeurant m.: Overige, rest. Bewoner.
Au -: Overigens, hoe 't ook zij. I bv.nw.:
Woonachtig. Op den bodem blijvend, niet
drijvend. Demeure v.: 1. Uitstel, vertraging. Etre en - avec, - envers : Achterstallig
zijn in 't nakomen zijner verplichtingen ten
opzichte van. Mettre qn en - de : Iem.
(gerechtelijk) aanmanen dadelijk te. Mise
en -: Aanmaning ; (f ig.) - om dadelijk iets
te doen. Il y a peril en la -: Elke draling
is gevaarlijk. Il n'y a pas peril en la -:
Er is zoo'n gloeiende haast niet bij. 2.
Verblijf. Faire longue -: Lang verblijf
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houden. A -: Op den duur, blijvend,
duurzaam, voor goed.Rester a -: Blijvend
zijn. Semer a -: Zaaien, waar de plant
moet blijven. Labourer a -: Voor de laatste
maal ploegen. 3. Verblijfplaats, woning. seigneuriale: Ridderhofstede. La derniere
-: Het graf, de laatste rustplaats. 4.
Etre en - de: In staat zijn om.
Demeure m . : (y olk) Achterlijke .
Demeurer onov .w . : 1. Blijven . Toeven .
chez soi : Thuis blijven. - d'accord:
't Eens zijn. z. appetit 2 en coml. 3. Une
piece demeuree au theatre: Een stuk, dat
nog steeds gespeeld wordt. 2. (met en)
En - lel: Het daarbij laten, niet verder
gaan, - lezen, - werken. Demeurez-en-la!
Houd op! genoeg! Oiz en sommes-nous -res?
Waar zijn we gebleven ? Ii n'en demeure pas
moins: Maar zooveel is zeker. L'affaire
n'en -a pas les: Dat muisje zal een staartje
hebben. 3. Blijven zooals 't is, - staan,
- liggen, - zitten, achterblijven. Overblijven.
confus: Met beschaamde kaken staan.
z. court 3. Il lui en est demeure une toux
seche : Hij heeft daarvan een drogen hoest
overgehouden. 4. Wonen, verblijf houden.
5. (met a) Zekeren tijd noodig hebben om
iets te doen. Il demeure longtemps a venir:
Hij blijft lang weg. Il a demeure une heure
a lire la lettre : Hij heeft een uur noodig gehad
om den brief te lezen. Il demeure bien: Hij
draalt erg.
Demi by .nw.: 1. Half. Deux ans et -:
Twee en een half jaar. Midi -, minuit et
-: Half een. A fourbe, fourbe et - (ook
met trompeur, malin en menteur) : Leer om
leer, slim tegen slim. Je suis corsaire et -:
Er is bass boven Baas. Parisien et -:
Een Parijzenaar van de bovenste plank.
La moitie et -e: De grootste helft. 2. (in
samenst.) Half. Onvoldoende. / m.:
Helft. Halve liter. Biertje. (sport) Halfback, middenspeler. A -: Ten halve; onvolledig. z. compte 2. / v. z. demie. /
bw.: Half, bijna. --mort: Bijna dood.
Demi-aigrette (my . ---s) v . : (v olk )
Blauwe reiger. Demi-arpenteuse (mu.
---s) v.: Bastaardspanrups. Demi-bain
(mu . - -s) m.: Bad tot 't middel.
Demi-bas (mu. onv.) m. : Halve kous.
Demi-bastion (mu. ---s) m.: Rechter-,
linker face. Demi-baton m . : (m u z . )
Twee maten rust. Demi-battoir (mu.
---s) m.: Kleine raket. Demi-bosse v.:
Halfverheven reliefwerk (z. bosse 1).
Demi-botte (mu. ---s) v.: 1. Halve
laars. 2. - stoot. Demi-bourse (mu .---s)
v.: Halve studiebeurs. Demi-boursier
(mu. --s) m.: Iem. die een halve studiebeurs heeft, - voor half geld studeert.
Demi-brigade (mu. - -s) v . : (g esch.)
Regiment.
Demi-cadratin ( mu. ---s) m. :
(drukk.) Pasje. Demi-earactere m.:
Dans tusschen het ernstige en komische
genre (danse de -). Demi-castor m.:
Gedeeltelijk kastoren hoed; (fig.) iem.
met verdachte reputatie. Demi-cercle
(mu. ---s) m.: 1. Halve cirkel. Graadboog. 2. Halve-cirkelvormige beweging
rond den degen van zijn tegenstander.
(Re)pincer qn au -: Iem. op zijn beurt
snappen. 3. Helft van een orkaan. Demi-
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chaine ( my . ---s) v. : Dansfiguur,
waarbij men naar de overzijde gnat en daar
blijft. Demi-circulaire (my . ---s):
Halfcirkelvormig. Demi-clef v.: Halve
steek (knoop ). Demi-colonne (my . ---s)
v.: Kolom, waarvan een helft ingemetseld
is. Demi-contre m.: Het afweren door 't
beschrijven van een halven cirkel. Demicoup (m y . - -s) m.: Halve stoot. Demicouverture (my . - -s) v. : Katoenen
deken. Demi-croche (mu. ---s) v.:
Zestiende noot. Demi-deuil m.: Lichte
rouw. Demi-dieu (m y . ---x) m.: Halfgod. Demi-dur: Half slap (boord).
Demie v. : Half uur. A la -: Toen 't
half sloeg. Il est la -: 't Is half. La de minuit: Half een.
Demieller ov.w.: Van honing ontdoen
(de was).
Demi-fille (m y . ---s) v.: Stiefdochter.
Demi-fils (mu. onv .) m.: Stiefzoon.
Demi-fin : Dat ongeveer de helft zuiver
(goud) bevat. Demi-finale (m y . ---s)
v.: Halve eindstrijd. Demi-fleuron (my.
---s) m . : Lintbloem . Demi-fond m . :
(sport) Half lange baan(1000 tot 5000 M.).
Demi-forme m.: Halfhooge hoed. Demifortune v.: Eenspan. Demi-fou (my.
- -s) m.: Halfgek. Demi-frêre (mu.
---s) m.: Half-, stiefbroer. Demifutaie v.: Hout van 40 tot 60 jaar.
Demi-glace (m y . ---s) v. : Halve
portie ijs . Demi-gorge v . : (m i 1. ) Halve
keel. Demi-gros m. : Tusschenhandel
(commerce de -) . Demi-jeu m . : (m u z . )
Middeltoon. Demi-jour m.: Halflicht,
-duister, schemerlicht.
Demilitarisation v . en -iser ov .w . :
( Het ) ontnemen van 't militair karakter aan.
(Het) wegtrekken der troepen uit.
Demi-long m.: Half-lange kleeren.
Demi-lune (my . - --s) v . : (m i 1 . ) Lunette . Halvemaanvormig plein.
Demi-mal m.: Il n'y a que -: Het is
nog zoo erg niet ; aan 66n kant is 't niet
kwaad. Demi-membraneux by .nw. en
m.: Halfvliesachtige (spier). Demi-mesure (m y . ---s) v.: Halve maat. - maatregel. Demi-millènaire m.: Vijfhonderdjarige herinneringsdag, - stichtingsdag. Demimondaine (m y . -----s) v. : Vrouw
uit de demi-monde m.: Wereld der elegante lichtekooien en der pretmakers
(tegenover le monde). Demi -mot (it):
Entendre -: Gemakkelijk -, met een half
woord begrijpen.
Demineralisation v. en -iser ov.w.:
(Het) ontdoen van minerale bestanddeelen.
Demi-ouvrier (mu .---s ) m.: Halfwas.
Demi-pause v.: Halve maat rust. Demipension v.: Half kostgeld . Demi-pensionnaire (my . ---s) m.: Leerling, die gedeeltelijk intern is. Demi-pique (my.
---s) v.: Korte piek. Demi-place v.:
Plaats voor half geld. Payer -: Half geld
betalen. Demi-produit (m y . ---s) m.:
Half ruwe grondstof. Demi-queue m. :
Kleine vleugelpiano. - crapaud: Lage yl.
Demi-reliure v . : Ha lf -1 eeren -; ha lf linnen band. Demi-revétement (my.
---s) m.: Metselwerk, dat niet boven
den grond uitsteekt. Demi-rideau (my.
---x) m.: Ondergordijn. Demi-rond
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m. : Schaafijzer (v. leertouwer). Demironde (mu . ---s) v. : Halfronde vijl.
Demi-saison by .nw. : Half vroeg. Tusschentijdsch (kleed). Paletot de -: Demisaison, overjas. / v.: La -: De voor- en
de nazomer. Demi-sang (m y . onv .) m.:
Halfbloed paard. Demi-savant (my . --s) m. : Halve geleerde. Demi-savoir
m., --science v.: Halve wetenschap.
Demi-siphon m.: Halve flesch spuitwater.. Demi-sceur (m y . ---s) v.: Half-,
stiefzuster. Demi-solde v.: Halve soldij.
Un (officier en) -: Een op wachtgeld gesteld
officier . Demi-soupir m . : (m u z .) Achtste
maat rust.
Demission v.: 1. Ontslag, aftreding,
nederlegging. Donner sa -: Zijn ontslag
vragen ; (voor zijn lidmaatschap) bedanken.
Retirer -, reprendre sa -: Zijn verzoek om
ontslag intrekken. On lui demande sa -:
Men verlangt dat hij zijn ontslag zal nemen.
2. Afstand (goed). Demissionnaire : Die
zijn ontslag heeft gevraagd ; afgetreden.
Die zich terugtrekt (geslaagde). Etre —:
Juist afgetreden zijn. Demissionner onov.
w.: Zijn ontslag nemen.
Demi-tasse (m y . ---s) v.: Kleintje
koffle. Demi-teinte (my . ---s) v.:
Overgang, halve tint. Un elegiaque de -:
Een vrij slappe elegiacus. Demi-tendineux
m.: Halfpeesachtige (spier).
Dêmitage m. en -er ov .w . : (Het)
ontdoen van motten. Demi-tige v.: Op
halve hoogte stilstaande vruchtboom, halfstam. Demi-ton m.: Halve toon. Demitour (m y . - -s) m.: Halve draai. Dagschoot (in slot). - a droite: Rechtsomkeert.
Faire -: Rechtsomkeert maken en op zijn
schreden terugkeeren. Donner un - de
clef : Den sleutel half omdraaien.
Demiurge m.: God, beschouwd als
schepper der wereld uit de stof (die hij
niet schiep).
Demi-vent z. --tige. Demi-vierge
(my . - -s) v.: Maagd, wier verbeelding
en zinnen niets maagdelijks meer hebben.
Demi-voix (a): Halfluid.
Demobilisation v . en -iser ov .w . :
(Het) wegzenden der gemobiliseerde troepen. / onov .w . : Zijn g. t. wegzenden.
Etre -e : Afzwaaien. Prime de -ation : Handgeld bij wegzending. Un -ise: Een militair
met groot verlof.
Demoerate m.: Voorstander der volksregeering . Dèmocrate-socialiste (my . -s-s) m.: Sociaal-democraat. Dêmocratie
v.: Volksheerschappij. Democratique: Van
de volksregeering. Dëmoeratiquement:
Op democratische wijze. Democratisation
v. en -iser ov.w.: (Het) tot het yolk
brengen, - algemeen maken.Dêmocratisme
m.: Neiging tot democratische overtuigingen.
Democrite m.: Demokritos (wijsgeer ).
Dêmodage m. en -moder ov .w . : (Het)
uit de mode brengen. Demode: Ouderwetsch.
/ se -: Verouderen, uit de mode gaan.
Demodex (spr.. de-) m.: Meeeter..
Demographe m.: Volksbeschrijver. Demographie v. Volksbeschrijving. Demographique: Van 't yolk.
Demoiselle v.: 1. Vrouw -, meisje van
adellijke geboorte. Freule. 2. Burgermeisje
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( tegenover boerin). 3. Juffrouw, ongehuwd
meisje . (v o 1 k ) Dochter. . Rester -, 'Ore
encore -, Ongetrouwd blijven , nog o. zijn.
Une tante -: 'n Ongetrouwde tante. Un
temps de -: Grijzig, twijfelachtig weer.
- d'honneur: Eeredame (vorstin) ; bruidsmeisje . z. compagnie 1 en comptoir 2.
- de magasin: Winkeljuffrouw. - du
tèlephone: Telefoniste. 4. (y olk) Publieke
vrouw . 5. (f ig. ) Staartmees . (soort ) Reiger
(- de Numidie). Waterjuffer (insect).
Straatmakersstamper. Houtzagersstut. Hand schoenrekker . Beddekruik, -warmer. Drankfleschje (met 5 glaasjes inhoud).
Demoisir ov .w . : Van schimmel ontdoen.
Demolir ov .w . : Afbreken , sloopen ,
slcchten. In wanorde brengen (bed). Vern ietigen (ammunitie ) . (f ig . ) Omverwerpen
(systeem, monarchie). Verbeteren (record).
De gezondheid te gronde richten van.
(fig.) Kwaadspreken over. (y olk) Naar
de andere wereld zenden. De bons geven
aan. / se -: Zich zelven ongelukkig maken.
- van kant maken. Demolisseur m.: 1.
Slooper. La pioche -, le pic du - : Des
sloopers moker. 2. (f ig.) Omverwerper
van 't bestaande. Demolition v.: Het
afbreken, enz. (z. demolir). Des matériaux
de - of des -s: Afbraak, puin. Poudre de
-: Kruid uit afgedankte patronen. Chantier
de -s : Terrein van afbraak .
Demon m.: 1. (bij de Ouden) Goede
of booze geest, schuts-, plaaggeest, daimon.
Le - familier de Socrate : Het geweten.
2. (thans) Duivel. Le -: Satan, de vorst
der duivels. Avoir de l'esprit comme un
-: Een zeer spotzieken geest hebben. (f a m . )
Faire le (petit) -: Veel leven maken. Le du jeu : De speelduivel, de booze ingevingen
van 't spel. Le - de la chair: De vleeschelijke lusten. Le - de midi: De kwelgeest
die den monnik 's middags afleidt ; (f ig.)
- die den man op middelbaren leeftijd
vervolgt. Cette femme est un vrai -: Die
vrouw is een ware duivelin. Cette enfant
est un dêlicieux -: Dit kind is een heerlijk
deugnietje.
Demonetisation v. en -iser ov .w .:
(Het) buiten omloop brengen (geld). (f ig.)
Doen verouderen. Une personne -isèe: Iem.
die zijn aanzien of betrekking kwijt is. I
se -: Buiten omloop gebracht worden.
(fig. ) Verouderen .
Demonial bY .nw . : Duivelachtig . Demonialit 'e v . : -heid . Demoniaque by .nw . en
m.: Van den duivel bezetene. (fig.) Razende. Demonographe m.: Schrijver over
de duivels. Demonographie v.: Duivelbeschrijving. Demonologie z. -graphie.
Demonomanie v.: 1. Dwaas bijgeloof in
duivels. 2. z. -graphic. 3. (geneesk.)
Bezetenheid.
Demonstrateur m.: Uitlegger. Iem.
die verklaringen geeft (aan vreemden).
Practisch leeraar. Demonstratif : 1. Overtuigend, aantoonend ; welsprekend (cijfer).
Par raison -ive : Door een overtuigende
redeneering. 2. Genre -: Welsprekendheid
die lof of blaam uitdeelt. 3. Aanwijzend
(voornaamwoord) . 4. Die zijn gevoelens niet
verbergt, - zich uit, - z. geeft. Demonstration v.: 1. Betoog, uiteenzetting, bewijs.
2. Uiting, teeken, blijk. - d'impatience:
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Bewijs van ongeduld. 3. Bedreigende beweging, schijnbeweging (- militaire). 4.
(school) Aanschouwelijke voordracht.
Champ de -: Proefveld. Demonstrativement : Op overtuigende wijze, door een
betoog. Met betuigingen van vriendschap.
Demontabilite v.: Geschiktheid om
uiteen genomen te worden. Demontable:
Dat uit elk. kan worden genomen; beweeglijk. (f ig.) Van zijn stuk te brengen.
Demontage m.: Het uit elk. nemen.
Demonte-pneu (m y .onv .) m.: Bandafnemer. Demonter ov .w. : 1. Van zijn rijdier
berooven. - afwerpen, uit den zadel werpen.
Bij de infanterie indeelen (bereden wapen).
2. Het bevel ontnemen over zijn schip. 3.
Ontspannen (veer) ; laten zakken (gewicht).
L'horloge est d6montëe: De klok is afgeloopen. 4. Van zijn stuk brengen, uit het
veld slaan. 5. Uit elk. nemen, afbreken.
Uit het montuur nemen (diamant). 6.
Defect maken, in de war brengen. Onbruikbaar schieten. z. batterie 4. Vleugellam
schieten. Cerveau demonte: Hoofd, dat in
de war is. Mer demontee: Onstuimige -,
holle z. / se -: Uit elk. genomen (kunnen)
worden. Uiteen-, losgaan. Zich boos maken.
In de war -, van zijn stuk geraken.
Demontrabilitê v.: Bewijsbaarheid. Demontrable : Bewijsbaar. Demontrer ov.
w.: 1. Bewijzen, aantoonen. Uitleggen. 2.
Aanschouwelijk onderwijzen. / se -: Bewezen worden.
Demophile : Die 't yolk liefheeft.
Demoralisateur, -trice : Zedenbederver,, -derfster. / by .nw . : -dervend. Demoralisation v.: Zedenbederf. Het zedeloos
maken. Demoraliser ov .w. : 1. Zedeloos
maken. 2. Ontmoedigen, -zenuwen. / se -:
Zedelijk achteruitgaan. Moedeloos worden.
Demorphinisation v. en -iser ov .w .:
(Het) afwennen van morphinegebruik.
Demordre onov .w . : 1. Loslaten (wat men
met de tanden vastheeft). 2. (f ig.) Afzien
van. Il ne veut pas en -: Hij wil het niet
opgeven. Ne pas -: Op zijn stuk blijven
staan; zich vastbijten in.
Demosthéne m.: Demosthenes.
Demotique: Ècriture -: Volksschrift
der oude Egyptenaren.
Demoucheter ov .w . : (Van een floret)
het knopje afnemen. Demoulage m. en -er
ov.w.: (Het) uit den vorm nemen. Demouvoir ov .w. : Afbrengen -, doen afzien
van.
Demultiplicateur : Vertragend. Miminir ov .w .: Ontblooten, ontdoen (van).
Etre -ni de . . .: Zonder . . . zijn. / se -:
Uit de handen geven, zich ontblooten van.
Place demunie: Vesting, die geen levensmiddelen of schietvoorraad meer heeft, Etre
demuni : Niet meer weten hoe te handelen.
Un chevalet demuni: Een ledige ezel. Demurer ov.w. : (Het toegemetselde wegbreken van. Demuseler ov .w .: Van den
muilband ontdoen. (fig.) Ontketenen.
Dëmusele: Ongemuilkorfd. Demutisation
v. en -iser ov.w.: (Het) doen ophouden
van de stomheid (van een stomme).
Denager onov.w.: Strijken (met de riemen ) .
Denaire: Tientallig.
Dênantir ov .w. : Het onderpand ont-
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nemen aan. I se -: - uit handen geven.
Denasalisation v. en -iser ov .w . ( Het )
van den neusklank ontdoen. se -: Den
n. verliezen.
Denatalite v Te gering geboortecijfer.
Denationalisation v . en -iser ov .w . :
(Het) ontnemen van zijn nationaliteit.
-unemarchdis:
Bedrieglijk aan koopwaar
een ander land van oorsprong toekennen.
I se -: Het nationaal karakter verliezen.
Denatter ov.w. : Losvlechten. / se -:
Losgaan (haar). Zich de haren losvlechten.
-te: Los.
Denaturalisation v. en -iser ov.w.:
(Het) ontnemen van den landaard. / se -:
Zijn nationaliteit verliezen. Denaturant
by .nw.: Dat den aard verandert. / m. :
Middel dat onbruikbaar maakt (z. -urer
2). Denaturation v.: Verandering. Onbruikbaarmaking (als spijs of drank ).
Onkenbaarmaking. Denature : Ontaard,
verbasterd, onnatuurlijk. Alcool -: Brandspiritus . Denaturer ov .w . : 1. Den aard
veranderen van, vervalschen. In een ander
daglicht stellen, „verdraaien". sa
fortune : Zijn fortuin omzetten in dingen
van minder waarde. une parole ; - une
phrase: E. w. -; e. z. verdraaien. - une
depeche : Een telegram verminken. 2. Voor
't gebruik onbruikbaar maken, door bijvoeging van andere stoffen, zoodat minder
hooge invoerrechten worden betaald, „kleuren " . 3. Doen ontaarden. 4. Onkenbaar maken . / se
Verbasteren . Verminkt worden
Denehe : Getand. Denehure v.: Getande
zijde .
Dendrite v.: 1. (n a t.h i s t.) Steen,
waarop de afdruk van boomtakjes voorkomt
Boomvorming. 2. (ontleedk.) Zenuweindboompje . Dendritique : Van dendriten.
Dendrolithe m.: Versteende fossiele boom.
Dendrographiev.:Boombeschrijving.Dendromkre m.: Toestel om de hoogte te
meten. Dendrophage bv.nw. en m.:
Houtvretend (insect).
Denegateur m. : Ontkenner. Denega lion v. : Ontkenning. Geste de -: Ontkennend
gebaar. - d' ecriture: Weigering om een
stuk als echt te erkennen. Denegatoire :
Ontkennend.
Dengue (spr. dangh') v. : Tropische
knokkelkoorts (fievre -).
Deni m. : 1. Ontkenning. 2. Weigering.
- de justice : Rechtsweigering. - d' aliments : Weigering van onderstand (door
kind). Deniaisement m.: Ontbolstering.
Deniaiser ov .w . : 1. Ontbolsteren, wereldwijs maken, laten zien wat 't leven is.
Ontgroenen. 2. Bedriegen (speler). / se -:
Wereldwijs worden.
Denieher ov .w. : 1. Uit het nest nemen;
uithalen (vogels). Schaken (meisje). Uit
zijn stetting verjagen. Opsporen, de verblijfplaats ontdekken van. 2. Uit een nis nemen.
(f ig.) - un saint: Door historische critiek
een heilige in zijn zwakheid ten toon stellen.
/ onov.w.: Het nest verlaten, uitvliegen.
(fig.) Oprukken, er van doorgaan. Denieheur m.: 1. Nestenuithaler. - d'oursons:
fem., die jonge beren uit hun nesten haalt;
(fig.) klaplooper . -de fauvettes, - de merles:
Vrouwennajager; flesschentrekker. - de
curiosites: Rariteitenjager.
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Denieotinisation v . en -iser ov .w . :
(Het) ontdoen van nicotine.
Denier m .:1. Zilverling, dinarius (Rome) ,
dinar (Servie). - du culte : Bijdrage voor de
kerk . Le - de la veuve : 't Penningske der weduwe . 2. Penning, duit (in Frankr. i /12 sou).
Net -, propre comme un -: Zoo schoon als
een nieuwe stuiver. N' avoir pas un
Geen cent hebben. Fort -: Geld om een
som rond te maken. - a Dieu : Godspenning,
(f a m. ) goo (d)spenning; handgeld. - de
saint Pierre: Sint-Pieterspenning. 3. Penning, rente. Le dixieme -: De tiende
penning. Au - vingt: Tegen vijf percent.
de l'ordonnance du roi : Wettige rente.
fort: Woekerrente. 4. Gehalte. - de
poids : Het 24ste deel van een ons. - de
fin: Het twaalfde deel zuiver. Argent a
douze -5: Zuiver zilver. 5. (voora I m y . )
Geld, -som, (lam.) duitje. Les -s publics:
De schatkist, 't geld van den Staat. -s
clairs et liquides: Gereed geld. C'est
joli
Dat is een aardig stuivertje. A
chers -5 : Voor goed geld. A beaux -s:
Met klinkende munt. Comptable aux -s:
Penningmeester.
Denier ov .w . : 1 . Loochenen , ontkennen
2. Weigeren (recht). - to justice: Weigeren
recht te spreken. 3. Ontzeggen. Denigrant
Geringschattend (taal) ; afbrekend (mensch).
Denigrement m . en -grer ov .w . : (Het )
zwartmaken, - bekladden, - afkammen.
Esprit de -ment : Kwaadsprekendheid. Terme
de -men,: Geringschattende uitdrukking.
Denis m.: (naam) Dionysius. Denise
v.: (naam) Dionysia.
Denitrification en -fier ov .w . : (Het )
ontdoen van stikstof. Deniveler ov .w . :
In hoogte ongelijk maken. Denivellation
v. en -ement m.: Hoogteverschil, verhang.
Denombrement m. : 1. (Op )telling,
opsomming. Faire le - de: Opsommen ;
tellen. 2. Volkstelling. 3. Opsomming
der gevallen, om tot een gevolgtrekking
te komen . Denombrer ov .w . : (Op )tellen ,
opsommen.
Denominateur m.: (rekenk.) Noemer.
Denominatif : (ta a lk.) Benoemend. / m. :
Zelfstandig naamwoord. Denomination v.:
Benaming, naam. Naamsverandering. Aangegeven bedrag. Denomme m.: Genoemde,
zich noemende. Denommer ov .w . : Noemen
(in een akte). Een naam geven aan, benoemen. / se -: Heeten.
Denoneer ov .w . 1. Aankondigen (0111cieel ) beteekenen. 2. Opzeggen. 3. Aanbrengen, -geven. Aan 't licht brengen,
op de kaak stellen. Denoneiateur m.:
Aanbrenger.. I bv .nw . : Aanklagend . De
noneiation v.: 1 . Aankondiging. 2. Opzegging. 3. Aantijging, aanklacht. Monomane
de la -: Quaerulant.
Denotation v.: Aanwijzing door teekens.
Denoter ov .w. : Een teeken zijn van, wijzen
op. Cela ne denote pas beaucoup d'esprit:
Dat is geen bewijs van veel geest.
Denouable : Op te lossen, te ontknoopen.
Denouement m.: Ontknooping (drama)) .
Beslissing, afloop. Avoir son - decant les
tribunaux: Voor 't gerecht worden beslist.
Denouer ov .w. : 1 . Losknoopen, een knoop
doen uit. z. cordon 2 en bourse 1. Verbreken (liaison). Afwikkelen (provisie) .
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— la langue a : Aan 't spreken brengen. 2.
De ontknooping aanbrengen van (drama,
epos). 3. Leniger maken. / se —: Losgaan.
Zich ontwikkelen, - oplossen. Leniger worden . Denoilment z. denouement.
Denourri m.: Iem. wiens weefsels niet
voldoende gevoed worden, ondervoede.
Denourrir: Ondervoeden.
Derioyautage m. en -er ov.w.: (Het)
ontpitten.
Denree v.: 1. Waar. Eetwaar. — coloniale . Koloniale waar. 2. (y olk) Duiten.
Dense : Dicht . (f i g .) Stevig , zwaar .
Densification v. en -fier ov.w.: (Het) verdichten. Densimetre m. : Dichtheidsmeter.
Densitê v.: Dichtheid. Soortelijk gewicht.
Gehalte.
Dent v.: 1. Tand. — de lait: Melk-.
Faire ses —s : Tanden krijgen. Les —s de
Sept ans : De ware tanden. — de sagesse:
Verstandskies. Quand ferez-vous vos —s
de sagesse ? Wanneer zult ge eindelijk verstandig worden? Mal aux —s, le mat de —s:
Kiespijn. Rage de —s: Hevige kiespijn.
Grosse —: Kies. Verre a —s: Waschtafelglas. (fam.) Une sans —s: Een oudje. z.
arracheur 1. II n' a rien a se mettre sous les
—5: Hij heeft niets to eten. z. bout 1,
casser 1, creux (bv.nw. 1) en coup 1.
Avoir les —s longues, - aiguisees : Grooten
honger hebben. La longueur de ses —s:
Zijn honger. Montrer les —s a: De tanden
laten zien, bedreigen. Avoir tine — (de bait)
contre : Een (nude) wrok koesteren tegen.
Garder une — à, - contre: Nijdig blijven op.
En depit de ses —s, malgre ses —s: Tegen
zijn zin, ondanks zijn verzet. Il vent prendre
la lune avec les —s : Hij wil 't onmogelijke.
Desserrer les —s : Den mond opendoen.
Desserrer les —s a: Aan 't praten brengen,
z. alchimie. Prendre le mors aux —s : Op
hol gaan; doorslaan (verbeelding); niet
naar raad luisteren. Mordre a belles —s:
Flink happen (in). Manger a belles —s,
- de toutes ses —s: Flink schransen. Parler
entre les —s : Mopperen. Etre sur les —s:
Op zijn tandvleesch loopen (paard) ; uitgeput van vermoeidheid zijn. Rire de toutes
ses —s : Bij 't lachen al zijn tanden laten
zien. Mettre sur les —s: Uitputten, bekaf
maken ; de handen vol werk geven. Avoir -,
lenir la mort entre les —s: Op sterven liggen;
met den dood in de schoenen loopen. Se
mettre un morceau sous la —: Wat eten.
(spot) Il y a longtemps qu'il n' a plus mat
aux —s: Hij is al lang dood en begraven.
Avoir de la —, - la — dure, mauvaise,
coupante : Scherp zijn. 2. Tand (van zaag,

rad, kam, blad, enz.). Schaarde (aan mes ).
Tandvormig uitsteeksel (aan been). — a
fournir: Polijsttand. 3. Piek (aan berg).
La D- du Midi.

Dentaire bv.nw.: 1. Dat tot de tanden
behoort, tand-. Pulpe —: Tandkiem. 2.
Tandheelkundig. Art —: Tandheelkunde.
I v. : Tandkruid (plant). Dental : Van de
tanden, Land-. Lettre —e of dentate v.:
Tandklank. Dent-de-chien (mv . —s-de--)
v.: Hondstand (plant). Beeldhouwersbeitel . Dent-de-lion (mu. —s-de--) v.:
Leeuwentand. Paardebloem. Dent -de -loup
(mu. —s-de--) v.: Pin. Polijsttand. Sloopnagel. Dente : Getand. Roue —e : Tandrad.
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Dentee v. : Beet (hond). Knauw (wild
zwijn ). Dentelaire v.: Loodkruid. Dentele : Getand. Ingekerfd. Muscle —: Gekorven spier. Denteler ov.w. : Uittanden.
Dentelle v. : 1. Kantstof, kant. — au
fuseau: Gekloste -. — de point : Met de
naald bewerkte -. — a la mecanique: Machinaal gemaakte -. — d'application: Kant,
waarvan de versieringen op een grondnet
zijn gevoegd. Faire de la —: Kant kloppen.
2. Fijn beeldhouwwerk. Uitgesneden papier.
Kantwerk (op boek ). 3. Bois —: Lintboom . Dentellerie v.: Kantnijverheid,
-werk. Dentelliere v.: Kantwerkster, klopster . -machine. I -ier, -fere bv.nw.:
Kant-.
Dentelure v. : Kartelrand. Bewerking
met een tandhamer. Denter ov.w.: Van
tanden voorzien (rad)) . Dentex m . : (d ierk .)
Tandwalvisch Denticule m.: Kalfstand
(aan kroonlijst). Tandje. Denticule: Met
kalfstanden (kroonlijst). Met fijne tandjes.
Dentier m. : Valsch gebit. Dentifrice m.
en bv.nw. : Tandpoeder (poudre —) ; mondwater (eau —); tandpasta (pate —). Dentine v . : Tandbeen . Dentirostres m .mv . :
(n a t .h i s t . ) Tandsnaveligen .
Dentiste m.: Tandmeester, -arts. Dentition v. : Het tanden krijgen. De tanden.
Seconde —: Het wisselen. Formule de —:
Tandformule. Dento -labiate (mu . ---s)
v.: Tand-lipklank. Denture v.: 1. Gebit.
2. Tandwerk.
Denudateur, -trice : Ontblooter, -ster.
/ bv.nw. -end. Denudation v. en -nuder
ov.w.: (Het) blootleggen , - ontblooten.
(Het) villen. (Het) berooven van schors of
bladeren. - van den plantengroei, ontbosschen. Crane -de : Kale schedel. Os -de:
Blootgelegd been. Arbre -de : Van zijn schors
of bladeren beroofde b. Sol -de : Naakte
bodem. -dation: Gebrek aan plantengroei,
kaalheid. / se —: Blootgelegd worden. Zijn
bladeren verliezen. Denue: Ontbloot.
Hulpeloos; hulpbehoevend (—descour:
de ressources). — de delicatesse : Gewetenloos . — de fondement: Uit de lucht gegrepen. — d'esprit: Geesteloos. Milnement m.: Gebrek. Nooddruft. Dans un
complel —: Van alles beroofd, - ontdaan.
Denuer (se) : Zich ontblooten, - berooven.
Dentiment z. denuement.
Denumerotation v. en -roter ov.w . :
(Het) veranderen van de (huis)nummers.
Denutritif : Gebrekkig voedend. Denutrition v.: Gebrekkige voeding (weefsel).
Denys m.: Dionysius.
Deodate m. : Uit -. Bewoner van St-Die.
Deontologie v . : (w ij s b . ) Plichtenleer .
Deontologique: Van de plichtenleer.
Depaillage m. en -ler ov.w.: (Het)
van stroo -, van de strooien zitting ontdoen.
Depaissance v.: Weideplaats. Depaitre
ov.w.: Weiden . Depaler onov .w . : (z e ev . )
Afwijken. Depalatalisation v. en -iser
ov.w. : (Het) ontdoen van de medewerking
van het gehemelte. Depalissage m. en -er
ov .w . : (Het) losmaken van den leiboom.
Depannage m. en -er ov.w.: (Het))
bevrijden (auto, vliegtuig, radio) uit de
panne. Depanneur m.: Krikwagen. Werkman die een toestel dat peck heeft repareert. Depaqueter ov.w.: Ont-, uitpak-
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Depareiller-Dtspendance

ken. Depareller ov .w . : Ongelijk maken, schenden, wat bij elk. hoort scheiden.
Un exemplaire depareille: Een boek waaraan een deel ontbreekt. Volume -é : Enkel
deel (zonder de overige). Deparer ov .w. :
1. De sieraden wegnemen van. 2. Ontsieren,
leelijk maken. Het mooiste wegnemen (van.
waren). Deparier ov.w.: Het paar schenden. Deparler onov .w . : (f a m . ) Ne pas
-:Stedsvorbaln.
Deparquement
m. en -quer ov.w.: Het uit de kooi drijven (schapen). 't Uit den oesterput nemen.
Depart m.: 1. Scheiding (ook bij scheikunde ). Faire le - du bon et du mauvais:
Het goede van 't kwade scheiden. Eau de
-: Koningswater. 2. Vertrek, afreis.
(sport) Afrit, afgaan, start. Uitrijden van
brandweermaterieel. Etre sur son -: Op
't punt staan te vertrekken. (f ig.) Homme
sur le -: Man die oud wordt. - arrete:
A. van meet, (E ng.) standing start. lance: A. in beweging, (Eng.) flying start.
Faux -: Mislukte afrit, (Eng. ) false start.
Donner le - a: Laten vertrekken, (doen)
starten. Prendre le -: Afgaan, starten. Point
de -: Punt van vertrek ; (f ig.) uitgangspunt .
3. Perron -; halt vanwaar de reizigers afgaan .
Les -s: De vertrekkende reizigers. 4. Afgaan (vuurwapen). 5. Opstap, eerste trede.
6. Verkoop van den eersten oplaag. 7.
(s cheik. ) Verlies . 8. Konvooi (gevangenen). Verscheping. 9. Eerste aanval, beschieting. 10. Ingang (van abonnement).
11. Beginners, inzet. 12. Aanloop (zuil) .
Departagement m.: Verdeeling. Departager ov.w.: Den doorslag geven tusschen. - les voix, - les votes. De staking
van stemmen doen ophouden. Venez nous
-: Wat zegt gij daarvan? / se -: De
staking van stemmen opheffen. Departageur m.: Scheidsrechter. Departement
m.: 1. Verdeeling, omslag (belasting). 2.
Toegewezen deel; - woning. 3. Afdeeling.
Ceci n'est pas dans son -: Daarmede heeft
hij Diets uit te staan. 4. Ministerie, departement. 5. Naam van een der 89 deelen,
waarin Frankrijk verdeeld is. Les -s : De
provincie (tegenover Parijs ). Il vit dans un-:
Hij woont buiten Parijs. 6. Hoofdafdeeling
(bibliotheek , museum ) . Departemental:
Van een departement. Van de provincie.
(f ig . ) Kleinsteedsch . Departir ov .w . :
1. Scheiden (z. depart 1). 2. Verdeelen.
Toewijzen, toebedeelen. / se - de: Afwijken van, laten varen. - de son calme:
Zijn kalmte verliezen. Departiteur m.:
Toebedeeler.
Depassant m.: Rand rondom een opening. Depassement m.: Overschrijding
(budget, uitgaven). Overschreden som.
Het voorbijrijden. Depasser ov .w . : 1.
Verder gaan dan, voorbijloopen, -rijden,
-varen. 2. (fig. ) Overtreffen. Voorbijstreven (doel); overtreffen (verwachting); te
buiten gaan (grenzen) ; overschrijden (macht,
tijd, getal, rekening); te boven gaan (krachten) ; over 't hoofd groeien (beweging). Un
point de cue -é : Een standpunt -, iets dat uit
den tijd is. Celle lettre a depasse votre pensee:
In lien brief zijt ge verder gegaan dan uw
eerste gedachte was. Cela me depasse: Daar
kan ik niet bij. 3. Grooter zijn dan, uitsteken boven; - voor. Il me depasse de la
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tete : Hij steekt een hoofd boven mij uit. 4.
Uithalen, uitscheren (kabel). / se - : Elk.
-. Zich zelf overtreffen. Elk. voorbijgaan,
-rijden.
Depassioner ov .w.: Van de hartstocht
bevrijden. Depatrie: Uitgeweken. Depavage m. en -er ov.w.: (Het) opbreken
der bestrating. / se -: Opgebroken worden.
Depayse (spr.. -136-) : 1. Uit het vaderland verwijderd. 2. (f ig. ; z. depayser 2)
Vreemd, verlegen, uit zijn gewone doen,
de kiuts kwijt. Depaysement (spr.. -pa-)
m.: Vervreemding. Plaatsing in een vreemde omgeving. Andere omgeving. Depayser
(spr.. -pei-) ov .w.: 1. Naar een ander
land -. Te midden van andere menschen
overbrengen. Van levenswijze en manieren
doen veranderen. 2. In de war brengen, uit
zijn kring rukken. Je me trouve depasse:
Ik gevoel mij niet thuis, - op mijn gemak.
Quand on lui pane litterature, it est depayse:

Als m. h. over I. p., staat hij met den mond
vol tanden. 3. Om den tuin leiden. / se
-:Hetlandvr.
Depecage, -pëeement m. en -pecer
ov .w . : (Het) in stukken verdeelen, - slaan,
- hakken ; (het) sloopen (schip); - verbrokkelen (staat ) . (f ig. ) (Het ) afkammen.
Service a -er: Voorsnijmes en -vork. Depeceur m.: Slooper (vaartuigen).
Depeche v.: 1. Staatsbrief, ambtsbericht
(van gezanten). Aanschrijven. z. Clair 7.
Le sac des -s : De koerierstasch. 2. Handelsbrief . 3. Telegram (- telegraphique). Salle
des -s: Tijdingzaal. 4. (post . ) Gesloten
briefpostzending. 5. C'est une belle -: Dat
ruimt op. De mauvaise -: Dat slecht verkocht kan worden. Depèche-eompagnon
(a) : Met den Franschen slag. Depechemandat (m y . -s--s) m.: Telegraphische
postwissel. Depèeher ov .w.: 1. Spoedig
voorthelpen. 2. (fam.; spot) Naar de
andere wereld zenden. 3. Snel afmaken, afdoen, bespoedigen. - son dejeuner: Snel
ontbijten. 4. (Snel) afzenden. - dans
l'autre monde: Naar de andere wereld zenden. / se -: Zich haasten, - spoeden.
Depechez (-vous)! Haast ul (fam.) Depechez-vous de guerir: Zorg maar dat je gauw
weer beter wordt. - dans '1 autre monde:
Naar de andere wereld verhuizen.
Depecoir m.: Stootmes. Depeeoration
v. : Vermindering van den veestand.
Depeigne: Met losse haren. Depeigner
ov.w.: De haren in de war brengen van.
se -: In de war gaan.
Depeint: Verveloos . Depeindre ov .w . :
(Af )schilderen. / se -: Zich afschilderen.
Afgeschilderd worden. Depelotonner ov .w .
: Van een kluwen afwikkelen. / se -:
Zich ontroilen. Depenaille: In lompen gekleed, haveloos. Aan Harden (kleed); vervallen (gelaat) ; slordig (taal). Depenaillement m.: Haveloosheid.
Dependance v . : 1. Afhankelijkheid (van)).
Mettre dans la - de : Afhankelijk maken
van. 2. lets dat afhangt van, - behoort bij,
aankleve, toebehooren. z. circonstance 2.
Etre de la - du château : Bij 't kasteel
behooren. Syntaxe de -: Regels van de
woordvoeging der zindeelen. 3. Bijgebouw.
Bijkantoor. Onderhoorigheden (kolonie).
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Dependant : Afhankelijk, ondergeschikt.
Gouverner en -: Langzaam op lets afsturen. Bertiments -s : Bijgebouwen. / m.:
Tem. die afhankelijk is (van). Dependeur
m . : Afnemer. . (p 1 a t ) - d'andouilles:
Boonenstaak . Dependre ov .w . : 1. (o u d )
Uitgeven. Droit de vendre et de -: Het recht
te verkoopen en over 't geld te beschikken.
Ami a vendre ( prendre) el a -: V. die alles
toelaat. 2. Afnemen (van een haak). Afsnijden, lossnijden (een gehangene). 3.
Afhangen, afhankelijk zijn van. Cela depend : Dat hangt ervan af, dat is de vraag
nog. 1 onov .w.: - de: Afhangen van.
Behooren bij. Leenplichtig zijn aan. Voortvloeien uit. Je depends de moi-meme: Ili
ben mijn eigen baas.
Depens m .mv . : 1. Uitgaven . Onkosten .
Il gagne bien ses -: Hij is 't geld dat hij
verdient wet waard. Aux - de : Ten koste
van; ten nadeele van, tot schade en schande
van . 2. (Gerechts-, proces )kosten . Dêpense
v.: 1. Uitgave, vertering. Faire de la -:
Veel uitgeven. Porter en -: Als uitgegeven
boeken. - de bouche : Uitgave voor eten en
drinken. 2. Verbruik. - de houille: Kolenverbruik . Faire une - inutile de science:
Onnoodig zijn geleerdheid ten toon spreiden.
La - d'un reservoir. : De per uur opgeleverde hoeveelheid water, - gas. 3. Provisiekamer. Spijsuitdeeling. 4. (nieuw) Draagkracht der uitgaven. Depenser ov .w. : 1.
Verteren, uitgeven. 2. Verspillen, -kwisten . - de l' erudition : (Onnutte) geleerdheid ten toon spreiden. / se -: Verteerd -.
Verspild worden. Zich niet ontzien. Il se
depense beaucoup : Hij doet veel voor anderen . Depensier, -iere : 1. Geldverspiller, doorbrenger, -ster. 2. Spijs-, keldermeester,, -es. Proviandmeester (schip),
bottelier.. / bv .nw . : Verkwistend .
Deperdition v.: Afneming. Vermindering .Verval, verlies .Verlies (b .v . electr . ) .
Deperir onov .w. : 1. (Langzaam weg)kwijnen . 2. (f ig. ) Te gronde gaan, vervallen, afnemen, kwijnen. (recht) Bewijskracht verliezen. Deperissement m.: 1.
Verzwakking, wegkwijning. Slijtage. 2.
(f ig.) Verval, het afnemen.
Depersonnalisation v.: 't Onpersoonlijk maken. Depersonalise m.: Iem. die
zijn persoonlijkheid kwijt is. Depersonnaliser ov .w. : Onpersoonlijk maken. Depetrer ov .w. : Van de kluisters vrijmaken.
(fig.) Bevrijden, helpen uit (moeilijkheid;
verve lends ). I se - de : Zich losmaken van.
- ontslaan van. Kwijtraken, afkomen van.
Depeuplement m.: Ontvolking. Het
ontblooten van (wild, enz.). Depeupler
ov .w.: Ontvolken. Ontblooten van (wild,
enz . ) . / se -: Ontvolkt worden. Depianter
ov .w . : V illen . (fig . ) Afkammen . In de
haren vliegen. Depieage z. depiquage.
Depieeement m . en -piecer ov .w . : (Het )
stukmaken. Depieter ov. w.: Aan den voet
ontblooten (boom). Kaal maken door 't
scheren (laken).
Depilage m.: 1. Ontharing. 2. Wegslaan
der stutten (mijn). Depilatif : Dat de haren
doet uitvallen. Depilation v.: Ontharing.
Depilatoire by .nw. en m.: Ontharend
(middel). Depilement z. -age 2. Depiier
ov.w. : De haren doen uitvallen. - af-
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schaven. / se -: Zijn haar verliezen. /
onov .w. : De stutten wegslaan. Depioter
z. depianter. Depiquage m.: Het dorschen . Depiquer ov ..w . : 1. Dorschen .
Machine a -: Dorschrol. 2. Uit den grond
halen (plant). 3. De steken lostornen van
(naaiwerk). Gants depiques : H. waarvan
de naden losgetornd zijn. 4. (fig.) Weer
in een goede luim brengen. / se -: Gedorscht worden. Loslaten. Weer in een
goede luim geraken. Depistage m.: Opsporing . Dêpister ov.w.: Op 't spoor komen. Vinden, opdiepen. (so ms ) Het spoor
bijster maken. - les recherches: De onderzoekingen verijdelen.
Dêpit m.: Spijt, ergernis, verdriet. amoureux: Tijdelijke verkoeling in de liefde.
Causer du -: Verdriet aandoen. Concevoir
du -: Zich boos maken. En - de: Ondanks, in weerwil -, ten spijt van. Faire
qch en - du bon sens : Tegen het gezond
verstand in handelen. En - qu'il en ail:
Hem ten spijt. Depite: Wrevelig. Depiter
ov .w. : Ergeren, nijdig maken. I se -:worden. - contre son ventre : Uit boosheid
niet eten.
Deplaee: Verzet . M isplaatst . Ongepast .
Verkeerd. (handel) Die geen handelscentrum is. Dat niet bij een bank disconteerbaar is (devies).
Deplaeement m.: Verplaatsing. Verandering van woonplaats. Korte reis. verplaatsing . Overplaatsing (ambtenaar).
(f i g . ) 't Wegjagen . Waterverplaatsing
(schip ) . Het werken (lading ) . (g en e e s k . )
Verschuiving (orgaan). (scheik.) Laagsgewijze oplossing in vloeistof. Frais de -:
Reis-; verhuiskosten. Les -s: 't Heen en
weer trekken. Deplaeer ov .w . : Verplaatsen, -schuiven . (z e e v . ) Verhalen (schip ) .
Overplaatsen. Uit zijn betrekking zetten.
Van zijn post verdrijven. - la question: De
kwestie anders stellen. - les responsabilites:
De verantwoordeliikheid op anderen schuiven. / onov .w. : Sans -: Zonder zich elders
te begeven . / se -: Zich verplaatsen . Werken (lading). Van woonplaats -. Van betrekking veranderen. Reizen. Overkomen.
Deplaire onov .w . : Mishagen , tegenstaan . Verdriet aandoen. Ne vous en deplaise: Met uw verlof; neem 't mij niet
kwalijk. N'en deplaise a . ..: Al vindt...
't niet goed. / se -: Zich niet thuis voelen
(op een plaats). Niet willen aarden (plant).
Elk. mishagen. Deplaisanee v.: Tegenzin. Deplaisant : Onaangenaam. (o u d)
Verdrietig. Deplaisir m.: Misnoegen, feed.
Verdriet, smart.
Deplaneher ov.w.: De planken wegnemen van. Deplantage m. en -ation v.:
Verplanting . Deplanter ov .w . : Verplanten. Van planten berooven. Uit den grond
halen (paal, anker). (fig.) Uit zijn kring
brengen. Deplantoir m.: Plantschopje,
tuinmansboor. Depletion v.: Opruiming.
Dêpliant m.: Uitslaande plaat. - prospectus ; vouwb lad , (E n g .) folder. En -:
Uitvouwbaar. Deplie m.: Het opruimen der
uitgestalde stoffen. Deplier ov .w.: Ont-,
openvouwen (z. deployer). Faire le deplie:
De ontrolde stoffen weer opbergen. / se -:
Zich ontrollen. Opengaan.
Deplisser ov.w.: De plooien maken uit.
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Verfrommelen. / se —: Uit de vouwen
gaan. Deploiement, -ploiment m.: Ontvouwing ; uitslaan (vleugels), uitbreiden
(armen); ontrollen (zeil, vaandel); ontwikkeling (lichaamsdeel); verspreiding in
slagorde (leger) ; ten toon spreiding (kracht,
weelde), ontwikkeling (kracht) ; op de
been brenging (troepen).
Deplombage m. en -ber ov .w . : (Het)
wegnemen der looden zegels (van wagon
b.v.) ; - van plombeersel (tand).
Deplorable: Beklagenswaardig, erbarmelijk. Jammerlijk, zeer slecht. Beklaagbaar. —ment bw. Deplorer ov.w.: Beklagen , -weenen . Deployer ov .w . : Ontvouwen, enz. (z. deploiement). Openslaan
(waaier). Rire a gorge deployee : Luidkeels
lachen. Enseignes deployees: Met vliegende
vaandels. — tout son savoir: Al zijn kennis
luchten. — sa rigueur contre: Streng optreden tegen. I se —: Ontvouwd worden.
Zich ontrollen. Zich in slagorde stellen.
Voorbijtrekken. Zich openbaren, aan den
dag komen.
Deplume by .nw . en m.: Kaal. -hoofdig.
Armoedig, geruIneerd (mensch). Deplumer
ov.w.: Plukken. / se —: Elk. de veeren
uittrekken. De v. verliezen. Kaal worden.
Depoeher ov .w . : Afschuiven .
Depoetiser ov.w.: Van zijn dichterlijk
waas berooven. Depoilage m.: Het ontharen. Depointage m. en -er ov.w.: 1.
(Het) lossnijden der rijgdraden. 2. (mil.)
(Het) uit zijn juiste stelling raken (kanon).
Depoitraille : Met ontbloote borst. (f ig. )
Onbeschaamd. Depolarisant m.: Middel
om de polarisatie tegen te gaan. Depolarisation V. en -iser ov.w.: (Het) tegengaan
der polarisatie.
Depolir ov . w. en -issage of -issement
m.: (Het) of nemen van den glans, - dof
maken, - matslijpen. Verre depoli: Matglas.
/ se —: Dof worden. Depolisseur m.:
Werkman die gepolijste voorwerpen mat
maakt. Deponent : (ta a lk .) Met bedrijvende beteekenis en lijdenden vorm.
Dêpopularisation v.: Verlies van de
volksgunst . Depopulariser ov .w . : De
volksgunst doen verliezen. / se —: - verliezen. Depopulateur m.: Ontvolker. / by.
nw.: Ontvolkend. Depopulation v.: Ontvolking.
Deport m . : 1. (o u d) Onbevoegdverkla ring , wraking . Sans —: Onverwijld . 2. (h a nde l) Huur van effecten in den termijnhandel . Daaryoor betaalde premie . Prijs voor
claims. Deportation v.: Verbanning naar
een strafkolonie . Deporte m . : Verbannene .
Deportement m . : Wangedrag . —s : M isdragingen . — de la chair : Ontuchtigheden.
Deporter ov.w.: Verbannen. Doen afdrijven. / se —: Zich onthouden, - onttrekken. Zich onbevoegd verklaren. Afdrijven. — de: Afzien van.
Deposant m.: Bewaargever. Koopman
die waren in een entrepot of dok opslaat.
Inlegger (spaarbank ). Depositogever. Ondervraagde. Getuige. Depose v. : Weg-,
opneming.
Deposer ov.w.: 1. Neer-, afzetten (met
rijtuig); neer-, afleggen, wegzetten, afgeven, plaatsen ; inleggen. (geld ) ; in bewaring geven; indienen (aanklacht, wets-
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ontwerp ); toevertrouwen (geheim); afstaan; afzien van (kroon); aanbieden (telegram) ; indienen (motie) ; bijzetten (lijk).
Door de octrooiwet beschermen. — sa fierte:
Zijn trots afleggen. — le masque: Zich in
zijn ware gedaante doen kennen. Ce bois a
ete depose sur la ate: D. h. is komen aandrijven. — ses hommages aux pieds de qn:
Iem. zijn eerbied betuigen. z. bilan. 2.
Bijzetten (lijk). 3. Neerleggen (ambt). 4.
Afzetten, wegjagen. — de sa charge : Ontzetten uit zijn ambt. 5. Doen neerslaan,
afzetten. 6. Afnemen (gordijn). / onov .w. :
Getuigen, getuigenis afleggen. Een bezinksel vormen. / se —: Neergezet worden, enz.
(z. 1). Neerslaan (vloeistof ) . Deposit m.:
Dekking voor tijdaffaires. Depositaire m.:
Bewaarder. Depothouder. Schatmeester, archiefbewaarder (klooster ). — de pouvoir,
- de l'autorite: (Tijdelijk) machthebber.
— du secret : Ingewijde in 't geheim, vertrouwde . Deposition v.: 1. Getuigenis. 2.
Ont-, afzetting (ambt). 3. — de croix:
Kruisafneming (Jezus). 4. Indiening, overlegging ; aanbieding (telegram). Depositoire m.: Lijkenhuis.
Depossede m . : Onteigende . I b y .nw . :
Afgezet ; onteigend . Deposseder ov .w . :
Het bezit ontnemen -, ontheffen van; afzetten. Depossession v.: Onteigening,
-heffing, vervallenverklaring. Deposter ov.
w.: Uit zijn stelling verdrijven.
Depot m.: 1. Het neerzetten, enz. (z.
deposer 1, enz.). Bewaargeving. Faire le —
de, Bonner en —: In bewaring geven, deponeeren. z . eaisse 4. (p o s t ) En —: Restante .
— legal: Door den drukker aan de regeering
afgestane exemplaren. — du budget: Indiening v. 't b. Envoger un livre en —: Een
boek in commissie zenden. 2. Toevertrouwd
voorwerp, pand. Deposito (op bank). Inleg
(spaarbank). Bewaargeving. — a decouvert:
Open b. — cachete: Gesloten b. 3. Bewaarplaats. — mortuaire: Lijkenhuis. — de la
guerre : Wetenschappelijke afdeeling van 't
ministerie van oorlog. — d'un regiment:
Blijvende troepen (bij mobilisatie). Le —
de la prefecture de police (te Parijs : le D-):
Huis van voorloopige hechtenis . — de mendicite : Bedelaarsgesticht. Mandat de —: Bevel
tot aanhouding. 4. Opslagplaats , depot .Tenir
en —: In voorraad hebben. — de charbon
- houiller: Kolenstation. 5. Stalling, loods
remise. Locomotievenloods. 6. Bezinksel,
drab. Ondiepte (aardk.) Afzetting. (geneesk . ) Uitstorting van stollen in 't eelweefsel. 7. Akte van bewaargeving. Depotage, -tement m. en -ter ov. w.: (Het)
uit de potten nemen (plant). (Het) uitgieten (wijn); - om te meten. Depotoir
m.: Fabriek voor bereiding uit -, opslagplaats van vuil. Wijnkelder. -maat. Opslagvat. (fig.) Vuilnishoop. Depoudrer
ov.w.: Van poeder ontdoen. I se —: Zijn
p. verliezen.
Depouille v.: 1. Afgestroopt vel. Afgelegd vel (vervelling). 2. (f ig.) Stoffelijk
hulsel, lijk (— mortelle). Quitter sa —
mortelle: Sterven . — des hois : Afgeva llen
• blaren. 3. Krijgsbuit. z. opime. 4. Buit,
roof. Het afgenomen goed. Se parer des —s
d'autrui : Met eens andermans veeren pronken. 5. Nalatenschap. Droit de —: Hecht
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van den bisschop op een deel der goederen
van een overleden priester. . 6. Afleggers
(kleeren) . . Oogst . Depouillement m . :
1. Vervelling. 't Komen uit de cocon. 't
Villen, - stroopen. 't Afnemen ; 't leegplunderen (Kerstboom ) ; 't opmaken (spaarpot ). 2. (f ig.) Berooving. - de sa volonte:
Verloochening. 3. Berooide toestand . 4.
Onthouding (van aardsche genoegens ).
(f i g. ) Lijdelijkheid. 5. Uittreksel, overzicht . - (des votes) d'un scrutin : Stemopneming . - d'un courrier: Het inzien van
zijn post. 6. 't Maken van een uittreksel. 7.
Bewerking van gegevens. Depouiller ov .w . :
1. De huid afstroopen. Pellen (vrucht).
Blootleggen (beenderen ). Ontvellen. Zijn
huid afleggen (vervelling). Afnemen ; leegplunderer' ; opmaken (z. -ment ) . Front
-é: Kaal geworden v. 2. (f ig. ) - de son
enveloppe terrestre : Van zijn aardsch omhulsel ontdoen. - son enveloppe terrestre:
Zijn aardsch omhulsel afleggen . Style -é:
Nuchtere stijl. Art -é: K. zonder opschik.
3. Ontblooten, ontdoen (van). Afleggen,
uittrekken (kleed ). - de ses feuilles: Ontbladeren . - toute humanite, l'homme:
Elk menschelijk gevoel van zich afschudden . le vieil homme: Zijn leven beteren,
den ouden Adam afleggen . Le roi depouillë:
Kinderspel, waarbij een kind van al zijn
kleeren wordt ontdaan. 4. Berooven. Naakt
uitschudden. 5. Nemen uit, een uittreksel
maken van. Nagaan, napluizen (z. depouillement 5 ) . Uittreksels maken uit, excerpeeren . - une piece moulk: Een gegoten
voorwerp uit den vorm nemen. 6. Oogsten.
/ se -: Vervellen. De bladeren verliezen.
(f ig. ) Vliegen vangen (stervende ). Zich
ontdoen . Zijn karakter verliezen (woord ).
Zich berooven. (f i g. ) Zich uitkleeden (b .v .
voor zijn erfgenamen ). Een bezinksel vormen (wijn) .
Depourvoir ov .w. : Ontblooten. Depourvu : Ontbloot. Arm. Kaal, zonder sier..
Au Onverhoeds. Prendre au - : Overvallen . Depoussierage,:-êrement m. en -erer
ov .w . : (Het ) mechanisch stofvrij maken .
Depravant : Verderfelijk . Depravatem. :
Verderfelijk . I m. : Bederver. Depravation
v . : Bederf . Bedorven toestand. Verdorvenheid . - du goat: Wansmaak . Depraver
ov .w . : Bederven, verdorvener maken. les goats : Verderfelijke neigingen aankweeken . / se - : Verdorvener worden.
Deprecatif : Afbiddend. Deprecation v. :
Afbidding. Deprecatoire : Afbiddend, afwendend .
Depreciant : Vernederend. Depreciateur
m. en b y .nw. : Verlager, „afkammer " . Verlagend, die neerhaalt. Depreciatif : Geringschattend (woord ). Depreciation v . : Waardevermindering . (f ig.) Geringschatting. Lage
stand, ongunstige noteering. Deprecier ov.
w. : Beneden de waarde schatten. Doen
dalen. (f ig. ) Vernederen ; geringschatten.
Change deprecie. Lage valuta . / se -: Zijn
waarde verliezen. Zich te gering schatten.
Depredateur m. : Plunderaar . Afzetter .
Verduisteraar van staatsgelden . Ministre -:
M. die den Staat besteelt. Depredatif: Roof-.
Depredation v . : Plundering. Afzetterij .
Verduistering. Verspilling. Depreder ov.
w. : Berooven. Plunderen. Deprendre ov .
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w . : Vrij-, losmaken. I se -: Onverschillig
worden (voor ) .
Depressible : Voor verlaging vatbaar..
Depressif : Indeukend . (f i g . ) Ontmoed igend . Depression v. : Verlaging, indrukking , deuk. Ontmoediging, neerslachtigheid . Daling (barometer) ; lage barometerstand (- baromètrique). Waardevermindering . Gedruktheid (zaken ). (sche ik . )
Vertraging (van scheik. proces). - (de
terrain): Terreininzinking. - de l'horizon:
Kimduiking. Depressionnaire : Waar een
depress ie is. Depressoir m . : (h e elk . )
Nederdrukker .
Deprétr (is )ation V. en - (is )er ov .w . :
(Het) ontwijden. / se -: Ophouden priester te zijn. Depri m. : Verzoek tot vrijstelling van rechten. Deprier ov .w. : 1. Een
depri indienen. 2. Afzeggen, doen afweten.
Deprimant m. : Neerdrukkend element.
Deprime m . : Neerslachtige / b y .nw . :
Laag ; ingedeukt . Nederhangend (stengel) .
Neerslachtig. Zeer zwak (pols ). Region -e:
Inzinking. Marche -: Lustelooze markt.
Deprimer ov .w . : 1. Neerdrukken. 2.
Laag plaatsen, (neer )drukken. 3. (f ig. )
Vernederen, / se -: Elk. vernederen. Lager komen. Depris : Onverschillig geworden (voor ), die niet meer houdt
van. Depriser ov .w . : Afgeven op ; onderschatten.
De profundis (spr. deprofondiss) m . :
Psalm voor de dooden. Depromettre ov .w . :
(f a m . ) De belofte terugnemen. Deprovin cialisation v. en -iser ov .w. : (Het) ontbolsteren. / se -: Man van de wereld -,
Parijzenaar worden. Depuceler ov .w. :
(plat) Ontmaagden .
Depuis vz . : 1 . (tijd) Sedert, van af, na .
2. (zonder bepa ling) Sedert dien tijd,
daarna Mlle A, - Mme B: Mej . A, bij Naar
huwelijk Mevr.. B. 3. - que bw. : Sedert,
sinds. 4. (plaats) Van af, - uit. - et y
compris : Van. . . tot en met.
Depulpage m. : Het ontdoen van 't
vruchtvleesch of pulp (koffieboon ) Depulper ov w . : Tot pulp snijden. Van 't vruchtvleesch of pulp ontdoen (koffieboon ) Depulpeur m., -euse v. : Pulpmachine.
Toestel die 't vruchtvleesch of pulp (van
een koffieboon ) wegneemt. Depuratif by .
nw. en m. : Bloedzuiverend (middel) .
Depuration V. : Reiniging. Bloedzuivering.
Depuratoire : Reinigend. Bloedzuiverend.
Depurer ov .w. : Reinigen, klaren, zuiveren .
Deputation v. : 1 . Afvaardiging. 2. Zending, deputatie. 3. Kamerlidmaatschap .
De afgevaardigden. Se Mire porter a la -:
Een candidatuur aanvaarden. Depute m. :
Afgevaardigde. Kamerlid. Chambre des -s:
Tweede Kamer ; K. van afgevaardigden
(in Frankr . ) . Deputer ov .w . : Afvaardigen . Kiezen. / onov .w . : Afgevaardigden
zenden. Depyriter ov .w . : Van zwavelkies ontdoen. Dequali . . . z . disquali .. .
Deracinable : Ontwortelbaar . Deracinê
m. : Aan zijn geboortestreek - provincie
ontrukt mensch. Deracinement m. : Ontworteling. (f i g . ) Uitroeiing . Onttrekking
aan zijn omgeving, - zijn geboortestreek.
Deraciner ov .w. : 1. Ontwortelen, rooien.
Uittrekken. 2. (f ig. ) Uitroeien. Onttrek-

573

Derader-Dernier

ken aan zijn geboortestreek, - zijn omgeving. I se -: Uitgeroeid worden. Naar
een andere streek dan zijn geboortestreek
gaan . Dêrader onov .w . : (z e e v . ) Van de
ankerplaats afgieren. Derager onov .w . :
Uitrazen. Sans -: In een woedende bui.
Deraidir ov .w. : Lenig, slap maken. I
se -: - worden. Deraille m.: Gederailleerde . (f ig. ) Mislukte . Deraillement m . :
Ontsporing . Derailler onov .w . : Ontspo ren. (fig.) Bazelen, kletsen; doorslaan.
Deraison v.: Onverstand. Deraison nable : Onverstandig. Onbillijk (zaak).
-ment bw . Deraisonner onov .w . : Doorslaan, onzin uitslaan. (f a m.) Niet bij zijn
verstand zijn . Deralinguer ov .w . : (z e e v . )
Uit de lijken slaan.
Derangeant : Lastig, storend. Derangement m.: 1. Verwarring, wanorde. 2.
Ongeregeldheid, het in de war zijn ; storing.
Lire en -: Defect zijn. 3. Buikloop, diarrhee (- de corps). 4. Overlast. Causer du
-a:Storen.
cerebral, - d'esprit: Geestesstoornis . 5. Wangedrag. Tomber dans le -:
Den verkeerden weg opgaan. Deranger ov.
w.: 1. In wanorde brengen, verleggen, door
elk. werpen. 2. Storen. Van zijn werk afhalen. Kapot -, defect maken. Ongesteld
doen worden. - qn pour passer : Iem. laten
op zijde gaan om langs hem te loopen. Ne
(vous) derangez pas : Blijft zitten; doet geen
moeite. Il a le corps -ge : Hij heeft last van
diarrhee. Cet orage a -ge le temps : D. o .
heeft 't weer van streek gebracht. Estomac
-ge: Vuile maag. Cerveau -ge: Gestoorde
geestvermogens. Fortune -gee : In verwarden staat verkeerende f. Homme -ge : Liederlijk m. I se -: In wanorde geraken. Een liederlijk leven gaan leiden . Zich laten storen ; moeite geven (z .2 ). Achteruitgaan (fortuin).
Derapage m. en -er onov.w.: (Het)
uitglijden, - slippen (fiets, rijtuig). (zeev.)
(Het) droogdreggen (anker). (plat) Derape ! Ruk uit! Derasement m. en -er ov.
w. : (Het) afschuren. - met den grond
gelijkmaken. Derater ov .w . : De milt
uitsnijden aan. Courir comme un (chien)
derate: Als een postpaard rennen. Deratisation v. en -iser ov .w. : (Het) ontratten.
Derayer onov .w . : Een scheidingsvoor trekken . Een afleidingsgreppel maken. Derayure
v.: Scheidingsvoor.
Derby m.: Groote wedren voor driejarige veulens (te Epsom; te Chantilly:
- francais). Lage schoen (voor hardloopers ). Licht wagentje op 4 wielen.
Derechef : Ten tweeden male, opnieuw.
Deregle : (z. dereglement) Onregelmatig, niet juist gaand, van streek. Verward . Ongebreideld. Losbandig. Wanordelijk . Dereglement m. : Onregelmatigheid,
ongeregelde gang (machine). Verwarring,
stoornis (geest). Ongebreideld- (verbeelding ). Losbandig-, liederlijkheid (- des
m ceurs) . Les -s : De uitspattingen.Deregler
ov .w . : In wanorde -, van streek brengen;
liederlijk maken; van slag -, in de war
maken(horloge, toestel). I se -: In wanorde -, defect raken. Uitspatten. Derelict (spr.. dere-) m.: Drijvend wrakhout.
Derelier ov .w. : Uit den band nemen. I se
-: - geraken. Un volume derelie: Een boek
dat uit den band ligt.
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Derider ov .w. : Van rimpels bevrijden,
gladstrijken. (f ig.) Uit de plooi brengen.
Opvroolijken (- le front de). I se -: De
rimpels verliezen. Opgeruimder worden.
Derimer ov .w . : 1. In proza omzetten. 2.
z. desarrimer.
Derision v . : Smadelijke bespotting . Tourner en -: Den spot drijven met. C'est
une -: Dat noem ik de menschen voor den
gek houden. Derisoire : Bespottelijk. Waarvoor men de schouders ophaalt. -ment bw.
Derivable: Afleidbaar. Derivatif by.
nw. en m.: Afleidend (middel). Derivation
v.: 1. Af-, omleiding (stroom); omlegging (verkeer) ; shunt. (geneesk.) Afleiding der vochten. Canal de -: Afwateringskanaal . 2. (t a a lk . ) Woordafleiding.
3. Afdrijving uit den koers. 4. Afwijking
(kogel). 5. Nevensluiting. Derive v.: 1.
Afdrijving, afvalling (schip). Aller -, etre
en -; partir a la -: Afdrijven, driftig
worden; afglijden (wagon) ; 't stuur kwijt
zijn (auto); (f i g.) den verkeerden weg -,
achteruitgaan . S'abandonner a la -: Zich
niet meer verzetten tegen 't noodlot. Se
laisser alley a la - de : Zich laten meesleepen
door. Baliment en -: S. dat niet meer
naar 't roer luistert. La raison en -: Een
verstand dat zich zelf niet meer meester
is. 2. Zwaard (schip). Derive m.: Afgeleid
woord. (s c he ik.) Bijproduct, derivaat.
(f ig. ) Schrijver, die van een ander uitgaat.
Derivee v.: Afgeleide functie.
Deriver ov .w . : 1. Afleiden (stroom,
vocht ; gesprek ) ; omleggen (stroom) . Courant
derive: Zwerfstroom. 2. (taa lk.) Afleiden
(woord)) . 3. (Het geklonkene ) losmaken . Van
de oevers verwijderen (hout). / onov .w . :
1. Een andere richting volgen (stroom).
2. (fig.) Voortvloeien (uit), een uitvloeisel
zijn (van). 3. (taa lk.) Afstammen, afgeleid zijn van. Faire - du grec: Uit 't Grieks
afleiden. 4. Van wal steken. 5. (Voor den
stroom) afdrijven. Filet -ant: Sleepnet.
Torpille -ante : Onderzeesche mijn. Mine -ante
Mijn die afdrijft. Deriveter ov .w . : Klinknagels uitdrijven uit. Deriveur m.: 1.
(Midden )zwaard. Quille a -: Kimkiel. 2.
Haringlogger.
Dermatite v.: Huidondsteking. Dermatologie v. : Leer der huidziekten. Dermatologique : Van de leer der huidziekten.
Dermatologiste en -logue m.: Specialist
voor huidziekten, dermatoloog. Dermatose v.: Huidziekte. Derme m.: Lederhuid . Dermeste m. : Dermestus. - du
lard: Spekkever. Dermique: Van de huid.
Dermo . . . : (in samenst .) Huid-.
Dernier bv.nw. en m.: 1. (voor het
z elf s t . nw . ) Laatste. Eerste , achterste .
Le - venu : De laatst aangekomene. Il
n'est pas le - venu : Hij is niet zoo min.
En - lieu : In de allerlaatste plaats, ten
slotte, het laatst. Ouvrier de la -iere heure:
Werkman, die aankomt als 't voornaamste
werk is gedaan, maar toch evenveel salaris
of eer eischt. Rendre les -s devoirs : De laatste eer bewijzen. Avoir le - (avec qn): Het
laatste tikje hebben; (f ig.) er het zwijgen
toe doen; het laatste tikje geven; (f ig.)
het laatste woord hebben. z. analyse 1
en cri 4. Au (x) -(s) les bons : Lest best.
C 'est le - homme a qui je me con fierais :
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Hij is de laatste dien ik vertrouwen zou.
Mon — fils: Mijn jongste zoon . La petite -iere:
Het jongste zusje. La -iere posterite: Het
verste nageslacht. 2. (na het zelfst.nw.)
Vorige, verleden. Le mois —: De vorige
maand. 3. Laagste, onderste. C'est le —
des hommes : Het is een allergemeenste
kerel. La -iere des creatures : Het uitvaagsel
van 't menschdom. Mon —prix: Mijn laagste
prijs. 4. Hoogste, voornaamste, grootste,
ergste. Au — degre: In den allerhoogsten
(s o m s : -laagsten ) graad . C 'est du — ridicule: Dat is allerbelachelijkst. z. consequence 2 en bien (m. 1). Se livrer aux —s
exces : Zich aan de ergste uitspattingen
overgeven. Dernierement : Onlangs. In
de laatste plaats (in opsomming). Dernierne, —e: Jongste.
Derobade v.: Onttrekking aan wedstrijd.
forfeitverklaring. Zijsprong om den ruiter
af to werpen. Derobe : 1. Gestolen. A ses
heures —es : In den tijd die voor nader
werk bestemd is. Culture —e: Roofbouw.
2. V erborgen , geheim . A la —e: Heimelijk .
3. Gedopt (boon). 4. Ontbloot (paaraenhoef ). Derobement n.: 1. 't Behouwen
(steen). 2. Diefstal. 3. 't Weigeren van
den dienst (b.v. de beenen van een zieke).
Derober ov .w. : 1. Bestelen, uitschudden
(mensch ) . Ontvreemden , (ont )stelen . Afnemen . Ontfutselen (geheim). Afhandig
maken. Rooven (kus). — une heure au
sommeil: Een uur van zijn slaap afnemen.
2. Onttrekken . 3. Verbergen . Aan de blikken
onttrekken (— a la vue). — la cue a qn:
Iem. het uitzicht beletten. / se —: Zich
onttrekken (aan). Ontwijken. Wegzinken.
U it het oog verdwijnen , zich verbergen (b .v .
achter de wolken; — a la vue). Wegsluipen.
Zich verbergen. In gebreke blijven. Den
dienst weigeren. Weigeren to doen wat
verwacht wordt. Den wedstrijd niet meemaken. J'attendais sa reponse, mais elle se
deroba : . . . maar zij weigerde to antwoorden. Mes genoux -, jambes se derobent sous
moi : Mijn beenen weigeren hun dienst.
Cheval qui se derobe : P. dat tracht den
ruiter af to werpen door een zijsprong.
Derochage m.: 't Schoonbijten. Derocher ov .w. : 1. Van de rotsen werpen . 2.
Schoonbijten. Derocheuse v.: Krachtige
zee-baggermachine. Derogation v.: Afwijking. Inbreuk. Emporter —: Inbreuk maken
(op)). Derogatoire: Die een afwijking inhoudt , inbreukmakend.
Derogeance v.: Vergrijp tegen de eer
(des adels). Inbreuk. Derogeant: Die inbreuk maakt op. Waardoor men zich onteert. Deroger onov .w.: 1. Afwijken van,
handelen in strijd met. Inbreuk maken op.
2. Den adeldom verbeuren (— a (la) noblesse). (f ig.) lets doen, dat strijdig met
zijn stand of geboorte is. Sans —: Zonder
zich to verlagen. Deroidir z. deraidir.
Derompage m.: 't Stuksnijden (lompen).
Derompeuse v . : Wals om appret to breken.
Derompoir m.: Kapmachine (papierlompen ) . Derompre ov .w . : Snijden ( lompen ) .
Het appret breken van (weefsel). Omwerken
(akker ) . Derougir ov .w. : De roode kleur
benemen van . I onov .w . en se —: - verliezen
Derouillement m . en -er ov .w . : (Het )
van roest ontdoen. - lenig maken. (f ig.)
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- ontbolsteren. / se —: Beschaafder worden.
(y olk) Zich opkikkeren. — l'esprit: Zijn
geest weer veerkrachtig maken. — les jambes : De beenen weer lenig maken.
Deroulement m.: Het ontrollen, - afwikkelen . Het voorbijtrekken (stoet). Het
platleggen . Derouler ov .w . : Ontrollen , afwikkelen . Afdraaien (film)) . (f ig. ) Ten toon
spreiden. / se —: Zich ontrollen ; doorschieten . Zich ontvouwen (schouwspel).
Zich afspelen (gebeurtenis ; incident). Voorbijtrekken. Derouleur m.: Vatenstouwer
(schip). Afroller (toestel).
Deroute v.: 1. Wanordelijke vlucht.
(Mettre) en —: Op de vlucht (drijven);
(f ig. ) in de war brengen. 2. (fig.) Ondergang , verva I . Deroutement m . : Afwijking .
Derouter ov .w. : Van 't spoor afbrengen.
(f ig.) Op een dwaalspoor -, in de war brengen . / se —: Van den rechten weg afraken.
(f ig.) 't Spoor bijster zijn. C'est deroutant:
Men wordt daar niet uit wijs; (ook) 't is
verbijsterend.
Derrick m.: Boortoren.
Derriere vz.: Achter. Regarder — soi:
Achter zich zien; (fig.) willen teruggaan.
Avoir -, sentir qn — soi : Weten, dat men
steun bij iem. heeft. Laisser qn — soi:
Iem. inhalen ; (f ig. ) - (verreweg) de bass
zijn. Idee de — la tete: Bijbedoeling. / bw.:
Achter, -aan. Sens decant —: Het achterste
voren. Par —: Van achteren. / m.: Achterste deel, achterzijde. Achterste. Achterterrein. Achterkasteel. -grond (schilderij ).
Achterheode. Porte de — : Achterdeur.
Se menager une porte de —: Een achterdeurtje openhouden. Roue de --: Achterwiel ;
stuk van 5 fr. Montrer le —: Vluchten ;
een gat in zijn broek hebben ; zijn woord
niet houden. Assurer les —s: Zich in den
rug dekken. Mettre le feu au — a: Het vuur
na aan de schenen leggen. (v o lk ) Se lever
le — le premier : Met 't verkeerde been uit
bed stappen.
Derviche, -vis (spr . -vi) m.: Muzelmansch monnik, derwisch. — tourneur :
Draaiende -. — hurleur: Schreeuwende -.
Des z. de en le.
Des vz.: 1. Van af, sedert. — demain (z.
2) : Van morgen af aan. — l'enfanee: Van
jongs af. — Berlin: Van B. af. — le port:
Al dadelijk in de haven. 2. Reeds, nog. —
avant: Reeds voor. — en entrant: Reeds
bij 't binnentreden. — dernain: Morgen aan
den dag. — cette vie: In dit leven nog. 3.
— que: Zoodra (als) . — que vows le dices,
je le crois : Nu gij het zegt, g. ik 't.
Desabonnement m. en -er ov .w . : (Het)
opzeggen van 't abonnement. / se —:
Zijn a . opzeggen. Desabuse : Ontgoocheld.
Desabusement m.: Ontgoocheling. Desabuser ov .w . : De oogen openen, van een
dwaling genezen. Ontnuchteren. I se —:
Zijn dwaling inzien. Desaccentuation v.
en -er ov .w. : (Het) ontdoen van den
klemtoon. Desacclimatement m. en -ater
ov .w.: (Het) onttrekken aan de omgeving.
Desaccord m.: 1. Oneenigheid, gebrek
aan overeenstemming. Etre en — (absolu):
Het (in 't geheel) niet eens zijn. 2. (muz.)
Ongelijke stemming. Les violons sont en
—: De violen stemmen niet samen. Desaccorder ov .w . : 1. Oneenig maken. Een
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geengageerd paar scheiden. 2. (muz.) Ontstemmen . -de sur : N iet stemmende met.
-de: Valsch, ontstemd. / se -: Het oneens
worden. Ontstemd geraken.
Desaccoupler ov .w . : Loskoppelen . /
se - : Vaneengaan. D 'esaecoutumance
V. en -mer ov .w. : (Het)) ontwennen, afleeren . / se - de : Afwennen. Desachalandage m. en -der ov .w . : (Het) van klanten berooven, - doen verliezen. / se -: Zijn
kl. verl. Magasin -de: Verloopen zaak.
Desacidification v . en -tier ov .w . : (Het )
ontzuren. Desacieration v. en -er ov .w . :
(Het)) ontstalen.
Desadaptation v .: Onttrekking aan de
bestemming. Desadapte m.: Iem. die zich
niet aanpast. Desadapter ov.w.: Aan de
bestemming onttrekken. / se -: Zich niet
aanpassen. - aan de maatschappelijke orde.
Desaffectation v . en -teeter ov .w . :
(Het) onttrekken aan zijn bestemming,
- buiten dienst stellen. Desaffection v. :
Afkeer, ongenegenheid . Desaffectionne ment m. en -ner ov.w.: (Het) ongenegen
maken, - vervreemden. / se - de : Ongenegen worden . Desaffleurer ov .w . : N iet
waterpas maken. Desallourcher onov .w.:
(z e ev . ) Het vertuianker lichten. Desaffubier ov .w. : Van de vermomming ontdoen.
Desagreable : Onaangenaam . -ment bw.
Desagreer onov .w . : 1. Mishagen . 2. z .
dègreer. Desagregateur m.: Toestel dat
(den grond) losmaakt. Desagrêgation v.:
Scheiding der bestanddeelen. Uiteenvalling.
Desagregeant by .nw . en m. : Ontbindende
(stof ). Desagreger ov .w.: Doen uiteenvallen. Losmaken. / se -: Uiteenvallen.
Desagrêment m.: Onaangenaam-, leelijkhe id . Last . Desaimanter ov .w . : Van
magneetkracht ontdoen. Dêsajustement
m. en -ter ov .w . : (Het) in wanorde brengen.
/ se -: - geraken; losgaan.
Desalerter ov .w . : Meedeelen dat het
gevaar geweken is. Desalignement m.
en -gner ov .w . : (Het) uit de richting -,
- uit de rooilijn brengen. / se -: De richting
verbreken. Desalterer ov .w . : 1. Den dorst
lesschen, drenken. Je suis -é: Mijn dorst
is gelescht. 2. (f ig. ) Verkwikken. . / se -:
Zijn dorst lesschen. Desamarrer ov .w . :
Van de kabels losmaken. Dêsamorgage
m. en -cer ov .w . : (Het) ontdoen van 't
aas. - 't slaghoedje. - water.
Desancrage m. en -er onov.w.: (Het)
lichten van 't anker. Desankyloser ov .w . :
De verstijving doen ophouden in. Desan flexion v. en -er ov .w . : (Het) niet langer
annexeeren . Dêsappareiller ov .w . : 1.
Aftakelen . 2. z . depareiller. / onov .w . :
't Schip vastleggen. Desapparier z . deparier.. Desappointement m.: Teleurstelling, tegenslag. Desappointer ov .w . : Teleurstellen . Desapprendre ov .w .: Vergeten,
verleeren. - le mal: De gewoonte van 't
kwaad verliezen. I se -: Verleerd worden.
Desapprobateur by .nw . : Afkeurend .
Bedilziek. / m.: Bediller. Dêsapprobation
v.: Afkeuring. Desappropriation v. : Vervreemding (van eigendom ). Desapproprier
ov .w . : Van 't eigendom (srecht ) berooven,
onteigenen. 1 se -: Zijn eigendom afslaan.
Dêsapprouver ov .w . : Afkeuren , laken,
veroordeelen. 1 se -: Zich laken. Elk. verFransch-Nederlandsch. I.
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oordeelen . Desapprovisionner ov .w . : Van
levensmiddelen ontblooten.
Desarconner ov .w . : Uit den zadel
lichten. - werpen. (fig.) Zijn ambt doen
verliezen. Van zijn stuk brengen, den
mond snoeren. / se -: Uit den zadel vallen.
(fig.) De kluts kwijtraken.
Desargentation v . : Ontzilvering . Desargenter ov .w . : 1. Van 't zilver ontdoen.
2. (f a m ., f ig. ) Van zijn baar geld ontdoen.
Desargente: Zonder 'n cent (op zak). f se
-: 't Verzilversel verliezen.
Desarmement m. : 1. Ontwapening.
2. Oplegging (schip)) . 3. Vermindering
der bewapening der naties. Desarmer ov.w.
1. Van de wapenrusting ontdoen. Poitrine
-m6e: Onbedekte b. 2. Ontwapenen. Den
degen uit de handen slaan (duel). De wapens doen neerleggen (garnizoen). Opleggen (schip ). Den kogel nemen uit (kanon).
Den haan in rust zetten (geweer ) . Innemen
(riemen). 3. (f ig. ) Tot bedaren brengen,
stillen (wraak ). Vermurwen. Berooven (van
macht), ontdoen van. J'ai ri, me voila -me:
Nu ik gelachen heb, ken ik geen wrok meer.
- la critique; - l'envie: Maken, dat de critiek -; de nijd geen vat (meer) heeft. I
onov.w.: 1. Zijn bewapening verminderen.
2. De schepen opleggen. (f ig. ) Toegeven.
Il ne desarme pas : Hij geeft den moed niet
op . Cela desarme : Daar staat iem. verstand
bij stil; daardoor vergeet men zijn boosheid
(une douceur -ante). 1 se -: De wapenrusting uitdoen. (f i g.) Zich laten vermurwen. Dêsarmeur m.: Bang vredesvoorstander.
Desarranger ov .w . : In wanorde brengen.
Desarrimage m. en -er ov .w . : (Het)
verstouwen, - veranderen van de stuwing.
Desarroi m.: Verwarring, opschudding.
- des esprits : Geestelijke onevenwichtigheid,
't overstuur zijn. Mettre en -, jeter le dans: In wanorde brengen. - moral: Zedelijke ontwichting.
Dêsarticulation v. en -er ov .w .: (Het)
ontwrichten, - verstuiken. (Het)) uiteennemen (geraamte). (geneesk.) (Het) afzetten in 't gewricht. / se -: Uit het lid
schieten . Dêserthritisation v . en -iser ov.
w.: (Het) ontkalken (ader) . Desassemblage m. en -er ov.w.: (Het) uit elk.
nemen. Desassimilation v.: Ontbinding
in onnutte stoffen. Dêsassimiler ov.w.:
Ontbinden in niet assimileerbare stoffen.
Dêsassociation v. en -er ov.w.: (Het)
ontbinden. Desassortir ov .w . : Van zijn
sorteering ontdoen (koopman). Scheiden
(wat bijeen behoort); onvolledig maken.
Etre -i: Geen voldoende sorteering hebben.
Desastre m. : Onheil, ramp. D6sastreusement en -eux : Rampspoedig. -zalig.
Door een onheil. Desatteler ov.w.: Uitspannen. Desattrister ov.w.: Weer opgeruimd maken. I se -: - worden. Dêsaturer
ov .w . : De verzadiging doen ophouden in,
onverzadigd maken.
Dêsavantage m.: Nadeel. Avoir le dans une affaire: In een gevecht de nederlaag
lij den . Voir qn a son - : Iem . in een ongunstig
licht zien. Dèsavantager ov .w . : Benadeelen (bij testament). Desavantageusemeat en -eux: Nadeelig, schadelijk ; ongunstig (oordeel). Desaveu m.: 1. Ont19
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kenning, (ver)loochening. Etre en - de:
Openlijk in strijd zijn met. (recht) - de
palernite: Niet-erkenning van 't vaderschap . 2. Wraking (gemachtigde). 3. Tegenspraak . Desavenglement m. en -gler
ov.w.: (fig.) (Het) de oogen openen.
Desavouer ov .w .: 1. Loochenen , ontkennen .
Niet als 't zijne erkennen. - als vriend,
geliefde erkennen. - un ouvrage: Loochenen
de maker van een kunstwerk te zijn. Ne
pas -: Als zijn werk erkennen. 2. Wraken,
voor ongeldig -, onbevoegd verkiaren. 3.
Afkeuren, veroordeelen. 4. Herroepen, intrekken. 5. In strijd zijn met. / se -:
Zijn woord breken.
Desaxe m. : Stuurloos wezen. Desaxement m. en -er ov .w . : (Het) uit zijn evenwicht brengen ; - van zijn spil berooven.
Epoque -ee : Ontwrichte tijd. Desazotation
v. en -zoter ov .w. : (Het) van stikstof
ontdoen.
Descartes m . : (n a a m ) Cartes ius .
Deseellement m.: Het uit den steen
losmaken . Deseeller ov .w . : Ontzegelen .
Losmaken uit den steen.
Descendanee v.: 1. Afkomst, geboorte.
2. Nakomelingschap . Descendant bv .nw . :
Afdalend ; aftrekkende (wacht); dalend
(teeken van dierenriem); afdalend (toonladder, reeks); dat men kan neerlaten
(autoruit). Ligne -e : Nederdalende linie.
Train -, ligne -e, route -e : Afgaande
van 't hoofdstation. Mark -e : Ebbe.
m.: Afstammeling. Les -s: Het nageslacht.
I. Deseendre onov .w . :1. (Af )dalen , neerdalen , naar beneden gaan, afstijgen (paard),
afklimmen (boom), uitstijgen (rijtuig) ;
aftrekken (van wacht) ; verlaten (schip);
afhangen, reiken (kleed). - aux enfers:
Ter belle varen. — au cercueil, - au tombeau:
In 't graf dalen, sterven. - du trOne:
Van den troon stijgen. - dans sa conscience,
- en soi-meme : De hand in eigen boezem
steken. - dans des details : In kleinigheden
afdalen. Le peuple descend dans la rue:
't V . komt in opstand, - maakt barricades.
Chemin qui descend: W. die bergaf gaat.
2. - a terre: Landen, aan wal gaan.
Een inval in S. doen. -enEspag: 3.
Afstappen, zijn intrek nemen. 4. Huiszoeking doen. 5. Dalen, zakken. 6. (muz.)
Afdalen. - el' un ton: Een toon zakken.
7. (fig. ) Afstammen, afkomstig zijn van.
8. (fig.) Dalen, of-, Zich verlagen, vernederen .
H. Deseendre ov .w . : 1. Afgaan , of komen
(berg, trap), afvaren (rivier), afdalen (trappen der armoede ). - la scene : Naar voren
komen op 't tooneel. - la garde : Afgelost
worden .- une gamme : Een toonladder afdalen. 2. Nederlaten, naar beneden brengen
afnemen; nederhalen (vlag); lager hangen,
laten zakken. - qn de cheval: Iem. van 't
paard helpen. 3. - des voyageurs: Reizigers aan land zetten (schip); - afzetten
(wagen); je vous descendrai a votre porte. 4.
Dooden. - d'un coup de fusil: Neerschieten . - un avion : Een vliegtuig naar beneden halen.
Deseente v.: 1. Af-, neerdaling, het
afklimmen, enz. (z. deseendre I). Neergaande slag (v. zuiger). 't Nederhalen
(vlag). - aux enfers: Hellevaart. z. Cour-
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tine. - de la Croix: Kruisafneming. A sa
- de voiture : Toen hij uit het rijtuig steeg.
Mouvement de -: Dalende beweging. 2.
Landing. Vijandelijke inval. 3. Aankomst
(in hotel). 4. Huiszoeking (- de justice),
inval. 5. Het zakken (water). Val, daling
(ballon). 6. (geneesk.) Uitzakking, breuk.
7. Helling (berg). Sluipgang. Afvoerpijp
(tuyau de -). - de lit: Beddekleedje.
8. Logeerpartij . Deseloroser ov .w . : De
aderverkalking wegnemen bij. Descorier
ov .w . : Van slakken ontdoen.
Deseripteur m.: Schilderend schrijver.
Deseriptif : Beschrijvend. Musique -ice:
Programmarn.uziek. I m. z. deseripteur.
Description v.: Beschrijving. Het beschrijven (figuur). Korte inventaris (huisraad).
Deseehouer ov .w . : Weer vlot maken. /
se -: - worden . Desembileler ov .w . :
Losmaken (bevroren rivier). Dêsemballage m. en -er ov.w.: (Het) uitpakken.
Desembarquement m . en -quer ov .w . :
Wederontscheping. -en. Desembellir ov.
w. en -issement m.: (Het) ontsieren. /
onov.w. en se -: Zijn schoonheid verliezen .
Desembourber ov.w.: Uit het slijk halen.
(f ig.) Uit de moeilijkheid redden. I se -:
Zich uit het slijk werken.Desembourgeoiser z. debourgeoiser.
Desembouteillage m . en -er ov .w . :
(Het) opruimen van hinderpalen, achterstal, enz. Dêsembray . . . z. debray .. .
Desemmancher z. demaneher. Desemparer ov.w . : Reddeloos schieten (schip).
-pare: Reddeloos; (fig.) de kluts kwijt ;
stuurloos (vliegtuig). I onov.w.: 't Veld
ruimen. Sans -: Dadelijk; aan een stuk
door. Desempenner ov .w.: Van veeren
ontdoen (pip). Aller comme un trait desempenne : Blindelings te werk gaan. Desempeser ov.w. : Van stijfsel ontdoen.
se -: Slap worden. Desemplir ov .w. :
Leeg maken. / onov.w. en se -: - worden.
Ne pas -: Altijd vol zijn. Sa maison ne
desemplit pas : Zijn huis wordt steeds druk
bezocht. Desemplumer z. deplumer.
Desencadrement m. en -cadrer ov .w. :
(Het) van het kader ontdoen. (fig.) Aan
zich zelven prijs geven. Desencanailler
ov .w . : Fatsoenlijk maken.
Desenehantement m.: Onttoovering.
(fig.) Ontgoocheling. Eprouver du -:
Ontnuchterd worden. Desenchanter ov .w.:
Onttooveren . (f i g . ) Ontnuchteren , teleurstellen. Desenchanteur : Ontnuchterend,
teleurstellend. Desenclavement m. en
-er ov .w . : Maken, dat iets niet meer door
ander gebied omsloten is. - sa propriete:
Zijn bezitting vrijmaken, door de aangrenzende bezittingen te koopen. (f ig.)
(Het) verlossen uit de eenzaamheid. Desenclouage m. en -er ov .w . : (Het) ontnagelen
(kanon). (Het) uithalen der spijkers.
Desencombrement m. en -brer ov .w. :
(Het) uit den weg ruimen, - opruimen, vrijmaken . Deseneroilter ov .w. : De kost
wegnemen van. (fig.) Meer wereldsch maken.
I se -: - worden.
Desenfiler ov .w . : Afrijgen . Desenfler
ov.w. : Doen slinken. - le cceur: Den
ijdelen trots fnuiken. - le style: De gezwollenheid van den stip wegnemen. / onov.w.
en se -: Slinken. Desenflure v.: Slinking.
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Desenfourner ov .w . : Uit den oven halen.
Desenfumer ov .w . : Van rook bevrijden.
- vuil - (schilderij ).
Desengager ov .w . : Van een verplichting
ontslaan. / se - : Zich vrijmaken van dienst .
Een aangenomen uitnoodiging weer afslaan.
Desengourdir z . degourdir. Desengrener
ov .w . : Uit het raderwerk vrijmaken. I se
- vrij worden . Dêsenivrer ov .w . : Ontnuchteren, nuchter maken. I se - : - worden. Desenlaeer ov.w . : Uit een strik losmaken / se - : - loskomen.
Desenneigement m . en -er ov .w . :
(Het)) opruimen van de sneeuw. Desennui
m. : Tijdverdrijf . Desennuyer ov .w . : Verstrooien, iem . verveling verdrijven. / se
Zijn v . verdrijven. Desenrayer ov .w . :
Van den remketting ontdoen. Desenrhumer
ov .w . : De verkoudheid verdrijven. I se - :
- kwijtraken. Desenrouer ov .w. : De heeschheid verdrijven. I se -: - kwijtraken.
Desensablement m. en -er ov .w. : (Het )
uit het zand losmaken. Desensevelir
ov .w : Opgraven . Desensoreeler ov .w :
Onttooveren. Van de betoovering eener
vrouw - . (s p el) Van pech bevrijden Desen soreellement m. : Onttoovering. D 'esensi bilisation v . en -iser ov .w . : (Het) niet
langer gevoelig doen zijn. Desenterrer z.
deterrer. Desenteter (se ) : Zich uit 't
hoofd zetten. Desentoilage m. en -er
ov .w . : (Het) verdoeken. Desentortiller ov .
w. : Losdraaien. (fig. ) Ontwarren. Desen traver ov .w . : Van de voetkluisters -, den
spanketting ontdoen.Desenvelopper ov .w . :
Van de omkleeding ontdoen. Desenverguer
ov .w . : Van de raas ontdoen .
Desequilibration v . : Verstoring van
evenwicht . Desequilibre m. : Verstoord
evenwicht. Desequilibre m. : 1. Zwakzinnige . - psychique : Minderwaardige. 2. (fig. )
Dwaas. Desepaississement m. en -ir
ov .w . : (Het) uitdunnen (haar ). Desequilibrement z -ation . Desequilibrer ov .w.
Het evenwicht verstoren in. / se -: verliezen .
Desert by .nw . : 1 . Verlaten, onbewoond.
Eenzaam . 2. Ontvolkt, (als ) uitgestorven.
Woest. 3. Appel -: Verzuimd appel. /
m . : Woestijn , wildernis . (fig . ) Woestenij .
Precher parler dans le Voor doovemans
ooren preeken . Faire un - de : Tot een
woestenij maken ; (f ig. ) niemand ontvangen
in. Faire le - autour de qn: Iem. van alien
omgang verstoken doen zijn. Eglises -,
assemblees du -: Hagepreeken. Deserter
ov .w . : 1. Verlaten, ontvluchten ; niet nakomen (plicht ). - Ie combat, - la lutte:
Van 't gevecht afzien . 2. (f ig . ) In den
steek laten, ontrouw worden aan. j onov .w. :
Deserteeren. Wegloopen. - a l'ennemi:
Overloopen. Deserteur m. : Voortvluchtig
milita ir . Zeeman die gedrost is. (f ig . )
Afvallige. Deserteuse v . : Vrouw die wegloopt. Desertion v . : 1. Het weggaan, vluchten . 2. Het wegloopen, - deserteeren.
- a l'appel: Verzuim van hooger beroep.
d'heritage: Het niet bebouwen van een
erfgoed Desertique : Woestijnachtig. Van
de woestijn.
Desesperade (a la) : In vertwijfeling.
Desesperanee v . : Wanhoop . Aanval van
vertwijfeling. Desesperant : Vertwijfelend,
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wanhopig (makend ). Desespere : 1. Hopeloos . Door den dokter opgegeven (zieke ) .
2. Wanhopig, door wanhoop ingegeven .
3. In vertwijfeling, ontroostbaar. m. :
Wanhopige . Combattre en -: Als een razende
vechten. Desesperement : Wanhopig. malade: Doodziek - amoureux: Smoorlijk
verliefd . Desesperer onov .w . : Wanhopen
(aan ) , opgeven (zieke ) ; wanhopen iem. te
verbeteren (- de qn). I ov .w. : Tot wanhoop
brengen. (fa m. ) Zeer boos maken. / se - :
De wanhoop nabij zijn . Desespoir m. : 1.
Wanhoop, vertwijfeling. z. eoup 7. Au -:
Wanhopig. En - de cause: Daar de zaak
geen hoop meer laat ; ten einde raad (zijnde ).
Mettre au -, plonger dans le -: Troosteloos
maken . 2. Oorzaak van wanhoop . Faire -,
etre le - de : Tot wanhoop brengen, razend
maken. 3. Leedwezen, ergernis, spijt. J ' en
suis au -: 't Spijt me vreeselijk . - des
peintres : Porseleintje, hoe-langer hoe-liever
Deshabille m . : Gemakkelijk (morgen )kleed . (1 ig. ) Ware gedaante. Deshabiller
ov .w. : Ontkleeden. Vil len (\Tee ). Van 't zeil
ontdoen (wiek ). (f ig. ) Plunderen, afzetten .
- saint Pierre pour habiller saint Paul:
Een gat maken om het andere te stoppen.
/ se -: Zich uitkleeden, zijn kleeren afleggen . Deshabite :(oud ) N iet meer bewoond
Ontvolkt. Deshabituer ov.w . : Afwennen
/ se -: Ontwennen (de = aan ) Deshar monie v . : Disharmonie . Desharmonique :
Disharmonisch. / m. : Halfgek. Desherbe ment m. en -er ov.w. : (Het) wieden.
Desherenee v . : Ontstentenis van wettige
erfgenamen. Tomber en -: Aan den Staat
vervallen. (f ig. ) Etre en -: Er slecht aan
toe zijn. Laisser Comber en -: Verloren
doen gaan . Desheriter ov .w . : 1 . Onterven,
van zijn erfdeel berooven. 2. Stiefmoederlijk
bedeelen, achteruitzetten . Vie -Me: Zielig 1.
Un -te : Een verschoppeling. Une epoque -tee:
Een tijdvak dat van belang ontbloot is.
Desheurement m. en -rer ov .w. : (Het))
verstoren der regelmaat . Horloge -6e: Klok
die van slag is . Train -é : Trein over zijn
tijd. / se -: Uit zijn gewone doen zijn.
Van slag gaan.
Deshonnete, -ment: Onbetamelijk . Des honnetete v. : Onbetamelijkheid . Des honneur m. : Oneer, schande. Tenir a -:
Als een schande aanrekenen . D &honorable :
Waarbij men geen eer inlegt. Deshonorant :
Onteerend. Deshonorer ov .w. : 1. Onteeren , schande aandoen. 2. (f ig. ) Ontsieren, verminken. Van zijn kruin berooven
(boom ). I se -: Zich onteeren. Deshuilage
m. en -er ov.w. : (Het) van olie ontdoen.
Deshuileur m. : Toestel om de olie of te
scheiden. Deshumaniser ov .w . : Onmenschelijk maken. / se -: - worden. Deshydratation v. en -ater ov .w. : (Het )
ontdoen van waterstof .
Desideratum (spr. desideratomm; my . :
-ta ) m. : Gedeelte dat nog aangevuld -,
iets waarin nog voorzien moet worden.
(bij v erg. ) Wensch.
Designatif : Kenmerkend, aanduidend .
Designation v. : 1. Omschrijving, aanduiding. Benaming. 2. Aanwijzing (tot
ambt ) , bestemming. Designer ov .w . : 1.
Aanduiden, omschrijven, kenbaar maken.
Ses services le designent au choix du prince:
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Zijn diensten maken, dat de keus van den
vorst op hem moet vallen. - a la haine
publique : Tot een voorwerp van den openbaren haat maken. 2. Bestemmen, aanwijzen (tot ambt). 3. Beduiden. / se -:
Aangeduid worden.
Desillusion v., -nement m.: Ontgoocheling . Dèsillusionner ov .w . : Ontgoochelen .
Desimmobilisation v. en -iser ov .w . :
(Het) niet langer blokkeeren (effect). Desincarnation V. en -er (se) : (Het) zich
vrijmaken van de vleeschwording. Dêsin eorporer ov .w. : De inlijving opheffen van.
Vrijmaken. Dêsinerustant by .nw. en m.:
(Middel) tegen ketelsteen. Desinerustation
v. en -er ov .w . : (Het) ontdoen of tegengaan
van ketelsteen. Desindividualisation v.
en -iser ov .w . : (Het) onpersoonlijk maken.
Desindividuation v.: Verlies van zijn
persoonlijkheid. Desinenee v.: Uitgang
(woord ) . Dêsinfatuer ov .w . : Afbrengen
van een dwaze voorliefde voor.
Desinfeetant by .nw . en m.: Ontsmettend
(middel)) . Desinfeeter ov .w . : Ontsmetten .
Desinfeeteur m., -teuse v. en bv.nw.:
Ontsmettend. -ter. -tingstoestel. Desin feetion v.: Ontsmetting. Desinseetiser
ov .w . : Van insecten zuiveren. Desinsertion
v.: Losmaking. Desintegration v. en
-grey ov .w . : (Het) ontbinden ; (a a r d k . )
- vergruizen.
Desinteresse: 1. - dans: Geen belang
hebbend bij. 2. Onbaatzuchtig, belangeloos.
3. Onpartijdig. Desinteressement m.:
Onbaatzuchtig-, belangeloosheid. Verlies
van belangstelling. Desintêresser ov .w . :
Schadeloosstellen. Betalen. I se -: Zich
s. stellen. - vrijhouden van alle persoonlijke
belangen. se - de: Zijn belangstelling
verliezen voor. Afzien van. Dêsinteret
m.: Gebrek aan belangstelling.
Desintoxicant en -eatif m.: Ontgiftigend
(middel) . Desintoxication v. en -iquer ov.
w.: (Het) ontgiften, - wegnemen der giften . Dësinvertir ov .w . : (m i 1. ) Weer in
de gewone linie plaatsen. Desinvestir ov.
w.: 1. (mil.) 't Beleg opbreken voor. 2.
Berooven (van ambt). Dèsinviter ov .w . :
Laten afzeggen, - afweten. Desinvolte :
Los, ongegeneerd, ongedwongen. Desinvolture v.: Ongegeneerdheid. Hautaine houding . Gemak.
Desir m.: 1. Wensch. Au - de: Volgens
den wensch van. La terre de -: 't Land
zijner wenschen. 2. Begeerte, lust. - de la
gloire : Roemzucht. 3. -s : Zinnelijke lusten (-s de la chair). Desirabilite v.:
(w ij s b . ) Wenschelijkheid . Desirable : Wenschelijk, verkieslijk. Die men wenscht to
bezitten . Desire m . : (n a am ) Desiderius .
Desirer ov .w . : 1. Begeeren , verlangen,
haken naar. Met ongeduld afwachten. Se
Mire -: Op zich laten wachten; niet dikwijls komen. Louis le Desire: Lodewijk
XVI. Le Desire des nations : Jezus. 2.
Wenschen. Cela laisse a -: Dat laat to
wenschen over. Desireux : Verlangend. de gloire : Roemzuchtig. Peu - de plaire:
Weinig behaagziek.
Desistement m. en -inter (se)) : (Het)
afzien van, - terugtrekken, - afstand (doen)
van.
Desobeir onov .w. : Ongehoorzaam zijn.
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Overtreden (regel). Desobassanee v.:
Ongehoorzaamheid. Desobassant : Ongehoorzaam.
Desobligeamment : Op onheusche wijze.
Desobligeanee V. : Onheuschheid. Degobligeant : Onheusch, onvriendelijk ; onaangenaam aandoend (boek). Desobliger
ov.w.: Onheusch behandelen, voor 't hoofd
stooten. Tegen zich innemen. Een ondienst
doen. Onaangenaam stemmen. Vous me
-eriez: 1k zou dat niet vriendelijk van u
vinden.
Desobstruant en -struetif by .nw . en
m.: (Middel) tegen verstopping. Desobstruetion v. en -struer ov .w . : (Het) opruimen, - wegnemen. (Het) herstellen van
't verkeer. (geneesk.) (Het) wegnemen
der verstopping. Desobusage m. en -er
ov .w . : (Het) zuiveren van granaten . Desoeelusion v. : Wegneming van de afsluiting . Desoeeupation v . : (o u d ) Ledigheid .
Desoceuper ov.w.: Van zijn bezigheden
afgehouden. -pe : Zonder bezigheid . Desodorisant m.: Middel om den stank to verdrijven . Desodorisation v. en -iser ov .w .:
(Het) wegnemen van stank.
Dêsceuvrement m.: Ledig-, werkeloosheid . Par -: Omdat men met zijn handen
geen weg weet.
Desolant : Bedroevend, naar. Onverdraaglijk, lastig (mensch). Desolateur m.:
Iem. die verdriet aandoet. (oud) Verwoester, geesel. Desolation v.: 1. Verwoesting.
vernieling. z. abomination. Eenzaam-,
woestheid. 2. Verslagenheid, diepe droefheid. Desole by .nw . : Verwoest . Troosteloos, diep bedroefd. Je suis -: 't Spijt me
erg . Desoler ov .w . : 1. Verwoesten . Met
knevelarijen overstelpen. 2. In diepe droefheid storten. I se -: In diepe droefheid
verkeeren. Desolidariser (spr.. de-so-)
ov.w.: Niet meer solidair doen zijn. I se
: - blijven. Desopereuler ov.w .: Openen
(honigcel).
Desopilant : 1. (f a m . ) Laxeerend . 2.
(f ig.) Om to gieren. Desopilatif by.nw.
en m.: Laxeerend (middel). Desopilation
v. en -filer ov.w.: 1. (geneesk.) (Het)
wegnemen der verstopping. 2. - la rate:
De milt van vuil bevrijden; (fig.) de lever
doen schudden, hartelijk doen lachen. / se
: Lachen dat de lever schudt (- la rate).
Desorbite : Uitpuilend (oog). (f ig. ) Uit
zijn kring gehaald. Desorbiter ov.w.: Uit
zijn kring drijven. I se -: - gaan.
Dêsordonne : 1. Wanordelijk, ongeregeld . 2. Buitensporig (weelde, uitgave);
onmatig (honger); overdreven (zucht);
woest (vaart). 3. Slordig. 4. Losbandig,
liederlijk. -ment bw. Desordonner ov.
w.: In wanorde brengen. Desordre m.: I.
Wanorde, verwarring. Wanordelijke toestand. En -: Verward, in de war. 2. Ongeregeldheid, storing. -s nerveux: Zenuwstoornissen. 3. (fig.) Verwarring (geest,
denkbeelden). 4. Woeling, gisting (staat).
Oproerige handeling (troepen). 5. Zedeloos-, losbandigheid. 6. Uitputting.
Dêsorganisateur m.: Verwoestend, die
in de war stuurt, verstorend. / m.: Rustverstoorder . Desorganisation v.: Ontbinding, ontaarding (lichaam). Omverwerping der orde; uiteenrukking (staat ).
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Desorganis-er ov .w . : Verwoesten , ontbinden. In wanorde brengen, uit 't verband
rukken. / se -: Zijn samenhang verliezen
(lichaam). In wanorde geraken. Desorientation v.: Verwarring. Desorienter ov w.:
Uit de koers brengen. Niet meer naar 't
Oosten keeren. (f ig.) In de war brengen.
Hij is geheel in de war. / se
It est lout
Verdwalen. (fig.) Van de wijs geraken.
Desormais: Voortaan, van nu af, - Coen
af. Desosse m.: Tern. die zoo lenig is dat
hij geen beenderen schijnt to hebben . Desossement m. en -ser ov.w.: (Het) uitbeenen. Jambon -e : Ham zonder been.
I se Toeren doen, waarbij 't lichaam
zich wringt. Il est desosse : Hij is maker als
een talhout; - heeft geen geld meer. Desourdir ov.w.: De schering loshalen van.
Desoxycarboner ov .w . : Van kool(mon ) oxyde ontdoen. Desoxydant m.: Reduceermiddel. Desoxydation v. en -der ov.
w.: (Het) onttrekken van de verbonden
zuurstof ; - reduceeren. / se -: De z. verliezen. Desoxygenation v. en -ner ov.w.:
(Het) onttrekken van de zuurstof, die een
gas bevat. / se -: De z. verliezen.
Despote m.: 1. Onbepaald gebieder, oppermachtig vorst. 2. (fig.) Tiran, dwingeland. - domestique : Huistiran. 3. Hospodar. Despotique : Onbeperkt, willekeurig, eigenmachtig. -ment bw. Des potiser onov.w.: Als een despoot optreden.
Despotisme m. : Onbeperkte macht, heerschappij. Despotische regeeringsvorm.
(f ig. ) Dwingelandij , tirannie . Despumation v . en -er ov .w . : (Het ) afschuimen
Desquamation v. en -mer (spr. deskwa-)
ov.w.: (Het) afschilferen (huid, steen).
(Het) afpellen (bol). I se -: Afschilferen.
Dessaignage m. en -er (spr. de-) ov.
w.: (Het) van bloed en vuil reinigen (huid ).
Dessaisir (spr. de-) ov.w.: Uit het bezit
stooten van. Uit handen nemen (rechtzaak).
1 se - de: Afstaan, uit handen geven.
Dessaisissement (spr. de-) m.: Het afstaan, afgeven. Het onttrekken (zaak aan
rechtbank ) .Dessaisonner (spr. de-) ov .w . :
1. Ontijdig laten bloeien; - 1. rijp worden,
vervroegen. 2. Aan een nieuwen wisselbouw onderwerpen.
Dessalaison v., -ement (spr. de-)
m.: Ontzouting. Dessale (spr. de-) bv .nw .
en m.: Handig mensch die zich overal
doorslaat. Une -é: 'n Snol; een meisje
dat van wanten weet. Dessaler (spr. de-)
ov.w.: Ontzouten, minder zout maken;
weeken. (fig.) Ontbolsteren, wegwijs maken. Tu es dessale : Je bent geen kind
meer. Dessangler (spr. de-) ov .w . : Losgorden, den buikriem losmaken van. I se
: Losgegord worden. Dessamil
z.
dessofil . .
Dessechant (spr. de-) : Opdrogend. (fig. )
Verdorrend. Desseehement, -seehement
(spr. de-) m.: Uit-, opdroging. Droogmaking. (f ig.) Verdorring, verstomping.
Dessecher (spr. de-) ov .w . : Droogmaken, -leggen. Laten opdrogen. Uitmergelen, uitdrogen (lichaam 1. (fig.) Verdorren (geest), ongevoelig maken (hart). / se
Uitdrogen. (f ig. ) Ongevoelig warden.
Dessein (spr. de-) m . : 1. Vo ornemen,
plan. Sans -: Doelloos. Avoir des -8 con-
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tre, - sur: lets in zijn schild voeren tegen.
A -, de - forme, de - premedite: Opzettelijk. A - de: Met 't plan om. A quel
-? Waartoe ? Dans le - de : Met 't doel

om. 2. Ontwerp, plan (van werk).
Desseller (spr. de-) ov .w . : Ontzadelen
Desserre (spr. de-) v.: Ontspanning.
Dur a la -: Die niet gemakkelijk afgaat
(boog) ; - afschuift (mensch). Desserrement m. en -er (spr. de-) ov.w.: 1. Ontspannen (boog). Afschieten (pijl). Toebrengen (slag) 2. Losmaken, -rijgen. Openen
(gelid). z. cordon 2 en dent 1. / se -:
Losgaan, speelruimte krijgen.
Dessert (spr. de-) m. : Nagerecht
(kaas, fruit, lekkers). Desserte (spr.
de-) v.: 1. Overgeschoten spijzen. (vr o eger) Nagerecht. 2. Waarneming (ambt,
dienst). 3. Chemin de -: Verbindingsweg.
4. Plaats waar de eetbenoodigdheden worden afgeruimd (in eethuis). 5. Afdientafel,
stommeknecht . Dessertir (spr. de-) ov .w . :
Uit de montuur nemen.
Desservant (spr. de-) m.: Kapelaan.
Beheerder . Desservir (spr. de-) ov .w.: 1.
Den kerkdienst waarnemen in. 2. Voorzien in de behoeften van; aandoen. Get omnibus -sert ce pays : D. o. doet dienst op
deze streek. Bureau de poste qui -sert quatre
villages: P. dat in de behoeften voorziet
van v. d. Jardin -servi par une grille : T.
die door een hek met den weg in verbinding
staat. 3. Van tafel afnemen (spijs). Afnemen. 4. Een ondienst doen, schaden.
5. Bedienen (geschut). Desservoir (spr.
de-) m . : Dienbak .
Desseuvrement (spr. de-) m. en -vrer
ov.w.: (Het) scheiden (vellen papier).
Dessiccant en -atif (spr. de-) : Opdrogend.
Huile -ive : Standolie. Dessiceateur m.:
(scheik.) Droogtoestel. Dessieeation (spr.
de-) v.: Het op-, (uit)drogen. Drooglegging. Dessiller z. deeiller.
Dessin (spr. de-) m.: 1. Teekening. lineaire, - geometrique, - graphique: Lijn-.
-autri:
Omtrek-. Bouche sans -: Onvaste
mond. - du corps: Lichaamslijnen, -vorm.
anime: Teekenfilm. - anime musical:
Geluidsteekenfilm. 2. Patroon. Chd le a -s:
S. met palmen. 3. Teekenkunst. 't Teekenen. Les arts du -: Schilder-, beeldhouw-,
bouwkunst. - a main levee, - d'imitation:
Handteekenen. - d'architecture: Bouwkundig t. - industriel: Machineteekenen . 4. Ontwerp, plan , plattegrond . (m u z . ) Aangegeven
thema. Dessinateur (spr. de-) m.: Teekenaar. Schilder, die de omtrekken zeer juist
teekent en de kleur verwaarloost (z. coloriste ). Dessiner (spr. de-) ov .w . : 1.
Teekenen. Teekeningen patronen maken
van, - ontwerpen. Menton bien dessine:
Goedgevormde kin; (o o k) k. die goed
in 't oog loopt. 2. Ontwerpen, schetsen. 3. Goed doen uitkomen. Afbakenen,
aangeven. / se -: Geteekend (worden).
Zich afteekenen uitkomen (tegen). Een
vasten vorm aannemen (plan). Vaster (toekomst). Merkbaar worden. Cela ne se
dessine pas : Er is nog niets zekers.
Dessolement m. en -ler (spr. de-) ov.
w.: 1. z. dessaisonner 2. 2. Van den hoef
ontdoen. Chien -sole: H. die de pooten heeft
doorgeloopen.Dessolure (spr. de-) v.:Weg-
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neming (hoef). Dessornage m. en -er (spr.
de-) ov.w.: (Het) van (metaal)slakken ontdoen. Dessouchage m.,-ement m. en -cher
(spr . de-) ov .w. : (Het) van boomstronken
zuiveren. Dessouder (spr. de-) ov.w.:
Het soldeersel losmaken van. / se -: Losgaan. Dessoudure (spr . de-) v.: Het losgaan . Dessoufrage m. en -er (spr. de-)
ov .w . : (Het)) ontzwavelen . Dessouder
(spr. de-) ov .w . : (p la t ) Nuchter maken. 1
onov.w. en se -: - worden. Il ne -le
pas : Hij komt van den eenen roes in den
anderen.
Dessous (spr . de-sou of isou) vz.: Onder.
De -: Van onder. / bw.: Onder, daaronder. Mettre qn Iem. omverwerpen.
Mettre sens dessus -: Het onderst boven
keeren. En -: Van onderen; (f ig. ) heimelijk; steelsgewijze; gluiperig, onoprecht.
Caractere en -: Onoprecht k. Par -;
Onder langs, er onder door. z. jambe.
Vetements de -: Ondergoed. / m.: 1. Onderste gedeelte, onderkant. De geheimen.
Kleedje. Grondsop. z. carte 2. - de bras:
Sousbras. - de plat: Tafelmatje; onderlegger. - de bouteilles Flesschenbakje.
-delamp:
Lampekleedje. - de pied : Voetzool. Les - d'un theeltre: De verdiepingen
onder 't tooneel; (fig.) de geheimen. Etre
dans le troisieme -, le quinzieme -: In
een allertreurigsten toestand verkeeren. de la societe : Onderste lagen onderwereld
der maatschappij. Les -reels de la vie : Het
werkelijk leven, dat velen verborgen is.
Verborgen eigenschappen-d'uncarte: -,
grond v. e. k. - du vent: Lijzijde. Avoir
le - du vent: Den wind aan lij hebben. 2.
Ondergoed. 3. (f ig. ) Nadeel, onderspit.
Donner du -: Nadeel doen. Avoir le
4. (plat) Liefje. -'tOnderspilv.
Dessuintage, -ement m. en -er (spr.
de-) ov .w . : (Het) ontvetten .
Dessus (spr. de-su of tsu) vz.: Op,
bovenop. De -: Van af, van. / bw. : Boven,
daarboven, overheen. Comme Ais
boven (gemeld). Mettre sens - dessous z.
dessous (bw.). En -: Van boven, aan
den bovenkant. En - de : Behalve. z.
affaire 3. Au - de : Boven. Le rang de -:
De bovenste rij. Vetement de -: Bovenkleed . Mettre le doigt -: Den spijker op
den kop slaan. Mettre la main - a: Inpikken. Arriver - a: Overvallen. Courir
- a: Losstormen op. Tomber - Te lijf
gaan. I m.: 1. Bovenste deel, bovenkant.
Le - du panier : De mooiste vruchten, groenten; (f ig.) het fijnste, - neusje van
den zalm; de fijnste lui. - dune lettre:
Opschrift v. e. b. - de lit: Sprei. - d'une
table: Tafelblad. - de piano, - de clavier
Pianolooper. - de cheminee: Schoorsteenlooper; schoorsteenstuk (schilderij). Un de table : 'n Tafelversiering. - de porte:
Versierd paneel boven een deur, suproporto.
- de pendule: Beeld, groep op een pendule.
C'est - de pendule : Dat is lief ouderwetsch.
Avoir le - du vent: Den wind aan de loefzijde hebben. 2. (muz.) De bovenste stem.
Sopraan. - de viole : Discantviool. 3.
(fig. ) Overwicht, bovenhand. Reprendre
le -: Weer de overhand krijgen; er weer
bovenop komen (na ziekte); over zijn
teed been kunnen komen. Prendre le -:
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Overwinnen; (fig.) zijn neerslachtigheid
te boven komen.
Destin m.: 1. Noodlot. L'homme du -:
De door het noodlot voorbestemde man.
2. Lot, fortuin. 3. Bestaan, levensloop.
Leven. Finir achever -, trancher le -:
Den levensdraad afsnijden. Achever son -;
Zijn leven voleindigen. 4. (dichtk.) Uitslag. Destinataire m. en v.: Geadresseerde. Destinateur, -atrice : Afzender,
-ster. Destination v.: 1. Bestemming,
doel. (recht) Beschikking. Par -: Als
daartoe aangewezen bij de wet. 2. Plaats
van bestemming. A - de: Met bestemming naar. Remettre a Bestellen.
Destinatoire: Die de bestemming aangeeft van. Destinee v.: 1. Lot. Leven.
Finir trancher la -: Den levensdraad afsnijden. Accomplir sa In leven blijven,
tot zijn vollen wasdom komen. -s solitaires: Eenzame levens. 2. Noodlot, werking van 't noodlot. 3. (veel mv.) Roeping. Etre appele a de grandes -, de hautes -s:
Een hooge roeping te vervullen hebben.
Presider aux -s de: De leiding hebben in.
Destiner ov .w . : Bestemmen , toedenken.
Besluiten. / se
Zich willen wijden,
- voorbereiden; opgaan (voor); willen
worden; kiezen (vak) .
Destituable : Afzetbaar.. Destituer ov .w .
: 1. Afzetten. Ontnemen (betrekking). 2.
Ontnemen, berooven. Destitution v.: Ontslag.
Destrier m.: (Middeleeuwsch) strijdros.
Destroyer m.: Slagschip.
Destrueteur m.: Verwoester, uitroeier.
by .nw . : Verwoestend . Destructibilitê v . :
Verwoestbaar-, vergankelijkheid. Destructible : Vernielbaar. Destructif : Vernielend,
verderfelijk. Destruction v.: Verwoesting, nieling, -nietiging. Ondergang. Uitroeiing
(misbruik). Uitroeiing (ontuig). Esprit de
- = Destructivite v.: Vernielzucht.
Desuet : Verouderd. Desuetude v.: Onbruik. Tomber en -: In o. geraken. Desulfuration v. en -urer (spr . dess-) ov.w.:
(Het) ontzwavelen. Desunion v.: Scheiding . 't Losgaan. (f ig . ) Oneenigheid , tweedracht. Desunir ov .w . : Scheiden, verdeelen. (fig.) Oneenig maken, twist zaaien
tusschen. / se -: In onmin geraken.
Detachage m.: Reiniging van vlekken.
Detache v.: Scheidende laag. Detaehe:
Los . Ongedwongen, onverschillig .Vooruitgeschoven (werk, fort). Afzonderlijk. - uitgesproken. Dat v6Or de anderen is (paard).
Pieces -s : Onderdeelen (motor). Detachement m.: 1. Afscheiding, los-, vrijmaking. 't Knippen (coupon). Vrijheid.
2. Afgescheiden troep. 3. Ongedwongen-.
Onverschilligheid . (Kat h . ) Onthechting .
Detacher ov .w . : 1. Losmaken , -breken,
-rukken; afsnijden (gehangene) ; afbreken
(vrucht) ; knippen (coupon). - les geux de:
De oogen afwenden van. Bon a -: Bon om
uit te knippen. 2. Scheiden, afzonderen.
un chapitre d'un livre: Een hoofdstuk
uit een boek lichten. Cet arbre detache ses
branches sur le ciel : D. b. teekent zijn takken
af t. d. h. - les bras du corps : De armen van
't lichaam houden. - une figure : Een
figuur op den voorgrond doen treden. (muz. )
— une note: Fen noot staccato spelen.
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3. (lam.) Geven. (klap, slag). Afzenden
(schot). 4. Afzonderen en uitzenden, detacheeren. 5. (f ig.) Verwijderen, losmaken ;
ontrouw doen worden (partij). - qn d'une
idee : Iem. e. i. uit 't hoofd praten. - de sa
famille, - des siens : Vervreemden van de
zijnen. 6. (godsd.) Afkeerig maken van de
aardsche zaken. 7. Van vlekken reinigen.
Savon a -: Vlekkenzeep. I se -: Zich
losmaken. Losgaan, afbrokkelen, uitrafelen.
Zich scheiden, - afzonderen. Zich afteekenen (tegen). Op den voorgrond treden
(figuur op schilderij). Uitvaren (tegen).
Te voorschijn komen uit een rij. - du
monde : Van de wereld afstand doen.
Detail m.: 1. Het kleine. Kleinhandel.
Vendre en -, - au -: In 't klein verkoopen. Commerce de -: Kleinhandel. Guerre de
-: Guerilla (-oorlog ) . 2. (fig .) Omstandig
verhaal, opsomming. Gedetailleerde beschrijving. Savoir le - de; entrer dans le de : Zeer precies weten; - omstandig verhalen. Rapporter par le -: In bijzonderheden vermelden. Des beaules de -: Fijne
trekjes. Esprit de -: Man, die in de kleinste bijzonderheden afdaalt; (ong. bet.)
peuteraar. 3. Specificatie. Dont voici le
-: Aldus gespecificeerd. 4. Kleinig-, bijzonderheid. Soigner les -s d'un ouvrage:
Ren werk tot in de kleinste bijzonderheden
verzorgen. Ne voir que les --s : 't Bosch niet
zien van wege de boomen. 5. Schetsje.
Detaillant m.: Kleinhandelaar, slijter
(marchand -). I by .nw.: Waar men in
't klein verkoopt. Librarie -e : Debietzaak. Detainer ov.w.: In stukken hakken
(vleesch). In 't klein verkoopen, slijten
(drank)). (f ig. ) In kleinigheden nagaan, met
't oog opnemen. Omstandig beschrijven.
leder trekje doen uitkomen van. Recit
Maine: Omstandig v. I se -: In 't klein
verkocht worden. Detaineur z. -lant.
Detalage m.: Het weer inpakken van
't uitgestalde. Deteler ov.w.: Weer inpakken (koopwaar). / onov.w.: Zijn biezen
pakken. Detalingner ov .w . : (Van het
ankertouw ) losmaken . Detaller ov .w . :
Van afleggers ontdoen. Detaper ov.w.:
Den stop -, de kluisprop afdoen van. Detapisser ov.w.: De gordijnen -, behangsels
wegnemen van. Detartrage m. en -er
ov .w.: (Het) van wijnsteen ontdoen.
Detassage m. en -er ov.w.: (Het) van
elk. losmaken (oesters). Detatouage m.
en -er ov. w.: (Het) uitmaken der tatoueering. Detaxe m.: Vermindering van
belasting. Verminderd tarief. (post.) Onthefting van port of seinkosten. Detaxer ov.
w.: Van belasting of port (gedeeltelijk)
vrijstellen. De belasting afslaan op (waar).
Detester ov.w.: Verklikken. Gelijk richten. Detenteur m.: Verklikker (electr.
golven). Gelijkrichter (radio). -- electronomique : Drie-electrodenlamp. - a larnpe;
Lampdetector. Detection v.; Aanduiding,
het aan den dag brengen. Detective m.:
Geheime agent. Vastevormcamera. Detectrice v.: Detector (radio).
Deteindre onov .w . : Verkleuren , -schieten. - sur : Afgeven op. (f ig.) Son caractere deteint stir le vOtre: Zijn karakter doet
zijn invloed gelden op 't uwe. Le metier
deteint : Het vak laat altijd sporen na op
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iem. handelwijze en karakter. I ov .w. : Doen
verschieten . Deteler ov .w . : Af- , u itspannen. Afkoppelen (wagon). / onov .w. :
(f ig.) Inbinden.
Detendeur m.: Ontspanner. Detendre
ov .w .: 1. Ont .. , losspannen ; in rust zetten (veer): vieren (touw). z. arc. 1. -- le ressort de la volonte: De wilskracht
verlammen. - l'esprit: Den geest afleiding verschaffen. - la vapeur: Den stoomdruk verminderen. - de l'air comprime:
S. 1. doen ontspannen. 2. Afnemen (behangsel, gordijn). De gordijnen afnemen
van (kamer, raam). Opbreken (tenten). I
se -: Losgaan, slap worden. Tot rust.
komen (geest). Uit de plooi geraken (gelaat). Toeschietelijker - (mensch). Zachter - (temperatuur) ; minder drukkend (weder); minder gespannen worden (betrekkingen) ; (beurs) slapper worden. Detenir ov .w . : 1. In handen hebben ; in bezit h. Houden (record). Onthouden (aan
ander); voor zich houden. Wederrechtelijk
in bezit hebben (opium b.v.). 2. Gevangen
houden. Etre detenu : Gevangen zitten..
Detente v.: 1. Drukker (boog). Treklim.
(geweer). Double -: Dubbel schot. Dur a
la -: Dat moeilijk afgaat (geweer); (f ig.)
schriel. 2. Lichter, ontspanner, hefboom.
3. Ontspanning (gas, stoom), -stoestel. 4.
(f ig. ) Ontspanning (geest). Het zachter
worden (weder). Het minder hevig worden
(ziekte). Opluchting. Minder gespannen
toestand (betrekkingen). Cela amenera une
- entre : Dat zal de gespannen' verhouding
verbeteren tusschen. - monetaire; - des
changes : Ontspanning van de geldmarkt;
- van de wisselmarkt.
Detenteur m. -trice v.: Houder, -ster,
bezitter, -ster. 'Tiers -: Derde bezitter.
Detentillon m . : Minuutraddrukkertje . Detention v.: 1. Bezit. Wederrechtelijk bezit, onthouding. 2. Hechtenis, gevangenhouding. Maison de -: Strafgevangenis.
3. Vesting-. Tuchthuisstraf. 4. Oponthoud (schip). 5. 't Wederrechtelijk in
bezit hebben (v. opium b.v.). Detentionnaire m.: Gevangene in een vesting. Detenu m.: Arrestant. - pour dettes : Gegijzelde. - aux fers: Kettingganger. Les
jeunes -s : De opgeslotenen in een verbeterhuis. Detenue v.: Terughoudingl(goed).
Gevangene.
Detergent bv.nw. en m.: Zuiverend
(middel). Deterger ov .w.: Reinigen, zuiveren.
Deterioration v.: Bederving; heschadiging; vermindering in waarde, - kracht.
Verval. Deteriorer ov.w.: Bederven, beschadigen; afslijten, laten vervallen ; defect
maken. / se -: Vervallen, bederven.
Determinable : Bepaal-, omschrijfbaar.
Determinant by .nw. : 1. Bepalend. 2.
Beslissend, overwegend. 3. Aanleidend
(oorzaak). I m.: (taa lk.) Bepalend woord.
(stelk.) Teeken voor een veelterm. Aanleidende oorzaak. Determinatif by .nw. en.
m.: Bepalend (woord); bepaling aankondigend (vnw.). Determination v.: 1.
Bepa ling , vaststelling ; meting ; (n a t .
hist.) determineering. 2. Beslissing, besluit. 3. Vastberadenheid. 4. Bepaalbaarhe id . Determine by .nw . : 1. Bepaa ld ,
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vastgesteld. Beperkt. (stelk.) Met een beperkt aantal oplossingen. (taalk.) (Die
door een bijzin wordt) bepaald. 2. Vastbesloten (om, tot). 3. Vastberaden; onversaagd. Joueur -: Aartsspeler. Darwinien
-: Overtuigd Darwinist. 4. Geneigd (tot);
(w ij s b . ) aan vaste wetten gebonden .1 m . :
Bepaald woord. Vastberaden mensch. Dêterminement: Bepaald. Met beslistheid.
Vastberaden.
Determiner ov.w.: 1. Bepalen, vaststellen, juist aangeven; (nat. hist.) determineeren. 2. Den stoot geven (tot);
bewegen (tot). 3. Een besluit doen nemen.
Lust geven om. 4. Besluiten, beslissen.
Regelen, vaststellen. Bestemmen (geldsom). / se -. Bepaald worden. se - a:
Besluiten tot. Determinisme m.: Leer,
volgens welke al wat gebeurt bepaald
wordt door een noodzakelijke opeenvolging
van oorzaken en gevolgen. Leer, volgens
welke de menschelijke wil ook aan de wet
van oorzaak en gevolg gebonden is. Deterministe m.: Aanhanger van 't determinisme . / by .nw . : Deterministisch .
Deterrage m.: (jacht) Middelen om
vossen en dassen uit hun holen op to jagen.
Deterrer ov. w.: 1. Opgraven. Avoir l'air
d'un deterre: Er uitzien als de dood van
Yperen. 2. (fig.) Opsporen, ontdekken,
„opvisschen". 3. Opdelven, rooien. 4.
(jacht) Uit het hol opjagen (z. -age).
Deterreur m.: Opspoorder.
Detersif bv.nw. en m.: Reinigend -. Afvoerend (middel). Detersion v.: Reiniging.
(h e elk.) Opruiming van onnutte weefsels.
Detestable : Afschuwelijk, afgrijselijk.
Prullig. Verfoeilijk. Zeer slecht. -ment
bw. Detestation v.: Afschuw, afgrijzen.
Detester ov .w . : 1. (o u d ) Vervloeken . 2.
Verfoeien, een afschuw hebben van. (f am.)
Niet mogen lijden. / se -: Zich -. Elk.
verfoeien. Detirement m. : Uitrekking.
Detirer ov .w . : ( U it )rekken. Detireuse
v . : Rekmachine . Detimbrer ov .w . : Klankloos maken. Detiser ov.w.: (Het vuur)
uiteendoen . Detisser ov .w. : (Het gewevene )
uiteentrekken. / se -: Losrafelen.
Detonant: Ontploffend. Gaz -: Knalgas. Melange -: Slagpreparaat. Detonateur bv.nw.: Die een knal veroorzaakt. /
m.: Ontstekingsmiddel; slagkwikontsteker
(capsule -trice) ; schokbuisje. Detonation
v.: Knal, ontploffing. Detoner onov.w.:
Ontploffen.
Detonner onov.w.: Valsch inzetten; zingen, - klinken. Uit den toon raken.
(f i g.) Een wanklank geven, afsteken
(avec = tegen). .1-1 detonne au milieu de
ces gens : Men kan hem aanzien, dat hij van
een anderen stand is. Detonsure: Die den
geestelijken stand verlaten heeft. Detordre
ov.w.: Los-, uiteendraaien. Uit den wrong
doen (haar). Delors: Uiteengedraaid, los.
I se - le bras : Zich den arm uit 't lid rekken . Detorquer ov.w.: (o u d) Verdraaien
(tekst). Detorsion v.: Het losdraaien.
Detortiller ov .w . : Losdraaien, uiteenhalen , ontwarren . Detoucher onov .w . en
se -: Weer vlot worden. Detouper ov.w.:
Het werk -. De stoppels trekken ult.
Detour m.: 1 . Omweg. (fig.) Uitvlucht,
voorwendsel. List, streek. Sans -: Zonder
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omwegen, recht door zee. 2. Kromming,
bocht (rivier, straat). Rencontrer un mot
au - de la phrase : Plotseling een vreemd
woord in den zin vinden. Les -s : De dwaalwegen . (f ig.) Nourri dans le serail, j'en
connais les -s : Daar ik deze dingen sedert
langen tijd ken, kan men mij niet bedriegen. Detomme v.: 't Goedleggen der naalden. (plat) Vol il la - : Winkeldiefstal,
waarbij de aandacht van den verkooper
wordt afgeleid. Detourne : 1. Afgeleld. 2.
Afgelegen, weinig bezocht. 3. Zijdelingsch,
ndirect , bedekt, niet rechtstreeksch. Sens
-: Bijbeteekenis (van een woord). Chemin
-: Zij-, omweg. (f ig.) Voie -e, chemin -:
Dwaalweg; omweg, slinksche streek. 4.
Ontvoerd (minderjarige). Detournement
m. : Omdraaiing (hoofd). Afleiding, verlegging (rivier). Verduistering (geld, papieren ). Ontvoering, schaking (minderjarige ). - de pouvoir : Gezagsmisbruik.
Detourner ov .w . : 1. (z a a k ) Afwenden ;
afleiden (rivier); ter zijde schuiven; verdraaien, anders (of valsch) uitleggen ; een
andere (bestemming, beteekenis) geven aan.
- une Somme de sa destination : Een geldsom aan zijn bestemming onttrekken (z.
2). - l'entretien, - la conversation: Het
gesprek een andere wending geven. - les
soupcons: De verdenking afleiden. 2. Ontvreemden, verduisteren (geld). 3. Uit elk.
draaien (touw). Goedleggen (naalden). 4.
Van den (rechten) weg afbrengen. (fig.)
Afbrengen van (gedachten, plicht) ; athouden van (werk). 5. Omsingelen ('t
leger van een dier). 6. Ontvoeren, schaken
(minderjarige). 1 onov.w.: Zijwaarts afslaan. / se -: Een omweg maken. Zijwaarts
afslaan. Zich afwenden (van), laten varen.
Detracter ov .w . : Belasteren , afgeven
op, kleineeren. Dêtracteur m.: Kwaadspreker, lasteraar. Detraction v.: 1. Lastering, kleineering. 2. z. droit d'aubaine.
Detranche: Door een balk verdeeld, die
van den bovenkant of den rechterkant nitgaat . Detranger ov .w . : Verdrijven . Detransposer ov.w.: Weer goed zetten.
Detrape z. debarras.
Detraquage m.: 't Defect worden.
Detraque : In de war, defect; gekrenkt
(hersenen). / m.: Warhoofd ; gek. Detraquement m.: Het in de war geraken.
Stoornis ; verbijstering, krenking. Verdraaid
beeld. Detraquer ov.w.: In de war -,
defect maken. Bederven (paard). / se -:
In de war -, van den gang geraken; gekrenkt
worden (hersens); omslaan (stem). (tam.)
Se - of avoir le cerveau detraque: Gek zijn.
Detraquem• m.: Brenger van verderf.
Detrempe v.: 1. Waterverf (met lijmstof ), lijmverf,, tempera . (f ig.) Ouvrage en
-: Prulwerk. Mariage en -, - a la -: Buitenechtelijke verhouding. 2. Weekgloeiing
(staal). Detremper ov. w.: 1. Aanmengen,
beslaan, verdunnen; blusschen (kalk ).
Doorweeken (weg). 2. Week gloeien
(staal). 3. Verzachten.
Detresse v.: 1. Hartbeklemming. 2.
Nood, angst. Reste en -: Die is blijven
steken . Detresser ov .w . : Losvlechten .
Detret m.: Handschroef.
Detriehage m. en -er ov.w.: (Het) sorteeren van ruwe wol. Detriment ov.w.:1.
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Schade, nadeel. Tourner au - de: Uitloopen tot nadeel van. Au - de : Ten koste
van. 2. Overblijfsel, schilfer. (drukk.)
Loodafval, drek. Detripler ov.w.: 1. les rangs : De derde gelederen weer naar
voren laten gaan. 2. Verdriedubbelen (trein) .
Detritage m. en -er ov.w.: (Het) kneuzen
(zaad, olijven). Detrition v.: Afslijting
door wrijving. Detritique: Uit verweerde
of ontbonden lichamen ontstaan. Produits
-s: Afvalproducten. Travail -: Verweering. Detritoir m.: Kneusmolen (voor
olijven). Detritus (spr . -uss) m.: Overblijfselen (van verweerde of ontbonden
lichamen). Afval.
Detroit m.: 1. Zeeengte, straat. Het Kanaal. Les -s: De Straits Settlements; de
Dardanellen. Le - de Smith: De Smith
Sond . 2. Bergpas (fi g . ) Beklemdheid . 3.
(o u d) District. Landengte. Detromper
ov.w.: Uit den droom helpen, inlichten, de
oogen openen. / se -: Zijn dwaling inzien. Detroneation v.: (geneesk.) Scheiding van 't hoofd van den romp.
DetrOnement m . : Onttroning. (f ig. )
Verdringing . DetrOner ov .w . : Onttronen
(fig.) Verdringen, den invloed ontnemen
aan. Jeu du roi detrOne: Kinderspel, waarbij
een der medespelenden van een hoogte
moet worden getrokken of omgegooid.
Detrousser ov .w . : 1. (Het opgeslagen
kleedingstuk) laten zakken. 2. Uitplunderen, afzetten. / se Zijn kleed laten
zakken. Detrousseur m.: Straatroover (de grand chemin). - de filles: Meisjesnalooper.
Detruire ov .w. : Afbreken, sloopen. Omverwerpen . Verdelgen, -woesten . (f ig. ) Te
gronde richten, doen vergaan, - verdwijnen.
Uitroeien (vooroordeel). Dooden. - qn
dans l'esprit d'un autre: Iem. bij een ander
zwart maken. / se -: Vergaan, invallen
(gebouw). Elk. weerleggen (meeningen).
Elk. bederven, - vernielen, - in den grond
boren. Zich -. Elk. 't leven benemen. Elk.
te niet doen (wenschen).
Dette v.: 1. Schuld (geld). - publique:
Staatsschuld. - consolidee: Vaste s. f : Vlottende s. Crible abime -,
noye -, perdu -, actable de -s : Tot over de
ooren in de schuld. Qui paie ses -s s' enrichit :
Wie zijn schulden betaalt verarmt niet.
z. aetif 1 en criard. (f ig.) z. confesser
1. (f ig., o u d) Nier la Niet erkennen,
dat men ongelijk heeft. 2. (f ig.) Verplichting, tol. Avoir une - de reconnaissance:
Tot dankbaarheid verplicht zijn. Payer sa
a la nature : Den tol aan de natuur
betalen. Detteur z. deblteur.
Detumescence v.: Slinking (gezwel).
Deturbateur,
Storend.
Deuil m.: 1. Rouw, diepe smart. Mettre
en -: In r. dompelen. La nature en -:
De verlaten, eenzame n. Faire son - de:
Als verloren beschouwen, afzien van.
Faire - a: Spijten. 2. Rouwkleed, -behangsel. -tijd. -uitgaven. -artikelen. V etu
de -: In den rouw. Porter le - de : Rouw
dragen over. - de cour: Hofrouw. Grand
Zware rouw. Petit -: Lichte rouw.
Papier (de) -: Rouwpapier. Borde de -:
Met een rouwrand. Les ongles en -, en - de
son chat: Met rouwrandjes aan de nagels . z.
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blanchisseuse. L' eglise est tendue de -:
De kerk is met zwart behangen. 3. Lijkstoet.
Conduire mener le Aan 't hoofd van
den 1. loopen, de familie vertegenwoordigen.
(fig.) Il a merle le - de sa generation:
Hij is van al zijn tijdgenooten alleen overgebleven. 4. (fig.) Les -s: De sterfgevallen, de smarten. 5. (plantk.) Zwarte
lisch. Deuillant m.: Rouwende.
Deuteragoniste m.: Tooneelspeler voor
de weinig belangrijke rollen. Deutergie
v.: (geneesk.) Bijkomende uitwerking.
Deuterocanonique : (godsd.) Later onder
de kanonieke boeken opgenomen. Deuteronome m.: Deuteronomium (vijfde bijbelboek ). Deuteropathie v.: Naziekte. Deuto ...: (scheik.) Tweede (z. bi
.).
Deux telw.: 1. Twee. Beide (tous leg
-). Een paar. - a Bij paren. points : Dubbele punt. De - jours l'un:
Om den anderen dag. A nous -, maintenant:
Nu hebben wij nog een appeltje te schillen.
Donner -, piquer des -: Het paard de sporen
geven; er van doorgaan. Promettre et tenir,,
c'est (ce sont)
Beloven en houden is
twee. - sur dix! Opgepast ! Ne faire ni
une ni - ni un ni Geen oogenblik
aarzelen. Jamais - sans trois : Driemaal is
scheepsrecht, alle goede dingen bestaan in
drieen. Il n'y a pas - voix la-dessus:
Daarover is ieder 't eens. Quand on est -:
Wanneer men met zijn tweeen is. En -:
In tweeen. Couper en -: Doorsnijden.
Courbe en -: Voorovergebogen. Marcher
par -: Twee aan twee loopen. Nous -:
Wij beiden. (vo lk) Nous - ma s ceur: Mijn
zuster en ik. 2. (fam.) Eenige, enkele. A
- pas d'ici : Hier dicht bij. En dire - mots:
Een balletje er van opgooien. Etre a
-doigtselamr:
Den dood in 't aangezicht
zien. Il estd
doigts de sa perte: Hij is
op den rand van den afgrond. 3. Tweede.
m.: Twee (cijfer). Amener le Een twee
gooien. Etre a - de feu: Beiden even ver
zijn; (f ig.) elk. niets te verwijten hebben.
Deux-dents (mu . onv .) m.; Tweetand
(soort dolfijn). Deuxieme (spr . deuz-) by.
nw.: Tweede. / m.: Tweede verdieping.
Deuxiemement (spr . deuz-): In de tweede
plaats. Deux-mats (mu . onv .) m.: Tweemaster. Deux-places (mu. onv .) m.: Kleine
canapé voor twee personen. Deux-ponts
(mu. onv .) m.: 1. Tweedekker. 2. DeuxPonts : (n,a a m ) Tweebruggen , ZweibrUcken
(in de Palts). Deux-quatre (mu onv
m . Tweekwartsmaat . Deux-Sidles y .my
Beide Sicilien.
Devaler ov .w . : Laten zakken, nederlaten.
Afgaan , -komen ; -vallen . onov .w. :
Afgaan , -da len . Devaliser ov .w . : U itschudden. Uitplunderen. Devaliseur m.:
Plunderaar. - de gares : Stationsdief.
Devidorisation v.: Waardevermindering.
Devalorise: Dat zijn waarde heeft verloren,
Devaloriser ov.w.: Zijn waarde doen verminderen. Devaluation v.: Waardevermindering, muntverzwakking. Devaluer:
In waarde doen verminderen.
Devaneement m.: Vervroegde daad. d'appel: Vervroegde indiensttreding. Devaneer ov .w . : Voor komen, - zijn, voorbijloopen. Voor iem. uitloopen. (f ig. ) Overtreffen , 't winnen van . Vooruit zijn (zijn tijd ) ,
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Op zijn voor. - qn dans un poste, - une
place : Tern . voorganger zijn . - son tour:
Voor zijn beurt gaan. Devaneier m . :
Voorganger.. (f ig. ) Les -s: De voorouders .
Devant vz.: 1. (plaats) Voor. In
tegenwoordigheid van . Met 't oog op . In
't oog van (de menschen ) . Aller - soi:
Zijns weegs gaan ; (f ig . ) zijn plicht doen.
Avoir le pas -: Den voorrang hebben (voor) .
- un lel spectacle : Als men zulk een schouwspel ziet . Sortir les pieds -: Begraven
worden . Avoir du temps -; de l'argent - soi:
Nog tijd -; geld genoeg hebben. - vos reclamations: Met 't oog op uw eischen .
Allez droit - vous : Loop maar recht voor
u uit. Jurer - Dieu : Bij God zweren .
Renvoger la Chambre - le pays: Nieuwe
verkiezingen uitschrijven . 2. (tijd; is
thans oud) Voor (des -). I bw. : 1.
(p laa ts) Voor, -uit, -aan. Passez -: Ga
voor . Sens - derriere z . derriere (vz . ) .
Etre vent —: Den wind van voren hebben .
Par levant z. par---. Aller par -; Vooruitloopen . 2. (tijd) Vroeger. . Je suis
Gros-Jean comme -: Ik ben even ver als
vroeger, er is niets veranderd . - que:
Voordat . z. ci--. / m . : Voorste deel,
voorzijde, voorkant . Jambe -, pied de -:
Voorpoot . - de la jambe : Scheen . Sans
ni derriere : Waaraan geen touw is vast
te knoopen . Prendre les -s: Een omweg
maken om 't dier op 't spoor te komen ;
(f ig. ) vooruitloopen, -gaan ; zijn maatregelen vooruit nemen ; 't eerst aanpakken ,
't initiatief nemen . - de chemise: Borst.
de corsage: Borstsieraad . - d'autel:
Altaarvoorhangsel . - de cheminee : Vuurscherm . 7--- de lavabo: Badmat . Cheval
faible du -: P. met zwakke voorpooten .
z. au-- en batir 1. -s d'un tableau:
Voorgrond v. e. s.
Devantier m . : (o u d ) Schort . Devantiere v . : (o u d ) Vrouwenrijkleed, waarmee
1e vrouw schrijlings zit . Devanture v . :
Voorgevel, -pui. Winkelraam, -pui, uitstalkast . - mobile: Rolluik . - de foyer:
Ketelfront .
Devasement m . en -er ov .w . : (Het) van
molder ontdoen . Devastateur m . en by .nw .
Verwoester. . -end. Devastation v . : Verwoesting . Devaster ov .w . : Verwoesten .
Crane -, front dèvastë: Kaal h. / se -: Verwoest worden.
Deveinard m . : Ongeluksvogel, wanboffer.. Deveine v . : Voortdurend ongeluk
(bij 't spel ), pech . Etre en —: Wanboffen .
Developpable : Voor ontwikkeling vatbaar.. (meet k.) Ontwikkelbaar. Developpante v.:: Afgeleide kromme lijn, ontstaan
uit een andere kromme, evolvente . Develop pateur m . : Ontwikkelaar (photo)) . Developpee v . : Ontwondene (kromme lijn ) .
Developpement m . : 1. Het ontrollen ,
-vouwen . Het Uitslaan (vleugels ) ; uitbreiden (leger ) . (w is k . ) Het ontwikkelen
(oppervlak , reeks ) . (z e ev . ) Spantomtrek .
Winding (trap)) . 2. Ontwikkeling (kiem,
verstand, kunst, ziekte ) . Maladie de -:
Groeiziekte . Prendre du -: Uitgroeien.
3. U it eenzetting , ontvouwing , uitweiding .
(letter k . ) Uitwerking (onderwerp ) . (mu z . )
Doorvoering (v . e . thema ; - thematique).
Ontwikkeling (photogr . plaat ) . 5.
4.
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Versnelling (fiets)) . Developper ov .w . :
1. Ontrollen , -vouwen . Uitslaan, -spreiden ,
-strekken . (gy mn . ) Voor zich uitbrengen .
Uitbreiden ; verspreiden (leger ) . (w is k . )
Ontwikkelen. 2. Uit den omslag halen
(pakket ) . 3. (f ig. ) Ontwarren, oplossen .
4. Ontwikkelen, doen groeien, - wassen .
Uitbreiden, vormen, tot rijpheid brengen ;
ten toon spreiden . 5. Uiteenzetten, ontwikkelen . Uitwerken (gegeven ) . Rècit -p6:
Omstandig v. 6. Ontwikkelen (cliche) .
Een versnelling hebben van (fiets ) . f se
: Ontwikkeld worden. Groeien , zich
ontwikkelen ; toenemen (ziekte)) ; zich Uitbreiden (leger ) ; zich ontwikkelen (handeling van tooneelstuk ) . Developpeur m . :
Spierkrachtontwikkelaar.. Developpoide z .
-ante. Develouter ov .w . : Van zijn jeugdige
schoonheid -. (f ig. ) Van haar onschuld
berooven .
Devenir onov .w . : Worden . Je ne sais
que -: Ik weet niet wat nu te beginnen .
Que deviendrons-nous ? Wat zal er van ons
worden ? Qu'étiez-vous devenu ? Waar waart
ge gebleven ? Waar zit ge toch ? Qu'est
devenu mon chapeau ? Waar is mijn hoed
gebleven ? / m . : Het worden , ontstaan,
wording. Etre dans un perpetuel -: Voortdurend veranderen . En -: In staat van
wording.
Deventer ov .w . : Buiten den wind brengen. In den wind brassen . Devergondage
m . : Losbandigheid , ontuchtig leven . d'esprit: Bandeloosheid, waaraan de geest
zich overgeeft . Devergonde by .nw . en
m . : Schaamteloos, zedeloos (mensch ) .
Devergonder (se) : Alle schaamte verliezen .
Deverguer ov .w . : Afslaan (zeil ) . Devernissage, -ement m . en -ir ov .w . : (Het )
van (de)) vernis (laag ) ontdoen. / se -:
Zijn vernis verliezen . Deverrouiller ov .w . :
Ontgrendelen .
Devers : Naar, naar den kant van . Par
soi : Onder zich, - zijn berusting. Par
- le juge : In tegenwoordigheid van den
rechter. . Devers m . : Schuine ligging, kant ; wankant ; hoogteverschil (rails)) . /
bv .nw . : Hellend, scheef, , uit 't lood .
Deversement m . : Uitstorting . 't In schuinen stand trekken . Deverser onov .w . :
Scheef worden . I ov .w . : Uitstorten . - le
blame sur: Berispen, verachting brengen
over. / se -: Uitstroomen . Kromtrekken .
Wijken (muur ) . Bois deverse : Wankant .
Deversoir m . : I . Overlaat . 2. Hulpreservoir.. 3. Rij schuine steenen om 't water te
doen afloopen , overloop . 4. (f ig . ) Hart,,
waarin men 't zijne uitstort .
Devenir ov .w . : Uittrekken (kleed ) ; ontkleeden. Afleggen (persoonlijkheid ) . / se
: Zich ontkleeden, - dunner kleeden . Se
- de: Zich ontdoen van ; (r echt) afstaan .
Devetissement m . : (o u d ) Vrijwillige afstand .
Deviable: Afwijkbaar. . Deviation v . :
Afwijking (ook van ruggegraat ). (gene esk . )
Verplaatsing . Storing (geest)) . Omgelegde
(verkeers )weg .
Devidage m. : Afhaspeling. (p la t) Geklets , gerabbel . Devider ov .w . : 1. Tot een
kluwen winden . Afhaspelen, -winden . Machine a -: Haspel . 2. (f ig . ) Afwikkelen.
Afrabbelen . Devideur m . : Haspelaar..
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Garenwinder. Deyidoir m.: Haspel. Haspelwagen. Garenwinder. Papierdrager (telegr . ). Trosrol.
Devie: 1. Scheef. Avoir la laille -e :
Scheef zijn. 2. (plantk.) Niet naar boven
gericht met de bovenzijde. 3. Met verkeerde
neigingen. Verkeerd (neiging). Dêvier
ov .w. : Van den rechten weg afbrengen.
Verleggen (het verkeer). Il devia la conversation : Hij leidde 't gesprek in een andere
richting. / onov .w . en se -: Afwijken van
den rechten weg ; scheef groeien. -- de:
Afwijken van.
Devin m.: 1. Waarzegger, profeet. 2.
(soort) Boa constrictor. Devinable : Gemakkelijk te raden. Deviner ov.w.: 1. Voorspellen, aanzeggen. L' art de -: De kunst
van de toekomst te voorspellen. 2. Baden,
gissen ; (fa m . ) snappen . Herkennen (wat
later zal blijken ). Oplossen (raadsel). Il
se vit devine : Hij zag, dat men zijn gedachte
raadde, - hem doorzag. Jouer au métier
devine: Stom-ambachtje spelen. Laisser -:
Aan de verbeelding overlaten. / se -:
Zich laten raden. Devineresse v.: Waarzegster.Devinettev. : Raadseltje . Devineur
in.: Raadsel-oplosser (- d' enigmes).
Dêvirage m. en -er ov .w . : (z e ev . )
(Het) terugdraaien. (Het) krommen (hout).
Devirolage, -ement m . en -er ov .w . :
(Het) uit den stempelring nemen.
Devis m.: 1. Bestek. - estimatil : Kostenberekening. - et marche: Bestek en
voorwaarden. 2. Gekout.
Dèvisa9er ov .w. : Brutaal opnemen ;
vlak in 't gezicht kijken. Het gelaat schenden. / se -: Elk. brutaal aanzien.
Devisant m.: Koutende.
Devise v.: 1. Devies, zin-, lijfspreuk.
Zinnebeeld (le corps de la -) van een levies,
emblema . z . fime 5 . 2 . Spreuk . Kenspreuk,
motto (prijsvraag). Versje om een ulevel
of mirliton . (f ig . ) Zinspreuk . (f a m . )
Jouir, , c'est la -: Genieten, dat is de
boodschap. 3. -s : Handelspapier op een
buitenlandsche plaats (--s etrangeres),
buitenlandsche wissels en geldswaarden.
Deviser onov .w . : Kouten, keuvelen .
Devissement m . en -er ov .w . : (Het )
afschroeven, - los-. (plat) - son billard:
Sterven. / se -: Afgeschroefd kunnen
worden . Losgaan . (p la t) Op sterven liggen .
Devitaminer ov .w. : Van de vitaminen
ontdoen. Devitre : Zonder ruiten. Devitrifieation V. en -fier ov .w.: (Het) ondoorzichtig maken (glas).
Dêvoiement m.: Afwijking, schuine
stand. (geneesk.) Diarrhee. Devoilement
m.: Ontsluiering. Onthulling. Devoiler
ov .w.: Ontsluieren. Onthullen, aan den
dag brengen. / se -: De sluiers afdoen.
Zich ontsluieren, - vertoonen. Openbaar
worden (geheim).
I. Devoir ov .w . : 1. Moeten . z . advenir.
2. Zullen; waarschijnlijk zijn. Il a del nous
dire que : Hij zal u zeker wel gezegd hebben,
dat. 3. Schuldig zijn. -- a Dieu el au diable,
- a tout le monde , - au tiers et au quart : Aan
Jan en alleman geld schuldig zijn. Je lui doffs
du retour : Ik moet iets bij het geruilde voorwerp toegeven; (f ig.) ik heb minder voor
hem gedaan dan hij voor mij. Oui a terme
ne doit rien : Niemand is verplicht voor den
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termijn te betalen. Doll M . an Tel ...: De
Heer Die en Die is schuldig... 4. Verschuldigd zijn, te danken hebben. En, - a qn:
Iem. iets te verwijten hebben. Etre du a:
Te wijten zijn aan. / se -: Behooren te
zijn, moeten zijn. Aan zich zelven verschuldigd zijn. Zich zelven moeten opofferen
(voor), moeten leven (voor), - opgaan
(in). Nous ne nous en demons guere : Wij
hebben elk. niet veel te verwijten. Cela se
doit: Dat behoort zoo.
II. Devoir m. : 1. Plicht, verplichting. Rentrer dans le -: Tot den rechten
weg terugkeeren. Remplir ses -s: Zijn
verplichtingen nakomen. - filial: Kinderplicht. Il est de mon - de : Het is
mijn plicht om. Je me fais un -, je regarde
comme un -, je crois de mon -: Ik acht
het mijn plicht. Se mettre en - de: Aanstalten maken om, beginnen met. 2. Huis-,
schoolwerk, opgaaf. Finir ses -s: Zijn
huiswerk afmaken. - de style: Stijloefening. 3. Bond der handwerksgezellen. 4.
Des -s : Bewijzen van eerbied, plichtplegingen . Rendre -, presenter ses -s : Zijn opwachting maken; de verschuldigde eer
bewijzen. Rendre les derniers -s, - les -s
funebres : De laatste eer bewijzen. Devoirant z. devorant m.
Devole v.: (sp e 1) Verlies der aangekondigde vole. Etre en - = Dêvoler
onov.w. : De aangekondigde vole verliezen . Dêvoltage m. en -er ov .w . : (Het)
verminderen van de voltspanning. Dêvolteur m.: Toestel om de voltspanning te
verminderen.
Devolu bv.nw.: (recht) Vervallen, toegevallen, door devolutie-recht verkregen.
Etre — a: Vervallen aan. Ce qui lui est -:
Wat hem beschoren is. / m.: Benefice
vacant par -: Prebende, waarvan de begeving aan den paus was toegevallen. Un
-: 'n Aanstellingsbrief voor een vacante
prebende. Jeter un - sur un benefice:
Een prebende aanvragen, - verkregen, omdat
de bezitter niet waardig is Naar te behouden.
(f ig.) Jeter un -, - son - sur : Zijn keus
laten vallen op, zijn zinnen zetten op.
Devolutaire m.: Verkrijger van een prebende, die door onwaardigheid vacant is.
Dêvolutii: (recht) Die maakt, dat iets
op een ander overgaat. Appel -: Appel,
dat een zaak voor een hooger rechtscollege
brengt. Devolution v.: 1. Toewijzing van
't toegevallene, versterf. 2. Toewijzing van
goederen uit 't tweede huwelijk aan kinderen
uit 't eerste. La guerre de -: De Devolutieoorlog (1667). 3. Toewijzing van een prebende (z. devolu m.). 4. Toekenning, toewijzing .
Devorant : 1. Verscheurend, -slindend.
(f i g .) Onverzadelijk . 2 . Verterend , -nielend ,
-woestend. Die geen perken kent. Onvermoeid
(ijver). / m.: Lid van een gezellenvereeniging . Devorateur m . : Verslinder . I b y .nw . :
-end . Cglindre -: Stamprol. Devorer ov .w . :
1. Verslinden. 2. Verzwelgen, gulzig opeten , (p la t ) vreten . (f ig. ) Gretig verlangen
naar; verslinden ; verkwisten; met groote
snelheid doorklieven, doorvliegen ; niet
tellen. - du c oeur: Begeerig aannemen.
- qn de caresses: Iem. knuffelen. 3. (f ig. )
Opkroppen, inhouden. Slikken. - ses
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larmes : Zijn tranen weerhouden. 4. (f ig.)
Verteren, verslinden, vernietigen. Kwellen.
Uitputten. Celle terre devore les habitants:
In dat land worden de bewoners niet owl.
Une soif qui devore : 'n Kwellende d.
est devore d'ambition : De eerzicht laat hem
geen rust. I onov.w.: Vreten, verslinden.
I se –: Elk. verslinden. - in 't verderf
storten. Geen rust hebben, zich kwellen.
Devoreur m . : (p 1 a t ) Vraat . – de kilometres : Kilometervreter.
Devot by .nw.: 1. Vroom, godvruchtig.
Die een bijzonderen eerbied wijdt aan; opgaand in. 2. Schijnvroom, kwezelig (faux –).
I m . : Vrome . Schijnvrome (faux –). (fig. )
Aanhanger .Vriend . –ement bw.. Devotieusement en –ieux : (oud) Innig -, overtuigd vroom. Devotion v.: 1. Vroomheid,
godsvrucht. Fete -; jedne de –: Feest -;
vasten, dat niet is voorgeschreven. L'offrande
est a –: Men geeft, wat men wil. Livre de
Gebedenboek. Il a une grande – a la
Vierge: Hij wijdt een afzonderlijke vereering
aan de H .Maagd . 2. Schijnyroomheid , huichelarij (fausse –) . Se jeter -, se lancer -, se
mettre dans la –: Schijnvroom worden. 3.
Godsdienstplicht. Faire ses –s : (K at h.)
Zijn devoties doer', bidden; biechten en.
communiceeren; (fig.) onderdanig zijn opwachting maken. 3. Toewijding. Etre a la
– de: Met hart en ziel toegedaan zijn.
Devouement m.: 1. Offer, opoffering.
2. Toewijding, verknocht-, toegenegenheid.
Devouer ov.w.: 1. (Toe )wijden , bestemmen, opofferen. Het slachtoffer doen worden
van. – sa tete: Zijn leven blootstellen. 2.
Wijden. .11 vous est tout devoue: Hij draagt
u een goed hart toe. Etre devoue aux ordres
de qn, - a qn: Iem. verknocht ziju. Votre
devoue serviteur: Uw toegenegen, - dienstwillige. / se –: Zich opofferen; - Mootstellen, - wijden.
Devouloir ov.w.: Ophouden te willen.
Devoye m.: Afgedwaald schaap. Devoyer
ov.w.: Van den weg brengen. Uit het lood
brengen (goot). (f ig.) Op 't slechte pad
brengen. Etre devore: Diarrhee hebben.
se –: Verdwalen. Het pad der deugd verlaten (– du chemin de la vertu). (geneesk.)
Diarrhee krijgen. Uit 't lood gaan. Devrillage m. en –Eller ov.w.: (Het) losdraaien .
Dexterite v.: Handig-, vlug-, vaardigheid . Avec –: Handig. Dextre by .nw . :
Handig. Aan de rechterzijde geplaatst. I
v. : (o ud ) Rechterhand . -zijde. (t hans;
spot) Seigneur, votre – est terrible : Dat
was raak, die kwam aan. Dextrement:
Behendig. Dextrine v.: Zetmeelachtige
stof. Dextrogyre : Die het vlak van gepolariseerd licht naar rechts doet afwijken,
rechtsdraaiend.
Dey (spr. de) m.: Titel der vroegere
vorsten van Barbarijsche staten.
Dia : Her (roep om de paarden naar
links te doen gaan). Il n'entend ni a hue
ni
Hij is voor geen rede vatbaar.
L'un tire a

l'autre a hue (hurhau):

De een wil zus, de ander zoo.
Diabete m.: 1. Suikerziekte (– sucre).
– insipide, - non sucre: Urinevloed. 2.
Plaag-, tantalusbeker. Diabetique by .nw. :
Van de suikerziekte. f m.: Lijder aan suikerziekte.
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Diable m.: 1. Duivel, de Booze, Satan.
Comme un beau –: Met alle kracht. En
- Verbazend, erg.z.avocat 1 en craindre.
Se demener (soms) se debattre comme un
beau –, - comme un – dans un benitier:

Als een razende spartelen. C'est le – qui
bat sa femme et marie sa fille: Het is kermis
in de hel. Quand le – devient vieux, it se
fait ermite : Oude lichtmissen zitten onder
den preekstoel. Avoir le – au corps, - au
venire : Den duivel in 't lijf hebben; zich
als een bezetene aanstellen; - vechten; zeer
geestig zijn. Faire
handig
bekwaam
le –: Al het mogelijke en onmogelijke doen.
Faire le – a quatre : Een helsch lawaai
maken. C'est le – et son train: Het is de
heele rommel. Donner son Ome au –:
Zijn ziel aan den duivel verkoopen. Je me
donne au –, (je veux que) le – m'emporte:

De duivel zal mij halen (als 't niet waar
is). Du – si je le sais: Ik laat me hangen,
als ik 't weet. Alter au –: Mislukken, te
niet gaan. Envoyer au –: Naar den d. wenschen. Au –, le beau parleur: Laat dien
mooiprater naar den duivel loopen. Envoyer
donner au –, - a tous les –s, - aux
cinq cents –s: Naar den duivel wenschen.
L'affaire s'en va au –, - est a tous les
–s: De z. is geheel verloren. Envoyer
au –; demeurer au – : Aan 't einde
der wereld s.; - w. Envoyer au – Vauvert, (v o 1 k) - au vert : Ver wegsturen . Avoir
des –s bleus (noirs): Vlagen van zwaarmoedigheid hebben. Avoir la beaute du –:

De eigenaardige frischheid en bekoring der
jeugd houden. Tirer le – par la queue:
Veel moeite hebben om rond te komen. //
mangerait le – et ses comes: Hij heeft zulk
een honger, dat hij alles zou opeten. Le
–
en prendrait lee armes : De duivel zelf
zou er boos om worden. Le – est bien fin:
Pas maar op, anders is de d. je te slim af.
Le – n'y perd rien : Het is slechts voorgewende deugd, vroomheid. Le – n'y
verrait goutte : De duivel mag er uit wijs
worden. Le – s'en mete: De duivel speelt
er mee. Quand le – y serail: Al lijkt het
onmogelijk, - ongelooflijk. C'est le – pour
y arriver : Het is een heksentoer daar te
komen. Ce n'est pas le
't Is geen heksenwerk. Voila le Daar zit de moeilijkheid.
Le –, c'est que : Het ellendigste is, dat.
Que –1 Wat drommel, - duivel, voor den
duivell De quoi
vous avisez-vous ? Wat
duivel, haal jij je in je hoofd? z. bourse
1. Cela ne vaut pas le Dat is geen steek
waard. Severe -; bilieux comme tous les –s:
Allerstrengst; vreeselijk opvliegend. En
- Verduiveld, erg. A la –: Slordig, verward, ellendig, met den Franschen slag.
Bdtir a la –: Samenflansen. Habille
la –: Met de kleeren aan 't lijf gegooid.
Tout va a la –: Alles loopt in 't honderd.
Un desordre de tous les –s : Een vreeselijke
wanorde. .11 fait un temps du –: Het is
een hondenweer. Il a l'air de porter le –
en terre: Hij zit in den put. z. chandelle
1, bereer 1 en confesser 3. Le – soft de
l'homme: De d. hale dien kerel. Le – etait
beau quand it etait jeune : De jeugd heeft
altijd iets bevalligs.
Woelig
2. (fig.) Slecht
boosaardig
mensch, - kind. Beklagenswaardige drom-
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mel. Lang mensch. Un bon -: Een goeie
kerel. Cet enfant est un -: D. k. is 'n woelwater. Un pauvre -: Een arme sukkel. Un
grand -: Een lange slungel. Un - de temps:
Een verwenscht weer. Quel - d'homme
est ceci ? Wat voor een drommelsche kerel
is dat ? 3. Duiveltje in een doosje (- a
surprise, - a ressort). Bromtol. Wolf (reinigingsmachine ) . Cartesiaansch duikertje
(- cartesien). Steekwagen (twee wielen),
lorrie. Trekbuis (boven smidsvuur). - a
chiffons : Lompensnijmachine. 4. - des
bois : Boschduivel (aap). - de Java : Kamhagedis. - de mer: Zeeduivel (visch). en haie : Clematis. 5. Gek (op schoorsteen).
Diablement : Verduveld (veel), verschrikkelijk . Diablerie v.: 1. Duivelskunst,
hekserij. 2. Middeleeuwsch volksstuk, waarin de duivels een hoofdrol spelen. Teekening
met duivels (van Teniers of Callot). 3.
Duivelsche boosheid. 4.. Guitenstreek (v.
kind ) . Diablesse v . : Duivelin. (fig. ) Duivelsch wijf,, helleveeg. Levenslustige vrouw.
Bonne -: Best wijf. Pauvre -: Ongelukkige ziel, - sukkel. Une grande - de femme:
Een vreeselijk lange vrouw. Diableteau
m.: Duiveltje. Diablot m.: Duiveltje.
Boven-kruisstengstagzeil. Diablotin m.:
Duiveltje. Kwelgeest , woelwater (kind).
(soort) Roofmeeuw. Knal-pistache. Chocolaadje met muisjes. Kruisstengstagzeil.
Donderwolkje. Oude indigokuip. Diabolide
bv.nw.: Duivelvormig. Diabolique: Dui.velachtig, helsch, van den duivel. Afschuwelijk . Zeer moeielijk. Diaboliquement :
Op duivelsche wijze. Diabolo m.: Diabolo
(speelgoed).
Diacanthe : Met twee stekels.
Diaeaustique: Courbe -: Brandlijn
(kromme lijn, ontstaan door de snijding
der gebroken lichtstralen). Lentille -:
Brandglas. Diaehaine (spr. -ken') m.:
Dubbele dopvrucht. Diaehylon, -ehilum
(spr. -kilon, -kilomm) m.: Weekmakende
pleister, - omsiag.
Diaclase v . : (aar d k . ) Groote breuk .
Diacode m.: Slaapbollenstroop.
Diaconal by .nw.: Van (het ambt van)
een diaken. Diaconat m.: Diakenschap,
-ambt. Diaeonesse v.: Kerkdienares (der
oudste Christenkerk). (Prot.) Diakones,
ziekenverpleegster, -troosteres. Diaconie
v.: Kerk te Rome, die door een kardinaaldiaken bestuurd wordt. Diaconie (der
Prot . k. ) ; Prot . ziekenhuis . Diaere m . :
Diaken.
Diaerise v.: (geneesk.) Crisis, die voor
een ziekte teekenachtig is. Diaeritique:
Dat dient om te onderscheiden. (ta a lk.)
Signes -es : Onderscheidingsteekens (cedille, accent, enz.).
Diadelphe : (plantk.) Tweebroederig.
Diademe m.: 1. Vorstelijke voorhoofdsband, diadeem. z. ceindre. (fig.) Kroon,
macht, regeering. Koningschap. 2. Gouden
band (wapen). 3. Haartooisel van edelgesteenten. 4. (soort) Zeeengel. Diademe:
Met een diadeem. Diadoque m.: Opvolger
van Alexander den Groote. Grieksche kroonprins.
Diaglyphe m.: Gesneden steen, intaglio.
Diagnose (spr. -ag-nOz) v.: (geneesk.)
Onderscheiding en kennis der ziekten.
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(nat. hist.) Bepaling der kenmerken
eener soort. Diagnostic (spr. -ag-nos-tik)
m.: (geneesk.) Bepaling van den aard
eener ziekte uit Naar verschijnselen, diagnose. Diagnostique (spr. -ag-nos-tik) : Dat
tot kenteeken eener ziekte dient. Diagnostiquer (spr . -ag-nos-tik) ov .w .: Bepalen
(den aard der ziekte) uit de kenteekenen.
(f ig. ) Voorspellen, aankondigen . Diagometre m . : (n a tk . ) Toestel om zuiverheid
van olie te bepalen. Diagonal: Overdwars,
schuin. Diagonale v.: Hoekpuntslijn, diagonaal . Diagonaal (stof ). En - = -ement :
Diagonaalsgewijs. Diagramme m.: Voorstelling door lijnen en cijfers, grafiek. - des
sons: Tabel der klankenreeks . Barometre a -:
Barometer, waaraan een zelfregistreerend
toestel door lijnen de beweging aangeeft.
Diagraphe m.: Aap (om te teekenen).
Diaire : Eendaagsch.
Dialectal: Die behoort tot -, in een
gewesttaal. Dialeetalement: Uit 't oogpunt van gewesttaal. Dialecte m.: Gewestelijke taal, - tongval. Dialeeticien m.:
Kenner en beoefenaar der dialeetique v.:
1. Kunst om in woorden te strijden, disputeerkunst. Sa - epaisse : Zijn zwaar geleuter .
2. Denkkunst. / by . nw.: 1. Die zich van
redeneeringen bedient. 2. z. dialectal.
Dialeetiquement: Volgens de regels der
dialectiek. Dialectologie v.: Gewesttaalkennis. Dialectologique: Der gewesttaal.
Dialectologue m.: Gewesttaalkenner.
Diallele m.: (taa lk.) Figuur waarin de
termen verwisseld worden (b .v. C'est le
plus savant des riches et le plus riche des
savants). Dialogique : In den vorm van

een samenspraak. Dialogisme m.: Uiteenzetting in den vorm van een samenspraak.
Dialogiste m.: Iem. die een dialoog maakt.
Dialogue m.: Tweespraak. Gesprek. Dialogue: In den vorm van een gesprek . Dialoguer ov .w . : Als een samenspraak inkleeden,
in den vorm van een dialoog schrijven. I
onov .w . : Zich onderhouden . Dialypetale:
Met losse bloembladeren. Dialysable: Die
gescheiden kan worden door dialyse v.:
(scheik.) Scheiding van stoffen door doorlating door een poreuzen wand. (taa lk.)
Afbreking van den zinbouw. Dialysepale:
(plantk.) Met losse kelkbladeren. Dialyser ov.w.: Door dialyse scheiden. Dialyseur ov .w . : Dialysator . Dialytique:
Half doordringbaar voor oplossingen.
Diamant m.: 1. Diamant. Edelsteen.
- de nature : Onslijpbare, zwarte -. 2.
(f ig.) Sieraad, juweel. De -: Onaantastbaar ; onverbiddelijk. Edition -: Zeer
kleine, maar keurige uitgave. Diamantaire
bv.nw.: Schitterend als een d. / m.: Diamantslijper. -handelaar. Diamantê: Met
d. versierd. Als d. glinsterend. Als d. geslepen. Diamanterie v.: Diamantslijperij.
Diamantifere: Diamanthoudend. Valeurs
-s : Diamantmijnwaarden. Diamantin :
Diamantachtig.
Diametral: Die de doorsnede -, de middellijn volgt ; lijnrecht . Ligne -e : Middellijn .
Ditunetralement : Lijnrecht. Etre — opposes: - tegenover elk. staan, elk. volkomen
weerleggen; - tegenspreken. Diametre m.:
Middellijn. Doorsnede, grootste breedte.
Kaliber.
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Diandre, -drique : Tweehelmig. Dian drie v.: Klasse der tweehelmigen.
Diane v.: 1. Diana, Artemis, de jachtgodin. 2. Reveille. La sonne : Er wordt r.
geblazen.
Diantre m . : (o u d ) Duivel (z . diable). I
tusschenw.: Drommels. Diantrement : Verduiveld.
Diapalme m.: Pleister uit palmolie en
zinksulfaat.
Diapason m.: 1. Omvang (stem of speeltuig). 2. Stemvork; -fluitje. 3. Stem-,
toonhoogte. Mettre au -: Op toonhoogte
brengen; (fig.) in de rechte stemming
brengen . 4. (f ig. ) Gemoedsstemming. Se
mettre au - de qn: Tem. g. deelen. Faire
haisser le - a qn: Tem. een toontje lager
doen zingen. Diapêdêse v.: Bloedzweeting.
Diaphane : Doorzichtig. -schijnend. Helder (mosterd ) . (g r a p ) . Zeer mager,, wiens
ribben men kan tellen. Diaphaneite v.:
Doorzichtig-. Doorschijnendheid. Diaphore
v.: (t a a lk.) Herhaling van een woord in
een andere beteekenis. Diaphorêse v.:
Sterke huiduitwaseming. Diaphorkique
bv.nw. en m.: Zweetdrijvend (middel).
Diaphragmatique : Van het middelrif.
Diaphragmatoeke v.: Middelrifbreuk.
Diaphragme m.: Middelrif. MiddeIschot.
(Tusschen )schot. Lensopening. Scherm. Diaphyse v.: Tusschenschot. Diapositive v.:
Doorzichtig photographisch positief, lantaarnplaatje.
Bont, veelkleurig. Diaprer ov.
w.: Bont maken. Diaprure v.: Bont-, veelkleurigheid. Schakeering.
Diarrhee v.: Buikloop ; doorloop (vee).
Diarrhkique m.: Lijder aan buikloop. /
by .nw . : Buikloopveroorzakend .
Diarthrose v.: Beweeglijk gewricht.
Diastaltique : Samentrekking (van spieren) veroorzakend.
Diastase v. : (ontleedk.) Uiteenwijking van beenderen. (scheik.). Stof
die zetmeel in suiker omzet. Diasteme m.:
Afstand tusschen (honds)tanden (en kiezen).
Diastole v.: (Tijd van) uitzetting van
't hart.
Diastyle m.: Zuilenrij met afstanden van
driemaal de middellijn van een zuil.
Diathermane: (natk.) Die de uitstralingswarmte doorlaat. Diathermie v.:
Doorwarming. Diathêse v.: (geneesk.)
Aanleg tot ziekte. - hereditaire. Erfelijke
predispositie. Diatomee v.: Bruin wier.
Diatonique : (mu z .) Volgens de natuurlijke opvolging met heele en halve tonen
opklimmend. -ment bw. Diatribe v.:
Hevige critiek, scherpe aanval. (o u d)
Verhandeling.
Diehotome (spr. -ko-) : Half zichtbaar.
Gegaffeld (tak). Diehotomie (spr. -ko-) v.:
Half verlichte toestand (maan). Gegaffelde
vertakking. Premie van chirurg of in consult geroepen dokter. Diehroisme m.:
Tweekleurigheid (eigenschap van dubbelbrekende lichamen om verschillende kleuren
te vertoonen). Dicline: (plantk.) Eenslachtig. Dieotyledone of -née bv.nw. en
v.: Tweezaadlobbige (plant).
Dibble m.: Dibbelmachine.
Dietame m.: 1. Esschenkruid. - blanc:

604

Klein esschenkruid. - de Crete: Marjolein.
2. (fig.) Balsem.
Dietamen (spr. -menn) m.: Inspraak.
Dietateur m.: Onbepaald gezaghebber in
tijd van gevaar, dictator (Rome). (f ig.)
Machthebber. Dictatorial: Van een dictator. (f ig. ) Onbeperkt, gebiedend . Dietature v . : Dictatorschap (fig . ) Onbeperkte heerschappij. Diet& v.: 1. Het voorzeggen . Ecrire sous la - de qn : Opschrijven
wat iem. voorzegt. 2. Het voorgezegde, dictaat. Dieter ov.w.: 1. Voorzeggen (om op
te schrijven). Cours dicte: Dictaat. 2. Ingeven, in den mond geven. 3. Voorschrijven. - la loi : De wet stellen. Dieteur m. :
Dicteerder.
Diction v.: 1. Juiste keuze en schikking
der woorden, stiji. 2. Juiste voordracht.
Voordrachtskunst. chanfee: Recitatieven. Dictionnaire m.: Woordenboek. z.
coup 1. Dieton m. : Spreuk, spreekwijze.
Dictum (spr. -omm) m. z. dispositif 1.
Didactique : Leerend, onderrichtend.
Poeme Leerdicht. I m.: Didactisch
genre. / v.: Onderwijskunst, didactiek. Didactiquement : Op leerende wijze. Didaetisme m.: Schoolmeesterij. Didasealie v.:
Inlichtingen van den dramaturg voor de
opvoering van zijn stuk. Kort bericht daarover.. Lijst der spelers.
Didelphes v .mv . : Buideldieren.
Didier m . : (n a am) Desiderius.
Didine v . : (f a m ) Dien (tje) .
Didon v. : Dido (stichtster van Carthago ).
Diducteur m. en bv.nw.: Tweedeelige
(kauwspier). Diduetion v.: Zijdelingsche
kauwbeweging. Didyme: (plantk.) Uit
twee ronde, aan den top verbonden, lobben bestaand . (n a t k . ) Gekoppeld . m . :
Didymium. Didyname: Tweemachtig. Didynamic v.: De tweemachtigen. Diêdre
v.nw. en m.: Tweevlakshoek (angle -),
standhoek.
Diêgue m.: (naam) Diego.
Dieppois : Uit
Bewoner van Dieppe.
Dierêse v . : (ta a lk ) 1. Gescheiden uitspraak van een twee vocalen, diaeresis. 2.
Deelteeken. 3. (heelk.) Scheiding van onnatuurlijk samengegroeide deelen.
Diese m . : (m u z . ) Kru is (teeken ) . Note
Verhoogde n. Fa -: Fa-kruis of fis.
Double -: Dubbelkruis.
Diesel m.: Dieseimotor.
Dieser ov .w . : (m u z . ) Met een kruis
voorzien ; een halven toon verhoogen.
Dike v.: 1. Leefregel. - lactee: Melkkuur. - seche: Leefregel, die 't gebruik
van vocht verbiedt. Mettre qn a la -:
Tem. weinig voedsel geven. - vegetale:
Plantenvoeding. 2. Land-, rijksdag. germanique: Duitsche-Bondsdag. Die (tê )tique bv.nw.: Dat betrekking heeft op
verstandige voeding. / v.: Voedingsleer.
Hygiene, natuurlijke gezondheidsleer.
Dieu m. : 1 . God. Une creature -, un homme
du bon -: Een goed en braaf mensch. Le
Jezus. Le bon
- (fait) homme, l'homme
Onze Lieve Heer ; (Ka th.) de heilige
hostie : de h. sacramenten. Recevoir le bon
-: De heilige communie ontvangen. On lui
donnerait le bon - sans confesser z. eon fession 2. C'est la maison du bon -: 't Is
hier de zoete inval. S'adresser au bon -
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plutot qua ses saints: Zich dadelijk tot de
hoogste autoriteit wenden. Il n'y a pas
de bon —: Daar helpt geen lieve moederen
aan . (p la t) Manger le bon —: Ann 't Avondmaal gaan; vroom zijn. Il y a un — pour les
ivrognes: De Voorzienigheid beschermt dronkaards bijzonder. Un homme de
- tout en
Een godvruehtig man. Etre devant
Dood zijn. Etre avec —: De goddelijke gelukzaligheid genieten. Le doigt de —: De
vinger Gods; Gods almacht. Par la grace de
Bij de gratie Gods. L'homme propose et
— dispose : De mensch wikt, God beschikt.
Ce que femme veut, — le veut: De vrouw
weet steeds haar wil door te drijven. La
voix du peuple est la voix de —: De stem des
vorks is de stem Gods. z. eraindre en
combat. Qui donne aux pauvres prete a —:
Wie den armen geeft, leent den Heer.
Grace a — merci, soil lone: God zij
dank. — aidant, a l'aide de —: Met Gods
hulp (z. aide I). — le veuille, plaise a —:
God geve het. S'il plait a —: Zoo God wil.
A — ne plaise : God verhoede het. Mon —!
Mijn hemel, och hemeltje! juste! Gerechte hemel ! Pour —, au nom de —: In Godsnaam, om Godswil, — me pardonne: De
Hemel sta mij bij, waarachtig. Ah, — non:
De Hemel beware mij daarvoor. Ah, — oui:
Waarachtig. z. comme (bw. 2), amour 1,
assister (ov .w . 1) en aide 1. — vous le
rende : De hemel vergelde 't u. — lui fasse
paix: Hij ruste in vrede. Jour de —! Verduiveld ! A — va! Vooruit maar! Vivre
selon Een Gode welgevallig leven leiden. ( y olk) Est-il vraiment — possible,
ce n'est pas — croyable, - permis : Hoe is 't
Godsmogelijk ? 2. Les —x : De Goden.
Les — sur -, de la terre : De machti gen der
garde. La vengeance est un plaisir des —x:
De wraak is een groot genot. Jurer ses
grands —x: Bij hoog en bij laag verzekeren,
- zweren. Chanter comme un Goddelijk
zingen. 3. (f ig.) Afgod, godheid. Faire
un — de : Een a. maken van. Dieudonne
m.: (naam) Deodaat.
Diffamant : Onteerend , lasterlijk. Diffamateur m.: Eerroover, lasteraar. Diffamation v.: Eerroof, lastering, smaadrede.
Proces en —: P. wegens 'aster. Diffamatoire: Lasterlijk, smaad-. Diffamer ov.
w.: Belasteren, in opspraak brengen.
(recht) Beschuldigen van een eerroovend
feit . (f ig. ) Onteeren.
Differemment : Anders, op een andere
wijze. Difference v.: 1. Onderscheid,
verschil. Tegenstelling. Faire une —, mettre de la — entre : Verschil maken tusschen.
A la — de: Anders dan, in tegenstelling
met. 2. Kenmerk, bepalende eigenschap
(— specifique). 3. (w i s k ) Verschil . Overschot (— en plus). Calcul des —s finies z.
differentiel. 4. (handel) Koersverschil.
Tekort. Differenciation v. en -cier ov.
w.: (Het) onderscheiden door de verschillen aan te geven, (het) verschillend maken.
/ se —: Verschillen. Differend m.: Geschil, verschil van meening. Verschil tusschen geboden en gevraagden prijs. Partager le —: Den middelprijs aannemen, 't
verschil deelen. Different by .nw. : 1.
(na het zelfst.nw.) Verschillend, ongelijk, uiteenloopend. C'est bien
Dat is
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heel wat antlers. Eire Verschillen. 2.
(voor het zelfst. nw.; steeds my.)
Verscheidene, verschillende. Differentiation v . : (w is k . ) Differentieering Differentiel: Die de verschillen aanwijst. (geneesk.) Diagnostic —: Diagnose die, voor
verschillende ziekten met gemeenzame kenteekenen, de onderscheidende kenteekenen
opsomt . (handel) Tarif
Vervoertarief,,
dal verandert naar den afstand en 't gewicht der waren. Droit
Invoerrecht,
dat verandert naar gelang van 't land van
herkomst . (w i s k . ) Calcul Wiskundige
berekening van de veranderingen eener
functie, wanneer de onafhankelijk veranderlijke grootheden, waarvan zij afhangt,
met oneindig kleine bedragen aangroeien.
(n a t k . ) Mouvement Toegeschreven
oneindig kleine beweging / m.: Differentieel (van auto). Differentielle v.: Oneindig kleine hoeveelheid. Differentier z.
-cier. Differer ov .w : Uitstellen, vertragen. Sans —: Zonder verwijl. Action
-ee: Aandeel waarvan de betaling is uitgesteld. Ce qui est di/fere n'est pas perdu:
Uitstel is nog geen afstel. I onov.w.: 1.
Verschillen, uiteenloopen. — du blanc an
noir: Hemelsbreed verschillen. 2. 't Oneens zijn. 3. — a faire: Uitstellen.
Diffieile by .nw. en m.: 1. Moeilijk,
zwaar. Des temps —s: Benauwde, slechte
t. Le — est de: De moeilijkheid zit 'm in.
2. Veeleischend. Kieschkeurig (— sur la
nourriture). — a vivre, - a ferrer: Lastig (van
humeur). Faire le —: Veel noten op zijn
zang hebben. (spot) Monsieur fait le —?
Wou U soms nog meer hebben? 3. Eigenzinnig, stug; (nieuw) tuchteloos (kind).
Lastig te berijden. Diffieilement: Met
moeite, bezwaarlijk. Diffieulte v. (z. difficile): 1. Moeilijk-, zwarigheid. Avoir de
la — a s'exprimer: Zich moeilijk uitdrukken. Jouer la —: Eens lets heel moeilijks
doen. Etre en —: Moeite hebben om zijn
voorsprong te behouden (renpaard ; z.4).
2. Beletsel, hinderpaal. Faire — de : Zwarigheid maken om te. 3. Tegenwerping.
Cela ne souffre point de —: Dat is onweerlegbaar. 4. Oneenigheid. Sans —: Buiten
kijf; gemakkelijk; gaarne. En — avec:
Kibbelend met. Difficuitueux: Die spoedig zwarigheden maakt. Moeilijk, bedenkelijk.
Diffluence v.: Het vervloeien, very loeibaarheid. Diffluent: Vervloeiend ; samensmeltend. Difforme: Misvormd , wanstaltig . Difformer ov .w . : (o u d ) M isvormen
verminken . Difformite v . : Misvormd- ,
wanstaltig- . (f ig. ) Leelijkheid . Diffracter
ov .w . : Buiten ( lichtstra len ) . Diffractif:
Buigend (idem). Diffraction v.: (Straal)buiging. Diffringent: Buigend.
Difuus :1. Verspreid, verstrooid ; (n a t k )
diffuus; (plantk.) met verspreide takken;
mat (licht). 2. (fig.) Wijdloopig, breedsprakig. Diffusement: Wijdloopig. Diffuser ov.w.: Verspreiden (z. -lion); diffundeeren; uitzenden (radio); diffuus verspreiden (licht). / se —: Zich verspreiden.
Vervagen (vorm). Diffuseur m.: Diffusietoestel, -ketel (suikerfabricage). Plafondlamp met diffuus licht. (Radio )ontvangtoestel met ingebouwden luidspreker. I
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by .nw.: Die ('t licht) diffuus maakt.
Diffusibilit6 v.: Verstrooi-, verspreidbaarheid. Diffusible: Verstrooibaar, vluchtig. Diffusif : Die gemakkelijk vervliegt. door poreuze wanden gaat. Diffusion v.:
1. Verdeeling, verspreiding. Opneming in.
't lichaam. (natk.) Menging door een poreuzen wand, diffusie. Onregelmatige weerkaatsing (licht, warmte). 2. (fig.) Verspreiding; uitzending (radio). 3. Wijdloopigheid (stip). Verwardheid (gedachten).
Digastrique 1w.nw. en m.: Tweebuikige
(kaakspier).
Dig êrable : (Gemakkelijk)) verteerbaar .
Digerer ov.w.: 1. Rangschikken, in orde
plaatsen. Rijpelijk overwegen; - onderzoeken. Du savoir mal diger g : Onbegrepen,
onverteerde geleerdheid. 2. Verteren (voedsel). Il -erait des cailloux, - du fer: Hij heeft
een struisvogelmaag. Un estomac qui digêre
mal: Een maag, die moeilijk voedsel opneemt . 3. (f ig . ) Verkroppen, verdragen.
- mal qch : lets dwars in de maag hebben
zitten. 4. Rijp doen worden (gezwel). I onov.w. : Zachtjes koken. Laten aftrekken. /
se -: Verteerd worden. Digeste m.: Verzameling rechtsgeleerde geschriften, Pandecten. Digesteur, -oire m.: Luchtdichte
ketel, Papiniaansche pot. Digestibilite v.
en -ible: Verteerbaar. -heid. Digestif : 1.
De spijsvertering bevorderend ; licht verteerbaar. Liqueur -ive : Maagbitter. 2.
Dat voor de s. dient. Organes -s: Spijsverteringsorganen. 3. Ettervormend. / m.:
Middel dat de spijsvertering -. - dat de etterafscheiding bevordert. Digestion v.: 1.
Spijsvertering. De - facile; - difficile:
Gemakkelijk -; moeilijk te verteren; (f ig.)
-teglovn;brijp-tedagn.
La - me travaille: Het eten ligt me zwaar.
J'ai eu une fausse -: 't Eten is mij slecht
bekomen. Avoir la - gaie : Na tafel vroolijk
zijn. 2. Bevordering van 't etteren. Rijpwording. 3. Aftrekking in een warme vloeistof .
Digitaire v.: Vingergras. Digital: Van
de vingers of teenen. Vingervormig. Digitale v.: 1. Vingerhoedskruid. - pourpree.
Rood -. 2. Jonge zalm. Digitaline v.: Alcaloide uit vingerhoedskruid bereid, digitalis. Digitation v.: Vingervormige plaatsing. - aaneenhechting. Vingerafdruk. Digite by .nw.: 1. Gevingerd. Les -s: De
zoogdieren met vingers (teenen) aan de
vier voeten. 2. Handvormig samengesteld.
Digitifolie: Met gevingerde bladeren. Digitiforme : Vingervormig. Digitigrade m.:
Teenganger. / bv.nw. : Op de teenen loopend.
Digne: 1. Waardig, verdienend. - de
respect ; - d' eloges : Eerbied-; lofwaardig. z.
cordon 2. - de mepris: Verachtelijk. z.
blame 1. - d'envie : Benijdenswaardig. de foi , - de croyance: Geloofwaardig. 2.Waardig, zelfbewust. 3. Rechtschapen, eerlijk,
braaf. 4. Evenredig aan, overeenkomstig
met. Recompense - de ses travaux. 5. Deftig, behoorlijk. Dignement: Naar verdienste. Op waardige wijze. Dignifier ov.w.:
Waardig maken. Dignitaire m.: Waardigheidsbekleeder. Dignite v.: 1. Waardig-.
2. Deftig-, verhevenheid. Gemaakte deftigheid. Prendre des airs de -, se draper
dans sa -: Deftig doen. 3. Gewicht, aan-
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zien. 4. Eereambt, waardigheid. Etre conslitu6 en -: Hooggezeten zijn. 5. Gevoel
van eigenwaarde. 6. Geestelijke en zedelijke waarde.
Digon m . : (z e e v . ) Wimpel- , vlaggestok. Scheg. Elger.
Digramme m.: (taalk.) Groep van
twee letters die een klank voorstellen (b.v.
ou, au).

Digresser onov.w.: Uitweidingen maken. Digresseur m.: Liefhebber van uitweidingen. Digressif : Uitweidend. Digression v.: -Uitweiding.
Digue v.: 1. Dijk, dam. - submersible:
Overlaat . 2. Strandboulevard . 3. (f ig . )
Dam. Opposer une - a: Een dam opwerpen
tegen. Diguer ov.w.: Bedijken. Sterk akisporen.
Digyne: (p la nt k . ) Tweewijvig. Dihydrique : Die twee atomen vervangbare
waterstof bevat.
Dijonnier m.: Mosterdbusje.
Dilaceration v . en -cerer ov .w . : (Het)
vaneenscheuren. Dilapidateur m. en by.
nw.: Verkwister. -end. Dilapidation v.:
Verkwisting, verspilling. Dilapider ov.w.:
Verspillen.
Dilatabilite v.: Uitzetbaarheid. Dilatable : Uitzetbaar. Dilatant : Uitzettend,
openhoudend. I m.: (ontleedk.) Verwijdingsmiddel. Dilatateur m.: Verwijdingsmiddel. Uitzettingsspier. / b y .nw. : Verwijdings-. Uitzettings-. Dilatation v.:
Uitzetting. Verwijding, verbreeding. (f ig.)
Hartsverheffing. Coefficient de -: Uitzettingsc . - lin gaire: Uitzetting in de lengte.
- superficielle: - in lengte en breedte. cubique: - naar alle kanten. Dilatatoire z.
-ateur. Dilater ov.w.: Doen uitzetten,
verwijden. (f ig. ) Verheffen, tot vreugde
stemmen (hart). Se sentir -é : Zich opgelucht gevoelen. / se -: Zich uitzetten, verruimen. Il sentait son cceur -, s. c. se
dilatait: Hij ademde weer vrijer.
Dilation v . : Uitstel. Dilatoire: (r echt)
Vertragend, die uitstel ten doel heeft. Dilatoirement : Met uitstel. Dilayer ov.w.:
Uitstellen.
Dilection v.: Vrome liefde. Sa D- : Zijne
Edelheid (de Keurvorst).
Dilemme (spr. lemm) m.: (Redeneering
uitloopende op de) keuze tusschen twee elk.
geheel uitsluitende dingen, dilemma. Enfermer qn dans un -: Iem. voor een moeilijke keuze zetten.
Dilettante m.: Vurig liefhebber (van
muziek). (Kunst )liefhebber. Kunstenaar,
die zich niet om de zedelijke waarde van
zijn werk bekommert. Man die van alles
doet. Dilettantiser onov.w. : Als een
dilettant werken. Dilettantisme m.: Liefhebberij -, smaak voor kunst. Kunstuiting,
waarbij met de zedelijke waarde van 't
werk geen rekening wordt gehouden.
Diligemment : 1. Zorgvuldig. 2. Met
bekwamen spoed. Diligence v.: 1. Nauwlettendheid. Faire des -s contre: Een vervolging instellen tegen. Faire les -s nècessaires: De noodige stappen doen. A la
- de, sur les -5 de: Ten verzoeke van. 2.
(school) Schriftelijk eigen werk. 3. Vlijt,
gezwindheid, spoed. (go dsd.) IJver bij de
catechisatie. Faire -: Zich haasten. En
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-, avec -: Zoo snel mogelijk . 4. Postwagen. - d'eau: Trekschuit. Diligent : 1.
Zorgvuldig. IJverig - gemaakt. 2. Vlijtig,
naarstig, voortvarend. (recht) La partie
la plus -e : De meest gereede partij. Dili genter ov.w. : Aansporen, schot zetten
achter. / se - : Voortmaken.
Dilobe : (p la n t k . ) Tweelobbig .
Diluer ov .w . en se - : Verdunnen . (fig . )
Verwateren, -slappen. Dilution v. : Verdunning.
Diluvien (soms -vial ) : Aangespoeld,
aangeslibd. Pluie -ne: Wolkbreuk. Diluvium (spr. -viomm) m. : In voorhistorische
tijden aangeslibde aardlagen.
Dimanehe m. : Zondag. Feest-, rustdag.
Tel qui rit vendredi, - pleurera: 't Kan
verkeeren (zei Breeroo ) ; heden verblijden,
morgen lijden. Un air de -: Een opgeruimd gelaat. - gras: De laatste Zondag
voor de Vasten. - des Rameaux: Palmzondag .
Dime V. : Tiende, - deel (als belasting).
Grosse -: Tiend op 't koren, wijn, olie.
Menue -: T. op gevogelte, vruchten. - de
charnage : Belasting op 't geslacht. - verte:
Tiend op hennep, vlas en groente.
Dimension v . : 1. Afmeting. Quatriême
-: V ierde dimensie . 2. Maat . (n i e u w)
Formaat. De -: Op maat. (fig.) Prendre
ses -s: Zijn maatregelen nemen. Prendre
les -s de qn : Iem. formaat bepalen. Timbre
de -: Formaatzegel.
Dimer ov .w . : Tiend heffen van. Aan
tiend onderwerpen.
Dimêre : Uit twee leden bestaand. Dimetre m. : Tweevoetig vers, dimeter.
Dimeur,, -ier m . : Tiendheffer.. / bv .nw . :
-ier: Tiend-.
Diminuendo bw.: Afnemend in kracht.
Diminuer ov .w.: Verminderen, -kleinen,
afkorten ; verlagen (prijs)). (f ig.) Benadeelen . In zijn rechten knotten, (iem. ) te
kort doen. Diminue: Naar boven toeloopend
(zuil) ; geminderd (naad) ; verkleind (interval). / onov .w . : Minder -, kleiner -,
korter worden, verzwakken (gezicht, geest),
dalen (prijs ), verliezen (aan gewicht),
minderen (zeil), wegsterven (geluid ) .
-defon:
Verzanden. / se - : Minder worden . Zich verlagen . Diminutif by .nw . :
Verkleinend. Heel klein. I m. : Verkleinwoord. Verkleining, nabootsing in 't klein.
Diminution v. : Vermindering, verkleining,
afneming ; daling (prijs), afslag. Belastingvermindering . Verdunning (zuilschacht ) .
Waardeverlaging (geld ). Faire une -:
Minderen (breiwerk ) ; rabat verleenen.
Dimissoire m . : Brief , waarbij een bisschop een geestelijke machtigt door een
anderen bisschop te worden geordend =
Lettre dimissoriale .
Dimorphe : Dubbelvormig, dat twee
(kristal)vormen heeft. Dimorphie v.,
-phisme m. : 't Voorkomen in twee vormen .
Dinanderie V. : Geel-koperen vaatwerk.
Dinandier m.: Geelgieter. Dinantais :
Bewoner van -. Uit Dinant.
Dinarique : Dinarisch (Alpen).
Dinatoire z . dejeuner ( m . 1) .
Dinde m. en v. : Kalkoensche haan. - hen.
(ram.; a lleen v.) Domme vrouw vol pre-
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tensies. Dindon m. : Kalkoen. (f ig. ) Stommerik . Le - de la farce : 't Kind van de
rekening. Il fait la roue comme un -: Hij
is dom genoeg om zich voor te doen als een
man van gewicht. Dindonnade v. : Kalkoenpokken. Dindonneau m. : Kalkoentje.
Dindonner ov .w . : Bedotten. Dindonnerie
v.: Bot-, stomheid. Dindonnier m.: Kalkoenenhoeder.. La -niêre gent: De kalkoenen.
Dine z. diner m. Dinee v. : Middagmaal
(op reis ). Diner onov .w . : 1. Het middagmaal houden, eten (oudtijds 's ochtends ).
(Alter) - en Wile: Uit eten gaan. z. assiette 7 en eceur 5. J'ai dine quand fe le vois z .
souper. 2. - de qch : Zijn middagmaal
doen met iets. / m. : Middagmaal. A l'heure
du -: Op etenstijd. Dinette v . : Lichte
maaltijd. Kinderkeukentje, eetserviesje.
Faire la -: Een poppenmaaltijd aanrichten,
met de keuken spelen. Dineur m.: Gast aan
tafel. (Tafel )heer . Beau -: Stevig eter.
Dineuse v. : Tafeldame. Gast.
Dingo m. : Verwilderde hond in Australie . (p la t) Iem. die niet recht snik is (il
est -).

Dinguedonner onov .w . : Beieren .
Dinguer onov .w . : (v o 1 k ) Rondzwerven .
Envoyer -: Aan den dijk zetten.
Diocesain bv.nw.: Die tot een (aarts )bisdom behoort. I m. : Onder den bisschop
staande geestelijke ; - getrouwe. Diocese
m. : (Aarts )bisschoppelijk gebied .
Diocletien m. : Diocletianus (keizer).
Diodon m. : Engelvisch. (soort) Dolfijn.
Tweetand (valk ). Dicecie (spr. die-) v. :
Tweehuizigheid , -huiz igen .
Diogene m. : Diogenes (wijsgeer ).
Diogot m. : Olie uit berkenbast.
Dioique bv.nw. en m. : Tweehuizige
(plant)).
Dionee v. : Vliegenknip (plant)).
Dionysiaque : Ter eere van Bacchus.
(f ig., le tterk .) Uitbundig, dolzinnig, in
een dolle extase, dionysisch. Les -s of
Dionysies v .mv. : Bacchusfeesten.
Dioptre m. : V izeerinstrument, diopterlineaal. Kijkspleet. Dioptrie v. : Sterkte
van een lens met een brandpuntsafstand van
1 Meter. Dioptrique v. : Leer van de lenzenstelsels en de lichtbreking. Diorama
m. : Groot beschilderd doek, waarop lichteffecten worden voortgebracht . (f a m . ) Kij k spelletje .
Diorite v. : Dioriet (groensteen). Dioscures m.mv . : Tweelingzonen van Jupiter,
Castor en Pollux. Dipetale : Tweebladig.
Diphasê : Tweephasig. Diphonie v. :
Stuitende ontmoeting van twee klanken.
Diphterie of -rite v. : Diphteritis, brandige keelontsteking.- pharyngienne: Kroep.
- cutanee : Brandige huidziekte. Diphteri(ti )que bv.nw. : Van diphteritis. I m. :
-lijder . Diphteroide : Diphterieachtig.
Dipht (h )ongaison v. : Het tot een tweeklank maken, - worden. Dipht (h )ongue
V. : Tweeklank, vereeniging van twee klinkers , die men in een uitademing uitspreekt
(b .v . ail, eil). Dipht (h )onguer ov .w . :
Tot een tweeklank maken. f se - :- worden. Diploe m. : Mergachtige stof (in platte
beenderen), tafelscheidsel.
Diplomate m. : Staatsman, die de betrekkingen der volken kent. (f ig. ) Handig
20
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onderhandelaar. Heldere kop . Diplomatie
v.: Gedeelte der politiek, dat zich met de
betrekkingen der volkeren en vorsten bezig
houdt. (f ig.) Omzichtigheid. User de -:
Voorzichtig en handig te werk gaan. Diplomatique bv.nw. : 1. Van een diplomaat,
der diplomatie. z. corps 8. (fig.) Etre
charge d'une mission -: Een opdracht
hebben, die veel tact vereischt. Langage -:
Dubbelzinnige t. 2. Betrekking hebbende op
oorkonden. Ecriture texte Zeer nauwkeurig weergegeven tekstuitgave. f v.: Oorkondenleer.. Diplomatiquement bw.: Volgens de gebruiken der diplomatie . (f ig . ) Met
handigheid en tact. Diplomatiste m.: Oorkondenkenner.. Diplame m. : Aanstellings-,
voorrechtsbrief . Diploma, akte; bul (doctor). DiplOme : Van een akte voorzien,
geexamineerd. Dipltimer ov .w . : Van een
akte voorzien .
Diplopie v.: Dubbelzien. Diplopique:
Dubbelziend, scheel. Dipode: Tweevoetig.
Dipsomane m.: Drankzuchtige. Dipsomaniaque : Van drankzucht. Dipsomanie
v. : Drankzucht.
Diptere by .nw . : Tweevleugelig . / m . :
- insect. Gebouw met twee zuilenrijen.
Diptyque m.: Dubbele tafel, om de namen
der consuls of eerste bisschoppen op te
schrijven (Rome). (kunst) Tweeluik.
I. Dire ov .w . : 1 Zeggen, spreken z eonsentir (onov.w. 1) en aussitht 1. 2. Vertellen. Ce dit-on : Naar men zegt. 3. Bevelen. Il ne se Vest pas fait - deux fois: Hij
heeft 't zich geen tweemaal laten zeggen.
4. Zeggen, als zijn meening te kennen geven.
C'est vous n'est-ce pas ? Ik wil maar
zeggen, watblief ? Quand fe te le dis! Geloof
me maar ; ik zeg 't je tochl Si l'on peat -;
pout-on -? Hoe is 't mogelijk ; och kom,
't is ook wat te zeggenl Il y a la un article
ne vous dis que fa : Je vindt daar
een artikel..., van wat ben je me. - son
fait a qn : Iem. vierkant de waarheid zeggen . z. aller 2. A vrai a vrai: Eerlijk
gezegd. Que dis-je ? Erger nog; anders, beter.
C'est dit, voila qui est dit: Afgesproken. Ce
qui est dit, est dit : Eens gezegd, blijft gezegd.
pis que pendre de qn : Veel kwaads vertellen van iem. z. bien (m. 1). Quoi qu'on
dise : Wat men ook zeggen moge. z . comme
(bw. 1). - d'un, puis d'un autre: Telkens
van meening veranderen. Qch me le dit:
Dit moet wel zoo zijn. Je ne vous le fais pas
Ik zeg het je toch ronduit. Je ne vous
l'envoie pas -: Nu zeg ik het je zelf . 5.
Meenen, gelooven, denken. z. caeur 4. On
dirait d'un fou: Men zou denken, dat een
gek dit gedaan heeft. (Et) - que: En te
moeten bedenken dat. (C'est) comme qui
dirait: Als 't ware, om zoo te z. On dirait
du y in: Men zou denken, dat 't wijn is.
Daar
6. Tegenwerpen. Il n'y a pas a
valt niets op af te dingen. A qui le ditesvous ? Wou je mij dat nog vertellen ? zeg
dat wel. z. beau (bv.nw. 1). Il y a bien
-: Er valt heel wat op af te dingen. 7.
Voorlezen, -dragen, -zingen; opzeggen (les).
z. breviaire 1. - la messe : De mis lezen,
Leeren voordragen.
- zeggen. Apprendre a
8. (ln verzen) bezingen. Je dirai les exploits
d'Achille. 9. Verkondigen, beduiden. 10.
Noemen, aanduiden. Charles dit le Teme-
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raire : Karel anders gezegd bijgenaamd de
Stoute. Peter dit Pierre : P . gezegd P . On
lui disait Rose : Zij werd R. genoemd. 11.
(Kunstig) uitdrukken, zeggen. Bien disant:
Welsprekend. L'art de bien - of le bien -:
De kunst van voordragen. Etre sur son
bien
Op zijn praatstoel zitten. 11 ne
croyait pas si bien Hij wist niet dat hij
't zoo bij 't rechte eind had. Que dites-vous?
Wat zegt ge? Watblief ? . z ainsi 1. Ou pour
mieux Of beter nog, laat ik liever zeggen. C'est tout -: Daarmee is alles gezegd.
Et tout sera dit: En daarmee is 't uit.
Qu'est-ce que veut - cela? Wat beduidt dat? Ce n'est pas a - que: Het wil
niet zeggen dat. Ce mot que veut-il -? Wat
beduidt dat woord ? Que veut - en /ran..? Hoe heet in 't Fransch. ..? Je
ne dis pas cela : Dat beweer ik niet. I1 ne
faut pas faire trop cette boutade : Men

moet dit grapje niet te gewichtig opnemen.
12. Aanstaan, een weerklank vinden bij .
Cela me dit qch: Dat staat me aan. Cela
ne me dit rien : Dit staat mij in 't geheel
niet aan, - laat mij koud. z. eceur 3. Cet
ouvrage ne dit Tien a l'imagination: D. w.
spreekt niet tot d. v. 13. (gebiedende
wijs) Dices done: Zeg eens ; boor eens. Tu
viendras, dis? Je zult toch komen, nietwaar ? 14. (recht) Veroordeelen, bevelen.
Dire (se) Elk. zeggen. Tot zich zelven zeggen. Zich noemen. Gezegd
verteld worden. Voorwenden beweren te
zijn. Cela ne se dit pas: Men zegt dat (zoo )
niet, men gebruikt dat woord niet. Il se
dit bien des choses : Er wordt heel wat verteld . Il se dit gentilhomme: Hij geeft zich
uit voor een edelman. J'ai l'honneur de
me -: Ik heb de eer mij te noemen. Ditesvous bien que : Wees er bij u zelven wel van
overtuigd dat.
II. Dire m . : 1. Het gezegde, uitlating, het
zeggen. Au - de : Volgens, naar 't gevoelen
van. 2. Getuigenis. Au - des experts, a d'e.: Volgens schatting der zaakkundigen.
3. (recht) Verklaring, rechtsmiddel. Akte.
Direct (spr. -rekte): 1. Hegel-, lijnrecht.
Train -: Doorgaande trein. 2. Rechtstreeksch, direct, op den man af, juist zoo
gemeend, recht. Ligne -e: Rechte linie.
Heritier -: Erfgenaam in de rechte lijn.
Construction -e : Logische woordschikking.
z. complement 2. Cas -s : Eerste en
vierde naamvallen. Raison -e: Rechte
reden. Style -: Weergave der gesproken
woorden, directe rede. Un regard -: Een
eerlijke blik. Contributions -es: Directe belastingen . Regie gestion -e: Eigen beheer . Action -e : De daad, daden . 3. (nie uw ;
kunst) Direct, zonder fraaiigheden. Un
livre m. : (sport) Rechte stoot.
Direetement : Regelrecht, rechtstreeks.
Directeur m.: 1. Bestuurder, bewindhebber. Referendaris (ministerie). President (der Acadêmie Frangaise ). Hoofd der
school. Hoofdredacteur. - d'un orphelinat:
Weesvader. - de conscience : Biechtvader,
zieleherder. - d' etudes: Hoofd van onderwijs. - de musique: Kapelmeester. 2.
(gesch.) Lid van 't Directoire (179599 ). f bv.nw.: Leidend. Comite - : Bestuur. Ligne -trice z. directrice 2. Plan -:
Richtvlak . Direetif : Leidend.
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Direction v.: 1. Leiding. Prendre la -:
De 1. op zich nemen. 2. Bestuur, beheer,
bewind, directeurschap, directie. 3. Beheer door een curator. 4. Directeursambt.
-mooning, -kantoor. -gebied. 5. Leiding
(geest). d'intention: Handigheid, waardoor men zich zelven wijsmaakt, dat een
laakbare daad Gode behaaglijk kan zijn.
Leiding der ziel. 6. Gedrags-(deconsi):
lijn. Richting. La - donnee a ces travaux:
De richting waarin men die werkzaamheden
geleid heeft. Recevoir des -s : Aanwijzingen
k. 7. Richting. Koers (schip). Stand, houding . Prendre une Een richting inslaan.
Sens de la -: Orienteeringsvermogen. 8.
( n e uw) Stuur,, -inrichting (v. auto ) . Volant
de -: Stuurwiel. Directive v.: (leger)
Legerorder die de hoofdlijnen aangeeft.
(f ig . ) Richtlijn. Direetoire m . : Raad van
bewind. 't Directoire (1795-99). (Ka th.)
Kalender. Direetorat m.: Directeurschap.
Directorial : 1. (gesch.) Van 't Directoire. 2. Van een directeur, - bestuurder.
Direetrice v.: 1. Gedragslijn. 2. Richtlijn
(waarlangs een lijn zich beweegt om een
vlak te doen ontstaan). 3. Bestuurster. 4.
Vliegwiel (roue -). 5. Leischoep. Dirigeabilite v.: Bestuurbaarheid, Dirigeable:
Bestuurbaar . / m. : -bare ballon ; -baar luchtschip. Dirigeant by .nw . : Leidend. Ministre -: M. die de politiek leidt. Les classes -es : De toonaangevende standen. 1 m.:
Machthebher. Leider. Diriger ov.w.: 1.
Besturen, leiden, aan 't hoofd staan van,
aanvoeren. Van hoogerhand gelasten, - regelen. - la conscience: tem. geestelijke
leidsman zijn. l'intention z. direction 5.
(school) Travail dirige: 't Maken van 't
huiswerk onder leiding. Voyage dirige:
(Contract)reis onder leiding. 2. Richten,
sturen ; regelen (verkeer) ; vestigen (aandacht ). On l'a dirige sur B.: Men heeft
hem naar B. overgebracht, - gezonden.
-despouritcn:
Een vervolging instellen tegen . 3. (n i e u w) Richten (bedrijf) .
Economie
Gerichte staat. / se -: Zich
richten, - wenden. (zeev.) Koers zetten.
Dirimant : Te niet doend ; onoverkome. Dirimation v.: Verbreking, tenietdoening. Dirimer ov .w. : Te niet doen.
Disamare v . : (p la n t k ) Dubbele gevleugelde dopvrucht.
Discale m.: Gewichtsverlies. Discaler
onov. w.: Indrogen, in gewicht verliezen.
Discant z. dechant.
Discernable : Onderscheid-, waarneembaar. Diseernement m.: Onderscheiding.
-svermogen, scherpzinnigheid, doorzicht.
L'dge de -: De jaren des onderscheids.
Sans -: Zonder oordeel des onderscheids.
Discerner ov .w . : Onderscheiden , du idelijk zien. (f ig.) Onderscheiden, inzien.
se -: Onderscheiden worden.
Disciple m.: Volgeling, aanhanger. Leerling. Discipel, jongere. -s d'Emmaiis:
Emmausgangers. Disciplinable : Voor tucht
vatbaar, volgzaam. Disciplinaire: De
tucht betreffend. - bevorderend. Peine -:
Straf wegens een vergrijp tegen de orde.
Pouvoir Macht om zekere straffen op te
leggen. / m.: Klassiaan, soldaat van 't
depot van discipline. Leeraar die goed orde
houdt. Diseiplinairement: Volgens de
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voorschriften van tucht. Discipline v.:
1. Geesel. Se Bonner la
Zich geeselen.
2. Tucht, orde. - militaire: Krijgstucht.
z. conseil 6. Compagnie de -: Strafcompagnie . - scolaire : Schooltucht. Faire de
la -: Streng zijn. Sous la -- de : Onder de
plak van. 3. Leiding. La - des mwurs:
Het toezicht op de zeden. 4. Leerregel.
-devi;
Hegel voor het leven. 5. (nieuw)
(Hulp)wetenschap. Discipline : Goed onder tucht staande ; - geschoold. Discipliner ov.w.: Aan tucht gewennen. Gladstrijken (haar). Regelen (stroomloop). la chair: 't Lichaam geeselen. - la volonte:
Den wil leiden.
Discobole m.: Discuswerper.
Discoidal, -eolde: (plantk.) Schijfvormig. Discolors: Tweekleurig, bont.
(plantk.) Waarvan de zijden verschillend gekleurd zijn.
Diseomyeete m.: Schijfzwam.
Diseontinu : Onsamenhangend, nu en dan
afgebroken ; (w i s k . ) niet doorloopend .
Discontinuation v.: Onderbreking, stoornis . Sans -: Onophoudelijk. Discontinuer
ov .w . : Onderbreken , staken . Sans -:
Onophoudelijk / onov .w . : Ophouden .
Discontinuite v. : Onderbreking, gebrek aan
samenhang. Diseonvenance v.: 1. Ongeschikt-, ongepastheid. 2. Tegenstelling;
wanverhouding. - de deux lermes : Onmogelijkheid om twee termen te doen samengaan . Diseonvenir onov .w : 1. Niet passen . 2. Loochenen, ontkennen. Ne pas -:
Toestemmen.
Discophile m.: Grammophoonliefhebber.
Discord by .nw . : Ontstemd. / m.:
(o u d) . Oneenighe id . Discordance v. :
Wanklank, ontstemdheid. (f ig. ) Gebrek
aan overeenstemming. (a ardk.) Uiteenlooping. Discordant : Ontstemd, valsch.
Niet overeenstemmend, - strookend, in
disharmonie. Couleurs -es: Kleuren die
vloeken. Voix -es : Niet samenklinkende
stemmen. Note -e: Wanklank. Diseorde
v.: 1. Tweedracht, twist. 2. La D- : Discordia, de godin der Tweedracht . Pomme de
Twistappel. 3. (sp e 1) Vier heeren.
Discorder onov.w.: Niet stemmen. 't Oneens zijn.
Discotheque v.: Bibliotheek van grammophoonplaten .
Discoureur m.: Praatvaar. Praatjesmaker.. / bv.nw.: Babbelachtig. Diseourir
onov .w . : Praten , „zwaar boomen " . U itweiden. Sans -: Zonder praatjes. Discours m.: 1. Gesprek, onderhoud. Changer
de -: Over iets anders praten. Point de super/his! Geen onnoodige praatjes! 2.
(oud) Verhandeling. Le - sur l'homme:
De V. over den mensch (van Voltaire). 3.
Rede (voering ) , toespraak . - du trOne:
Troonrede.- d'ouverture: Professorale redevoering bij den aanvang der colleges. de reception; - academique : Toespraak gehouden bij de opneming in een geleerd genootschap ; - de Academie Frangaise. 4.
(school) Opstel in den vorm eener rede.
5. Rede, taal, uiting der gedachten. Le /amilier: De dagelijksche taai. Parties du
Rededeelen. Discours-ministre, -programme (mu. onv.) m.: Beginselverklaring. Diseourtois : Onheusch. -ement
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bw. Diseourtoisie v. : Onheuschheid.
Discredit m.: Vermindering van krediet, - waarde. Mistrouwen. Tomber dans
le -: Geminacht worden. Discrediter ov.
w.: In discrediet brengen. Papier -dile:
Papier waarop geen krediet meer wordt
verleend. / se -: Zijn krediet verliezen.
Diseret : 1. Vertrouwd. Pere -: Vertrouwde raadgever van den kloosteroverste.
2. Omzichtig, behoedzaam ; bescheiden
(in 't gebruik); verborgen (ziekte). Zonder overdrijving (stip). Niet in 't oog loopend; sober (toilet). 3. Bescheiden, gesloten, die weet te zwijgen. Geruischloos
(wiel). Faire le -: Voorwenden een geheim
te bewaren. L'dge -: De middelbare leeftijd. Maison -ete: Publiek huis. 4. Gescheiden, niet ineenloopend (pokken); niet samenhangende (grootheid). Discrêtement:
Omzichtig. Bescheiden. Discretion v.:
1. Onderscheidingsvermogen. z. age 1.
2. Omzichtigheid. Avec -: Voorzichtig,
zonder overdrijving. Sans -: Buitensporig.
IT mettre -, y apporler de la -: Bescheiden
te werk gaan. 3. Bescheidenheid. La plus
absolue -: De stipste geheimhouding. 4.
Believen, willekeur. A -: Naar believen;
zooveel -, zooals men wil. Eire a la - de qn:
Van iem. willekeur afhankelijk zijn. Tenir -,
avoir qn a sa - : Met iem. (kunnen) doen wat
men wil. Se rendre a -: Zich op genade of
ongenade overgeven. Se mettre a la - de qn:
Zich geheel naar iem. wil voegen. 5. Onbepaalde inzet. Parier une-: Om iets wedden,
dat de winner mag kiezen. Discretionnaire:
1. Aan 't goeddunken overgelaten. Pouvoir
-: Macht van den rechter om alles te doen,
wat hij noodig acht. 2. (fig.) Onbeperkt.
Discretionnairement : Van zijn recht gebruik makende om te doen wat hij noodig
vindt. Discretoire m.: Kloosterraad. -vergadering. -vergaderzaal.
Discriminant : Onderscheidend. Discrimination v.: (Onder)scheiding. Onderscheidingsvermogen. Discriminatoire : Ondersche idend . Discriminer ov .w . : (Onder )scheiden. Disculpation v.: Rechtvaardiging . Disculper ov .w . : Rechtvaard igen .
/ se -: Zich r., - vrijpleiten. Diseursif :
(wijsb.) In samenhang, niet door intuitie.
(godsd.) Om door redeneering tot God te
komen. Waarin men van 't een op 't ander
springt (stijl) . (w ij s b . ) 2114thode -ive:
Deductieve methode. Discussif z. rèsolutif..
Discussion v.: 1. Overweging. Beraadslaging, bespreking. Cela est sujet a -:
Dat is nog de vraag. Hors de toute -: Onbetwistbaar. 2. Woordenwisseling. Twist.
Il a eu une - avec la pave : Hij heeft de
straat gekust. Discutable: Betwistbaar.
Cela n'est pas -: Dat is zoo helder als glas
(fam.) - niet waard, dat men een woord
er over vuil maakt. Discutailler onov .w. :
Kibbelen. Diseuter ov.w.: 1. Overwegen,
onderzoeken. Bespreken, beraadslagen over.
De aanspraken (van een candidaat) bespreken. Are pas -: Onvoorwaardelijk gehoorzamen. 2. Nagaan, of men de borgen
van een schuldenaar zal aanspreken. / onov .w. : Redetwisten. Beraadslagen. Te rade
gaan met. / se -: Onderzocht enz. worden.
Diseuteur m.: Liefhebber van redetwisten.
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Disert en -ement : Welbespraakt.
Vloeiend.
Disette v.: Gebrek. - aan levensmiddelen.
Armoede (taal); schaarschte. Disetteux:
(oud) Behoeftig.
Diseur m., -euse v.: 1. Hij, zij die
spreekt, vertelt. z . aventure 3. - of faiseur
de bons rnots: Moppentapper. - de riens:
Onbeduidend snapper. - de Brands mots:
Pocher. Beau -: Goed voordrager ; iem.
die maar praat zonder verstand van de zaak
te hebben. (grap) Le beau -: Hij praat
goed, maar hij eet beter. 2. (y olk) Grootspreker. 3. Voordrager, -draagster.
Disgrace (spr. dizg-) v.: 1. Ongenade.
En -: In o. gevallen. 2. (f ig.) Onheil. 3.
Lomp-, onbevalligheid. 4. Lomp-, onheuschheid. Disgracie (spr. dizg-) : 1.
In ongenade gevallen. 2. Misdeeld, stiefmoederlijk bedeeld. Disgracier (spr. dizg-)
ov .w. : Zijn gunst -, genade onttrekken aan.
Disgraeieusement en -eieux (spr. dizg-):
Onaangenaam. Onbevallig, leelijk.
Disjoindre (spr. diz-j-) ov .w . : Scheiden, doen splijten. Afkoppelen. (recht)
Sp litsen (zaken ) . (s t a a t k . ) Afvoeren .
Pronom -joint : Niet met 't werkwoord
verbonden voornaamw.. (m u z . ) Degre -joint:
Niet onmiddellijk volgende interval. / se
- : Vaneengaan, losgaan. Disjoneteur
(spr. diz-j-) m.: Stroomafbreker, uitschakelaar. Disjonctif (spr. diz-j-) : Scheidend.
Proposition -ice: Zin, waarvan de deelen
door een scheidend voegw. verbonden zijn.
Disjonetion (spr. diz-j-) v.: Scheiding;
1 los gaan. (recht) Splitsing (zaak).
(staatk.) Afvoering (van amendement).
Dislocation (spr. diz-l-) v.: Ontwrichting, verstuiking. 't Lenigmaken. Verdeeling (rijk). Ontbinding (troepen, stoet).
Verdeeling over de standplaatsen (leger).
Vrijmaking van 't budget van 't moederland (kolonie). (a ardk.) Verschuiving. de terrain : Terre inbreuk . (m il. ) Effectuer
sa -: Ontbonden worden. Disloquer (spr.
diz-l-) ov .w.: Uit de voegen doen geraken.
Ontwrichten. Lenig maken. Doen uiteenvallen (rijk). Ontbinden (troepen). Verdeelen over de standplaatsen (leger). Vrijmaken van 't budget. / se -: Wijken. Losgaan, uit zijn verband gaan. Zich ontwrichten. Uiteenvallen.
Dispache v.: (recht) Averijberekening.
Scheidsgerecht daarbij. Dispaeheur m.:
Averijbeoordeelaar.
Disparaitre onov .w . : Verdwijnen . Heen gaan. Onzichtbaar worden. Zich schuilhouden. Disparate bv.nw.: Strijdig, onvereenigbaar. Schreeuwend (kleur). / v.
(soms m. ):1. Strijdigheid, wanverhouding.
Faire - avec : Een schrille tegenstelling
vormen met. Avec -: Ongelijk. 2. Dwaasheid. Disparite v.: Uiteenloopend karakter, groote ongelijkheid. Disparition v.: 1.
Verdwijning. - legate : (Verklaring van)
vermoedelijk overlijden. 2. (fig.) Het verscheiden . Disparu m.: Ontslapene .Vermiste .
Dispendieusement en -dieux : Kostbaar.. Dispensaire m.: Armen-, wijkapotheek en geneeskundige behandeling ; zittingslokaal, consultatiebureau (geneesheer);
ms) Kookpolikliniek. Receptenboek. (soms)
boek. Laboratorium van een apotheek.

617

Dispensateur-Dissection

Dispensateur m.: Uitdeeler, -reiker. Dispensatif : Vrijstellend. Dispensation v.:
Uitdeeling, -reiking, verdeeling. Artsenijbereiding. Dispense v.:dispensatie. Vergunning, verlof. Overbbodigheid . z. fige 1. - de resider, - de residence:
Vrijstelling om op de plaats to wonen, waar
men een ambt bekleedt. Dispense m.:
Vrijgestelde (van dienst ) . Dispenser ov .w . :
1. Vrijstellen ontslaan van, vrijstelling
geven. Je vous dispense de revenir: Je kunt
wel ophoepelen. -se de timbrage : Frankeering bij abonnement. 2. Verdeelen, uitreiken. 3. (Geneesmiddelen) bereiden. / se
Niet behoeven (te), zoo vrij zijn niet
(te). Uitgereikt worden.
Dispermatique, -sperme : Tweezadig.
Disperser ov .w . : Verspreiden , -strooien ,
uiteenjagen. Ontleden (licht). - son esprit : Zijn krachten aan allerlei studie versnipperen . - son cceur : Verschillende dingen of menschen gelijktijdig beminnen . une
bibliolheque: Een b. in veiling -, onder den
hamer brengen. / se -: Uiteengaan. Verstrooid Verdeeld worden (aandacht).
Onder den hamer gaan. Dispersif : Verstrooid, -ings-. Kreurschiftend. Dispersion v . : Verstrooiing , -spreiding . Verspreide toestand, uiteenvalling. Verspreiding na (openbaren) verkoop. Kleurschifting. - de l'esprit; - de soi: Versnippering
van concentratie; - van zijn persoonlijkheid.
Disponibilite v.: 1. Beschikbaarheid.
Avoir la - de: Beschikken over. 2. Tijde]ijke buiten dienststelling, nonactiviteit.
Trailement de -: Wachtgeld. 3. (m i 1.)
Beschikbaar gedeelte (-s effectives). 4.
-s: Beschikbare
zichtbare gelden of
voorraden. Disponible : 1. Beschikbaar.
2. Nonactief ; ter beschikking. 3. (handel)
Zichtbaar, loco. / m.: Beschikbare voorraad. En -: Direct leverbaar.
Dispos : Flink, vaardig, monter. Disposant m.: (recht) Beschikker ; erflater.
Disposer ov .w . : 1. Plaatsen , schikken
Inrichten, gereedmaken. Verdeelen (tijd).
2. Voorbereiden. Overhalen, aansporen.
Je ne me sens pas bien dispose : Ik heb geen
lust in werken ; ik ben niet wel ; - niet in
stemming. Je suis bien dispose pour lui, dispose en sa faveur: Ik ben hem wel genegen . Le marche est bien dispose : De markt
is willig. tine vie pareille le dispose a Comber
malade : Zoo 'n leven maakt hem vatbaar
om ziek te worden. Je suis dispose a le Mire:
Ik ben geneigd -, van plan 't te doen. /
onov .w . : 1. (m e t de) Beschikken over .
Wegschenken, verkoopen. d'un emploi:
Een ambt te vergeven hebben. Disposez de
moi : Ge kunt over mij beschikken. Vous
pouvez Ge kunt wel gaan. 2. Beslissen, beschikken. z. Dieu 1. 3. (met sur).
Een wissel afgeven op. / se -: Gereedgemaakt worden. Zich gereedmaken (tot).
Gerangschikt worden. Zich plaatsen.
Dispositif m.: 1. Beschikking, de eigenlijke tekst (wet, bevel, vonnis). - de Careme: Vastenwet. 2. (bij verg.) Inrichting, toestel. Disposition v.:1 Inrichting,
schikking, plaatsing, verdeeling, toestand.
Verdeeling (van de stof ). - des lieux:
Plaatselijke gesteldheid. Etoffe a -s: Stof
met verschillend patroon voor de onder-
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deelen. 2. Lichaams-, geestestoestand, zin,
trek, neiging, stemming. - d'esprit;
Geestes-; gemoedstoestand. Etre
en (bonne)- pour, - de : Rechten lust hebben
om. En bonne -: In welstand. Il profita
de cafe Hij maakte van die stemming
gebruik. Avoir des -s favorables pour qn:
Iem. wel genegen zijn. Il a de la - a s'enrhumer: Hij wordt licht verkouden. Se metire en - de : Zich gereedmaken om.
(beurs) Bonnes -s: Willigheid. 3. Aanleg, geschiktheid. 4. (fig.) Bepaling, beschikking, voorschrift . 5. Beschikking,
voorbereiding. Faire ses Toebereidselen maken. 6. Beschikking (over). Il n'a
pas la - de lui-meme: Hij is zich zelven
geen meester. A la -: Op wachtgeld. 7.
(ha nde 1) Aanwijzing der beschikking. 8.
Teekening , patroon . 9. (m u z . ) Ligging
(van muziekstuk ).
Disproportion v.: Onevenredigheid,
wanverhouding, ongelijkheid. Disproportionne : Onevenredig, ongelijk. Disproportionnel: Onevenredig met (een hoeveelheid ) . Disproportionner ov .w . : Ongelijk maken, slecht bij elk. doen passen.
Disputable : (o u d) Betwistbaar . Disputailler onov .w . : Over kleinigheden kibbelen , harrewarren. Disputailleur m.: Napleiter, zeurkous. Disputation (oud) =-Dispute v.: . Redestrijd over een geleerd
onderwerp. Oefening daarin. Mettre une
chaire a la z. concours 4. - de mots:
Gevit. Il est hors de -: 't Is buiten kijf. 2.
Woordenwisseling. 3. Hevige strijd, twist.
Disputer onov.w.: 1. Redetwisten, een
geleerden strijd voeren. z. aiguille 1. 2.
Twisten, strijden (over). Kijven. z. ehape
1. 1 ov .w . : Betwisten , bestrijden , twisten
orn. Le - a: Wedijveren met. Mon temps
est fort -e: Iedereen wil beslag op mijn tijd
leggen. Election disputee: Verkiezing waarvan de uitslag onzeker is. - le terrain a qn:
(Den vijand) den grond voet voor voet betwisten ; (f ig. ) zijn meening krachtig handhaven tegen iem. (fa m.) qn : Tem. het
land doen krijgen. / se -: Elk. betwisten,
wedijveren om (iets) te krijgen. Twisten.
Gestreden worden om (prijs). Disputeur
m. en bv.nw.: Twistziek (mensch). Kibbelaar.. Zeurig.
Disqualification v . en -fier ov .w . :
(Het) van de wedstrijden uitsluiten. (f am.)
(Het) voor ongeschikt verklaren.
Disque m.: 1. Werpschijf, discus. 2.
Schijf (zon, bloem, blad). Groote stip
(als merkteeken). Eenklappige schelp.
Boironde schelphelft. Verrekijkerglas. Fleur
de -: Schijfbloem. 3. Signaalschijf (spoorwegen). Siffler au -: Fluiten, of de weg
vrij is; (f ig.) geld vragen; 't hof maken.
tournant: Draaischijf. 4. (plat) Geld-.
stuk. 5. (Grammophoon)plaat. 6. Waarschuwingsbord. Disque-signal (my . -ssignaux) m.: Signaalschijf. Disqueur m.:
Signaalschijfwachter.
Disquisition v . : (o u d) Onderzoek . Disruptif : Losbarstend. Disruption v.: Losbarsting. Dissatisfaction v.: Misnoegen.
Disseeteur m.: Ontleder. Dissection v.:
1. Lijkopening, ontleding. Table de -:
Snijtafel. 2. (fig.) Nauwkeurig onderzoek
(ziel), psychologische analyse.
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Dissemblable : Verschillend , ongelij ksoortig. (godsd.) Les -s : De Arianen.
-ment bw. Dissemblance v.: Ongelijksoortig-, verscheidenheid, verschil. Dissemblant: Zonder gelijkenis. Niet op elk.
gelijkend.
Dissemination v.: Verspreiding, verstrooiing (zaad, leer, troepen). Disseminement m.: 't Verstrooid zijn. Disseminer
ov .w. : Verspreiden, verstrooien. I se -:
Verspreid worden. Dissension v. : Verdeeldheld, tweespalt. -s civiles : Burgertwisten.
Dissentiment m.: Verschil van gevoelen.
Dissequer ov.w.: Ontleden, (een lijk)
openen . (f ig . ) Doorgronden, uitpluizen
(boek, leer, hart). Dissequeur m.: Ontleder. (f ig.) Psycholoog.
Dissertateur m.: Langdradig redeneerder. Dissertation v.: 1. (Geleerde) verhandeling. 2. Opstel (in de hoogste klassen ). Disserter onov.w.: Een geleerde
verhandeling -, (s c h o o 1) een opstel schrijven, een vertoog houden. Uitweiden.
Dissidence v.: Scheuring ; afscheiding.
Etre en - avec: Twist hebben met. Dissident: Afgescheiden, andersdenkend. I m.:
Afgescheidene; Gereformeerde A of B
(Nederl.); Dissenter (Engel.). Uit de partij
getredene.
Dissimilaire : Ongelijksoortig, -slachtig. Dissimilarite v.: Ongelijksoortigheid . Dissimilation v . en -ler ov .w . :
(Het) ongelijk(soortig) maken. (taalk.)
(Het) veranderen van een klank, omdat
dezelfde klank in de nabijheid wordt gehoord (b.v. quenouille voor quelouille) .
I se -: Ongelijk worden. (taa lk.) Door
dissimilatie overgaan (in). Dissimilitude
v . : (t a a 1 k . ) Verscheidenheid . rhetorische
tegenstelling. Dissimulateur m.: Veinzer.
Dissimulation v.: 1. Geveinsdheid. User
de -: Veinzen. 2. Geen aangifte doen van.
Les -s : De verzwegen winsten of inkomsten .
Dissimule: Geveinsd, verborgen. Homme
- : Veinzer . Dissimuler ov .w . : 1 . Verbergen, verhelen. Geen aangifte doen van. Il
dissimule les offenses : Hij doet, alsof hij de
beleedigingen niet merkt. 2. Ontveinzen.
I onov.w.: Veinzen. I se -: Zich verbergen . Verborgen blijven. Zich ontveinzen,
niet voor zich zelven willen bekennen.
Dissipateur m. en by .nw.: Verkwister.
-end. Dissipation v.:1. Verkwisting, -spilling. 2. Verstrooidheid. 3. Verstrooiing,
uitspanning . Losbandigheid. 4. Verdamping; verdrijving. Dissipe : Losbandig;
los en schitterend (leven). Verstrooid. Die
zijn tijd yerbeuzelt, zonder ernst. I m.:
Zwierbol . Dissiper ov .w . : 1. Uiteen- ,
verdrijven , verstrooien , -spreiden . (f ig . )
Doen overgaan, verjagen. - l'orage: Het
onweer verdrijven ; (f ig.) den storm bezweren. 2. Verspillen, -kwisten. 3. Verstrooien. Met vermaken doorbrengen. Van
ernstig werk afhouden. 4. Uit den weg
ruimen (misverstand). ! se -: Verstrooid
worden. Uiteen-, overgaan, wegtrekken.
Zich verstrooiing verschafien. Vergaan,
-vliegen, verdwijnen. Verkwist -. Lichtzinnig worden.
Hissociable : Ontmengbaar. Dissociation v. : 't Treden uit scheik. binding.
( f ig . ) Ontbinding ; - der begrippen . Disso-
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Bier ov.w.: Uit scheik. binding doen treden, ontbinden. (f ig. ) Ontbinden. I se -:
Uit elk. gaan.
Dissolu: Losbandig, liederlijk. Dissolubilite v.: Oplosbaar-, verbreekbaarheid.
Dissoluble : Oplosbaar. (f i g.) Opzegbaar. Ontbindbaar. Dissolute m.: Oploss ing . Dissolutif : (o u d) Oplossend. (fig. )
Die de eenheid van den Staat bedreigen.
Dissolution v.: 1. Oplossing. Ontbinding
(lichaam, Kamer, huwelijk, maatschappij).
Uiteenvalling (rijk). Tomber en -: Tot o.
overgaan. 2. Losbandig-, liederlijkheid.
3. Solutie (voor bandpunctuur). Dissolvant
bv. nw. en m.: Oplossend -, ontbindend -;
vermagerend (middel). Ontzenuwend, deprimeerend. Celle affaire est un - pour la
France : Deze zaak dreigt Frankrijk to
doen uiteenvallen. L'effet - de cette sociele:
De ontzenuwende invloed van dat gezelschap .
Dissonance v .: Wanklank , valsch accoord.
- d'idees : Tegenstelling v. d. Dissonant :
Kwalijk luidend. Valsch klinkend (accoord).
Dissoner onov.w.: Een wanklank vormen.
Dissoudre ov .w . : Oplossen . Ontbinden
(huwelijk, staat, Kamer, lichaam). Faire
- du sucre: Suiker oplossen. / se -: Zich
oplossen, uiteengaan, -vallen, ontbonden
worden . Dissuader ov .w . : Ontraden , afbrengen van. Dissuasion v.: Afrading,
't uit 't hoofd praten.
Dissyllabe by .nw. en m.: Tweelettergrepig (woord; vers) = dissyllabique.
Dissymetrie v.: Ongelijkheid (der helften) .
Dissymetrique : Ongelijk.
Distance v . : 1. (p la a is ) Afstand , tusschenruimte . (f ig .) Verschil. De - en -:
Op zekere afstanden van elk. Prendre les
-s : Afstand nemen (troepen). A - enHere! Neemt afstand! - des voies: Railwijdte . (f i g .) Rapprocher les -s : Het
onderscheid in stand wegnemen. 2. (tijd)
Tusschentijd, tijdruimte. Verschil (leeftijd). Termijn. Distance m.: (sport) Uitges loten paard . Distancement m . : (s port)
Uitsluiting . Distaneer ov .w . : 1. Achter
zich laten. Se laisser -: Achterblijven. 2.
(f ig . ) Inhalen . Distant : Verwijderd . (fig. )
Koel, afgemeten; die zich niet geeft.
Distendre ov.w.: Spannen, sterk uitrekken. Distension v.: Uitrekking, spanning. - gastrique: Maaguitzetting.
Distillateur m.: Brander, likeurstoker.
Distillation v.: Overhaling, stoking. Distillaat. Gaz de -: Gas door overhaling
verkregen. Distillatoire : Dat tot distilleeren dient. Die vocht afscheidt (plant).
Distiller ov .w . : 1. Doordruppelen . 2.
(f ig. ) Uitstorten. Halen uit (kwaad). 3.
Overhalen. Branden, stoken. 4. Voortbrengen. - l'ennui; - le sommeil . Vervelend -; slaperig maken. / onov.w.: Afdruppelen. I se -: Gedistilleerd -. Bereid
worden. Distillerie v.: Stokerij ; branderij ;
distilleerderij (petroleum).
Distinct (spr.. -tin): 1. Verschillend,
onderscheiden. Apart. 2. Duidelijk, waarneem-, verstaanbaar. Klaar, helder. -ement (spr.. -tinkt-) bw. Distinctif (spr..
-tinkt-) : Kenmerkend. Distinction (spr..
-Links-) v . : 1. Onderscheid, -ing. Afdeeling.
La - du bien et du mal : De kennis van 't goed
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en 't kwaad. 2. Onderscheid, verschil. Sans
- de personne : Zonder aanzien des persoons .
Faire une logique : Doen zien, dat iets
twee beteekenissen heeft. - des classes:
Standsverschil. 3. Onderscheiding, verdienste . De - : Verdienstelijk ; aanzienlijk.
4. Voornaam-, gedistingeerdheid. Un air
de -: Een voornaam uiterlijk. Avoir de la
Fijn beschaafde manieren h. 5. Onderscheidings-, eereteeken. Distinctive v.:
(m i 1. ) Onderscheidingsteeken . Distingue:
Voortreffelijk, uitnemend. Voornaam, deftig. Welgemanierd. Verschillend. Ma consideration -e : Mijn bijzondere hoogachting. / m.: Groot glas bier. Distinguer ov.
w.: 1. Onderscheiden. Verdeelen. Doen
herkennen. - uitblinken. 2. Met onderscheiding behandelen, de voorkeur geven
aan. 3. Onderscheiden, niet verwarren. Ne
pas savoir - sa main droite de sa main gauche: Geen A voor een B kennen. 4. Duidelijk

zien, - onderkennen. / onov.w.: Een onderscheid maken. Spitsvondigheden zoeken.
I se -: Zichtbaar worden. Zich onderscheiden . Uitmunten. Distinguo (spr. -gho ;
mu. onv.) m.: Het onderscheidingen maken
in een bewijsvoering (het eene erkennen,
het andere loochenen). Des -: Haarklooverijen .
Distique m.: Tweeregelig vers, koppelvers, distichon. I b y .nw.: (plantk.) Afwisselend in twee rijen. Distomatose v.:
Egelwormziekte. Distomatose: Door egelwormziekte aangetast. Distome m.: Egelworm. - hepatique: Leverbot.
Distordre ov .w . : (o u d ) Verwringen .
Distors: (o ud ) Scheef . Distorsion v . :
(geneesk.) Verwringnig. Vervorming (v.
h. electr.. veld, v. h. geluid ) . Verdraaiing
(fotobeeld).
Distraction v.: 1. Scheiding, splitsing.
Onttrekking aan 't gebruik (geld) ; verduistering. - des depens : Afscheiding der kosten. - d'une cause, - de juridiction: Onttrekking van een zaak aan een rechtscollege. 2. Verstrooiing, afleiding, verzetje.
3. Verstrooid-, onachtzaamheid. Il a eu
une H i j is er met zijn gedachten niet bij
geweest . Distraire ov .w . (z . -traction):
1 Afzonderen, -scheiden. Verkeerd gebruiken . Ontnemen, onttrekken. Verduisteren . 2. Afbrengen van (plan). 3. Afleiden
(van 't werk), verstrooien. 4. Afleiding
verschaffen. / se -: Zich ontspanning verschaffen. Verstrooid worden. Uit 't hoofd
zetten. Distrait: Verstrooid, onoplettend;
dwalend (oog). D' une oreille -e: Met een
half oor. -ement bw.
Distribuable: Ver-, uitdeelbaar. Voor
dividenduitkeering beschikbaar. Te bestellen . Distribuer ov .w. : Ver-, uit-, afdeelen. (drukk.) (De letters van afgedrukt zetsel) weer in de letterkas plaatsen,
distribueeren. Uitreiken (prijs). Uitkeeren
(dividend). Bestellen (brieven). Verdeelen
(rollen); (iem. zijn rol) toewijzen. (kunst)
Juist verdeelen, plaatsen, aanbrengen.
Un appartement bien -bue : Een woning,
waarvan de kamers goed in elk. loopen. un proces : Een rechter opdragen rapport
over een zaak uit to brengen. l'eau et le
gaz: W. en g. leveren. / se -: Zich verdeelen, - verspreiden. Verdeeld worden.
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Distributeur m.: 1. Uitdeeler, verspreider.. Besteller. 2. Regulator, verdeeler;
voedingspijp (aan machine).- de la vapeur:
Stoomregulator. 3. - automatique (soms
-euse v.): Automaat. d'essence : Benzinepomp . 4. Vonkverdeeler (auto). Distributif : Uit-, verdeelend. La justice -;
equite -ive; De gerechtig-; de billijkheid,
die voor ieder in 't bijzonder zorgt, - die
straft of beloont. Nombre -: Verdeelingsgetal. Distribution v.: 1. Uit-, verdeeling, uitreiking. (drukk.) Herplaatsing
in de letterkas (van de letters van afgedrukt
zetsel), distributie. Bestelling, bezorging
(brief)). La premiere -: De eerste bestelling.
- de la piece: Rolverdeeling; bezetting. de l'eau: Waterlevering, -voorziening.
-delavpur:
Stoomreguleering. Mettre en
Uitgeven. Tableau de - (de force) :
Schakelbord. 2. (kunst) Juiste verdeeling,
- schikking; inrichting (huis). Distributivement: leder het hem toekomende gevend.
Distributriee v.: Uitdeelster.
District (spr. -trikt' , -trik) m.: Rechtsgeb ied . District .
Dit m.: 1 . Gezegde. -s et redits : Praatjes.
z. dedit 1. 2. Bewijsstuk. 3. Berijmd verhaaltj e , „sproke " . / b y .nw . z. dire.
Dithyrambe m.: 1. Bacchus-zang. 2.
Geestdriftig gedicht. (fig.) Lofzang. Dithyrambique : Van een dithyrambe. (fig.)
Geestdriftig, bezield. Vol geestdriftige loftuitingen. Overdreven.
Dito bw.: Eveneens, als voren, eender.
Diton m.: (muz.) Interval van twee
tonen.
Dittographie v.: Verschrijving waarbij
men een deel van den eenen regel op den
anderen herhaalt.
Diurese v.: (geneesk.) Ruime urineafscheiding. Diuretique by .nw. en m. :
Urineafdrijvend (middel).
Diurnal m.: Gebedenboek voor dagelijksch gebruik (zonder de metten) . Diurnale
v . : (gra p ) Krant. Diurne bv.nw. : 1 . Des
daags zichtbaar, - vliegend, dag-, 2. Dagelijksch. Les actes -s : (soort) Dagblad (der
Rom.). 3. Van 24 uur. Cercle Dagcirkel tster). / m.: Dagroofvogel. Dagvlinder.
Diva v.: Beroemde zangeres.
Divagant : Raaskallend. Divagateur:
Afdwalend. Divagation v.: 1. Rondzwerven (mensch, dier). 2. Afdwaling van de
hoofdzaak. 3. Geraaskal. 4. Stroombedafwijking. 5. (zeev.) 't Drijven (mijn).
Divaguer onov .w . : 1. Rondzwerven . 2.
Afdwalen. 3. Raaskallen. 4. Afwijken van
(stroombed).
Divan m.: 1. Raadzaal (in 't Oosten).
Ministerraad. De Porte. 2. Ontvangsalon.
3. Canapé zonder rug. 4. Register. 5. Verzameling gedichtjes.
Dive v.: Godin. La - Bouteille: De wijn.
Divergence v.: 1. Het uiteenloopen. 2.
(f ig.) Verschil, strijdigheid . Divergent:
1. Uiteenloopend . (s t e lk ) Serie -e:
Reeks wier som met het aantal termen onbepaald toeneemt, divergeerende r. 2. Afwijkend, verschillend . Diverger onov .w . :
Uiteenloopen. Afwijken.
Divers : 1. Afwisselend. Wispelturig. 2.
(steeds m y .) Verschillend, anders. Faits
-: Allerlei (in een krant). Fail
Ge-
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mengd bericht. 3. (steeds m y .; voor
het zelfst. nw.) Verscheidene, velerlei.
I m.: Masson et -: M. cum Buis. -ement:
Verschillend, anders. Diversicolore : Met
verschillende kleuren. Diversification : Afwisseling. 't Afwisselend maken. Diversifier ov .w . : Afwisselen , verscheidenheid
brengen in. / se -: Verschillend worden.
Diversion v.: 1. (mil.) Aanval om den
vijand of te leiden. 2. (geneesk.) Afleiding van een ziekte op een andere plek. 3.
Afleiding. Faire -: De aandacht afleiden.
Faire - a: Verzetten, afleiding bezorgen
(aan). Diversite v.: Verscheidenheid, afwisseling. Diverticule m.: (ontleedk.)
Hol aanhangsel. Waterafloopje. Divertir
ov.w.: 1. Afbrengen, onttrekken (aan).
Verduisteren. 2. Afleiden (van). 3. Afleiding verschaffen. verstrooien. / se -: Zich
vermaken. - de: Zich vroolijk maken over.
Divertissant: Kostelijk, vermakelijk. Divertissement m.: 1. Onttrekking. Ontvreemding, verduistering. 2. Afleiding,
tijdkorting. 3. Vermaak, genoegens. 4.
Zang en dans aan het eind der acten, die
naar een klucht zweemen maar 't niet zijn.
Licht muziekstukje.
Divette v.: Beroemde caló-chantantzangeres.
Dividende m . : 1. (w is k . ) Deelta I . 2.
(h andel) Winstaandeel . 3. Uitkeering
(faillissement).
Divi-divi m.: Divi-divi (plant).
Divin bv.nw.: 1. Goddelijk. Les personnes -es : De Drieeenheid. Service -:
Godsdienstoefening. 2. Heerlijk, voortreffelijk, hemelsch, - goed, - schoon. Aanbiddelijk . / m.: Het goddelijke. Divinateur
bv.nw.: Waarzeggend, van de wichelarij.
/ m. z. devin 1. Divination v.: 1. Waarzegkunde, wichelarij. 2. Vooruitziende
geest, hooger inzicht. Par une sorte de -:
Als had men bovennatuurlijke gaven. Divinatoire : Van de waarzeggerij (art -). z.
baguette 1. Divinement : 1. Goddelijk,
op -e wijze, door e- kracht. 2. Uitmuntend,
verrukkelijk. Divinisation v.: Vergoddelijking. Diviniser ov .w.: Als een god vereeren . (f ig. ) Verafgoden. Divinite v . : 1.
Goddelijke aard, - karakter. 2. La -: De
Godheid, Goo. 3. Godheid (der veelgodendienaren), god. (fig.) Afgod, godheid. 4.
Aangebedene.
Divis m.: Deeling. Par -: Deelsgewijs.
Posseder par -: Gezamenlijk b., zoo dat
ieder een deel is toegewezen. Divise z.
devise. Divisement : Afzonderlijk. Diviser
ov .w . : 1. Ver- . of-. indeelen . 2. (w is k . )
Deelen. - en deux : Halveeren. 3. Scheiden.
Afbreken (woord). 4. (fig.) Oneenig -,
verdeeld maken. Ville divisee sur elle-méme:
Inwendig verdeelde stad. Divisez pour regner: Verdeel en heersch. / se -: Zich verdeelen. Verdeeld -. Oneenig worden. Diviseur m. : 1. (w is k . ) Deeler. . Commun -:
Gemeene -. - premier : Ondeelbare factor.
2. Zaaier van verdeeldheid. / bv.nw.: Deelend. Systeme -: Systeem van vuilafvoer,
waarbij vaste en vloeibare stollen worden
gescheiden. Divisibilite v.: Deelbaarheid.
Divisible : (Ver)deelbaar. Divisif : Verdeelend. Scheidend (verband).
Division v.: 1. (Ver)deeling, in-. - du
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travail: Verdeeling van arbeid . 2. (w i s k . )

Deeling, het deelen. (ontleedk.) Deeling.
A l' Hat de -: In fijn verdeelden toestand.
3. Deelstreepje (thermometer ) . (drukk.)
Deel-, afbrekingsteeken. 4. Afdeeling, gedeelte. Chef de -: Afdeelingschef (aan een
ministerie). 5. Afdeeling, parallelklasse.
Klasse. 6. Divisie, legerafdeeling. General
de -: Luitenant-generaal. 7. Divisie,
bataillonafdeeling. 8. Divisie, vlootafdeeling. 9. Gedeelte van 't land, dat door
een hoofdofficier (- militaire) of vice-admiraal (- maritime) bestuurd wordt. 10.
(f i g. ) Verdeeldheid. Scrutin -, vote par -:
Hoofdelijke stemming. La - des pouvoirs:
De scheiding der (staats)machten. Mettre
la - dans : Verdeeldheid zaaien onder. Divisionnaire by .nw . : Monnaie -: Pasmunt .
Un general - of un -: 'n Luitenant-generaal. Inspecteur -: Districts-inspecteur.
Un professeur - of an -: 'n Leeraar van
een parallelklasse.
Divorce m.: 1. Echtscheiding. 2. Oneenigheid. Kloof, breuk. Faire un - avec:
Afzien van. Divorce m., -e v.: Gescheiden man. - vrouw. Divorcer onov.w.:
Wettig scheiden. (fig.) Breken met, vaarwelzeggen.
Divulgation v.: Ruchtbaarmaking, verspreiding . Divulguer ov .w . : Ruchtbaar
maken. Loslaten (geheim). / se -: Ruchtbaar worden. Divulsion v.: Afscheuring,
breuk.
Dix telw.: 1. Tien. Cela peut se dire en
- lignes : Dat is in een paar regels te zeggen. (spot) Quand nous serous a -, nous
ferons une croix : Het schijnt, dat men u
steeds hetzelfde herhalen -, verbieden moet.
2. Tiende. La journee du - aoilt: De tiende
Augustus (1792). / m.: Een tien (kaartspel ) . De tiende dag. z . conseil 6. Dix-cors
z. cor 1. Dix-huit telw.: 1. Achttien.
Format in- -, in-18: In 18°. 2. Achttiende.
I m.: - dag. Sur son -: Keurig. Dix -huit Verne telw.: Achttiende. / m.: Achttiende
deel. (grap) Kievit. / v.: Reeks van 8
kaarten, die 18 punten telt,. Dix-huitfemement: In de 18e plaats. Dixiême telw.:
Tiende. J'y serai moi -: 1k zal er de tiende
man zijn. 1 m.: Tiende deel. / v.: (muz.)
Decime. Laagste klas. Dixikmement: In
de tiende plaats. Dix-milliême telw. en
m.: Tienduizendste (deel). Dix-milligramme m.: Tiende milligram. Dix-neuf
telw.: 1. Negentien. 2. -de. / m.: De dag. Dix-neuviême telw.: Negentiende.
/ m.: - deel. Dix-neuviemement: In
de 19e plaats. Dix-sept telw.: 1. Zeventien. 2. -de. / m.: De - dag. Dix-septieme
telw.: Zeventiende. / m.: De - dag. I v.:
Reeks van 7 kaarten, die 17 punten doet.
Dix-septiemement: In de 17e plaats.
Dizain m.: 1. Tienregelig vers. 2. Pak
met tien spellen kaarten. Dizaine v.: 1.
Tiental. Une - de mille: Een tienduizendtal. 2. Rij van 10 kralen van een rozenkrans, „tientje". Tiende kraal. Dizainier
z. dizenier. Dizeau m.: Hoop schooven
(soms 10) . Dizenier m . : (o u d) Onderwijkmeester..
Djinn (spr.. dji-ne) m., -ah v.: Booze
geest (Arabieren).
Do m.: 1. (muz.) Do, ut, C. 2. z. dodo.
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Docile: 1. Leerzaam. 2. VoIg-, gehoorzaam. - a: Die den inspraak -, 't voorbeeld
volgt van. -ment bw. Docilite v.: Leerzaam-. Gehoorzaamheid.
Doeimasie v.: 1. Toetsing (erts, alliage) ,
kwantitatieve analyse. 2. (g eneesk.) Proef
om te zien of 't kind heeft geademd. Doeimastique: Op kwantitatieve analyse betrekking hebbend.Docimologie v.: Studie der
examenresultaten.
Dock m.: 1. Dok. - de carenage : Droogdok. 2. Pakhuis, entrepot. Loskade. Groot
magazijn. Veempakhuis. Dock-entrepot
(me. -s--s) m.: Entrepotdok. Docker
onov.w.: In 't chili gaan, dokken. / m. ---Dockeur m.: Dokwerker, havenarbeider.
Doete : Geleerd . (s p o t) Pedant . -ment
bw. Docteur m.: 1. Geleerde. Prediker.
-s de la loi: Schriftgeleerden (der Joden).
-s de l'Eglise: Kerkleera ars . z. angelique
1. Le - seraphique: Sint Bonaventura . Le
- sublil: Duns Scot. Le - admirable:
Roger Bacon. 2. Doctor. Etre rep -:
Doctor worden, promoveeren. - in utroque
jure : - in de beide (burgerlijk en geestelijk)
rechten. 3. (gra p ) Knappe kop. Ce n'est
pas un -: Hij heeft 't buskruit niet uitgevonden. - en stratageme: Vindingrijke
kop in 't bedenken van listen. 4. Geneesheer, dokter, heelkundige. Doeteur-medecin (mu. -s- -s) m.: Doctor in de geneeskunde . Doetissime : (gr a p ) Zeer geleerd . Doctoral : 1. Van een doctor. Le
bonnet -: De doctorsmuts. 2. Deftig, van
gezag. -ement : Op schoolmeesterachtige
wijze. Doetorat m.: Doctorswaardigheid.
-graad . - d'Universile: -, alleen voor vreemdelingen, die daardoor nog geen rechten in
Frankrijk krijgen. Passer son (examen de)
-, prendre son -: Tot doctor promoveeren.
Doetoresse v.: 1. Vrouwelijke doctor. 2.
Geleerde vrouw.
Doctrinaire bv.nw.: 1. Zich streng aan
de theorie houdend. 2. (Pere) -: Lid van
de orde der Peres de la doctrine chretienne .
/ m.: Aanhanger van een liberalisme, dat
streng aan zekere principes vasthoudt.
L' eco le -: De school daarvan. Doctrinal
bv.nw.: Waarin een leer wordt uiteengezet,
theoretisch. / m.: (letterk.) Leerboek.
--ement: Op geleerde wijze. Doctrinarisme m.: Stelsel van hen die zich uitsluitend aan de theorie houden. Doctrine
v.: 1. (oud) Wetenschap. 2. (th,ans )
Leer; geloofs-, zedeleer; leerstelsel. Leerstuk . Peres de la - chretienne: Geestelijk
genootschap (1592), dat 't yolk godsdienstonderwijs gaf. Freres de la - chretienne:
Vereeniging van leeken (1680), die gratis
lager onderwijs en godsdienstonderwijs gaven. - de vie : Levensleer.
Document m.: Bewijsstuk, oorkonde,
bescheiden. - humain : Aan de waarneming van 't leven ontleend voorval, - karakter . Doeumentaire bv.nw.: Die de
waarde van een bewijsstuk heeft. Door
bewijsstukken gestaafd; met documenten
(wissel). (f ig. ) Pijnlijk nauwgezet. Naar 't
leven opgenomen, cultuur (film)) .1 m .: Film -,
werk -, boek naar het leven of naar wetenschappelijke gegevens bewerkt. Documentation v. en -er ov .w. : (Het) door bewijsstukken staven. / se -: Zich van b. voor-
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zien. -mente : Van bewijsstukken voorzien;
belezen.
Dodeeacorde: (mu z . ) Twaalftonig (zangstelsel ) . Dodeeaedre m. : Twaalfvlak.
Dodecagonal: Twaalfhoekig. Met -e basis.
Dodeeagone m.: Twaalfhoek. Dodeeagyne:
Twaalfwijvig. Dodeeandre : Twaalfhelmig,
-mannig. Dodeeandrie v.: Twaalfmannigen. Dodecanese m.: De Twaalf Eilanden,
de Dodekanesus. Dodecantheon m.: Afgodskruid. Dodeeastyle m.: Gebouw met
12 kolommen.
Dodelinement m.: Gewieg, heen en
weer beweging. - de la téte: Geknikkebol.
Dodeliner onov. en ov .w .: Been en weer
wiegelen ; knikkebollen (- la tete). Dodinage m . : Wiegeling. Dodiner ov .w . :
(o u d ) Zachtjes wiegen . (f ig . ) Vertroetelen .
I se -: Zich koesteren; - te goed doen.
Dodinette v.: Wiegeling. Faire-: Wiegen.
Dodo m . : 1. (k in d ) Slaap. Bed. Faire
-: Slapen, „slaapjes doen". -, l' enf ant ,
do : Slaap, kindje, slaap. Etre dans son -:
In zijn bedje zijn. 2. (d i er k.) Dodaars,
dodo.
Dodofe m . : (f a m . ) Doll .
Dodu : Mollig, vleezig, poezelig.
Dogaresse v.: Vrouw van den doge.
Dogat m.: Waardigheid van doge.
Dog -cart (s pr . dogue-kar) m.: Dogkar,
open jachtwagentje.
Doge m.: Doge, verkozen hertog. Dogesse z. dogaresse.
Dogmatique bv.nw.: 1. Leerstellig. 2.
Die eenige stellingen aanhangt. 3. Ton -:
Stellige toon. / m.: Wijsgeer, die bepaalde
leerstellingen aanhangt. / v.: Godsdienstleer, welke de leerstellingen behandelt,
geloofsleer. -ment: 1. Leerstellig. 2.
Op stellige wijze. Dogmatiser onov.w.:
1. Over de grondleerstellingen redeneeren.
2. Op beslisten toon spreken. Den geleerde
uithangen. Dogmatiseur m.: Iem. die
over alles een stellig oordeel velt. Dogmatisme m.: Leerstelligheid. Dogmatiste m.: Aanhanger van leerstelligheid.
Dogme m.: 1. Leerstelling, -stuk. 2.
Geloofsleer.
Dogre m.: Doggerboot, vischpink.
Dogue m.: 1. Doghond. Grand -:
Buldog. Petit -: Mopshond. 2. (fig.)
Bullebak. D'une humeur de -: Knorrig,
brommerig. 3. (zeev.) - d'amure: Halsklamp. Doguer ov .w . : Stooten . Doguin
m . : Mops. / bv.nw.: Mopsachtig .
Doigt (spr. doi) m.: 1. Vinger, teen;
klauw. 2. Vinger. Le petit -: De pink. de pied: Teen. Mettre les quatre -s et le
ponce: Met alle vingers toetasten. Unis
comme les (deux) -s de la main: Innig
verbonden, 't volmaakt eens zijnde. Ne
faire ceuvre de ses dix -s : Geen steek uitvoeren. Calculer -, compter sur ses -s: Op
zijn vingers natellen. z . bague 1. en feu 1.
Tirer au - mouille: Loten, door uit de
toegestoken vingers, waarvan er een nat
is, een nit te kiezen. J'en mettrais mon au feu : Ik zou er wet op zweren. Se lecher
les -s : Zich de vingers aflikken ; (f ig.)
iets heel lekker vinden. A leche -s : Zeer
weinig, - spaarzaam. Se mordre les -s:
Spijt -, berouw hebben; ongeduldig wachten. Se brdler les -s: Zich de vingers
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branden. Donner sur les -s a: Op de vingers tikken. Avoir eu -, recevoir sur les -s :
Bestraft worden. (gra p) Mon petit - me
le dit: Ik zie 't aan je gezicht. Se mettre -,
se fourrer le - dans 1' ceil (jusqu'au coude,
jusqu 'el la trente-sixieme phalange) : Een

bok (met horens) schieten. z. ecorce 1.
Mettre le - sur: Juist vinden, - aan-

raken, - treffen wat men zoekt. z. dessus
vz. Mettre le - sur la plaie: Den vinger
op de wonde plek leggen. Faire toucher du
-, au -: Tastbaar maken. I/ touche le
danger (du bout) du -: Hij is zeer dicht
nabij 't gevaar. Montrer qn au -: Iem. met
den vinger nawijzen, iem. aan de verachting blootstellen. Montrer du -: Aanwijzen. Au - et a l' ceil: Stipt, precies, op
zijn wenken. Mener -, conduire au - et a
l' ceil: Narijden. Je ne remuerais pas le
petit - pour cela : Ik zou er geen y in voor
verroeren. Avoir les -s delies , avoir de
bons -s: Handig zijn ; (muz.) een goede
techniek hebben. Avoir des -s de fee:
Tooveren kunnen. Le bout du -: De vingertop (z. bout 1). Lever -, porter qch sur le
bout du -, - au bout du -: lets gemakkelijk
optillen. L' Aurore aux -s de rose : De rozenvingerige Eos, de dageraad. - annulaire:
Ringvinger. z. Dieu 1. Il y a id dessous le
- d'un mauvais demon : Daarbij is de duivel
in 't spel. Si on lui donne un -, it en prend
quatre : Geeft men hem een vinger, dan
neemt hij de geheele hand. (p la t) Arriver les -s dans le nez: Op zijn sokken er
komen. 3. Vingerdikte, -breed. z. deux 2.
Avoir un -, deux -s de rouge: Dik geverfd
zijn. Un - de y in : Een teugje, klein slokje
w. z. eour 2. 4. Duim, twaalfde deel van
zonne- of maanbreedte. 5. Invallende tand
(aan rad ) . Doigte (spr. doite) m . : (mu z . )
V ingerzetting . Aanslag (f ig.) Vaardig-,
handigheid. Tact. Doigter (spr . doite) ov.
w.: (muz.) Uitvoeren met juiste vingerzetting. De v. aangeven bij. (soms) Aanslaan. / m. z. doigtê. Doigtier (spr . doitie)
m.: 1. Vinger-, duimeling. Koperen vingerhoed. 2. Vingerhoedskruid.
Doire v.: La - Baltee: De Dora Baltea.
La - Ripaire: De Dora Riparia.
Doisil m.: Luchtgat (in vat). Zwikje.
Doit m.: Debetzijde. - et avoir : Debet
en credit. z. ook devoir (ov.w. 3 ).
Doite v.: Dikte (garen). Doitee v.:
Draad (dikte) model .
Dol m.: 1. Bedrog. - negatif : - door
verzwijging van ware feiten. - positif :
- door mededeeling van onware feiten.
Entache de - : Bedrieglijk. 2. Groote
trom.
Dolage m.: Het afschaven, - disselen.
Dolee (spr. dollche) bw . : (m u z . ) Zacht .
Doleissimo (spr..dollehi-) bar.: (mu z . ) Zeer
zacht.
Dolêance v.: Klacht, bezwaar. z. eahier
2. Conter -, presenter ses -s : Zijn beklag
doen. Dolemment en -lent: 1. Klagend.
2. Ongesteld, onlekker. 3. (gesch.) Waarop een vloek rust. I m.: Klager.
Doler ov .w . : Afschaven , bedisselen .
Dolie (spr . -ik) m.: Slingerboon.
Dolieho . . . (spr . -ko-) : (in samenst.) Lang. .. Dolichocephale (spr . -kosse-) : Langschedelig. Doliehopode (spr.
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-ko-): Langbeenig. Doliebotis (spr. -kotiss) m.: Pampahaas.
Doliman m.: Turksch overkleed.
Dolique m.: Slingerboon.
Dolium (spr . -omm) m.: Ton (schelp).
Dollar m.: Munt van f 1.80, dollar.
Le pays des -s : De Ver. St. van NoordAmerika .
Dolman m.: Korte jas met tressen.
Linnen jas met staande kraag.
Dolmen (spr . -menn) m.: Hunebed.
Dolmenique by . nw.: Hunebedachtig, van
een hunebed.
Doloir m.: Schaafijzer. Doloire v.:
Dissel. Roerstok.
DolomMe, -medê m.: Jachtspin.
Dolomie, -mite v.: Bitterspaath. Rots
van calcium- en magnesiumcarbonaat. Dolomitique : Alpes -s : Dolomieten.
Dolorifique : Pijnverwekkend.
Dolosif, -ivement : (recht) Bedrieglijk.
Dom (spr . don) m.: Dom (titel der Benedictijnen ; v. Portug. adel).
Domaine m.: 1. Goed, bezitting. - de
l' etat ,-national: Staatsdomein. z . couronne
3. 2. Les -s: Het domeinbestuur. 3. Groote
bezitting aan landerijen. Les ---s nationaux
: De nationale domeinen, die adel en geestelijkheid waren ontnomen (le Revol.).
4. Eigendomsrecht . 5. (f ig . ) Gebied,
rijk. Tomber dans le - public: Algemeen
eigendom -; (f ig. ) gemeengoed worden.
Cela n'est pas de mon -: Dat hoort niet
tot mijn vak. Domanial: Van een domein.
Biens -aux: Domeingoederen. Domanialiser ov. w.: Tot domein maken. Domanialitó v . : Domeinopbrengst. Karakter van
een domein. Domanier m. : Domeinbeambte.
Dome m.: 1. Koepel. - de feuillage,
- de verdure: Bladerdak. 2. Hoofdkerk,
dom (in Italie). 3. Kapdeksel, gek. - de
vapeur: Stoomdom.
Domestication v.: Temming. Domes ticite v.: 1. Dienstbaarheid. 2. De dienstboden. 3. Tamheid. A l' etat de -: In
tammen staat. Domestique by .nw.: 1.
Huiselijk, van 't huis of 't gezin. Dieux -s :
Huisgoden, penaten. Dans le sein de leurs
dieux -s: Bij hun famine. Vol -: D. door
een der huisgenooten. Crise -: Dienstbodennood. 2. Innerlijk, in de ziel. Guerre
-: Zielestrijd. Guerres -s: Burgeroorlogen.
3. Tam, mak. Animaux -s: Huisdieren.
4. Van een bediende. I m. : 1 . Huisgenooten,
familie. Het inwendige van een huis. 2.
(vroeger) Huisgenoot, iem. die tot 't gevolg behoort. Louis XIV comptait parmi ses
-s les plus grands seigneurs . 3. (thans)
Bediende, dienstbode. 4. De bedienden.
Domestiquement : Als bediende. Domes tiquer ov .w . : Tot een huisdier maken. / se
-: - worden.
Domicile m.: 1 . (Wettelijke) woonplaats.
Elablir son -: Zich vestigen. - d'origine:
Woonplaats der ouders. - politique : W.
waar men zijn burgerrechten uitoefent. au: Gekozen verblijf. - de secours : Gemeente die tot ondersteuning verplicht is.
Changement de -: Verhuizing. Elire -:
Domicilie kiezen; zich metterwoon vestigen. Billet a -: Gedomicilieerde wissel,
w. waarvan de betaalplaats is aangewezen.
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Franco a -: Franco huffs. 2. Woning.
assistance a
Secours
Onderstand voor
de Secourus a
Huiszittende armen. On
porte a -: De boodschappen worden thuis
bezorgd. Prise a Afhaling. Remise a -:
Thuisbezorging. Sans -: Zonder vaste
woonplaats. Inviolabilite du -: Onschendbaarheid der woning. Violation de -:

Huisvredebreuk. Domieiliaire: Van de
woning. Visite -: Huiszoeking. Banque
- d'un emprunt: Bank van uitgifte eener
leening (waar dus de rechtshandelingen
moeten geschieden). Domiciliataire m.:
Hij bij wien een wissel betaalbaar is gesteld.
Domiciliation v.: Aanwijzing van de
betaalbaarstelling . Domieilier ov .w : Vestigen . De betaling (van een wissel) aanwijzen op . Billet -iè: Gedomicilieerde wissel.
/ se Zich vestigen. Animal -lie: D. dat
steeds in een bepaalde streek to vinden is.
Dominance v.: Overheersching. Dominant : (Over )heerschend ; (in samenst.)
hoofd- . (fig. ) Onweerstaanbaar. . Seigneur
Grondheer. Vogelle -e : Klinker van
een tweeklank, waarop het accent valt.
Note -e of Dominante v.: 1. Kwint, vijfde
toon. 2. De meest in 't oog vallende karaktertrek. 3. z. voyelle dominante. Dominateur m. en bv.nw.: (Over,
)heerscher,
-schend. Heerschzuchtig. Domination v.:
1. Heerschappij, gezag. Esprit de -:
Heerschzucht. 2. Engelen van de eerste
orde . Dominer onov .w . : 1. Heerschen -,
gebieden
bevelen over. 2. De overhand
hebben over. 3. Uitsteken
zich uitstrekken boven alles, - de omgeving. J ov .w . :
1. Over-, beheerschen. Beteugelen (hartstocht ). In zijn macht houden. 2. Uitsteken
boven, bestrijken. / se -: Zich zelven beheerschen .
Domingue m.: Saint -: Sint-Domingo.
Dominicain m., -e v.: 1 . Dominikaner
monnik, predikheer. D. non. 2. m. en
bv.nw.: Bewoner van -. Uit Sint-Domingo.
Dominica' bv.nw.: 1. Van den Heer.
L'Oraison -e: Het Onze Vader. Jour -:
Dag des Heeren. 2. Van den Zondag.
Timbre - Zondagpostzegel (in Belgiä ).
Lettre -e: Zondagsletter. / m.: Avondmaalsdoek. -sluier. Dominicale v.: Zondagspredikatie. -letter. Dominiquin (Le):
11 Domenichino (schilder uit de school van.
Bologna ). Domino m.: 1. Wijde kapmantel voor gemaskerd bal. Gemaskerde
met domino. 2. Wintermantel (geestelijke).
3. Dominospel. -steen. Faire -: Den laatsten steen aanzetten, winnen. --culotte:
Steen waarmee men blijft zitten. 4. Zwarte
pruim. 5. Bont prentje. Dominoterie v.:
Bont prentje. Fabricage daarvan. Dominotier m.: 1. Fabrikant van bonte prentjes.
2. (bij verg.) Dominospeler.
Domitien m.: Domitianus.
Dommage m.: 1. Schade, nadeel, verlies . Porter - a : Schade doen lijden. - rend
sage: Door schade wordt men wijs. -s (et)
interets : Schaden en interesten, schadevergoeding . 2. lets onaangenaams. C'est
(grand) -: Het -, dat is (erg) jammer.
Ce n'est pas -: 't Is maar goed ook. Dommageable: Schadelijk, nadeelig. (recht)
Die schade doet. -ment bw. Dommagesinterets z. dommage 1.
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Domptable (spr. dont-): Tembaar.
Domptage (spr. dont-) m.: Het temmen.
Dompter (spr. don t-) ov .w . : 1. Temmen .
2. Onderwerpen, overwinnen ; bedwingen.
les villes, - les remports ; Steden b. f se
Zich beheerschen. Dompteur (spr.
dont-) m . : D ierentemmer . (fi g . ) Bedwinger . Dompte-venin (spr . dont-) m.: 1.
Engbloem. 2. (v o lk) Zijdeplant. Dompture (spr. dont-) z. -age.
Don m. : 1. Gift, schenking. Faire (un)
de -: Schenken. manuel : Geschenk
uit de hand. (han de 1) Sac a -: Emballage gratis. 2. Gave, aanleg, talent. (spot)
Avoir le - de clêplaire: Er in uitmunten
om te mishagen. Avoir le - des larmes:
Zoo dikwijls kunnen huilen, als men wil.
Avoir le - des langues : De gave der rede
bezitten (bij de Apostelen); gemakkelijk
vreemde talen leeren. Le - de la parole:
Redenaarstalent, de gave des woords.
4. Geschenk, gift. - gratuit, (soms) - gracieux : Vrijwillige gift, die de geestelijkheid
den koning gal; (f ig.) gift. 4. Offer. 5.
Gave, eigenschap . Les -s de la nature:
Natuurlijke gaven, begaafdheden; de voortbrengselen van den bodem. Les -s de Ceres;
- de Bacchus; - de Pomone; - de Flore : Het
koren; de wijn; de vruchten ; de bloemen.
Les --s de la terre : De vruchten van den
bodem. Les -s de la fortune: De rijkdom.
6. Heer, Don (eeretitel in Spanje). (f ig.)
Juan : Vrouwenverleider, zoeker van
liefdesavonturen . - Quicho (t) te : Man die wil
doorgaan voor een kampioen der verdrukten . Dona, donna (spr . do-nya) v.: Dona
(titel der vrouwen van hoogen adel).
Donaee v.: Zaagschelp. - des canards:
Zaagje.
Donacie v.: Rietkever.
Donataire m. : Begiftigde. (door v erwarr ing) Gever (vooral schilderij). Donatem. m.: Gever, schenker, begiftiger.
Donation v.: Gift, schenking. - entre
vifs: onder levenden.
Donax m.: 1. Riet. 2. Zaagschelp.
Done voegw : 1 . Dus , derha lve bijgevolg.
2. Toch. Qu'est-ce
qu'avez-vous -?
Wat is er toch? 3. Voyez
Zie toch eens.
z. aller 5. Et allez
En vooruit maar!
Et moi
En ik dan. / tusschenw.: 1.
Wel. Natuurlijk. Tu connais ses
Il en changera, -I Je kent zijn smaak...
Wel, dan moet hij Bien maar veranderenl
2. En... ook. Ivrogne et joueur... El
paresseux, 'n Zuiper en een speler...
En lui ook (nog) .
Dondon v.: (p la t) Dikke tante.
Donjon m. Slot-, vestingtoren. Wachttorentje. Paviljoentje (dak ) . (z e e v.) Centrale
gevechtstoren. Donjonne : Met torentjes.
Don Juan z. don 6. Donjuanesque:
Als van een lichtzinnig vrouwenverleider.
Donnant bv.nw. : Vrijgevig, gut. -,
donnant: Gelijk oversteken, niets voor niets.
Donne v.: 1. Het geven, de gift (kaarten).
Qui mat donne perd sa Vergeven is verspeeld. A qui la -? Wie moet geven? 2.
z. doria.Donnè m.: Invalide, die door een
abdij wordt onderhouden. Donnêe v.: 1.
Koopje. C'est une -: Het is te geef. 2.
(w is k . ) Gegeven , - grootheid . 3. Grondslag, gegeven.

631

Donner-Donneur

I. Donner ov .w . : 1 . (Weg )geven , schenken . Uithuwelijken (- en mariage). Bieden,
geven. (spot) On lui en -era: We zullen
hem zien komen. On vows a deja donne:
Hoepel maar op. C'est (marche) donne:
Het is to geef. z. bride en beau (bv.nw. 1.;
met jeu). Il -erait sa chemise: Hij zou zijn
laatsten cent weggeven. - et retenir ne
vaut: Eenmaal gegeven, blijft gegeven.
z. bceuf 1 en eonge (1 en 3). - audience:
Audientie verleenen. La - belle z. beau
(by .nw . 1 ) . Je -erais beaucoup pour que cela
ne flit pas arrive : Ik zou er ik weet niet wat
voor overhebben dat 't n . g. w. On ne donne
rien pour rien : Voor wat, hoort wat. - une
grace : Een gunst verleenen. - la vie, - le
jour et: Het leven schenken aan. - une
signature : Teekenen. - ses conclusions:
Conclusie nemen. - le bonjour; - le bonsoir:
Goeden dag -; - avond wenschen. - les
balles -, le mulet -, les manteaux a garder
a qn : Iem. voor den gek houden. - du
Monseigneur -; de l'Altesse a qn: Iem. M.
-; Hoogheid noemen, - betitelen. Un jour
donne a Dieu: Een aan God gewijde dag.
z. diable 1 en ehien 1. - acces sur: Uitkomen op. - vue, - jour sur: Uitzien op.
Een vonnis vellen. z. comitdie-unaret: 2
en ehasse 6. - une bataille: Slag leveren.
2. Opofferen. - son temps a: Zijn tijd
besteden, - gebruiken voor . 3. Veroorzaken,
aandoen, inboezemen. - a qn une maladie:
Een ziekte op iem. overbrengen. - la mort:
Den dood veroorzaken, - na zich sleepen;
dooden, den dood op 't lijf jagen. - la
fievre: Koortsig maken. - le goat de l' etude
: Lust tot studie inboezemen. z. branle 1.
- son attention a : Zijn aandacht wijden aan .
4. Voort-, opbrengen. Publiceeren (boek).
- des fruits : Vrucht dragen. Son travail
ne lui donne pas de quoi vivre : Zijn werk
helpt hem niet aan den kost. 5. Toeschrijven. On lui -erait 30 ans: Men zou denken,
dat hij 30 is. On lui donne une grande fortune: Men denkt dat hij zeer rijk is. On lui
donne ce crime : Men schrijft hem die misdaad toe. - tout l'honneur: Alle eer toekennen
6. Leveren, bezorgen. - des preuves:
Bewijzen geven, - un cautionnement:
Borgtocht stellen. - de l'argent a intrest:
Geld op intrest uitleenen. - ses raisons:
Zijne redenen uiteenzetten. - de l'appetit:
Hongerig maken. - du plaisir: Genoegen
verschaffen. - du poids a: Gewicht bijzetten aan. 7. Geven, toebrengen (slag,
schop, enz.). - un coup de rabot a : Even
afschaven (z. coup 4). 8. Voorschrijven,
opgeven. Zetten (z. cent telw. 1.). - un
pensum : Strafwerk opgeven.- jour ; - heure:
Een dag -; een uur bepalen. 9. Toedienen.
- le bapteme a: Den doop toedienen.
a: Verzorgen. 10. Geven -, houden
-seoin
voor. - qn pour intelligent: Iem. voor knap
verslijten. 11. en - a qn: Iem. iets wijsmaken. On lui en donnera: We zullen hem
zien aankomen.
H. Donner onov .w . : 1. Geven . z . boire
1. - a entendre: Te kennen geven. - a
rire : Stof tot lachen geven. - a reflechir,
- a penser: Stof tot nadenken geven. Cela
donne a penser : Daar zit wat achter. z.
doigt. 2. Qui donne tot, donne deux fois:
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Wie snel helpt, helpt dubbel. On donne a
celui qui a: Geld zoekt geld. 2. Komen,
geraken, vallen, stooten. (met a) - au
but: 't Doel raken. - a l'harmonie des vers:
Waarde hechten aan de h. d. v. - a la
ate: Op de kust aanzeilen. (met contre) contre: Stooten tegen, - op. - du pied contre
: Schoppen tegen. - de la tete contre le
mur: Met 't hoofd tegen den muur loopen.
(met dans) - dans: Vallen, vervallen in.
Donner -, se jeter tete baissee dans z. baisser
(ov .w .1.). - dans le piege, - le panneau, - la
baie (z. dedans): In den val loopen. Je ne
donne pas dans la belle nature : Ze kunnen
mij niet „nemen" met hun m. n. - dans
le ridicule : Zich belachelijk maken. - dans le
vice ; - le jeu ; - le luxe: Tot ondeugd -; 't spel -;
weelde vervallen, zich aan - overgeven. Il
donne dans les peintres : Nu gaat ie ook al
met schilders om. - dans une flotte : Onder
een vloot verzeild raken. - dans un port:
Een haven binnenloopen. - dans le sens de
qn : 't Met iem. eens zijn. - dans un travers:
Behept zijn met een gebrek. - dans les
yeux: In 't gezicht schijnen (zon). (f ig.) dans l' cal a: Verblinden. - dans les voiles:
In de zeilen blazen. La porte donne dans le
jardin: D. d. geeft toegang tot den tuin. dans les plaisirs : Druk pret maken. (met
de; z . ook 4 ) - du nez en terre : Met 't gelaat
voorover vallen. Ne savoir oil - de la tele:
Ten einde raad zijn. - de sa personne: Zelf
Oink meedoen. (met sur) - sur: Uitzien
op, uitkomen op; aanrijden tegen. - sur
un recit : Op een rif stooten. - sur un plat:
Flunk toetasten van een schotel. z. doigt
2 en nez 2. - sur les nerfs: Zenuwachtig
maken.
3. Schijnen (zon, maan). 4. La cavalerie
n'a pas donne: De k. is niet in 't vuur geweest, heeft niet aangevallen. - du cor:
Op den horen blazen. Faire - les cuivres:
De koperen instrumenten laten invallen.
- de la voix: Blaffen. 5. Goed gedijen. Le
travail donne: 't Werk is loonend. La vigne
n'a pas donne : De wijngaard heeft niet veel
opgebracht. Le brochet donne: Er zit veel
snoek . O. (kunst) Indruk =ken, „'t
doen". Le monument ne donnerait rien en
bronze.

III. Donner (se) : 1. Zich (over)geven.
Elk. geven. - de la peine: Moeite doen. la main: Elk. de hand reiken; (f ig.) de
handen ineenslaan. - du mouvement: Beweging nemen. - du bon temps: Een lustig
leventje leiden. Il s'en est donne (de la
bonne facon): Hij heeft het er eens (flunk)
van genomen, hij heeft zijn hart opgehaald,
- de bloemetjes buiten gezet. - la mort:
Zelfmoord plegen. z. eceur 6. - l'air gai:
Een vroolijk gelaat zetten. 2. se - a: Zich
wijden -, - overgeven aan ; - aansluiten bii .
z. corps 1. Elle s'est donnee a lui : Zij heeft
zich geheel aan hem gegeven. 3. se -:
Geleverd worden (slag). Opgevoerd worden
(tooneelstuk). 4. se - pour : Willen doorgaan voor. se - coname: Zich aanmelden
als. 5. se - qeh : Zich iets geven, - aanschaffen. - toeschrijven. - la comedic: Zich
onthalen op 't schouwspel van de belachelijke zijde der menschen.
Donneur m.: 1. Geyer. - d'eau benite
(de cour): Iem. die kwistig is met frame
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Don Quicho (t)tisme-Dos

beloften. - d' acquit : Kwitantiegever, kwiteerende . - d' aval : Avalist, -gever. -de
sang : Geyer bij b1oedtransfusie. - d'ordre:
Trekker (wissel) ; lastgever (koop). - au
livre : Bookmaker. - a la grosse : Bodemerijgever. 2. Tegenwedder . / b y .nw . : Gul .
Don Quicho (t) tisme m.: Don-Quichotterie, zucht om door te gaan voor een kampioen der verdrukten.
Dont : 1. Wiens, van wien, waarvan,
wier. - acte : Waarvan akte, 2. Waarop,
-over, -mede. Ce -: Datgene waarvan,
- waarover. 3. (handel): Vente de valeurs
a 86, - un franc: Verkoop van effecten op
termijn tegen 86 O/, waarvan 1 franc premie
wordt betaald, als de koop wordt vernietigd.
Donte v.: Buik (instrument).
Donzelle v.: Deern, juffertje.
Doper ov.w. en -ing (spr. -in) m.:
(sport) (Het) aanzetten (van een paard)
met verboden kunstmiddelen.
IDorade v.:1. Goudmakreel. - de la Chine:
Goudvisch . 2. (bij verg. ) z. daurade . Do radille v.: Streepvaren. Dorage m.: Het
vergulden. - bestrijken met eierdooier . Dore :
1. Verguld. - comme un calice: Stijf van 't
goud. - sur tranche : Verguld op snee. Langue
-e:Fluweelen tong. Mots -s : Lieve woordjes. A vieille mule, frein -: Oude vrouwen dirken zich 't meest op. z. eeinture 1.
Le siecle -, l'tige -: De gulden eeuw. La
jeunesse -e: De rijke jongelieden ; (gesch. )
-, die in 1794 de Thermidoristen steunden
en tegen de Conventie en het Directoire
samenspanden. Vers -s : Gulden spreuken
(van Pythagoras). La Legende -e : De
Geschiedenis der Heiligen (door Jacopone
de Varazze). 2. Goudgeel (halm). Bruin
(boter), - gebakken (brood), gebraden
(vleesch). Geelrood (straal), gulden. Blond
-: Goudblond. Poisson -: Zonnevisch.
Soupe -e: Met saffraan geel gemaakte s.
3. Verguld, met geld. / m.: Verguldsel.
Doree v. : 1 . Sneetje brood met boter of jam.
2. Gele mest. 3. Zonnevisch. Dorelle v.:
(plantk.) Goudhaar.
Dorenavant : Voortaan, in 't vervolg.
Dorer ov .w . : 1. Vergulden . - a froid:
Een blinddruk aanbrengen op. - au feu:
In 't vuur vergulden. - la pilule: De pit
vergulden. - les fers de qn : Iem. slaafschen toestand verbergen. 2. Met eierdooier
geel maken. Harpuizen (schip). Doen rijpen (oogst). / se -: Verguld -. Geel -.
Bruin (boter) worden. Doreur m.: Verguider. - sur cuir : Ledervergulder.
D 'ores z. or bw.
Doride v . : Doris (Grieksche landstreek).
Dorien : Dorisch. Dorier. Dorisch dialect.
Dorine v.: 1. (plantk.) Goudveil. 2.
(n a a m) Doortje.
Dorique bv.nw.: Dorisch. L'ordre
-of
le -: De Dorische bouswstijl. / m.:
Rijtje pilaren. Dorisch dialect.
Doris (spr. -iss) m.: Platboomvaartuig,
-sloepje (1 of 2 man ), poon.
Dorloter ov .w . : Koesteren , vertroetelen .
/ se - : Zich verwennen. Dorlotine v.:
Ruststoel, chaise longue.
Dormailler onov .w . : Dutten . Dormant
bv.nw.: Slapend. z. belle (v. 1). 2. Stil,
onbeweeglijk; stilstaand (water); vast (brug
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raam). C 'est une eau -e : Hij heeft ze achter
de mouw. Manceuvres -es : Staand wantLigne -e: Fleur. Torpille -e: Onderzee.
sche mijn. I m.: Middeltafelstuk. Kozijnstijl. Liggend beeld (op graf). (zeev.) Luie
part . Les sept -s: De zevenslapers. Dormeur
m . : (Lang )slaper . I bv.nw.: -end. Dor meuse v. : (Lang )slaapster. Slaapstoel,
chaise longue. Reisrijtuig . Oorknop . (v o 1 k )
Somnambule, „slaapster". Dormir onov.
w.: 1. Slapen. - comme un lair, - une marmotte , - un sourd, - une souche : Zeer vast -,
als een marmot slapen. - comme un sabot,
- une toupie: Zwaar snorken.-sur les deux
oreilles : Rustig slapen ; (f ig. ) in zekerheid
meenen te zijn. - a poings fermes: Slapen
als een roos. - son compte: Uitslapen. tout eveille: Suffen. Conte -, histoire a debout: Onmogelijk verhaal (z. debout ) .
Ne - que d'un veil: Onrustig slapen, wantrouwen koesteren. - en lievre, - en gendarme:
Een hazeslaapje doen. Il n'en dart pas: Hij
kan er niet van slapen. Qui dart dine:
Wanneer men slaapt, voelt men den hanger
niet. - d'un pro/0nd sommeil: In diepen
slaap gedompeld zijn. Le bien -, la fortune
vient en dormant : Men wordt soms zonder
moeite rijk. z. chat 2. (ram.) - un bon
somme: Een flunk dutje doen. 2. Rusten.
Werkeloos blijven. C'est un homme qui ne
dort pas : Dat is een man, die altijd bij de
pinken is. - sur sa tdche: Over zijn werk in
slaap vallen. 3. Stilstaan, onbewegelijk
zijn. Haar bladeren en bloemen sluiten
(plant). Cet arbre dart : De sappen van dien
boom werken niet. Laisser -: Laten rusten (zaak); niet toepassen (wet); renteloos
laten liggen (geld). - dans l'oubli: In
vergetelheid geraakt zijn. Il n'est pire eau
que l'eau qui dart : Stille waters hebben
diepe gronden. / m.: Het slapen, slaap.
Dormitif m . : Slaapmiddel . / bv.nw.:
Slaapwekkend . Dormition v . : (K a t h . )
Laatste slaap van Maria, waarbij haar
ten Hemelopneming plaats had. Dormoir
m.: Beschaduwde rustplaats.
Doroir m.: Verguldkwastje. Kwastje
voor eiwit op gebak.
Doronic m.: (plantk.) Duizelkruiti.
Dorothee v.: Dorothea.
Dorsal : Van den rug, rugge-. Nageoire
-e : Rugvin. Face -e : Rugzijde. Le grand
(muscle) -: De breede rugspier. Dorsale
v.: Rugvin.
Dorsibranche : Met kieuwen op den rug.
Dortoir m.: Slaapzaal.
Dorure v.: 1'. Het vergulden. Ouvrier en
-: Vergulder. 2. Verguldsel. Couvert de
-s: Met vergulde versiersels (kleed). 3.
(Bestrijking met) eierdooier.
Doryphore , -ora m.: (gesch.) Lansdrager. Lansbladkever. Coloradokever. Dya phore : Door coloradokevers aangetast.
Dos m.: 1. (mensch of dier) Rug.
Cheveux dans le -: Hangende h. (f ig.)
Avoir le - au feu, le venire a table : Goed
voer en een warmen stal hebben. Avoir sur
le -: Aanhebben. Il n'a rien a se mettre
sur le -: Hij heeft geen (fatsoenlijke) kleeren. Mettre tout sur son -: Alles aan zijn
lijf hangen. Montrer le -: Aan den haal gaan.
Tourner le -: Zich omdraaien; den rug keeren ; (fig.) aan den haal gaan; zijn hielen
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Dosable -Double
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lichten . Tourner le - a: Den rug toedraaien ;

gime -, biens -aux: Huwelijkscontract,

(f ig . ) niet willen zien , niet willen gaan naar.

waarbij geen gemeenschap van goederen
wordt bedongen. Assurance -e: Uitzetverzekering. Epouse -e: Vrouw die buiten
gemeenschap van goederen gehuwd is.
Dotalite v. : Voorwaarde van niet-gemeenschap van goederen. Pays de -: Land waar
die voorwaarde heerscht. Dotation v.: 1.
Jaargeld (vorstin-weduwe, prins). 2. Jaarwedde (Kamerlid). 3. Grondkapitaal eener
instelling. Onderhoudskosten, -fonds. Rijkstoelage . - de la couronne: Kroonbezittingen. Doter ov .w . : 1. Een bruidschat -, uitzet (non) geven aan. Een grondkapitaal
geven aan (stichting). 2. Een jaarlijksche
toelage geven aan. (fig.) Begiftigen. Une
personne richement dotee par la nature : Een
van nature rijk begaafd mensch. / se -:
Zich voorzien.
Douaire m.: Weduwgift, lijftocht. Jaargeld (vorstin-weduwe). Douairier m.:
Kind, dat de erfenis des vaders weigert.
Douairiere v.: 1. Weduwe, die een lijftocht heeft. 2. Weduwe -, oude dame van
aanzienlijken huize.
Douaisien : Bewoner van -. Uit Douai.
Douanage m. : Aanhechting van een
douanestempel. Douane v. : Beheer der
in- en uitvoerrechten. Douanekantoor. beambten. -rechten. Agent des -s: Douanebeambten -. Agent -, commissionnaire en
-( s) : Grensexpediteur. . Douaner ov .w . :
Met een looden stempel voorzien. Douanier
m . : Douanebeambte . / bv .nw . : Douane-,
tot-. Union -iere : Tolverbond. Barriere -iere:
Tolgrens. Tarifs -s : Tarieven der in- en
uitvoerrechten. Guerre -iere : Tarievenoorlog.
Douar m.: Arabisch tentendorp. Stam.
Doublage m .: Verdubbeling. - van
straftijd. Twijning (draad). Het dubbelzetten (drukkerij ) . Voering. Stootlap. Buitenhuid (schip ). 't Aanbrengen van een
b. - en metal: Metalen voering.
I. Double bv.nw.: 1. Dubbel, tweevoudig . - quatuor: Dubbelkwartet. (scheik.)
Sel -: Dubbelzout. - metre: Lengtemaat
van twee meter, dubbele meter ; (f a m.)
lange slungel. Vivre des heures -s : Krachtig
genieten. Fermer a - tour : Op 't nachtslot
doen. Tenue des livres en partie -: Dubbel
boekhouden. Acte (fait) -: Akte in duplo
opgemaakt. Fievre -: Voortdurende koorts.
z. coup 2, croche en emploi 3. A- face:
Met twee gezichten ; - rechtsche kanten ; (fig . )
draaiend. Vetement a - face: Kl. dat ook
omgekeerd kan worden gedragen. Jouer
(a) quitte ou -: Er om gooien, of men niets
of dubbel betalen moet. Mot a - entente, sens: Woord met twee beteekenissen ; dubbelzinnig w. 2. Valsch, bedriegelijk. Avoir
- poids , - mesure: Valsche maten en gewichten hebben. A c ceur -: Dubbelhartig. Ce - jeu: Dit oneerlijke spel. 3. Zeer
sterk. z. biere 2. - crème : Volvette (kaas) .
Encre -: Zeer donkere i. Fete -: Dag,
waarop twee heiligen worden vereerd.
Joues -s: Zeer dikke wangen. - poney,,
- bidet : Paardje, dat grooter is dan 't gewone
type. - aubier : Dubbel spinthout. becassine: Groote watersnip. - chaloupe:
Barkas. - cloche : Gekweekte primulaveris.
- datura : Schoone steekappel.
II. Double bw.: Dubbel. Payer -: Twee-

A -: In den rug ; (f ig. ) tegen zich. Se mettre
qn a - Iem. tegen zich innemen. - a -:
Rug aan rug. Its sont - a -: Ze zijn even
ver (z. renvoyer 5). A - de mulet ; - d'ane:
Per muildier ; per ezel. Jouer de -: Met
den rug naar 't publiek spelen. Monter sur
le - de qn: Iem. lastig vallen ; - onbeleefd
behandelen. Mettre qch sur le - de qn : Iem.

(werk ) op den hals schuiven ; iem. (schuld)
ten laste leggen. (f ig. ) H a bon -: Hij heeft
een breeden rug; hij is niet bang om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Scier
le - a : Gruwelijk vervelen, aan zijn hoofd
zaniken. J'en ai plein le -: Ik heb er meer
dan genoeg van. z. demanger 1. Battre qn
sur le - d'un autre : Iem. verwijtingen
doen, die voor een ander bestemd zijn.
Sur le - de : Ten koste van (een ander).
Tendre le -: Zich maar laten afrossen.
Passer sur le - a qn : Iem. overspringen.
Courber le -: Toegeven. Faire le gros -:
Een hoogen rug zetten (kat); (fig.) zich
hoogmoedig aanstellen. Se laisser tondre -,
manger la laine sur le -: Zich 't vel over
de ooren laten halen. z. ime 3. En - de
carpe : Bolrond. Etre sur le -: Op den rug
liggen ; bedlegerig -; flood -; overwonnen
zijn. Me voila sur le -: En daar lig ik nu.
Li tre sur le - de qn: Iem. achter zijn vodden
zitten. ga vous donne froid dans le -: Dat
maakt iem. aan 't rillen. 2. (zaak) Rug,
achterzijde , bovenzijde (hand, tong) . (dr u kk . ) - brise: Losse rug. - de fauteuil:
Kleedje . 3. (p la t ) Souteneur (- vert).
Dosable : Bepaalbaar (hoeveelheid), afweegbaar, doseerbaar.
Dos-a-dos m. : Stoel -, sofa met leuning
in 't midden.
Dosage m.: 1. Afweging, afpassing. 2.
Verhoudingsbepaling (samenstelling ) , onderzoek (op)) . 3. (f a m .) Preciese bereiding . Dose
(spr . doze) v. : 1 . Hoeveelheid van een stof in
een geneesmiddel, dosis. 2. Hoeveelheid van
een stof in een samengesteld lichaam. (f ig.)
11 a une forte - de vanite: Hij is zeer ijdel.
.11 a sa -: Hij heeft de hoogte. Doser ov.
w.: 1. De hoeveelheid (medicijnen) afpassen, afwegen. 2. De verhouding -, hoeveelheid der stoffen bepalen, determineeren ;
onderzoeken op. 3. Precies bereiden. 4.
Engrais dosant 15 p.c. d'azote: Mest, die
15 of, stikstof bevat, - aanwijst. Doseur m. :
Doseertoestel (appareil -). Dosimetrie v.:
Bepaling der doses. Genezing door precies
afgepaste doses. Dosologie v.: Leer der
toe te dienen doses.
Dossard m.: (sport) Band op den rug
(waarop 't nummer staat). Dosse v., -eau
m.: Schoor-; schoeiplank. Schaal (plank ).
Dosseret m.: Kleine steunpilaster. Zaaglade . Dossier (spr. do-) m.: 1. Rug, achterleuning, -wand. Dwarsplank. 2. Bundel
bescheiden, - stukken over een zaak. Omslag (om bescheiden), map . Dienst-; conduitestaat . Strafregister (veroordeelde). 3.
Aanteekeningen, papieren (voor een werk ).
4. Pennenlegger.. Dossiere (spr . c16-) v. :
Disselboomriem. Ruggestuk (pantser ). Rug.
Dot (spr. dote) v.: Bruidschat, huwelijksgift (- de mariage). Uitzet (non). (f ig.)
Gift. Dotal: Van het huwelijksgoed. Re-
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Double-Douille

maal zoo duur betalen. Y voir -: Dubbel zien.
III. Double m.: 1. Het dubbele, tweevoud. Au -: Tweevoudig, dubbel. En
-: In duplo ; dubbel. Mettre en -: Toevouwen . Faire des -s z. doublet 3. Faire
le - du chemin : Den weg tweemaal afleggen. Mettre les morceaux en -: Schrokken,
gauw wat naar binnen werken ; hard werken .
2. Dubbele penning. Cela ne vaut pas un -:
Dat is geen cent waard. 3. Dubbele (dominosteen ). 4. Tweede exemplaar, duplicaat ; afschrift (akte). .changer ses timbres en -:
Zijn dubbelen ruilen . Avoir qch en -: Dubbel
hebben. Faire apprendre un role en -: Een
rol dubbel bezetten. 5. (leger) Sergeantmajoor. 6. (sport) Dubbelspel. - mixte:
Gemengd -. 7. (plat) Pens (der herkauwers). 8. Dubbelganger. -ster. 9. Eventueele plaatsvervanger.
Double m.: 1. Overhaalstoot (biljart).
2. Met een goud-, zilverlaag bedekt metaal.
Double-aiguillon (mu. -s--s) m.: Dubbelstekel (visch). Double-as m.: Dubbeleen . Doubleau m.: Zaagbok. Zware vloerbalk. Arc -: Pijlerboog. Double-creme:
Volvet. Double -opine (mu. -s- -s) v.:
Dubbeistekel (visch). Double-face (mu.
-s- -s) m.: Draaier. Spiegelkast. Disque
- : Dubbele grammophoonplaat. Double-,
feuille (mu .-s---s) v.: (plantk.) Keverorchis. Doublement bw.: Dubbel, op
twee wijzen. I m.: Verdubbeling. Versterking.
Doubler ov.w.: 1. Verdubbelen . Tweemaal drukken. - l' etape: Twee dagmarschen op een dag maken. - les Bares: De
stations voorbijstoomen. - une classe:
In een kiasse blijven zitten. - le manege,
- la piste: De manege dwars oversteken. 2.
Voorbijrijden. Omvaren (kaap); „nemen"
(boei); rijden -, loopen rond ; overhalen
(bal) ; voorbijvaren, bezeilen (schip) ; z.
5. - par sa droite: Rechts voorbijrijden.
II a double la cap de la quarantaine : Hij is
de 40 voorbij. - ses voles: Op zijn spoor
terugkeeren (hert). - un role: Een rol
vervullen in plaats van den eersten speler;
- dubbel bezetten. Fievre doublee: Voortdurende k. 3. Vergrooten. - le pas : Zijn
schreden verdubbelen. - le sillage: Sneller varen. - sur les avirons: Hard roeien.
4. Dubbel vouwen, - leggen. Twijnen.
Machine a - le fil: Twijnmachine. 5. Voeren. Een buitenhuid geven aan (schip).
Met stootlappen voorzien (zeil). 6. (fig.)
Un savant double (qui se double) d'un artiste;
un capitaine double d'un philosophe : Een

geleerde die tevens een kunstenaar -; een
legerhoofd dat tevens een wijsgeer is. 7.
(f ig.) Vervangen. (tooneel) De rol (kunnen ) overnemen van, (kunnen) vervangen.
I onov.w.: Verdubbelen. Dubbel zoo lang, duur worden. / se -: Verdubbeld worden.
Elk. voorbijrijden. Vergezeld gaan van (z.
ook 5).
Doublet m.: 1. Valsche steen. 2. Warp
van gelijke oogen. 3. Dubbele slag (touwtje
springen). 4. Etymologische dubbelvorm
(b .v . creance en croyance). 5. Dubbele lens .
Doubletê: Met tweekleurige bloemen . Doublette v.: (muz.) Octaaf-register van den
prestant. Plank van 33 cM. Doubleur m.:
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Twijnder. Double-bewerker. Werktuig om
ijzerdraad te krommen. Doubleuse v.: Machine, die 't geperst suikerriet aangrijpt om
't nog eens te persen. Doublis m.: Druiplijst. Doublon m.: Dubbele zetting (drukfout), dubbelatie. Dubbele metaalplaat.
Spaansch goudstuk (van + 13 gld.). Donblure v . : 1. Voering. (f ig . ) C'est la de ce drap : Hij is net zoo goed als de ander. 2. Invallend tooneelspeler, doublure.
3. Bekleedsel (snuifdoos; rijtuig).
Done m.: Kleederaap.
Dougátre: Weezoet. (fig.) Zoetsappig.
Douce -amore (mu . -s- -s) v.: (plantk.)
Bitterzoet. Doucefitre z. dougittre. Doncement: 1. Zacht, zoet, lieflijk. 2. Vreedzaam. Gelaten. Rustig. 3. Zachtjes, stilletjes, kalmpjes. Langzamerhand. 4. Behoedzaam, gematigd. 5. (fam.) Niet goed
en niet kwaad, middelmatig, zoo zoo. Le
malade va -: 't Gaat niet zoo hard met den
z . / tusschenw . : Zacht wat! Bedaar! Doucereiusement en -eux: 1. Flauwzoet. 2.
(f ig.) Zoetsappig, overbeleefd. Gemaakt
vriendelijk. Doucet bv.nw.: Lief, zoet,
braaf. / m.: - schepsel. (soort) Zoete druif.
- appel. Doucette v.: Veldsla. Zijden stof.
Doucettement: Zeer zachtjes. Doueeur v.:
1. Zoet- (smaak). Lieflijk- (gehoor). Zachtheid (gevoel, klimaat, water). Zoetigheid,
zoetje. Des -s: Suikergoed ; (soms) geschenken . - de vivre : Stil levensgenot. 2.
(f ig.) Genoegen. Dire des -s: Zoete woordjes -; (spot) lieflijkheden z. Rire en -:
Inwendig lachen. 3. Langzame werking,
zachtheid. En -: Zachtjes aan, met een
zoet lijntje; kalmpjes, zonder ophef. 3.
(fig.) Zachtzinnig-, goed-, vriendelijkheid.
Prendre qn par la -: Iem. door zachtheid
winnen. Plus fait - que violence : Men
vangt meer vliegen met een lepel honig dan
met een vat azijn.
Douche v.: 1. Besproeiing (lichaamsdeel). 2. Stortbad (bain--). 3. Koudwaterstraal op 't hoofd. - en pluie : Regendouche. - en jet: Straaldouche. II aurait
besoin de -s: Hij lijkt wel niet wijs. (f ig.)
- verbale : Woordenstroom. 4. (f ig.) Emmer koud water. Doucher ov.w.: Besproeien. Een stortbad geven aan. (f ig.) Kalmeeren. Doucheur m.: Badknecht, die
stortbaden toedient.
Douci m.: Matslijping. Werkplaats voor
matslijping. Douein m.: Brak water. Appelboom als entboom. Doucine v.: Ojief
(lijst), -Schaaf. - renversee: Hielojief. droite : Klokojief. Doucir ov.w.: Mat slijpen, - polijsten. Doucissage m.: Het mat
slijpen.
Doudou m . : (f a m . ) Edu , Eduard.
Done : Begaafd. Talentvol.
Douelle v.: Duigje. Welving, boogronding .
Douer ov.w.: 1. Een lijftocht geven (z.
doter). 2. Begiftigen met, schenken.
Douet m.: (Waschplaats in een) stroompje of reservoir.
Douillage m.: Ongelijkheid (stof ). Douillard m.: Rijke. Donnie v.: Schaft, dop,
koker, mof, fitting, hals om een ijzer voorwerp aan een steel te bevestigen; dille
(schop). Patroonhuls. Patroon. Beddetijk.
(scheik.) Korte uitloop. - de direction:
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Douillasseri e-Drachme

Balhoofd. - a baionnette: Bajonetfitting.
Douillasserie v.: Kleinzeerigheid.Douillet :
1. Lekker zacht. (p la t ) Die er warmpjes bij
zit. 2. Kleinzeerig, verwend, kouwelijk. 3.
Zwak van karakter. 4. Licht kwetsbaar.
Douillette v.: Gewatteerde wintermantel ; kamerjapon . Leunstoel. Douillettement:
Lekker zacht. Verwend. Elever -: Vertroetelen. Vivre -: Zich verwennen . Douilletter ov .w . : Vertroetelen . Douilleux : Ongelijk geweven.
Douleur v.: Smart, pijn. Verdriet, leed.
Notre Dame des sept Douleurs: Onze Lieve
Vrouwe der zeven Weeen. -s de l'enfantement : Barensweeèn. Premieres -s : Valsche weeen. Grandes -s: Zware weeen. Lit
de -: Ernstig ziekbed. Nous aeons la - de
vous annoncer: Hiermede vervullen wij den
treurigen plicht u mede te deelen (op rouwbrief ). Douloir (se) : Pijn gevoelen. Klagen . Douloureusement en -eux : Smartelijk, pijnlijk. Zeer gevoelig. Droevig,
jammerlijk. Vol smarten. Cris -: Smartkreten . I v.: La -euse : De afrekening; de
hooge rekening.
Douma v.: Volksvertegenwoordiging.
Douro m.: Zilveren munt (van ± f 2.50).
Doute m.: 1. Twijfel. Avoir -, nourrir an
-: Twijfelen. Avoir des -s sur: In tw. verkeeren omtrent. Litre en - de, mettre -, revoquer en -: In t. trekken. Faire -: Twijfel
overlaten. Mettre hors de -, lever un -:
Een t. uit den weg ruimen. Sans -: Zonder
twijfel, zeker; waarschijnlijk, vermoedelijk ;
zeker, weliswaar; wet ja, zeker. Sans -,
sans - . . .: 'k Erken 't. Nul -, point
de - que : Er is geen twijfel aan of. 2.
(wijsb.) Twijfel aan alles, scepticisme. 3.
Vermoeden . (Gewetens )bezwaar. . Bekommernis . Avoir des -s sur : Vermoedens hebben op. Douter onov .w . : 1. Twijfelen.
N iet zoo erg vertrouwen. 2. (wijsb.) Aan
alles twijfelen. 3. Aarzelen. La jeunesse ne
doute de rien : De jeugd gelooft, dat zij tot
alles in staat is; - heeft over alles een beslist
oordeel. / se - de : Vermoeden, Je m'en
doutais: Ik dacht 't wet. Douteur m.:
Twijfelaar. Douteusement en -eux : 1.
Twijfelachtig, onzeker. Verdacht; dubbelzinnig (d'un goat -) . Onbetrouwbaar (element). Niet te vertrouwen (b .v. water).
Jour -, clarte -se: Schemerlicht. Linge -:
Onfrisch linnengoed. Ongles -: Nagels met
rouwranden . 2. (o u d) Vreesachtig . j m . :
Verdachte (v. ziekte).
Douvain m.: Duighout. Douve v.: 1.
Vestinggracht. Grachtmuur. Rotswoning.
2. Duig. Schaafplank (leer). 3. Grande -:
Groote boterbloem. Petite -: Egelboterbloem ; egelgras. 3. Leverbot (der schapen).
Douve : Met leverbot. Douvelle v.: Duigje.
Douvres v.: Dover (in Engel.).
I. Doux,-ee bv .nw . :1. Zoet (van smaak ) .
z. avaler 1 en amer (by .nw. 1). Licht (tabak) . Vin -: Most ; zoete wijn . A la douce!
Mooie meikersen! Glands -: Eetbare eikels.
Café de glands -: Eikelkoffle. Eau -ce: Zoet
-; zacht water . Marin d'eau -ce : Zoetwatermatroos, binnenschipper. Medecin d'eau
-ce : D. die niet Plink ingrijpt, lapzalver.
2. Aangenaam, lieflijk (voor oog, oor, neus).
3. Zacht, glad (voor 't gevoel), zijdeachtig. - au toucher: Dat zacht aanvoelt.
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4. (f ig.) Zoet, vriendelijk, aangenaam.
5. Verliefd. Faire les yeux - a: Verliefd
aankijken, toelonken. z. billet 1. De propos: Vleierijen, zoete woordjes. - penchant: Verliefde neiging. 6. Zacht, zonder
hevigheid, kalm ; dat niet schokt (rijtuig);
lichtloopend (fiets); gemakkelijk (trap)) ;
zachtwerkend (middel) ; laf (kruiding). z.
se couler. Cheval - au trot : P. dat zacht
draaft. En pente -ce: In zachte glooiing. A
feu -: Op een zacht vuurtje. Fer -:
Week ijzer. Lime -ce: Zoetvijl. Consonne -ce:
Zachte medeklinker. 7. (fig.) Zacht, minzaam, gematigd ; licht (kastijding). Dans
les prix -: Voor 'n koopje. Maison oil le
service est -: H. waar de dienst gemakkelijk
is. -ce raillerie: Bescheiden spotternij. 8.
Zachtzinnig, goedaardig. Un ceil -: lets
vriendelijke in den blik. M ceurs -ces: Beschaafde zeden. (spot) - pays: 'n Lief
land. 9. Ongevaarlijk.
H. Doux bw.: 1. Langzaam. Zacht.
Aller -: Zachtjes te werk gaan. On en
va mieux quand on va -: Langzaam gaat
zeker. z. filer (ov.w. 1). Tout -: Zacht
wat ; bedaar wat. 2. (bv.nw. 1). A la -ce:
Zachtjes aan. En -ce: Glad, eenvoudig,
in 't stiekeme. ga va (tout) -: Het gaat
zoo zoo.
HI. Doux m.: Het zachte, lieflijke.
Douzain m.: 1. (vroeger) Stuiver.
(fam.) Du -: Geld, „centen". 2. Bruiloftsgeschenk van 12 stuks. 3. (thans)
Dozijn spellen kaarten. 4. Twaalfregelig
gedicht. Douzaine v.: Dozijn, twaalftal.
A la -: Per dozijn ; (f ig.) van weinig
waarde, alledaagsch. Il ne s'en trouve pas
treize a la -: Zoo gaan er geen 13 in 't
dozijn. Douze telw.: 1. Twaalf. Mesure -quatre, --huit: Twaalf vierden-, - achtsten-maat. z. canon 1. Les -: De twaalf
Apostelen. 2. Twaalfde. I m.: - dag. Douzedieux m.: Afgodskruid. Douziême by.
nw.: 1. Twaalfde. / m.: - deel. Maandgeld . - provisoire: Krediet voor een maand;
twaalfde van 't budgetbedrag. (m u z.)
Interval van 12 afstanden. Douziêmement:
Ten twaalfde.
Douzil m.: Lichtgat. Zwikje.
Doxologie v. : (g o d s d.) Openbaring
van Jezus . (Ka th. ) Lofprijzing Gods.
(nieuw) Kennis van de beroemdheid van
een schrijver. Doxographe m.: Samensteller van een verzameling wijsgeerige meeningen.
Doyen (spr . -in) m.: 1. Deken, kapittelvoorzitter. - rural: Pastoor van een hoofdplaats . 2. - d'une faculte: Voorzitter eener
faculteit. 3. Oudste (in diensttijd; d'anciennete). 4. Oudste lid (in jaren; d'elge): Nestor. (fam.) Vous etes mon -:
Gij zijt ouder dan ik. Doyenne (spr . -e-ne)
v.: Vrouw van den faculteits-voorzitter.
Oudste (z. doyen 3 en 4). Abdis. Doyenne
(spr. -6-ne) m.: Dekenschap. -woning.
-gebied. Boterpeer (poire de -).
Dracêna m.: Groote drakenhloedboom.
Dracênois: Uit - . Bewoner van Draguignan.
Draehme (spr . drak-me) v.: 1. Gewicht
en munt der oude Grieken. 2. Zilverstuk
der Grieken (± 50 cents). 3. Apothekersgewicht (een achtste ons).
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Draeoeephale-Draper

Draeoeephale m.: (plantk.) Drakenkop. Draeoneule m.: (nat. hist.) Kleine
spinvisch. (plantk.) Drakenwortel. Armoise -: Dragon. - chevelu : (soort)
Aronskelk.
Draeonien : Overdreven streng, draconisch .
Draeonite v.: Drakensteen. Draeontiase v.: Haarwormziekte.
Drag m.: Rijtuig met vierspan.
Dragage m.: Het uit-; - goudbaggeren.
- (mossel-, oester-)visschen. - opvisschen
van 't anker.
Drage z. dreehe.
Drague V. : 1. Suikeramandel, -erwt (bij
doop) ; bruidsuiker. -s de Verdun: Muisjes.
- purgative : Suikerpilletje, dat een laxeermiddel bevat. -s a mticher: Kauwgom.
Tenir la - haute a: (Een bond) laten opspringen om 't gewenschte te krijgen ; (fig.)
niet gauw geven, lang laten wachten. 2.
Fijne jachthagel. Ecarter la -: Den hagel
verspreiden ; (f a m.) spuwen, terwijl men
spreekt. 3. Kalksteentje. 4. Gemengd voederzaad • - de cheval: Boekweit . 5. (v o 1 k )
Blauwe boon. Drageoir m.: Suikergoedschaal; -doos. Keep, groef, sponning.
Drageon m.: Uitlooper, wortelscheut.
Drageonner onov.w.: Wortelscheuten krijgen .
Dragerie v.: Suikerboonenfabriek.
Dragme z. draehme.
Dragoman z. drogman.
Dragon m . : 1. Draak . (f ig. ) Lastig
oppasser, -es. Endormir le -: Iem. waakzaamheid verschalken . (f a m . ) - de vertu,
- d'honneur: Akelig deugdzame vrouw. 2.
Feeks. 3. (godsd.) De helsche slang. 4.
(sterrenk.) De Draak. 5. - volant: Vliegende draak. 6. (oud) 32-ponder. 7. Vlek
(op diamant, oog). 8. Dragonder. (thans)
Kurassier. A la -ne: Ruw, zonder complimenten. Mission -, conversion -ne z. dragonnade. 9. (oud) Hoos. 10. Pijpentrekbank . 11. Staar (bij paard). Dragonnade
v.: (gesch.) Dwangbekeering door dragonders (onder Lodewijk XIV ). Dragonne
v.: 1. Sabelkwast. 2. Riem aan 't sabelhandvatsel. 3. z. dragon (1 en 8) . Dragonneau m.: Huiddraadworm. Vlek op 't oog.
Schelvischduivel, kleine spinvisch. Dragonnier m.: Drakenbloedboom.
Draguage z. dragage. Drague v.: 1.
Baggernet; -emmer. Baggermachine, -molen (- a godets). Goudbaggermolen. suceuse, - a suction, - aspiratrice: Zandzuiger. 2. Kor-, sleepnet. Kornetvisscherij.
3. (Anker)dreg. 4. z. dreehe 2. Draguer
ov .w . : Uit-. Goudbaggeren. (Oesters, mosselen) visschen. Dreggen naar (anker).
Draguette v.: Schepemmer. Dragueur
m.: 1. Baggerman, -molen (bateau -).
- a godets: Stoommoddermolen. 2. Mossel-, oestervisscher. 3. Baggerschuit.
Draille v.: (zeev.) (Stagzeil)leider.
Drain m.: Draineer-, afvoerbuis. (g eneesk.) Buisje om etter of te voeren.
Drainage m.: Het droogleggen. - door
afvoerbuizen, draineering. - en galeries:
Moldraineering. 2. Het inzamelen. 3.
't Afvoeren van etter. 4. (f ig. ) Onttrekking.
Draine v.: Mistellijster (grive -).
Drainer ov.w.: 1. Droogleggen (door
Fransch-Nederlandsch. I.
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afvoerbuizen). - une plante : Onder in den
pot steentjes leggen. 2. Inzamelen. (fig.)
Onttrekken (aan de circulatie) . Tot zich
trekken. Drainette v.: Sleepnetje. Draineur m.: Drooglegger. - d'argent: Oppotter van geld (dat aan de circulatie wordt
onttrokken).
Draisienne v. : .(Oudste) velocipede.
Draisine v.: Inspectiewagentje voor den
weg.
Drainette v.: Sleepnetje.
Drak(k)ar m.: (zeev.) Draak (boot der
oude Noormannen).
Dramatique bv.nw.: 1. Van het tooneel.
Poêle -, auteur --: Tooneelschrijver. z. artiste. 2. Aangrijpend. / m.: Tooneelkunst.
Het roerende. Dramatiquement: Op dramatische wijze. Dramatisation v. en -iser
ov.w.: (Het) dramatisch -, pakkend voorstellen. - in den vorm van een gesprek opstellen. Dramatiste, -turge m.: Tooneelschrijver . Dramatomanie v.: Ziekelijke
neiging om de dingen dramatisch te zien.
Dramaturgie v.: Tooneelschrijfkunst.
Drame m.: 1. Tooneelstuk. - lyrique:
(Symphonische) opera. 2. Drama (stuk
waarin 't treur- en 't blijspel gemengd zijn).
3. Jammerlijke gebeurtenis, die op gewelddadige wijze eindigt. 4. Ramp, ongeluk;
misdaad. 5. Tooneel.
Drap m.: 1. Laken. Tailler en plein -:
Uit een groot stuk laken snijden ; (f ig.)
er met de grove bij inhakken. z. argent
3 en aune V. - morluaire: Lijkkleed. 2.
- d'or; - d'argent: Goud-; zilverlaken.
-desoi:
Zware zijdenstof. - de Stade:
Loden. Le Camp du D- d'or: Vlakte in N.Frankrijk, waar Frans I en Hendrik VIII
elk. ontmoetten (1520). 3. Beddelaken
(- de Jit). Entre deux -s : Op een oor, in
bed. Etre dans de mauvais -s, (spot)
-dansebux(lc),-djois:

Er treurig aan toe zijn, in een lastig parket
zitten, in den aap gelogeerd zijn. Mettre
dans de beaux -s : In netelige omstandigheden brengen. Le plus riche, en mourant,
n'emporte qu'un -: Al is men nog zoo rijk,
men kan 't in de kist niet meenemen.
Drapade v.: (soort) Serge. Drapant m.:
Legbord (papierfabriek ) . (o u d ) Lakenmaker. Drape m.: Drapeering; plooienval.
Drapeau m.: 1. Stuk laken. 2. (oud)
Luier. 3. Lap, doek. 4. Vaandel. Battre -,
Bonner au -: Den roffel slaan -, 't signaal
blazen, dat het vaandel wordt overhandigd.
Sous les -x : In dienst. z. appeler (ov .w . 2)
en arborer (1 en 2). 5. Infanterievaandel.
6. (f ig.) Natie. Partij. Se ranger sous les
-x de qn : Iem. partij kiezen. Servir -, combaltre sous les -x de qn: In iem. leger
dienen. - blanc : Witte vlag; banier der
legitimisten (z. blane m. 12). - rouge:
Vaan des oproers; sein van onveilig. - noir:
Hospitaal- ; zeerooversvlag. Rester fidéle
a son -: Zijn partij trouw blijven. Mettre
son - dans sa poche : Zijn partij in den steek
laten . 7. Vaandeldrager . 8. (n ieuw )
Korte notitie over een boek. Drapelet m.:
Bedevaartvaantje.
Drapement m.: Het laken maken.
Draper ov .w. : 1. Tot laken maken. Etoffes
-pees: Gevolde s. Bas 4: Effen wollen k.
2. Met laken -. Met rouwstof bekleeden.
21
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Draperie-Droit

Voilure -pee: Rouwkoets. Boulon -pe:
Overtrokken knoop. Feuille -pee: Dicht-

behaard b. 3. In smaakvolle plooien schikken (stof). Met draperieen voorzien. (fig.)
Levendig, kleurig voorstellen. Figure -pee:
Bekleede f. (fig.) - un personnage : Een
rol waardig vervullen. 4. Bespotten. de la belle Mon: Toetakelen. 5. Met een
rijk kleed bedekken. I se - dans : Zich
hullen in. - dans son manteau : Zijn mantel
in sierlijke plooien om de schouders werpen . - dans sa vertu : Zich in zijn deugdzaamheid hullen als in een mantel. - dans
sa dignite: Voornaam doen. Draperie v.:
1. Stof -, voorhang met wijde plooien,
draperie. Faire -: Een gordijn vormen
(boomen b .v. ). 2. Lakenhandel. -fabricage.
-fabriek. -achtige stof. 3. Het met taken -,
rouwstof bekleeden. Drapier m.: Lakenkoopman. -fabrikant, (o u d) drapenier.
( y olk)
o l k ) IJsvogel . Drapiêre v . : Lakenkoopvrouw. Korte speld.
Drastique bv.nw. en m.: Snel en krachtig werkend (purgeer-, afvoermiddel).
Drave v.: 1. Drau (zijrivier Donau). 2.
(pla ntk.) Hongerbloempje. - vernale, printaniere: Vroegeling.
Dravidien : Dravidisch. Les peuples
-s: De Dravidavolkeren (in Dekan) .
Drawback (spr.. drobák) m.: Terugbetaling der op grondstoffen betaalde invoerrechten, waarvan fabrikaten vervaardigd zijn.
Drayage m. en -er ov .w.: (Het) afschaven , - bedisselen (gelooide vellen).
Drayoire v.: Schaafmes. Drayure v.:
Leerafval.
Dréehe v.: 1. Bostel. Druivenmoer. -s
liquides: Spoeling. 2. Lange spade. Mijnboor.
Drêge v.: Groot sleepnet. Repel. Drêger
ov .w . : (Het vlas ) repe len . Dregeur hv .nw .
en m.: (Vaartuig) met een sleepnet. Dreige
z. drêge.
Drelin tusschenw.: Tingeling. - din
din : Tinge] ingeling . , m . : Getingel . Drelinguer onov .w.: (plat) In de rats zitten.
Drenne V. Z. draine.
Dresdc v.: Dresden. Dresdois : Dresdener.. -aar.
Dressage m.: (z. dresser) 1. Het opstapelen. 2. - slijpen, - recht maken. 3. ophinden. 4. Het afriehten, dressuur.
Dresse v . : M iddelzool . Dressee v . : Bunael koperdraad. Dressement m.: Het opmaken (lijst). Dresser ov .w . : 1. Rechtop
zetten, opsteken, ophouden. - la tete:
't Hoofd oprichten. -- Porcine: De ooren
spitsen ; opmerkzaam toehooren. z. eheveu
1. - les uns contre les mitres: Tegen elk.
opzetten, vijandig tegenover elk. doen
staan. - qn contre: Iem. in opstand doen
komen tegen. 2. Opslaan, oprichten. z.
autel 2 en batterie 4. 3. Gereedmaken,
klaarleggen. Opmaken (schotel). Op-, samenstellen (reisplan). - la table : Tafel
dekken. - un piege: Een strik spannen. 4.
Opmaken, opstellen. - un plan: Een plan
maken. - la carte de : In kaart brengen.
5. Africhten, dresseeren. Oefenen. Drillen
(bediende). 6. Rechtmaken; vlakken (blikken ). Becht behouwen, - schaven. Gladmaken (spiegelglas). Gelijkmaken (grond).
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Platslaan (boek). Gelijk knippen, - snoeien
(haag). Den vorm geven aan (hoed). Stijven
en strijken (linnengoed). - au marteau:
Hameren. 7. Richten. Spannen (richtsnoer).
Samenvoegen (regels). - la barre : 't Roer
richten. / onov.w.: Op 't rechte spoor zijn
(hond). Les cheveux me dressent sur la tete;
Mijn haren rijzen to berge. I se -: 1. Zich
oprichten. Staan. Te berge rijzen (haar).
Zich verheffen. z. ergot. - sur la Pointe du
pied: Op de teenen gaan staan. 2. Zich verzetten. Mores leeren ; gedrild -; gedresseerd worden. Dresseur m.: Africhter.
Plaatser, opmaker. - de paves: Werkman,
die de straatsteenen gelijkstampt . Dressoir
m.: Schenk-, aanrechttafel. Polijstschijf.
Aardklopper. Richthout, -ijzer.
Drille v.: 1. Drilboor. 2. Lompen (voor
papierfabricage). / m.: 1. Steeneik. 2.
Kameraad, kerel. (oud) Soldaat. Vieux -:
Oudgediende ; oude snoeper. Pauvre -:
Arme drommel. Bon -: Vroolijke kwant.
Driller ov .w . : Boren .
Drisse v . : (z e e v . ) Kardeel , val.
Drogman m.: Tolk. Drogmanat m.:
Ambt van tolk.
Drogue v.: 1. Bestanddeel van een stof.
Verf-, apothekerswaren, drogerijen. 2.
(Slecht) geneesmiddel. (f ig. ) I I debite bien
sa -: Hij is een handige praatjesmaker.
3. (fam.; veel. mv.)) Slechte waar.
- kost. - drank. Voddegoed, bocht. Oud
ijzer.. Slecht proces . (le g e r ) Werkeloosheid .
4. Houten knijper, dien de verliezer bij 't
jeu de - op den neus krijgt. 5. (nieuw;
Eng.) Opium; elk verdoovend middel. blanche: Cocaine. - brune : Opium. Drogue
m.: tem. die aan narcotica verslaafd is.
Droguer ov .w .: 1. Met geneesmiddelen
volstoppen (zieke). 2. Verknoeien. I onov.w.: Lang wachten en zich vervelen.
Faire - qn sur ses jambes : Iem. vergeefs
laten staan wachten. I se - : Zich met
geneesmiddelen volstoppen. Cocaine of
opium gebruiken. Droguerie v.: 1. Drogerijen. Handel daarin. Drogistwinkel. 2.
V ischrookerij . Droguet m . : Ha lfwol len -.
Gebrocheerde stof. Drogueur m.: Dokter,
die zijn zieken met geneesmiddelen volstopt.
Haringvisscher. . -vangst . (p 1 a t) - de la
haute: Net gekleed oplichter. Droguier m.:
Huis-; reisapotheek.Droguiste m.: Drogist.
I. Droit bv.nw.: 1. Recht, niet krom.
Avoir le corps -, - la faille -e: Recht van
lijf en leden zijn. - comme un cierge , - un I,
- un jonc, - une regle : Kaarsrecht . (s p o t ) comme mon bras quand je me mouche, - comme
la jambe d'un chien , - comme une faucille:

Zoo recht als een hoepel, - een varkensstaart. Se tenir -: Rechtop staan. En -e
ligne: In de rechte (familie)lijn; rechtstreeks, regelrecht. Un coup -: Een rechtuit toegebrachte stoot (schermen ) ; een direct
(boksen) . (fig. ) - openlijk toegebrachte slag,
- schade ; een argument ad hominem . Mettre
la Barre -e : Het roer midscheeps houden. 2.
Recht, eerlijk, oprecht, rechtschapen. z.
chemin 2. Monnaie -e de poids : Munt van 't
volle gewicht . 3. Schrander, scherpzinnig. La
-e raison , le sens -: De gezonde rede. Un
esprit -: Een helder hoofd. 4. Rechtsch,
rechter. z. distinguer 3 en bras 1. Le
ate -: De rechterkant; de beeld-, munt-
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zijde. z. centre 5. / bw.: Becht, rechtuit ;
rechtstreeks. Marcher -: Rechtuit loopen ;
oppassen, zich goed gedragen; eerlijk handelen. Tout -: Rechtuit. Avec lui it faut
marcher -: Hij ziet niets door de vingers.
Alter -, charrier -: Zonder omwegen handelen. Juger -, penser -: Juist -, gezond
oordeelen. Raisonner -: Verstandig redeneeren. Cela va - au cceur: Dat pakt iem.
onweerstaanbaar aan. Refuser tout -: Vierkant weigeren.
H. Droit m.: 1. Recht. Etre en - de,
avoir - de : 't R. hebben om. Se croire en
- de : 't R. meenen te hebben om. (En
vertu) de quel -? Met welk recht? De
(plein) -, par -: Rechtens, van rechtswege. A qui de -: Aan den rechthebbende;
te bevoegder plaatse. Je m'adresserai a qui
de -: Ik weet tot wien ik mij te wenden
heb ; - wat mij te doen staat . La force prime le
-: Macht gaat boven recht. A tort ou a -:
Te recht of ten onrechte. Mon bon -: Mijn
goed recht. A bon -: Terecht, met recht.
Mauvais -: Voorgewend recht. Donner
-a
qn: Iem. gelijk geven. Faire - a: Recht
laten wedervaren aan ; gevolg geven aan.
z. aide 1. Avoir - a, - des -s sur : Recht
hebben op. Alter sur les -s de qn: Op iem.
rechten inbreuk maken. La question de -:
De vraag te weten, wat het recht in zekere
omstandigheden voorschrijft. 2. Natuurlijk
recht. Les -s de l'homme: De rechten van
den mensch. - divin: Bij de gratie Gods
ingestelde monarchie. z. ainesse. - du
plus fort : Becht van den sterkste. Les -s
du sang: De rechten des bloeds. - d'auteur
(z. 3) : Kopijrecht, auteursrecht, recht van
den schrijver of kunstenaar op zijn werk.
3. Becht, belasting.- de douane, - d'octroi;
- de statistique: Invoer-, statistiekrecht. de quai: Kaaigeld. Oa it n'y a rien, le roi
peril ses -s : Waar niets is, heeft de keizer
zijn recht verloren. -s d'auteur: Aandeel in
de opbrengst van zijn werk, dat de schrijver -, componist ontvangt. - des pauvres:
Armenbelasting (op theater en concert).
- de presence: Presentiegelden. - des
chiens z. curee 1. - d'abatage: Belasting
op 't geslacht (vee). - de sortie, - ez 1 'exportation: Uitvoerrecht. - d'entree, - a l'importation : Invoerrecht. Payer le - a la
nature: Den tol aan de natuur betalen. 3.
Becht, wetgeving. S'en rapporter a -: Zich
op den rechter beroepen. Ce que de -: Hetgeen recht is, waarmee aan 't recht voldaan
is. - civil; - prive: Burgerlijk -; privaat-. public constitutionnel: Staats-. - criminel,
- penal: Straf-. - public international, des gens: Volkenrecht. z. eoutumier 2. 5.
Rechtswetenschap. Eludiant en -: Student
in de rechten. Faire son -, etudier le -:
In de rechten studeeren. z. ecole 1. 6.
Rechte hoek. 7. Beeld-, muntzijde. 8.
Rechte lijn. Tenir le -: Een rechte lijn
volgen. Placer lute chose au - d'une autre:
lets op dezelfde hoogte -, in dezelfde richting stellen met iets anders. 9. Rechte
spier. 10. (nieuw) Glaimrecht, claim.
Droite v.: 1. Rechte lijn. 2. Rechterzijde, -leant. 3. Rechtervleugel (leger). 4.
Rechterzijde ((in Kamer), conservatieve
partij. 5. Rechterhand. Placer qn a sa -:
Iem. aan zijn rechterzijde plaatsen (eer-
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bewijs). A -: Rechts. Un a -: Een wending naar reehts. A - et a gauche, de - et de
g.: Van -, naar -, aan alle kanten. Prendre -,
tenir sa -: Rechts houden. Sur votre -:
Rechts (van u). Droitement : Rechtschapen ; zonder omwegen, recht door zee.
Droiterie v . : Rechtsch (hand ig )he id . Droitier m.: Iem. die rechtsch is. (soms) Lid
der rechterzijde. / bv.nw.: Die rechtsch is.
Die de oogen aan de rechterzijde heeft
(visch). Droiture v.: 1. Rechtschapen-,
onkreukbaarheid. 2. Gezond oordeel. 3.
Rechtstreeksch vervoer. En -: Recht op
't doel af; zonder omweg, rechtstreeks.
Droiturier : Rechtschapen. Drolatique:
Koddig. Drale m. en v.:1. Grappenmaker,
-maakster. Petit -: Schalk, guit. - de
bonhomme, - de coco : Rare klant. 2. Plcert,
schurk. / bv.nw.: 1. Koddig, snaaksch,
grappig. Une - de figure : 'n Raar gezicht.
z. corps 3. ga n'est pas -: Da's niet plezierig. 2. Raar, gek, zonderling. Faire -:
Zonderling aandoen. En voir de -s: Rare
dingen zien gebeuren. En lather de -s:
Rare moppen tappen. -ment bw. Driderie
v.: Grappenmakerij, klucht. Kluchtigheid. Drillesse v.: Straatmeid. Drillet:
Koddig. Drdliehon : Lollig.
Dromadaire m.: Dromedaris.
Dromas (spr. -ma) m.: Kluitsteen.
Drome v.: 1. Barring, waarloos rondhout. 2. Gezamenlijke sloepen. 3. Tornvlot.
4. Boom om vaartuig voort te duwen.
Dromie v.: Wolkreeft (een schaaldier).
Dromomane : Lijder aan dromomanie
v.: Reisdwangzucht. Dromomitre m.:
Snelheidsmeter. Dromoscope m.: Signaal
dat de te rijden snelheid aangeeft.
Dronte m.: Dodaars, dodo.
Drop m.: Kraan.
Dropax m.: (geneesk.) Hoofd-, pikpleister.
Droschki m.: Russisch open rijtuig.
Drosera, -sire m.: (plantk.) Zonnedauw . Droseraccees v .mv . : Zonneda uwachtigen. Drosomitre m.: Dauwmeter.
Drosse v . : (Stuur )reep . Affuitstrop .
flak (van ra ). - de racage : Rakketalie.
Drosser ov.w.: (Naar de kust) doen afdrijven. / onov. w.: Afdrijven.
Drouille v.: Toeslag op de overgangsrechten.
Drouillet m., -te v.: (soort) Net.
Droussage m. en -ser ov,w.: (Het)
voor 't eerst kaarden, (het) schrobbelen.
Drousse v.: Schrobbelmachine. Drousseur
m.: Schrobbelaar.
Dru bv.nw.: 1. Dicht (opeen), dik. 2.
Krachtig, flunk. Une fine -e: Een struische
meid. Guide -e: Kostelijke vroolijkheid. /
bw.: Dicht opeen, dik. Jaser -: Druk
den mond roeren.
Druide m., -desse v.: Priester, -es
(der Kelten). Druidique : Van de drulden.
Druidisme m. : Geloof -, leer der Druiden.
Drupace : Steenvrucht-. Drupacee v.:
Steenvruchtboom . Drupe m . (s oms v.):
Steenvrucht. Drupeole v.: Steenvruchtje.
Druse v.: 1. Kristalvorming in erts. 2.
Druse, Droeze (in den Libanon).
Dryade v.: Woudnimf. (plantk.) Dryas,
zilverwortel. Dryin m.: indische adder.
Dryite v.: Houtversteening.
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Du z. de en le.
DU m.: Het verschuldigde, hetgeen toekomt aan. lets dat zoo behoort. C'est le
-: de ma charge: Dat moet ik ambtshalve
doen. Reclamer son -; Opeischen wat iem.
toekomt . / bv .nw . (vr.. due) : Verschuldigd ,
zooals 't behoort. En bonne et due forme:
In den vereischten vorm. Acte en (bonne et)
due forme : Authentieke akte.
Dualisme m . : 1. (wij s b . ) Leer, die
twee eeuwig ongelijksoortige beginselen
aanneemt (geest en stof). 2. (scheik.)
Leer, die de samengest. lichamen als uit
twee stoffen bestaand voorstelt. 3. (nieuw)
Tegenstelling, verschil. Het op twee gedachten hinken. 4. Vereeniging van twee
dingen tot 66n. Dualiste bv.nw. en m.:
Die 't dualisme betreft; - aanhangt. Dualite v.: Vereeniging van twee verschillende
eigenschappen of beginselen, dubbel-, tweeheid.
Dubitatif : Weifelend, twijfelend; dat
twijfel uitdrukt (woord). Dubitation v.:
(taalk.) Opgeworpen twijfel. Dubitativement : Weifelend.
Due m.: 1. Hertog. Grand-: Groothertog ; -vorst (Rusl.). 2. Rijtuig met twee
plaatsen. 3. Ooruil. Grand - : Oehoe,
groote hertog. Petit -: Steenuil. Mogen -:
Ransuil. - a courtes oreilles : Velduil.
Ducal: Hertogelijk. Van den doge. Grand-: Groothertogelijk ; -vorstelijk. Ducat
m.: Dukaat (10 tot 12 frank). - d'argent:
Ducaton. Due-d'Albe (mu . -s-d'A-) m.:
(z e ev . ) Dukdalf . Duche m . : Hertogdom. -- femelle: - dat een vrouw kon bezitten. --pairie: - waaraan de pairswaardigheid verbonden is; titel van hertog en
pair. Duehesse v.: Hertogin. Grande-:
Groothertogin ; -vorstin (Rusl.). Lit a la
-: Bed met een baldakijn op kolommen.
Poire -, - de la - d'Angouleme: Groote
sappige peer.
Ducroire m.: (handel) Delcredere (premie, die den commissionnair wordt betaald,
die voor de betaling borg blijft; commission
-). Borg blijvend tusschenpersoon.
Ductile: Rek-, buig-. (fig.) Plooibaar,
lenig. Ductilimêtre m.: Rekbaarheidsmeter. . Ductilite v . : Rek- . (f ig . ) Plooibaarheid.
Duêgne v.: Oude dame, die toezicht op
een jong meisje houdt. Lastige oude dame.
Duel m.: 1. Tweegevecht. z. se battre.
- au premier sang : -, dat ophoudt, zoodra
er bloed vloeit. - a l'epèe: - op den degen.
2. (fig.) Strijd. 3. (taalk.) Tweevoud,
dualis. Duelliste m.: Vechtersbaas.
Duettino, -etto m . : (m u z . ) Klein duet
(z. duo). Duettiste m. : Duetspeler;
-zanger.
Dugazon v.: (muz.) Rol van jonge
minnares.
Dugon(g ) m . : 0 .-Ind . zeekoe .
Duire ov .w . : Leiden . Dresseeren . /
onov.w.: Bevallen aan. Duit m.: Vernauwd rivierbed. Dwarsdam (visch tegenhouden). Duitage m.: Rangschikking van
den duite v.: Inslag-, schietdraad.
Dulcaquieole : In zoet water levend.
Dulcifiant: Verzachtend. Duleifieation v.
en -fier ov .w . : (Het) aanzoeten . (Het)
verzachten, - stillen. Duleinee v.: Dul-

648

cinea.
(f i g.) Aangebedene, zoetelief.
Dulie v.: Celle de -: Heiligenvereering.
Dumanet m.: Type van den „groenen"
soldaat.
Dement: Behoorlijk . (f a m . ) Bien et -:
Zooals 't behoort, deugdelijk.
Dumping m.: (spr. deumpi-ng) Prijsverlaging en verkoop om een vreemde industrie te dooden.
Dunaire: Van de duinen, duin-.
Dundee m.: Groote zeilboot.
Dune v.: Duin. - continentale, - mouvante : Zandverstuiving. Bataille navale des
D-s: Slag bij Duins.
Dunette v.: Duintje. Dekhutten. Kampanje op die hutten, halfdek.
Dunkerque v.: Duinkerken. Dunkerquois : Duinkerker.
Duo m . : (m u z . ) Tweestemmig muziekstuk , duet. Duodecennal: Twaalfjarig.
Duodecimal: Twaalftallig. Duodenite v.:
Ontsteking van den duodenum (spr . -nomm)
m.: Twaalfvingerige darm. Duodi m. :
Tweede dag der Republ. decade.
Dupe v.: Bedrogene, gefopte, slachtoffer; onnoozele bloed. Etre la - de soimeme: Zich zelven bedriegen. Li tre la - de
qn: Door iem. bedrogen worden. Faire
des -s : De menschen foppen. Faire un
marche de -: Bedrogen uitkomen (bij een
koop). La Journee des D-s: Dag, waarop
Richelieu de edellieden beetnam, die meenden dat hij in ongenade gevallen was (11
Nov. 1630 ) . / bv .nw . : Bedrogen. Onnoozel .
On n 'est pas - a ce point-lei: Een mensch
kan zich zoo niet laten beetnemen. Duper
ov.w.: Bedriegen, foppen. / se -: Elk. -.
Duperie v.: Bedriegerij. Dupeur m.:
Bedrieger. - d'oreilles: Iem. die, door zijn
voordracht, middelmatige dingen doet bewonderen.
Duplicata (mu. one.) m.: Afschrift.
Depeche en -: Telegram in duplo. Duplieateur m.: Verdubbelaar (schrijfmachine).
Duplieatif : Verdubbelend. Duplication
v.: Verdubbeling. Duplicature v.: Dub-.
belvouwing. Dupliee v.: Tweevoudig verbond.Duplicitê v.: Valsch-, dubbelhartig-.
Dubbelheid. Duplique v.: Antwoord op
een repliek. Dupliquer onov.w.: Van dupliek dienen.
Duquel z. de en lequel.
Dur bv.nw.: 1. Hard. - comme fer:
IJzerhard. Croire - comme fer: Vast en
zeker gelooven. Its en verront de -es : Zij
zullen er van lusten. Coucher sur la -e:
Op den blooten grond slapen. Eau -e:
Hard water. Vin -: Wrange w. Une liqueur -e: Een sterke 1. Chien a poil -:
Draad-, ruwharige h. Pouls - : Sterke
polsslag. Cheval - au trot: P. dat zwaar
draaft. Son -, une voix -e : Rauw,
schor geluid. Des vers -s: Hobbelige,
niet vloeiende v. Tons -s: Vloekende
kleuren. Bois -: Eiken-, notenhout. Coup
-: Klotsstoot (op biljart). Un - a cuire
z . euire (ov .w . 1) . 2. Moeilijk , zwaar.
Une piece -: Een zwaar tooneelstuk. - a
monter : Moeilijk te bestijgen. Un escalier -:
Een lastige trap. z. détente 1 en desserre.
Mer -e : Stormachtige z. - travail, labeur : Hard werk . Un hiver -: 'n Strenge w.
Rendre la vie -e a qn : Iem. 't Leven onaan-

649

Durabilite-D yssenterie

genaam maken. Passer par de -s moments:
't Hard te verantwoorden hebben. - a la
vente : Zonder aftrek. Les temps sont -s:
De tijden zijn slecht; - moeilijk. Bicyclette
-e: Zwaar loopende fiets. Une -e lecon:
Een harde les. C'est - a digerer,, c'est de -e
digestion : Dat is moeilijk te verteren ; (f ig.)
- te slikken. 3. Weinig gevoelig. Avoir
l'oreille -e, etre - d'oreille: Hardhoorig
zijn. z. bouche 2. Il est - a la fatigue : Hij
kan werken als een paard. Avoir la vie -e:
Taal zijn, niet dood gaan. Avoir la tete -e:
Hardleersch -; koppig zijn. 4. Ongevoelig,
wreed. Veeleischend, streng. Eire — pour
qn: Iem. streng behandelen. Elever a la
-e : Met slaag grootbrengen. Traits -s:
Ruwe trekken. Cceur -: Ongevoelig hart,
hardvochtig mensch. Ton -; regard -:
Strenge t.; - b. I bw.: Hard. Moeilijk.
Entendre -: Hardhoorig zijn. Travailler
-: Hard werken. Croire - comme ter: Stijf
en strak vasthouden aan. Trotter -: Zwaar
draven. Veiller -: Scherp opletten.
Durabilite v.: Duurzaamheid. Durable :
Duurzaam, blijvend. -ment bw. Duracine
v.: Hartperzik. Duraluminium (spr . -omm)
m . : Hard aluminium. Duramen m. : Harthout. Durant : Gedurende, tijdens. Sa vie
-: Zijn heele leven. Un long temps -:
Een heelen tijd achtereen. - que : Terwijl.
Duratif bv .nw . en m . : (t a a lk . ) (Vorm
van 't ww. ) die den duur uitdrukt . Dur -bee
(ma. -s--s) m.: Dikbek. Durcifier ov.
w.: Verharden. Durcir ov.w. Hard maken . / onov .w . en se - : - worden . Dureissement m.: 't Hard worden. Hardheid.
Dure z. dur (bv.nw. 1 en 4). Duree v.:
Duur,, voortduring . (w ij s b . ) Tijdduur .
Duurzaamheid. - de validite: Geldigheidsduur. Chose de -: Duurzaam -, blijvend
iets. A bout de -: Aan 't eind van den
wettelijken termijn gekomen (vennootschap).
Durelin m.: Roode eik.
Durement : (z. dur 1 en 4 ). 1. Hard.
Ruw. Hobbelig. (f ig.) Moeilijk. Onaangenaam (leven ), zuur.. 2. Ongevoelig, wreed.
Streng. Op strengen toon. Dure-mere
(ma . -s--s) v . : Buitenste dik hersenvlies.
Duremerien : Van 't dikke hersenvlies.
Durer onov.w.: 1. Duren, in wezen -,
bestaan blijven. 11 faut faire vie -, feu qui
dure: Men moet 't niet over de balk gooien ;
- zorgen dat men nog 'anger toekomt; - niet
te hard van stal loopen. 2. Lang schijnen
(tijd ) . Le temps lui dure: De tijd valt hem
lang. Il me dure de: Ik verlang om. 3. Het
uithouden (in toestand). Il ne saurait - en
place : Hij kan niet blijven stilstaan, - zitten. - a son travail: Bij zijn werk blijven.
Its ont dure plusieurs annees : Z. h.v. j .
gewoond. L'art de -: De kunst om lang te
leven; - zijn betrekking te behouden.
Duret : Een beetje hard. / m.: Ahornboom.
Durete v.: (z. dur) 1. Hard-, stroef(vers ). Rauw- (geluid). Schelheid (kleur).
2. Moeilijkheid. 3. Onaangenaam-, streng-,
barsch-; guurheid (klimaat). - d'oreille:
Hardhoorendheid. - de cceur: Ongevoeligheid. Des -s: Bitse woorden. 4. Verharding (lichaam).- de venire : Hardlijvigheid.
Durillon m.: 1. Eeltplek. 2. Harde plek,
kwast, stee.
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Durion m.: Doerian.
Duriuseule : Een beetje hard, - sterk
(pols).
Duumvir (spr. du-omm-) m . : (g esch. )
Tweeman (Rome). Duumviral (spr . duomm-) : Van de tweemannen. Duumvirat
(spr. du-omm-) m.: Waardigheid -, ambtsduur van een tweeman.
Duvet m.: Dons (ook op vrucht). Donzen
bed. Onder-, wolhaar.. Vlasbaard . (fig. )
Maagdelijke naIveteit. Duvete : Met dons
bedekt. Duveterie v.: Donsfabriek. Duveteux : Donsachtig. Vol dons.
Dyke m.: Uitstorting van stollingsgesteenten.
Dynamie v.: Krachteenheid van 1 K.
G.-M. per seconde. (geneesk.) Uittering
door te groote levenskracht. Dynamique :
Van de kracht. Etat —: Beweging. I v.:
Leer der krachten en der voortgebrachte
bewegingen, dynamica . Theorie - = Dynamisme m. : 1. Stelsel, dat in de stof slechts,
krachten ziet met eigen activiteit. 2. Beweging, beweeglijkheid. Stuwkracht, vaart;
(E ng.) pushing power. Verhouding van
krachten. Dynamiste m. : Aanhanger van 't
-isme 1. Dynamitard m.: Anarchist van de
daad. Dynamite v.: Dynamiet. Dynamite
m.: Met dynamiet bestookte. Dynamiter
ov.w.: Met dynamiet laten springen. Dynamiterie v.: Dynamietfabriek.Dynamiteur m.: Dynamietman, -held. -fabrikant.
Dynamitiere v.: Dynamietbergplaats. Dynamo v . : Machine, die kracht voortbrengt .
Dynanometre m.: Krachtmeter. Vergrootingsmeter. Dynamometrie v. : Krachtmeting. Dynamometrique : Op krachtmeting betrekking hebbend. Dynamometriquement : Door krachtmeting. Dynamo scopie v.: Ausculteering met een gehoortoestel waarin men een vinger van den
patient steekt. Dynamogene : Kracht ontwikkelend.
Dynaste m.: Van een grooteren vorst
afhankelijk heerscher. - hercule : Herculeskever . Dynastie v.: Vorstengeslacht, -huis.
Dynastique : Van een vorstengeslacht.
Dyne v.: Eenheid van kracht, die aangewend op 1 Gram, een versnelling van
een Meter per seconde geeft).
Dyschrole (spr . diskr-) v.: Huidkleurafwijking (ziekte). Dysehromateux : Door
huidkleurafwijking gekenmerkt. Dyschro matopsie : Kleurenblindheid. Dyseinesie
v.: Stijfheid. Dyscole : Humeurig (humeur).
Dyserasie v.: Slechte vochtmenging. Dysenteric (spr . diss-) v.: Darmontsteking,
roode loop. Dysenteriforme (spr . diss-) :
Dysenterieachtig.Dysenterique (spr . diss-)
bv.nw.: Die op dysenterie lijkt. I m.: Dysenterielijder. Dyslalie v.: Spraakstoornis.
Dysmenorrhee v. : Storing der menstruatie.
Dysmnesie v.: Geheugenverzwakking. Dysodie (spr. diss-) v.: Vuile reuk (neus,
mond). Dysodyle (spr . diss-) m.: Duivelsdrek. Dysosmie (spr . diss-) v.: Reukverzwakking. Dyspepsie v.: Slechte spijsvertering. Dyspeptique: Lijder aan slechte
spijsvertering. Dysphagie v.: Moeilijke
slikking. Dysphonie v.: Klankloosheid.
Dysphorie v. : Gevoel van slapte. Dyspnee v.: Kortademigheid. Dyspneique:
Van -, met kortademigheid. Dyssenterie,
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waterloozing , blaaskramp . Dysurique (spr.
diss-) m. : Lijder daaraan .
Dytique m. : Waterroofkever. Les —s:
De duikvogels. I bv .nw . : Duikend.

-erforme, --erique z. dysen ... Dystrophiant: Die laesies doet ontstaan . Dystrophique : Van een onvoldoende gezondheid . Dysurie (spr. diss-) v. : Moeilijke

E.
E m.: 1. (letter) E. - ferme: Gesloten
e (6). — muet : Stomme -. — ouvert : Open
e (6). — sourd: Toonlooze e. 2. (verk.)
Excellence : Excellentie ; Est : Oosten.
Em : Eminence : Eminentie. E.-U.A.:
Etats-Unis d'Amerique: V . S. van Amerika.
Exc.: Excellence : Excellentie. Eehon :
Echantillon : Monster, staal.
Eau v.: 1. Water. C 'est le feu et l'—:
Die twee zijn als water en vuur . Les —x d'un
navire : Het kielwater. Etre dans les —x de:
Denzelfden koers volgen; (fig.) iem. meeningen deelen, meegaan met iem. z. doux
1. Dans ces —x-let: Op die hoogte ; (f ig.)
ongeveer, zoowat. Haute —; basse —:
Vloed ; eb (z. ook bas bv.nw. 1). —x mortes : Dood tij. —x vices : Springvloed. Grandes —x : Springvloed ; hoog tij, - water;
hevige neerslag; sneeuw en regen die 't
water doen wassen. Les grandes —x, maintenant : Nu komen de waterlanders. Ligne
d'—: Waterlijn. Voie d'—: Lek (in schip);
dracht water (waterdrager). Faire —:
Lek zijn, water inkrijgen. Faire de l'—:
Water innemen, den watervoorraad aanvullen. Prendre — avec ses souliers : Natte
voeten krijgen. z. dormant 1 en dormir
(onov .w . 3 ) . Heureux -, titre comme un poisson dans l'—: Zonder zorgen (zijn). z. tours
1. Se jeter a l'—: In 't water springen, zich
verdrinken. Se jeter dans l'—: Te water
gaan (baden). A 1'—! Te water met hem!
Water, water (kreet v. koopman). C'est un
homme a l'— : Hij is naar de haaien.
Voila votre mariage a l'—: 't Is uit met je
trouwplannen . Tomber dans l'—: M is lukken, in 't water vallen. Revenir sur 1'—:
Weer boven water komen; (f ig.) weer opduiken; er weer bovenop komen. z. baton
1 en coup 2. Nager en pleine —: Midden in
de rivier zwemmen; (fig.) zien, dat alles
voor den wind gaat, alles volop hebben.
Faire une pleine —: Buiten het badterrein
zwemmen. Nager entre deux —x: Dicht bij
de oppervlakte zwemmen; (fig.) niet
openlijk partij kiezen. Sous i'—: Onder
water ; (fig. ) dronken . D'ici la il passera -,
coulera bien de 1'— sous le pont: Voor het
zoover is, moet er nog heel wat gebeuren.
Depuis it a passe bien de l'— sous le pont:
Dat is al tang geleden. Laisser couler I'—:

Gods water over Gods akker laten loopen.
L'— va a la riviere : Geld zoekt geld, - komt
altijd bij de rijken. C 'est porter de l'— a la
riviere, - a la mer : Dat is uilen naar Athene
dragen. z. benit en moulin. Battre l'—:
Stroo dorschen. — a boire: Drinkwater (z.
boire 1) . Se noyer dans un verre d'—: Bij de
geringste moeilijkheden reeds schipbreuk
lijden. Une tempéte dans un verre d'—:
Veel leven om niets. (fig.) Mettre de l'dans son y in: Eieren voor zijn geld kiezen.
Etre au pain eta 1'—: Op water en brood
zitten. (oud) Etre a 1'— d'angoisse et au
pain de tribulation : Tot water en brood ver-

oordeeld zijn (monnik). — de Hz; - d'orge:
Rijste-; gortewater. z. boudin z. — ferree,
- rouillee : Kunstmatig staalwater. z . bee 1.
Vider les —x: Het vuilewaterwegwerpen. Passer l'—: Naar den anderen Seineoever gaan
(voor den Parijzenaar); naar Amerika gaan.
2. Regen. Le temps est a l'—: De lucht
staat naar regen. Le ciel se fondit en —: Het
water viel bij stroomen uit den hemel. Le
ciel en —: De nedergutsende regen. 3.
Vloeistof. Reuk-. Toiletwater. z. celeste
en blanc (by .nw . 1 ) . — de Seitz: Spuitwater. — de Javel: Bleekwater. — .seconde:
Verdund salpeterzuur. — regale: Koningswater. — de cuivre: Opgelost zuringzout.
— de savon : Zeepsop. 4. Vochtafscheiding
(lichaam). Speeksel. Zweet. Urine. Water.
Lamsvocht, kinderwater (les —x). z. bouehe 1. Je suis (tout) en —: 1k ben (nat
van) -, in 't zweet. Suer sang et —: Zich
sterk inspannen. Abattre 1' — d'un cheval;
Een paard afdrogen. Lacher de l'—: Wateren. —x aux jambes : Mok. 5. (Vruchten )sap. Avoir beaucoup d'—: Zeer saprijk zijn.
6. Water (van diamant). (f am.) De la
plus belle —: Van de bovenste plank. 7.
Glans (stof). 8. Fontein. —x: Watervoorziening. Les grandes —x de Versailles: De
groote waterwerken to V. 9. Bronwater
(voor zieken; — de regime). De baden. Ville
d'—x: Badplaats. Alter aux —x : Naar een
badplaats gaan. Prendre les —x : De baden
gebruiken. 10. Les —x et /oats : 't Beheer der
waterwegen en bosschen, de openbare werken.
11. (zeev.) Les —x d'un navire: 't Kielwater van een schip. Etre dans les —x de
qn : In iem. zog varen. T oil (ure) a deux —x :
Zadeldak . Eaubenoistier m . : (o u d ) Wijwa terva t . Eau-de-vie (mu. —x-de- —) v.:
Brandewijn; cognac. — camphree: Kamferspiritus. — de grain : Korenbrandewijn;
jenever. Eau-forte (my . —x—s) v.: 1.
Sterk water, verdund salpeterzuur. Graver
a l'—: Etsen. 2. Etsplaat. 3. Ets. 4.
Etskunst . Eau-fortiser onov .w . : Etsen.
Eau-mere (my . —x--s) m.: Moederloog.
Eau-seeonde v.: Verdund salpeterzuur.
Eaux-vannes v.mv.: Afvalwater. Gier.
Ebahi : Verbluft. Ebahir (s'): Verbluft
staan. tbahissement m. : Verbazing.
Verbluftheid. Ebarbage, -bement m. en
-ber ov.w. : (Het) afnemen van de
baard (en ), - afbramen ; (het ) afnemen van
het ruwe ; - de haarwortels (plant). (Het)
wegnemen der oneffenheden ; - besnoeien;
- uitsnijden (wond); - ploegen (papier);
- afschuinen (clicherand). Ebarbeuse v.:
Afsnijdmachine (b .v. voor houtblokjes).
Ebarboir m.: Schraapmes, -staal; steek-,
schrootbeitel. Ploegmes (papier). gbarbure v.: Graveer- ; gietoneffenheden. —s:
Afsnijdsel, -schaafsel; -schraapsel. tbarouir ov .w . en -issage m.: (Het) uitdrogen, - doen openbarsten.
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Ebats m.mv . : Dartel spel, tijdverdrijf.
Prendre ses -: Pret hebben, ravotten,

dartelen. Ebattement m.: Genoegen. Speelruimte (wagendeelen). kbattre (s') : Stoeien, dartelen. Zich vermaken. kbaubi:
Verbouwereerd. Ebaubir (s 9 ) : Verbouwereerd staan. Ebaubissement m.: Verbouwereerdheid.
Ebauchage m.: Eerste, ruwe bewerking.
- schets. Ebauehe v.: 1. Schets, ruw ontwerp . (Euvre a l' dal d'-: Ruw ontworpen
werk. 2. (f i g.) Zwakke poging ; begin.
Une - de . . .: 'n Zwakke . . . Ebaucher
ov .w . : 1. Schetsen, ontwerpen. Ruw bearbeiden. - behakken. - hekelen. - an
sourire; - une revèrence: Vaag glimlachen;
even buigen. - un mouvement, - an geste:
Half een gebaar maken. kbauchoir m.:
Boetseerstift. Steekbeitei. Holle beitel.
Ebaudir (s' ) : (o u d) Zich verlustigen.
Ebaudissement m . : (o u d ) Verlustiging .
the v.: (aardrijksk.) Eb.
kbenacees v .mv . : Ebbenhoutachtigen .
lebene v.: Ebbenhout (bois d'-). Cheveux
d'-: Gitzwarte haren . (f ig . ) Du bois d'-:
Slaven, „ebbenhout". Marchand d'-: Slavenkoopman . kbener ov .w . : Zwart maken ;
- beitsen. kbenier m. : Ebbenhoutboom.
Faux -: Gouden regen. kbenin: Ebbenhouten . lebeniste m.: Schrijnwerker. kbenisterie v. : Schrijnwerkersvak. -skunst.
Ingelegd werk.
Eberguer ov.w.: Stokvisch maken van.
kberlue: Verbluft, zoo dat 't iem. voor
de oogen schemert. Doen schemeren voor
de oogen. Ebertauder ov.w.: Voor 't eerst
scheren (laken). Ebeurrer ov .w . : (De
melk ) van boter ontdoen.
Chiseler ov .w . : Schuin afkanten.
Eblouir ov.w.: Verblinden (oog; ziel). /
s' -: Zich laten verblinden. leblouissant :
Verblindend. Eblouissement m.: Verblinding. Duizeling, bedwelming. J'eus
des -s : 't Begon mij voor de oogen te schemeren.
Ebonite v.: Eboniet (geharde rubber).
Eborgnage m. : Wegneminbg van een oog
(boom). Eborgnement m.: Berooving
van een oog. Eenoogigheid. kborgner ov.w.
Eenoogig maken. (spot) Een stomp op
't oog geven. Van oogen ontdoen (tak).
't Licht wegnemen, - betimmeren van
(huis). I s'-: Zich een oog uitstooten.
Ebotter ov .w . : 1. Toppen, afkappen
(boom). 2. Den kop afnemen van (spijker).
Ebouage m. en -er ov. w.: (Het) opruimen
van straatvuil. Eboueur m.: Straatruimer.
Ebouillantage m. en -er ov. w.: (Het)
in kokend water dompelen, - broeien. /
s'-: Zich branden in warm water. Ebouillanteuse v.: Toestel om (wijngaardstaken)
in kokend water te desinfecteeren. Ebouillir
onov. w.: Verkoken. Eboulage m.: Dunne
plek in stof. Eboulement m. : Berg-;
instorting . Ebouler ov .w . : Doen instorten.
/ onov .w . en s'- : Instorten . Ebouleux:
Licht instortend, mu!. Eboulis m. : Hoop
ineengestorte voorwerpen, - puin.
Ebouqueter ov.w.: Van bladknoppen
ontdoen. Ebouquinage m. en -er ov .w.:
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(Het) uitdunnen der mannetjeskonijnen.
khourgeonnement m. en -ner ov .w .:
(Het) ontdoen van overvloedige knoppen.
Ebourgeonneur of -eux m. : (v o I k)
Knoppenvreter. Ebourgeonnoir m.: Snoeimes met een langen steel. Ebouquer
ov .w . : Noppen . Ebouriffant : Overbluffend, „waar je van omva It" . thourifle : Verward, -wilderd (haar). Onthutst,
ontsteld, van streek. I m.: Ragebol. thourifler ov .w. : In de war maken (haar). Van
streek maken (mensch). Ebourreuse v.:
Onthaarwals. kbourrage m. en -rer ov.
w . : (Het)) ontharen . Ebousiner ov .w . :
Van de steenkorst ontdoen. Ebouter ov .w.:
Verkorten. Ebouturer ov.w.: Van uitloopers ontdoen. Ebraiser ov .w . : Van 't
vuur ontdoen (haard). Ebraisoir m.: Groove vuurschop. Ebranehage m.: Snoeiing.
Afgesneden takken. kbranchement m. en
-cher ov .w . : (Het) snoeien , - uitdunnen .
Besnoeien (schrijver). kbranchoir m.:
Snoeimes.
Ebranlement m . :1. Schudding; trilling.
- au cerveau : Hersenschudding. 2. (f ig.)
Wankeling. Ontroering, ontdaanheid (du c mur). Ebranler ov .w . : 1. Bewegen,
doen schudden, - waggelen; - trillen (lucht).
In galop brengen (paard). Schokken (zenuwen). 2. (f ig.) Schokken. Aan 't weifelen -; aan 't wankelen brengen (troon,
crediet,). - le cerveau a qn : Iem. een hersenschudding bezorgen; (fig.) - hoofd op hol
brengen. I s'- : In beweging geraken, zich
in b. zetten. Wankelen, waggelen. Beginnen te wijken. Aangedaan worden. Ebrasement m. en -ser ov .w . : (Het) naar binnen wijder maken. Naar het midden wijder
loopend deel van een vensteropening of
kolom.
Ebre m.: Ebro (rivier).
tbrêehement m. en -brecher ov .w . : 1.
(Het)vol schaarden -,hoeken maken. Couteau
-che : Mes vol schaarden. Assielte -thee:
Bord met een hoek er uit. (f ig.) V oix -thee :
Wegstervende s. 2. Schaden, een tires maken
in (fortuin). / s' -: Vol schaarden geraken,
- une dent: Een stuk van een tand breken.
Dent -thee: Afgebroken t. Ebrener ov.w.:
Reinigen (bevuild kind), een schooners
luier aandoen. Ebreneur, -euse : Iem.
die een bevuild kind reinigt.
kbriete v. : (Lichte) dronkenschap.
kbrieux: Die zich aan dronkenschap overgeeft ; van dronkenschap (b .v . periode -ease) .
Demarche -euese : Dronkenmansloop.
Ebrouage m. : Spoeling. Ebroudage
m.: Draadtrekkerij. kbroudeur m. : Fijndraadtrekker. . Ebroudi m.: Getrokken
draad. Ebroudir ov .w. : Draadtrekken.
Ebrouement m.: Gesnuif (paard). Genies.
Ebrouer ov .w . : 1. Spoelen. 2. Ontbolsteren. / s'-: Niezen. Snuiven, proesten
(van ongeduld, vrees) ; zich afschudden.
Ebroueuse v. : Notenschoonmaakster.
Ebrousser ov .w . : Van overvloedige bladeren -, knoppen ontdoen. Ebruitement m.
en -ter ov .w. : (Het) ruchtbaar maken. I
s'- : - worden. Ebuard m.: Harde houten
wig. Ebulliomêtre m.: Kookpuntmeter.
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Ebullioseope m.: Alcoholmeter (door koking ) . Ebullioscopie v.: Bepaling van het
kookpunt. Ebullition v. : Opborreling.
(scheik.) Opbruising. Kookproef. Uitslag,
puistje. (f i g.) Levendige gemoedsaandoening. Gisting. En -: Opbruisend ; gistend ;
kokend, hevig werkend. Point d'-. Kookpunt . Temperature d'-: Kooktemperatuur.
Ebullitionne : Op 't kookpunt.
Eburine v.: Kunstivoor. Eburnation
v.: Ivoorachtige verkalking (van beenderen ). Eburne : Ivoorachtig. Verbeend
(kraakbeen). Substance -e : Ivoor der
tanden.
Ecaboehage m . en -cher ov .w . : (Het )
afsnijden der tabaksstelen. Ecachement m.
en -cher ov .w.: 1. (Het) platdrukken,
pletten. Kneuzen. 2. (Het) blank slijpen.
3. Stomp maken (hetgeen scherp, puntig
is). Nez -chi : Stompneus. (f ig.) - une
pointe : Een scherpe geestigheid verzachten . Ecacheur m.: Draadpletter. Waskneder . Blankslijper .
Ecaillage m.: Afschilfering. Openmaking
(oesters). Afkorsting (zout). Ecaille v.:
1. Schub (vogel, visch, insect, plant).
Schilfer. Tomber -, s'en alley -, se detacher
par -s: Afschilferen. -s de ter; - de cuivre:
Mzer- ; koperschilfers. Les -s lui sont tornbees des yeux : De schellen zijn hem van de
oogen gevallen. 2. Schelp, schaal (oester,
mossel). Manger l'huitre et laisser les -s:
Zelf al het voordeel genieten en een ander
het onbruikbare overlaten . 3. Schildpadschaal. Montuur van schildpad (b.v. des
lunettes sans -). D'-: Schildpadden. 4.
Wrijfsteen. 5. Schutblad. 6. Beerrups, vlinder . 7. -5 : Metaalschilfers. Ecaillê :
Geschubd. Afgeschilferd. Ecaillement m.:
't Openmaken (oester ) . Afschilfering . Koperhamerslag. Ecailler ov.w.: Van schubben
-, schalen -, schelpen ontdoen. Openmaken
(oester). Afkorsten (zout). / s'-: Afschilferen . / m.: Oosterkoopman. Ecaillêre
v. : Oestervrouw. -mes. Emilie'''. m.:
Oesterverkooper. Ecailleux : Met schubben,
schilferachtig. Afschilferend. Ecaillure v.:
Loodvlies. Scale v.: 1. Schaal, schil, dop,
bast ; bolster (noot ) . (s o m s) Eierschaal.
Des -s : Steenafval. 2. z . escale. Ecaler
ov .w . : Ontbolsteren, doppen . / s'-:
Schilferen, splijten. Eealeuse v.: Notenverkoopster. Ecalure v.: Hard vlies.
Eeang m. : Zwingel. Ecangage m.:
Het zwingelen. Eeangue v.: Zwingel.
Eeanguer ov .w . : Zwingelen . Eeangueur
m.: Zwingelaar . Ertswasscher. Eearbouiller z. ecra . . . Ecarlate v.: 1. Scharlakenkleur. . Graine d'-: Kermesbezie.
Des yeux bordes d'-: Oogen met roode
randen. 2. Pronkboon. 3. Scharlaken. -stof .
Teinturier d'-: Scharlakenverver. / by.
nw.: Scharlakenkleurig. Ecarlatin m.:
Roode wollen stof. Roode appelwijn.
Ecarquillement m . en -ler ov .w . :
(Het) wijd vaneenspreiden (beenen)) ; - opensperren (oogen). / s'-: Zich opensperren.
Ecart m.: 1. Uitspreiding, verwijding.
- des jambes : Wijdte tusschen de beenen.
Grand -: Spreidsprong. - de la main:
Spanwijdte v. d. h. (op de toetsen). Faire
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des -s de poitrine : Een hooge borst opzetten .
2. (f ig.) Verschil, afstand. -s de temperature : Temperatuursverschillen, -uitersten.
3. Afgelegen plaats. A l'- : Op een afstand ;

ter zijde, apart; achteraf, afgezonderd.
Mise a l'-: Afscheiding. Tenir a 1 ' - : Er
buiten houden. 4. Alleenstaande woning.
Groepje woningen, buurtschap. 5. Afval.
6. Afwijking. Zijsprong (paard). Uitweiding ;
afdwaling (van onderwerp). Uitspatting,
buitensporigheid. -s d'imagination: Dwaze
inbeeldingen. - de langage: Grofheid ; bok.
Faire un - de regime: Van zijn dieet afwijken.
7. (sp e I) Het wegleggen der kaarten. De
weggelegde kaarten, skat. (fig.) Reprendre
dans son -: Op een genomen besluit terugkomen. 8. Vierde deel (wapenschild). 9.
Stuik, lasch (stukken hout). 10. Boegkreupelheid (paard). Faux -: Lichte -.
11. (beurs) Koersverschil. 12. (muz.)
Groote greep (op piano ) . Ecartable : (s p el)
Die men kan wegleggen. Ecartê m.: Kaartspel met 2 personen. / by .nw. : Afgezonderd. Weggeworpen (kaart). Van 't hoofd
staand (oor). Ecartelement m. en -eler
ov .w . : (Het) vierendeelen, - verdeelen in
vier velden. Ecartelure v. : Verdeeling
in kwartieren. Ecartement m. : 1. Uitspreiding (beenen). Exercices d'-: Rekoefeningen . 2. Verwijdering, terzijdestelling, 't op zij schuiven. 3. Uitwijking. 4.
Afstand. Radstand. Spoorwijdte (- des
rails). Oogwijdte, afstand tusschen de oogassen . - des mailles: Wijdte der mazen.
Ecarver ov .w . : 1. Van elk. verwijderen,
ter zijde schuiven; uitspreiden (beenen,
vingers). 2. Verwijderen. Verjagen, -drijven. Afwenden. Ter zijde stellen, op zij
schuiven. Afzonderen. Uit den weg ruimen (hinderpaal). Sa jeunesse l'ecartait
de cette charge : Z . j. maakte dat hij niet in
aanmerking kwam voor d. b. - les soupcons: De verdenking afwenden. 3. Van den
rechten weg afbrengen, doen afwijken.
z. dragee 2. 4. (Kaarten) wegleggen,
ecarteeren. 5. Lasschen. / onov .w . : Spreiden (geweer). I s'-: Zich uitspreiden.
Afwijken, afdwalen. Uiteengaan. Zich ter
zijde begeven. Weggelegd worden (kaart).
Ne pas -: Bij de zaak blijven. tearteur
m. : Stierenafleider, chulo. Toestel (tang,
katheter) om een wond of holte open to
houden. Ecartill . . . z. eearquill .. .
Ecarver by .w . : (z e ev . ) Lasschen. Eeati
• • • z • eati • • •
Ecaudê by .nw. en m.: Staartloos (reptiel) .
Ecballion, -urn (spr. -omm) m. : Wilde
komkommer (- elatere) .
Ecbase v. : Uitweiding.
Ecee homo (spr. ekse-omo, mu. onv.)
m. : Voorstelling van Jezus met de doornenkroon. (f ig.) Bleek en mager mensch.
Ecehymose (spr. eki-) v .: Blauwe plek.
Ecehymoser (spr. eki-) ov .w . : Een bloeduitstorting veroorzaken in (weefsel). Ecchymotique(spr.eki-): Van een blauwe plek.
Eeelêsiaste m. : Prediker. 't Boek P.
Ecelksiastique by .nw . : 1. Geestelijk . 2.
Kerkelijk, kerk-. / m.: 1. Geestelijke. 2.
Het boek Jezus Sirach. -ment bw.: Als
geestelijke.

657

teepper-teharper

Ecepper, -eeper ov.w.: Uit den grond
halen (wijnstok). Ecervele bv.nw .; Hersenloos, onbezonnen. / m.: Onbezonnene. tehalaud m.: 1. Stelling, steiger. 2. Schavot.
3. Bouwsteiger. Echafaudage m.: 1.
Oprichting der steigers. 2. Bouwsteiger.
Steigerwerk . 3. (f ig . ) Opeenstapeling van
feiten, - redeneeringen, „kaartenhuis",
weefsel. tehafauder ov.w . : 1. (De eerste
steigers ) opzetten . 2. (f ig. ) Kunstig en
met moeite ineenzetten (systeem). / onov.
w. en s'-: Opgetrokken worden. tehafandeur m. : Ineenzetter, samensteller (b .v.
un - de romans).

tehalas m.: 1. Steunpaal, (wijngaard)staak. (f ig. ) Lang mensch , „boonenstaak" .
2. Lat, stok. tehalassage, -sement m.
en -ser ov.w.: (Het) met (wijngaard )staken stutten. tehalassiere v.: Stuttenhok.
tehalier m.: Hulpmiddel (boom, steen)
om over een heg te komen. Afsluiting van
gekruiste takken, staketsel.
Echalote v.: 1. (plantk.) Sjalot, sauslook. - fausse: Bieslook. 2. (plantk.)
Mansoor.
Echamp m.: Ruimte tusschen wijngaardrijen .
Echampir ov.w.: En relief opwerken.
Echanerer ov.w.: Pond uitsnijden (rand).
Van boven losmaken. Feuille -tree: Ingesneden b. tehanernre v.: Ronde uitsnijding. Uitholling.
tehange m.: 1. Ruil, ruiling, wisseling.
Faire un -: Ruilen. Faire l'-- de : Uit-,
verwisselen; ruilen. En - de: In roil voor.
En -: Daarvoor, -tegenover. Des -s:
Handel, verkeer; omzet. - en nature:
Ruilhandel. -s vitaux: Stofwisseling. 2.
Uitwisseling, wederzijdsche mededeeling.
(fig . ) - de bons offices, - de b . procedes : Wederzijdsch dienstbetoon. - de compliments:
Wederzijdsche begroeting. - de cues: Gedachtenwisseling. 3. Bewegingsomzetting.
4. Pletting. Uitspoeling. tehangeable:
Ruilbaar. tehanger ov.w. : 1. Ruilen,
in-, (uit)wisselen. 2. Wederkeerig zenden.
(fig.) - des compliments: Elk. c. maken.
3. Pletten (papier) . 4. Uitspoelen (linnengoed). / s'-: Geruild (kunnen) worden.
tehanson m.: Schenker. Grand -:
Opper-. tebansonnerie v.: Schenkkamer.
-personeel.
Cehantillon m.: 1. Monster, proef,
model. Kaliber. -de reference, - de ressortie :
Uitvalmonster. De grand -; de petit -:
Groot -; klein model. 2. Staal, -tje. Cahier
d'-s: Stalenboek. 3. Tegenkerfstok. 4.
(fig. ) Proefje, staaltje. tehantillonnage
m. en -ner ov .w . : 1. (Het) afsnijden , - afnemen (staaltje). (Het) stukwerk maken;
- zoeken van passende kleuren bij. 2. (Het)
sorteeren (naar stalen), - bemonsteren.
(fig.) (Het) maken van een staalkaart.
3. Stalencollectie. 4. (oud) (Het) ijken.
Achantillonneur m.: Sorteertoestel.
Echanvrer ov .w . : (Vlas , hennep ) bra ken. Eehanvroir m.: Vlasbraak, -kam.
Echappade v. : Missnede (graveur ) . Eehappatoire v.: Uitvlucht. tehappe m.: Ontsnapte . - de prison : Boevengezicht. - de
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Gek. - de college: Eerste-jaars-student.
Echappee v.: 1. Uitstapje. Het uitbreken (vee). Ontsnapping (wild). 2.
(fig.) Onvoorzichtigheid, onbekookt gezegde. 3. Opening, ruimte. Doorkijk (de vue).- de soleil , - de beau temps : Vleugje
mooi weer. - de lumiere : Slaglicht. - de
bon sens: Vleugje gezond verstand, helder
oogenblik. Par -s : In 't geheim ; bij tusschenpoozen, bij vlagen. 4. Speling, speelruimte. Toeloopen (schip). Ruimte voor 't
keeren der rijtuigen. Hoogt.e (van een
trapslag). 5. (sport) Het uitloopen.
Eehappement m.: Ontsnapping (stoom).
Schakelrad (horloge). Speelruimte. Uitlaat (pot d'-) . Knalpot. Vapeur d'-: Afgewerkte s . Echapper onov .w . : 1. (met a )
Ontsnappen . Ontkomen aan, ontloopen.. Uit
de handen glippen, - vallen. Ontvallen.
Losgaan (naad). Zich onttrekken aan,
ontwijken. Ontgaan, niet opmerken. Niet
begrepen kunnen worden, boven iem.
begrip gaan. Laisser - un point : Een steek
laten vallen. - a la cue : Zich aan den blik
onttrekken. Cela m 'a echappe : Dat is mij
ontgaan. Ce mot m'est echappe: Ik heb mij
dat woord laten ontvallen. // lui echappa de
dire : De woorden ontvielen hem. La vie
lui echappe: Hij houdt op te leven. 2. (met
de) Ontkomen aan. Zich redden uit. Vluchten, ontkomen uit. Le livre lui echappa des
mains : 't B. gleed uit Naar handen. I ov .w . :
Ontsnappen, ontkomen aan. Il ne l' echappera pas : Hij loopt er nog eens in. L'belle : Er goed afkomen. / s'-: Ontvluchten, -snappen . Er uitbreken (voor eenigen
tijd). Uit de hand glijden, vallen. (sport)
Uitloopen. Zich uitstorten, - uiten. Zich
te buiten gaan, zich zelven geen meester
zijn. Zich vergeten, uitvaren. Il s'est
echappe jusqu' 6 . . . : Hij is in zijn drift
zoo ver gegaan, dat hij .. .
Acharbot m.: Waternoot.
Echarde v.: Splinter. Stekelbaars.
Rehardonnage m . en -ner ov .w . :
(Het) van distels zuiveren. (Het) kaarden.
Echardonnet m.: Distelsteker. tehardonneuse v.: Klitwals, wolzuiveringsmachine . Echardonnoir z. -net. teharnage, -nement m. en -ner ov .w . : (Het)
slichten (huid). Eeharneuse v.: Slichtmachine. Echarnoir m.: Slichtmes. Echarmire v.: Huidafval bij 't slichten.
teharpe v . : 1 . Sjerp . (f ig . ) Changer d'-:
Overloopen . 2. Doekje ; das . Breede heerendas, sjaal. Afhangende sluier (aan hoed ).
Boa, bont. (dichtk.) L'- d'Irts: De regenboog. 3. Draagband. Porter le bras en
-: Den arm in een doek draden. (grap)
Porter le c ceur , - son amour en -: Ontroostbaar doen, een gewond hart hebben. 4.
Hijschtouw. -blok. 5. En -, d'-: Overdwars, schuins. Le train fut pris en -: De
trein werd van ter zijde -, in de flank aangereden. 6. Uitstekende balk. Eeharpement m.: Marsch in schuine richting.
Echarper ov .w. : 1. In stukken scheuren;
lynchen. In de pan hakken. 2. Onhandig
voorsnijden. - opereeren. Een wond toebrengen. 3. In draden afdeelen. 4. (Een
last) met een zeel voorzien. I onov.w.: In
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schuine richting marcheeren. / s'---: Elk.
in de pan hakken. Echarpiller ov .w. : In
draden afdeelen. (fam.) Kort en klein
slaan. Cellars: Schraal (wind). Van te
gering allooi (munt). Echarser ov .w . :
Van te gering allooi maken. / onov.w.:
Schraal worden. Echarsete v.: Te gering
gehalte.
Eehasse v.: 1. Stelt. (fig.) Etre monte
Sur des -s: Lange beenen hebben; hoogdravend schrijven; een hooge borst zetten.
2. Oeverlooper, steenvink. 3. Steigerpaal.
Eehassier m.: Steltlooper. -danser.
Cchauboule: Vol vurigen uitslag . Echauboulure v.: Vurig blaasje. Echaudage m.:
1. Met heet water begieten. 2. Kalkwater.
't Zetten in k. 3. Verschrompeling. Echaude Te sterk gerookt (bokking).
Verschrompeld (plant). z. chat 2. I m.:
Soes. Deegbal. Eehaudement m.: Verdorde, verschrompelde toestand (plant), Uitputting (zoutpoel). tchauder ov.w.: 1.
Branden (heete vloeistof ). 2. Met kokend
water begieten. - wasschen. In - verwarmen.
3. (fig.) In
nauw brengen. Afzetten.
4. Broeien, zengen. 5. In kalkwater zetten.
Witten. / s'-: Zich branden. (fig.) Zijn
vingers branden. Echaudoir m.: Broeiketel. Waschplaats (slachthuis). Eachaudure v.: Brandwond. Echauffaison v.:
Hitteuitslag. Echauffant by .nw . en m.:
Verhittend Stoppend (middel). Echauffe
v.: Zweetkuil. Echauffement m.: 1. Verwarming. Muf wording. Het warmloopen.
2. Verhitting (lichaam). Hardlijvigheid.
3. Opwinding . Echauffer ov .w . : 1. Verwarmen, -hitten. Warm doen loopen. 2.
Verhitten (bloed), naar hoofd doen stijgen . Hardlijvig maken, stoppen. (fig.)
-labile-,lesang-,lesoreil s-,late aqn:

Iem. boos maken. 3. Muf doen worden.
4. (f ig.) Warm maken, leven brengen in.
Prikkelen. 5. Smarten (leder). / s'-:
Warm -. (f ig.) Driftig worden. Zich warm
maken. Het spoor ijverig volgen (hond).
Muf worden (graan). Le feu s'echauffe:
Men begint hooger in te zetten. La dispute
s'echauffe: De twist loopt hooger. &haulfouree V. : Schermutseling. Plotselinge overval. (spel) Stoute schaakzet. „Standje,
oploopje". kehauflure v.: Hittepuistje.
Hardlijvig-. Mufheid.
Echauguette v . : Spietoren. (z e ev . )
Kraaiennest
Echauler ov .w . : Ka lken
Echaume m.: Roeipen.
Echaumer ov .w . : Ontstoppelen
Eeheable: Vervalbaar. Echêanee: v.:
1. Vervaldag . A courte a longue -: Op
kort -; op lang zicht. (fig.) A courte -,
breve -: Binnen kort. A longue -: Na
langen tijd. Arriver Vervallen. Ne pas
Mire son -: Zijn loketten sluiten. 2. Beslissende dag, dag van de „afrekening".
3. Les -s : Vervallen bedragen. Livre d'-s
Eeheaneier m.: Verval-, acceptenboek.
Echêant: Vervallend (z. eehoir). Eehee
(spr. echek) tusschenw.: Schaak! - a la
dame: Koningin schaakl - et mat! Schaakmat! / m. (spr. echek): 1. Schaak. - a la
decouverte : Open s. - perpetuel: Eeuwig s.

660

Donner -, faire - et mat : Schaakmat zetten.
Faire Schaak zetten; (fig.) dwarsboomen, doen mislukken. (Se laisser) mettre en -: (Zich laten) verslaan. Tenir en
-: In bedwang houden. 2. Tegenslag,
nederlaag. Verlies, schade. - a ma fortune:
Tijdelijke vermindering van f. 3. Les -s
(spr. eche): Schaakspel. -stukken. Jouer
aux -: Schaken.

tehelage m.: (Becht van) ladderplaatsing, ladderrecht. lecheler z. eehelonner
1. Echelette v.: Laddertje (op pakdier).
Wagenladder.. (d ierk.) Muurklimmer (de muraille). Echelier m.: Ladder met een
boom. Kippestok.
Rehelle v.: Ladder, leer. (zeev.) Trap,
valreeptrap (- de coupee). - de commondement: Statietrap. - de corde: Touwladder.. (f ig . ) Tenir : Voorthelpen.
z. court (bv.nw. 1) en aprês 1. - a coulisse : Schuifladder. - double : Trapladder;
schuine zeef. pliante: Toeklapbare 1. d'escalade: Stormladder. - de perroquet:
Hoog, smal huis. - a poissons; - a saumons: Vischtrap ; zalmtrap. 2. Galgeladder.
Sentir l'-: De galg verdienen. - de Jacob:
Jacobsladder; (plantk.) blauwe speerdistel . - de revers: Jacobsladder. 3. (fig.)
Ladder. - sociale: Maatschappelijke I.
-destir:
Opeenvolging der wezens in de
schepping. 4. Toonladder, -schaal. - des
couleurs : Kleurengamma. 5. Schaal, maatstaf. Peilschaal (- des eaux, - des marees) .
- mobile, - des valeurs: Schaal, die naar
omstandigheden verandert, (Eng.) sliding
scale. - des salaires : Loonschaal. Etre
a l'-: Op dezelfde schaal
- grootte zijn.
6. (zeev.) Losplaats. Faire (In den
Levant) een haven aandoen. Les -s du
Levant; - barbaresques : Zeehavens in den
L.; - in Barbarije. Echellier m.: Effectenspeculant.
EcheloIde (spr. -eke) v.: (geneesk.)
Opstaande rand om een litteeken.
Echelon m.: 1. (Ladder)sport. - de
charrette: Schot. 2. Trap. D'-s en -s,
par -s: Trapsgewijze, van sport tot sport.
Descendre d'un Een rang verlaagd worden. 3. Opstelling van afstand tot afstand. Disposer par -s : Van afstand tot
afstand plaatsen. 4. Verhoogingstrap (salarisberekening). 5. (z e e v.) Klimklamp.
Echelonnement m. en -ner ov .w . : 1.
(Het) van afstand tot afstand opstellen
(troepen), (het) trapsgewijs plaatsen. 2.
(Het) regelmatig over zekeren tijd verdeelen
(b .v . beta lingen ). Pavements Termijnafbetalingen : Achat a p. -es : Huurkoop.
I s'--: Van afstand tot afstand geplaatst
zijn. Met vaste tusschenruimten geschieden.
Elk. opvolgen.
Echenal m.: Dakgoot.
visEchch. eneide (spr. eke-) v . : (d jerk.) ZuigAchenet m.: Dakgoot.
Eehenillage m . en -ler ov .w . : (Het)
zuiveren van rupsen en -nesten. Echenilleur m.: Rupsenverdelger. -vreter. Eehenilloir m.: Rupsentang, -haak.
Eeheoir z. eehoir.
Eeheveau m.: 1. Streng. Devider son--;
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Een s. afwinden ; (f ig. ) steeds doorratelen.
2. Ingewikkelde zaak. Debrouiller demeler
un Een zaak ontwarren. tchevele:
Met verwarde haren . (f ig. ) Wild, dol.
Echeveler ov .w . : In wanorde brengen.
Echevette v . : Streng. Streng van 100 M.
tehevin m. : Schepen . Wethouder.. Echevinage m. : Schepenschap . -sduur . De
schepenen . Lettres d'-: Schepenbrieven .
kehevinal: Van de schepenen of wethouders. College - : Burgemeester en Wethouders
kehieoter ov .w. : Van stompen ontdoen.
tehidne (spr. ekid-) : m . : Mierenegel.
Eehigneur m. : (o u d ) Onderkruiper.
Echignol m., -e v . : Klos .
tehine v . : 1. Ruggegraat. (f ig. ) Protsouple:
ter l'- a: Afrossen. Avoir
Kruipen. Courber plier l'-: Het hoofd
buigen . 2. Eierlijst aan 't Ionische kapiteel,
echinus ; ronde welving onder 't plat van 't
Dorisch kapiteel. tehinê: 1. Met stekels
bezet . 2. - de travail: Lam van 't werken.
tehinee v . : Ruggestuk . tehineens (spr.
eki-) m .mv . : Egelachtigen. Eehinelle v . :
(plantk.) Egelkop. Echiner ov .w. : De
ruggegraat stukslaan . (fig.) Doodslaan :
verslaan. Afbeulen . Metier -ant : Hoogst
vermoeiend v. / s'-: Zijn ruggegraat breken . Zich doodwerken tehineur (f i g.)
Afkammer. tehinides (spr. eki-) m .mv . :
Zeeegelachtigen. Rehinodermes (spr. ekim.mv : Stekelhuidigen. Echinope (spr.
eki-) m . : Kogeldistel. Echinorhynque
(spr. eki-) m . : Stekelsnuitworm
f.chiquete : Geruit . Echiquier m. : 1
Schaakbord . En -: In ruiten geplaatst .
2. Totebel, kruisnet . 3. Hooggerechtshof
(in Normandie ) . Chambre de l'E-: Hof
van appel (Engel. ). Cour de l'E-: Ministerie
van flnancien (Engel. ) . z . ehaneelier.
Echiquiste m . en v . : (n ieuw) Schaakspeler,, -speelster.
Echo (spr. eko) m . : Weergalm, teruggekaatst geluid . (f ig. ) Plaatselijk nieuwtje.
Weerklank ; bewijs van belangstelling. Naprater.. Se faire - de : Overbrengen. Faire
, - de
- a: Instemmen met. Trouver un
l'- a, reveiller un Instemming vinden
(met) . Un mot (rest e) sans -: Een woord
waarop niemand ingaat . Un article qui
m 'a valu des -s : Een a . van mij waarop
men is ingegaan. Reclamer a tous les -s:
Luide roepen om . Vers en - EehoIque
(spr. eko-) : (Vers ) waarvan de laatste
lettergreep wordt herhaald . Echolalique
(spr . eko-) z . eehoIque.
Echoir onov .w . : 1. Ten deel vallen.
Si le cas y echoit, - echet, of le cas echeant:
Zoo 't geval zich voordoet, eventueel. I1 y
echoit amende: Er staat boete op . 2. Vervallen , betaalbaar zijn. 3. -biers; - mal:
Het goed -; slecht treffen .
Echoppe v . : 1. Radeer- ; etsnaald
Platte beitel om zetsel uit to wisschen van
een cliché . 2. Pothuis, winkeltje, kraampje .
Echoppage m. en -er ov .w . : (Het ) met de
radeernaald bewerken. (Het) wegmaken van
zetsel op een cliché . Echoppier m . : Winkeliertje.
Echotier (spr. eko-) m. Stadsreporter..
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Echouage m . : Het op 't strand laten
loopen. - vastra ken . Strandplaats .Port d'-:
Getijhaven (bij eb droog ). Plage d' Zacht
hellend strand. Echouement m.: Stranding.
tehouer onov .w . : 1. Stranden . Vergaan.
2. (f ig. ) Mislukken ; „zakken" (examen);
niet slagen in. / ov .w . : Op 't strand zetten . I s'-: Op 't strand loopen.
teidie v. : Schotelzwam .
teimage m . en -er ov .w. : (Het) knotten . Ecimeuse v . : Knottoestel. telaboussement m. en -er ov .w . : (Het) bespatten,
- beslijken. (f ig. ) De oogen uitsteken.
Eclaboussure v . : (Modder )spat . (f i g. )
Smet. Slag, dien vechtenden een derde
geven.
Eclair m. : 1. Bliksem(straal). Comme
un Bliksemsnel . Il fait des -s: Het
licht -5 de chaleur: Weerlicht - en
boule: Bolbliksem - en chapelet: Parelsnoerbliksem . 2. Flikkering, licht. 't Blikken (zilver ). - de soleil : Vluchtige
zonnestraal. - des geux: Schittering d .
o . Lancer des -s : Stralen vonken schieten . - de bonheur: Kortstondig g. - de
raison: Helder oogenblik . - de genie: Geniale inval. 3. Geglaceerde roomsprits . 4.
Grootbloemig hertshooi . 5. (n i e u w) Bits-,
patentsluiting (fermeture fermoir --).
telairage m . : 1. Verlichting. Gaz d'-:
Lichtgas. 2. (p la t) Betaling. Eclairant:
Verlichtend, licht- . Gaz pouvoir -:
Lichtgas ; -kracht . Felaireie v . : Blink,
„droge bui" . Opklaring. Lichte plek in
de wolken. Open plek in 't bosch. Uitdunning (vruchten, bosch ; coupe d'-).
telaireir ov .w. : 1. Helderder maken,
doen opklaren. Lichter maken (kleur )
Polijsten . 2. (f ig. ) Verklaren, ophelderen .
3. - la cue a qn : Iem . blik verhelderen.
4. - qn de qch : Iem . inlichten over jets .
5. Dunner maken (saus ) ; dunnen (wortels,
bosch, gelederen ) . / s'- : Ophelderen
(weer, gelaat ), opklaren (lueht ) . Minder
donker - (kleur ) . Opgehelderd - . Dunner
worden . Opheldering zoeken . Eclaircis sement m . : Het dunner lichter maken .
Polijsting. (f ig. ) Uitle g ging, inlichting.
Opheldering. telaireisseur m. : Po lijster
Eclaire v . : 1. Stinkende gouwe (grande
-). Petite -: Speenkruid. 2. Dekluik.
telaire: (f ig. ) Verlicht . Schrander.. Welingelicht telairement m . : Lichtkracht .
Eclairer onov .w . : 1. Licht geven . Fonkelen . - mal: Slecht branden . 2. Lichten,
bliksemen . 3. (f a m.) „Afdokken" . / ov .w :
1. Verlichten, beschijnen. (f ig.) Begrijpelijk
maken, licht werpen op, toelichten. - sa
marche , - la route : 't Terrein verkennen.
Zijn inzet op tafel in 't oog doen
-letapis:
vallen. 2. (o ud ) Nagaan. 3. Wijzer maken,
leeren, onderrichten ; voorliehten . 4. Licht
geven aan. Bijlichten . I s'- : Ophelderen.
Licht ontvangen van. Voor zijn licht zorgen ; licht hebben . Aangestoken worden,
aangaan . (f ig . ) Verlichter verstandiger
worden. Zich van eclaireurs voorzien.
telaireur m . : Verkenningssoldaat. -schip
(navire -). - vliegtuig. Padvinder, boyscout . (f a m ) Geldsch ieter ; handlanger van
een valschspeler.. --marin: Sea-scout, zee-
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verkenner. Envoyer en —: Op verkenning
zenden. Adaireuse v. : Padvindster.
&lame: Met gebroken vleugel of poot.
Eelampsie v.: (geneesk.) Toevalachtige kramp ; stuipen. Relamptique m. en
v.: Lijder -, lijderes aan stuipen.
Eclanehe v.: Schenkel.
Eclat m.: 1. Splinter; scherf. Voter en
—.s: In stukken vliegen. 2. Knal, slag,
losbarsting. Geraas. Uitbarsting. Forsch
geluid. —s de voix: Luid gepraat, - geschreeuw . Rire aux —s: Het uitschateren.
Des —s de rire : Sehaterend gelach . Phare -.
feu a —s: Schitterlicht. 3. Opzien, schandaal. Faire un —, - de l'—: Opzien baren ;
tot een uitbarsting komen , spektakel maken.
4. Glans, schittering. Pracht . Luister, roem.
Licht. Avoir de l'—: Schitterend schoon
zijn. Action d'—: Roemrijke daad. — de la
pensee: Schittering der gedachte. Eclatant:
1. Uiteenspattend, barstend. 2. Schel,
schetterend (geluid). 3. Schitterend, roemrijk. 4. In 't oog vallend, opzienbarend.
Eelatante v.: Schitterende vuurpijl. Eclatement m.: Het barsten, springen. Het
uitbarsten (oorlog). Het doen springen (om
schadeloos, te maken). Charge d'—: Springlad ing . Eclater onov .w . : 1. (Uiteen ) barsten , springen ; losbarsten (onweer),
Klateren (donder).
uitbreken (brand).
2. Afschilferen, -splinteren. Bois eclate:
Gespleten h. 3. (fig.) Los-, uitbarsten,
tot een uitbarsting komen. In lachen uitbarsten (— de rire). 4. Ruchtbaar worden,
opzien baren. 5. Schitteren, prijken. — de
sante : Er uitzien als melk en bloed, overloopen van g. -, blaken. Faire — sa puissance : Overal z. m. ten toon spreiden.
5 9—: Opensplijten, barsten. Eclateur m.:
Vonkenbrug.
Eclectique by .nw. en m. : 1. (Wijsgeer)
die een eigen stelsel opbouwt uit (de waarheden van) andere stelsels. 2. (Mensch) die
't goede in verschillende meeningen, kunstuitingen, - in alles waardeert. Eelectisme m. : 1. Leer opgebouwd uit ( 't goede
van) andere stelsels . 2. Neiging om in alles
't goede te waardeeren.
Ecli m . : (z e ev . ) Splinter. Eclier ov.
w. : Versplinteren.
Eclimétre m.: Zenith-afstandsmeter.
Eclipsable : Opklapbaar. Eclipse v.: 1.
Verduistering (hemellichaam). Phare -, feu
a —s: Flikkerlicht . (f ig . ) Subir une —:
Verduisterd worden, vervagen. 2. Tijdelijke
afwezigheid. Vermindering. Tijdelijke duisternis. Folie a —s : Intermitteerende krank zinnigheid. Eclipsement m.: Verduistering. Eclipser ov .w. : Onzichtbaar maken,
verduisteren . Doen verbleeken (licht) . (fig . )
In de schaduw stellen. Intrekken (gestel).
/ s'—: Verduisteren. Verdwijnen (licht).
(fig.) Zich verwijderen. In de schaduw
gesteld worden. Ecliptique by .nw.: Van
eclipsen. / v.: (Schijnbare) zonneweg.
Eclissage m.: 't Lasschen; railverbinding. 't Spalken. Eclisse v.: Spaan, -hout.
Splinter. Plankje. Spalk. Druipmand (kaasmaker). Laschplaat. Fauteuil en —s: Rietstoel. Eclisser ov.w.: Spalken. Met plankjes dekken. Lasschen.
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Eclogue z. kglogue.
Eclope by .nw . en m . : Hinkend (e ) ,
kreupel (e ) . Vleugellam , gewond (e ) . Achtergebleven soldaat. (fig.) Ii en est sorti
tout —: Hij is daar bekaaid afgekomen.
Eeloper ov .w . : Kreupel maken. Havenen.
Eelore onov .w .: 1. Uit 't ei komen.
Opengaan, ontluiken. Les ceufs sont eclos:
De kuikens zijn uit 't ei gekomen. 2. (fig.)
Aanbreken (dag). Geboren worden, ontluiken. Aan den dag komen (plan ). Faire
—: 't Leven schenken aan ; doen uitkomen ;
uitbroeden. Relosion v.: Het uitkomen,
- ontluiken.
Eelusage m.: 1. Het schutten. Six —s:
Zesmaal schutten. 2. Schutgeld (droit d'—).
Ecluse v.: 1. Sluis. — de chasse : Ververschings- . — a sas : Schut-. z. chambre 8.
— de Mite: Verlaat. —s celestes: Hemelsluizen. 2. L'E-: Sluis (stad). telusee v.:
Schutwater. Sluisvol. telusement m. en
-er ov.w .: (Het) schutten (door sluis).
Het afsluiten (id.). (Het) inlaten van samengeperste lucht. Eclusier m.: Sluiswachter. / bv.nw.: Van een sluis.
Ecobuage m.: Verbranding (z. -buer).
Eeobue v.: (soort) Houweel. —s : Afgestoken planten (om te verbranden).
Ecobuer ov.w.: De planten afsteken en
met de bovenlaag verbranden om 't land
te ontginnen.
Ecceurant: Walgelijk. Ergerlijk. &frurement m.: Walging. Receurer ov.w.:
Walgen, tegenstaan. On est &crime de : Men
gruwt -, walgt van. / s' —: Van zich zelven walgen.
Ecoincon, -son m.: Hoek van gewelf.
Hoeksteen. -meubel.
Ecoine v.: VW die aan 66n kant ruw is.
Eeolage m.: Schoolgeld. -onderricht.
Ecolfitre m . : Geestelijk schoolhoofd . (f a m . )
Schoolvos.
Ecole v.: 1. School. Tenir —. Onderwijs
geven. Il en tiendrait —: Hij is wonderlijk
knap daarin. — primaire, - élementaire:
Lagere -. — primaire superieure : School
voor meer uitgebreid lager onderwijs. z.
buissonnier en chemin 1. — sous bois,
— de verdure : Openluchtschool. — d'application : Leer-, practische oefenschool. —
de guerre : Hoogere krijgsschool. — des
hautes etudes commerciales : Hoogere handelsschool. z. art 1 en eharte 1. — de perfectionnement: School voor voortgezet onderwijs . — préparatoire : Voorbereidende
-. — unique : Eenheidsschool— centrale:
Algemeene s. — chretienne: S. met den
bijbel. — a classe unique: Eenmansschool.
L'— de droit; - de medecine De rechtsgeleerde; - medische faculteit. La jeunesse
des —s : De studeerende jeugd. Le quartier
des —s z. latin. Renvoger qn a l'—: lem.
zijn domheid doen inzien. Bcitiment--,
vaisseau-- : Opleidingsschip. 2. School.
Leer. Aanhangers (van geleerde, kunstenaar), school. De scholastieke wijsgeeren.
Faire — (z. 4): Volgelingen vinden. De
1'— de: Uit de school van; op z'n, a la . ..
L'— du monde : De ondervinding in de
wereld. Etre a bonne —; - a mauvaise —:
Op een goede -; slechte leerschool zijn. Etre
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a l'- de qn : Bij iem. in de leer zijn. 3.
Africhting, dressuur. Haute -: Hooge rij :
school, -kunst . 4. Domheid, blunder, flater..
Faire (une) -: Een bok schieten ; (spel)
vergeten zijn punten juist aan te teekenen.
Mettre a l'-: Voor zich de punten rekenen,
lien de tegenstander niet juist aanteekent.
Ecolier m . :1. Scholier, leerling. z. chemin
1. Tour -, malice d'-: Kwajongensstreek.
2. Reizend student. 3. Une faute d'-:
Een grove domheid. / b y .nw.: Van de
scholieren. Schoolsch. Maniêres -iêres :
Schooljongensmanieren. Papier -: P. voor
schoolschriften. tcolisme m.: Schoolvoeding. Schooloverlading.
Ecollage m. en -er ov.w.: (Het) afschaven (huid). Ecollette v.: Hals (vaas).
Econduire ov.w.: Beleefd de deur wijzen.
Afschepen. Een blauwtje laten loopen.
Eeonomat m.: Huisbeheerdersambt. kantoor. Beheer eener prebende. Goedkoop
spijslokaal, gaarkeuken. Winkelnering door
werkgevers. Bewaarplaats ; voorraadkamer. Eeonome m.: Huisbeheerder, opzichter over de uitgaven en spijzen. Domein-.
Prebendebeheerder. Administrateur (schip).
I bv .nw . : Zuinig . Economie v . : 1. Beheer . - domestique , - priv6e: Huishoudkunde.
- rurale: Land-. - sociale, - politique:
Staathuishoudkunde. - commerciale: Handelsleer. 2. Overeenstemming -, juiste
schikking der deelen. L'- Onerale d'un
projet: De algemeene inrichting van een
voorstel. - animale; - vegetale: Bouw der
dieren ; - planten. 3. Zuinig-, spaarzaamheid . Construire par -: In eigen beheer b.
4. Spaarpenningen. Faire des -s: Sparen.
z. bout 3. Faire une - de temps : Tijd winnen. 5. Besparing. 6. Bezuinigingen. //
n'y a pas de petites -s : Alle beetjes helpen.
7. Lichaam. Economique: 1. Van de huishouding, - 1, beheer. 2. Staathuishoudkundig. Op - gebied. 3. Spaarzaam. Fourneau
-: Spaaroven; volksgaarkeuken; spijsuitdeeling. z. Niche 1. / m.: De economische
toestanden, 't materieele . -ment bw . : Zuinig. Economiser ov.w.: Spaarzaam zijn
met. Bezuinigen (op). Be-, uitsparen.
onov .w . : Overleggen. / s'-: Zich ontzien.
Economiseur m. : Zuinigheidsbrander.
Brandstofbespaarder. Economisme m.:
Staathuishoudkunde. Eeonomiste m. :
Staathuishoudkundige.
Ecopage m . : (fa m . ) Klap . Uitbrander..
Ecope v.: Hoosvat. Waterschep (bleeker).
Gietlepel . Afroomschaal. Eeoper ov.w.:
Leeghoozen . / onov .w . : (f a m . ) 't Gelag betalen, er inloopen. Op zijn kop krijgen. Oploopen (straf). - pour qn: Voor iem. opdraa ien . Ecoperehe v . : Hijschba lk . Steigerpaal. Ecopeur m.: Iem. die er in loopt,
het kind van de rekening. Ecoqu(et)age
m. en -(et)er ov.w.: (Het) uitroeien der
mannetjespatrijzen. teorage z. ,èeorer 2.
lecorcage m.: Ontschorsing. Ecorce v.:
1. Schors, bast. Il ne faut pas mettre le
doigt entre l'arbre -, le bois et l'-: Meng u
niet in familiezaken. Il ne taut pas juger
du bois de l'arbre par l'-: Men moet niet
naar den uiterlijken schijn oordeelen.
eqina:
Kinabast. -duP6ro,2.
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Schil (vrucht). - confite de melon, -s glacêes: Sukade . 3. (f ig . ) Het uiterlijke,
schijn. 4.- terrestre, - du globe : Aardkorst.
Ecorcement m. en -er ov.w.: (Het) schillen. (Het) pellen. / s'-: Zijn schil verliezen. teorehe m.: Anatomiebeeld, dat de
spieren laat zien. (f ig. ) Un - vif . Iem. die
zeer snel op indrukken reageert. Ecorchecul (a) : (f am.) Op het achterste glijdend.
(f ig.) Met weerz in . Ecorchement m . ;
Het villen. Ecorcher ov.w.: 1. Villen, de
huid afstroopen. z. anguille 1. (wapenk.)
Écorchè: Roodgekleurd. - le renard: Braken. Il crie comme si on l'ècorchait: Hij
schreeuwt alsof hij vermoord wordt. 2.
Ontvellen, 't vel schaven; de bast beschadigen van; licht omploegen. 3. (fa m. )
Snijden, 't vel over de ooren halen. 4. Onaangenaam aandoen. Radbraken (taal);
verknoeien. Op de tong bijten. (wij sb.)
Kwetsen (gehoor). (f ig. ) Slecht vertalen,
- verklaren (schrijver). Verscheuren (oor).
Ce mot vous ecorche la bouche : Dat woord is
niet uit te spreken. / s'- : Zich 't vel
schaven, zich doorrijden. Beschadigd worden. - pour etre trop longtemps couchè:
Doorliggen. teoreherie v.: Vilplaats.
Jecorcheur m . : V iller . Afzetter. . (g es c h • )
Roover (onder Karel IV). - de langue, - de
mots : Taalyerkrachter. Ecorchure v.: Onty elling, schaafwond. Ecorcier m.: Schorspakhuis . teore v . en -er ov .w . : 1 . z. aeeore(r). 2. (Het) toezicht op vischafslag
houden. Ecoreur m.: Vischkeurmeester.
Scorner ov .w . : 1. z. dêcorner. 2.
Een hoek afslaan, - afbreken van, de hoeken
beschadigen van. Schuin afkanten. Een
deel afnemen van. 3. (f ig. ) Aanspreken.
-soncapitl:
Zijn kapitaal a., interen. Ccornifler ov .w . : (f a m . ) Oploopen (eten , geld ) .
Ecorniflerie v.: Klaplooperij. tcornifleur
m.: Tafelschuimer. Plagiaris. Ecornure
v.: Afgebroken hoek. Breuk. Afschuining.
lecossais m.: Schot. Het Schotsch. /
by .nw . : Schotsch . Geruit . Douche -e:
Beurtelings koude en warme d. Hospitalitè
-e: Zeer ruime gastvrijheid. Ecosse v.:
1. Schotland. La Nouvelle- -: Nieuw
Schotland. 2. (y olk) z. cosse 1.
Ecosser ov.w.: Doppen . / s'-: Uit
de peul gaan. Ecosseur m.: Dopper, peller .
Scot m . : 1. Gelag. (f ig. ) Pager -, apporter son -: Zijn aandeel bijdragen. 2. Dischgezelschap . Parlez a votre -: Spreek tot
je soort. Il est de tous -s: Hij is overal bij.
Etre a l'- de qn: Door iem. worden vrijgehouden . 3. Slecht gesnoeide boomtronk.
EcOtage m. en -er ov.w.: (Het) strippen
(tabak). Ecoreur m.: Stripper. Ccouane
V. : (Justeer ) viji; -rasp . Ecoucher ov .w . :
y
Braken. Ecouer ov.w.: De staart afsnijden van.
teoufle m.: Kiekendief. Vlieger.
tcoulage m.: Het vlotten (hout). verloopen . Ecoulement m.: 1. Uitvloeiing, -strooming, afwatering. Het wegvloeien
Voie d'-: Waterloozing. 2. (geneesk.)
Loozing; ettering. 3. Het langzaam uiteengaan (menigte). 4. Afzet (waren), 't
slijten. 5. 't Voorbijgaan (tijd). Ecouler
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ov .w.: Afzetten, aan de markt brengen.
Laten uitdruipen (leer). I onov.w.: Afloopen. Om zijn. I s'-: 1. Af-, wegvloeien,
afwateren. 2. Uiteen-, verloren gaan. L'argent s'ecoule: 't G. verdwijnt ongemerkt. 3.
Van de hand gaan (koopwaren). 4. Voorbijgaan (tijd). Sa jeunesse -la a M.: Hij
bracht zijn jeugd te M. door. LC vinyl ecoule:
Den twintigsten van de vorige maand.
Eeourter ov .w. : Afkorten . Bekorten .
Besnoeien (werk). Staart (en ooren) korten
van. lecouser z. echanvrer.
Ecoutant by .nw . : Toehoorend . 1 m . :
Toehoorder.. (k er k) Luisteraar. L'- fait
le medisant: Luistervinken deugen niet.
Ecoute v.:1. Het toeluisteren. Luisterhoekje . Luistergang. Elre aux -s, etre a l'-:
Luisteren. Se mettre aux --s : Gaan luisteren.
lieures d'-: Luisteruren (radio). S ceur -:
Toehoorende non (in spreekvertrek). 2. Oor
(wild zwijn). 3. (zeev.) Schoot. / m.:
(nieuw) Luisterpost (poste -). Scouter
ov .w . : 1. (Aan )hooren . (Toe )luisteren . Beluisteren . Se faire -: Gehoor vinden . Voix
-tee : Stem van invloed. Ecoutez! Hoor eensl
(fa m.) Je vous ecoute: Dat zou ik meenen;
ja, toe maar. Ecoute s'il pleat: Hou je stil.
2. Verhooren (gebed). Opvolgen, luisteren
naar (raad). Gehoor geven aan, te rade
gaan met. - son mat : Te veel aan zijn kwaal
toegeven. - son cheval: Precies z. p. nagaan. N'- que son cceur: Slechts de inspraak van zijn hart volgen; (ook) in zich
zelven opgaan. / s'-: Met zich zelven ingenomen zijn. Altijd meenen iets te voelen.
- (parler): Met welgevallen naar zijn eigen
woorden luisteren. Le temps s'ecoute: 't Is
doodstil in de natuur. Cela s' ecoute avec
plaisir: Zoo jets hoort men gaarne. teoutes'il-pleut (mu. onv.) m. : Watermolen
die alleen bij regenval werkt. (f ig.) Zwakkeling. Onzekere zaak. Ecouteur m.: 1.
Luisteraar (ook v. radio); -ende. - aux
pontes: Luistervink. 2. Hoortoestel (radiotoestel, enz.); oorschelp (telefoon), telefoonhoorn. 3. Soldaat op luisterpost. 4.
(ook -eux). Paard dat zich laat afleiden.
lecoutille v. : (z e ev . ) Luik . -gat. leeoutillon m.: (zeev.) Gat voor een marssteng.
Ecoutoir m. z. -eur 2.
leeouvillon m.: Ovendweil. Kanonwisscher.. Hoornwisscher. Ecouvillonnage m.
en -ner, ov .w. : (Het) met schoonwisschen.
terabouillement m. en -er ov .w . : (v olk )
(Het) te pletter slaan, - vallen.
Ecran m.: Vuur-, (licht )scherm . Projectiedoek , witte doek, cinemascherm. (f ig. )
Filmkunst. Handschermpje. Schutblik. Gelaatskap . Scherm. Horretje. Kapje (lamp).
Filter (photo ). - jaune : Geelschijf (photo).
Faire - sur: Afdekken, afscheiden. Servir
d'-: Ter bescherming dienen. &rancher
ov .w . : Plooien maken uit.
Ecrasant : Verpletterend. Knellend.
(f am.) „Waar je van omvalt". Gloeiend
vervelend. terase: Ineengedrongen (gestalte); afgeplet; plat. Cuir grain -:
Glansleder. terasêe v.: Mijninzakking
boven oude boringen. terasement m.:
Verplettering, -brijzeling. Het verpletteren. Gedrang. teraser ov .w.: 1. Ver-
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pletteren, -brijzelen; plattreden (- du pied);
doodtrappen (- du pied). Treden (druif).
Fijnmaken (eten); -stampen. Overrijden (par une voiture). Platmaken (vlam). Coiffure
-see : Plat kapsel. 2. (fig. ) Overstelpen
(met), doen zwichten (onder); verpletteren.
3. Vernietigen. In de schaduw stellen.
Vastzetten (in woordenstrijd).Verdrukken.
( y olk) En -: Slapen , maffen . / s'-: Verpletterd worden. Zich te pletter slaan. Elk.
verdringen. Zoo ver mogelijk uitvallen.
Breed uitloopen (Deus). teraseur m.,
-euse v.: Iem. die een slachtoffer te pletter
rijdt. Ecrasite v.: Ecrasiet (springmiddel).
teremage m.: 1. Het ontroomen. 2.
= Ecrêmaison v.: Het afscheppen van 't
glasvuil . terêmer ov .w .: 1. Ont- ,afroomen .
(fig.) 't Beste afnemen van. Lail ecreme:
Taptemelk. 2. Van glasvuil ontdoen. ter6meur m., -euse v.: Ontroomer. lecrknoir
m., --e v.: Roomlepel. Glasblazers-schuimlepel. lecreinure v.: Glasschuim. lecrênage, -er z. cren . . . Ecretement m.
en -ter ov.w.: (Het) afsnijden van den
kam. (Het) platschieten. (Het) platmaken
van 't bovendeel (weg).
terevisse v.: 1. Rivierkreeft (- ordinaire, - a pieds rouges). Aller comme les -s:
Den kreeftengang gaan. - de mer : Zeekreeft. 2. Grijp-, loupetang. 3. Schijnheilige. 4. (sterrenk.) Kreeft. / bv.nw.:
Kreeftkleurig. (dichtk.) Dat van achter
naar voren gelezen, ook iets beduidt.
Eerier (s'-):1. Uitroepen. 2. Schreeuwen
een kreet slaken van. Eerier ov .w.: Met
biksteen afschuren. leerieur m.: Draadschuurder .
&rine v.: Teenen vischweer.
Ecrin m . :1 . Juweelkistje. Sa bouche est un
vrai - de perles : Haar tanden vormen twee
rijen paarien. Le plus beau joyau de mon -:
't Kostbaarste wat ik bezit. 2. Kartonnen
omhulsel (om boekband). 3. Cassette (tafeizilver, messen). 4. De mooie tanden.
terire ov .w . : 1. Schrijven . Papier ecrit
des deux cotes: Aan b. z. beschreven p. z.
chat 2. Langue ecrite: Schrijftaal. 2. Op-,
inschrijven. Boeken. Zich schriftelijk verbinden. Droit ecrit: Geschreven Rom.
recht. C'etait ecrit: Het noodlot wilde 't
zoo, 't moest zoo zijn. 3. (Werken) schrijven; beschrijven. Op muziek zetten. - en
vers: Verzen maken. L'art d'-: De kunst
van schrijven. Il ecrit mal: Hij heeft geen
stijl. Il sail -: Hij h. een goeden stijl. / s'Elk. schrijven. Geschreven worden. Voorstellen (door). Eerit m.: 1. Geschrift.
Un mot d'-: Een paar woorden, 'n briefje.
2. Het schrijven. Mettre en -, - par -:
Opschrijven. Marquer -, noter -, toucher par
-: Neerschrijven, vermelden. Preuve par
-: Schriftelijk bewijs. 3. (f a m.) Schriftelijk examen. 4. -5: Geschriften, werken.
5. Overeenkomst ; bewijs, stuk. 6. Geschreven woord (naast le parle) . Ecriteau m.:
Aanplakbiljet. -bord.(schoo 1) Schandbord.
Mettre 1'-: Het huis aanslaan. (letterk.)
Piece a -: Stuk waarin de dialoog op een
bord of strook werd aangegeven. Ecritoire
v.: Schrijftuig. Inktkoker.
teriture v.: 1. Schrijfkunst. Het schrij-
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yen. Het schrift. Schrijfwijze, hand. droite: Staand s. - penchee: Schuin S.
Les preuves de l'-: De bewijzen door 't
schrift geleverd. - de chat, - de pattes de
mouche : Krabbelpootje. 2. Het geschrevene . Par suite de cette -: Door deze opneming in de boeken. 3. Les -s: De processtukken, akten; - correspondentie; - boeken.
Tenir les -: De boeken bijhouden. Commis -,
employe aux -: Boekhouder, Schrijver.
Faire des -: Schrijfwerk verrichtên. Jeux
d'-: Hand ige overboekingen. Par -:
In de boeken. z. conforme 2 en faux
(m. 2) . 4. Heilige Schrift. (f ig.) Concilier
les -s : Tegenstrijdige zaken tot overeenstemming trachten te brengen. 5. (n ieuw )
Stijl. - artiste: Woordkunst. 6. Letterscheip . Ecrivailler onov .w . : Papier vermorsen . I ov .w .: Samenflansen. terivailleur,
-on m.: Prulschrijver. terivain m.: 1.
Schrijver. - public: Openbaar s. - expert:
Schriftkundige. 2. Schrijver, schrijfster.
3. Rolkever. Eerivassier m.: Veelschrijver.
teriveur, -euse : Veelschrijver, -schrijfster. Vous n'etes guere -: Je schrijft niet
dikwijls.
Eerou m.: 1. (Schroef )moer. 2. Procesverbaal van gevangenneming. Registre d'-:
Register der opgenomen gevangenen . Rayer
-, lever l'-: Uit de hechtenis ontslaan.
Eerouelles v .mv . : Kl iergezwel len , (o u d )
Sint-Marcolf-zweren. Herbe des -, - aux
-: Klierkruid. Eerouellet m.: Nekgezwel.
Eerouelleux : Klierachtig (mensch). Van
de kliergezwellen.
Eerouer ov .w . : In een gevangenisregister
inschrijven. Achter slot en grendel zetten.
Ecrouir ov .w . , -issage en -issement
m.: (Het) koud hameren. Maladie de l' -age:
Forceerziekte. / s'-: Splijten. teroulement m. : Ineenstorting. (f ig.) Ondergang,
vernietiging. Ecrouler (s' ) : 1. Ineenstorten . Faire -: Omverhalen ; in duigen
doen vallen ; te gronde richten. 2. (f ig.)
Te gronde gaan, in duigen vallen. &roil tage, -ement m . en -er ov .w . : (Het )
ontdoen van zijn korst. (Het) licht omploegen . Eerofiteur, -euse : Die licht omploegt. Eeru : Ruw. Ongebleekt. Onontgomd , ongewasschen. Slecht gezuiverd
(ijzer ). Des -s : Ruwe weefsels.
Eetosie V. : Verwijding (bloedvat). Ectogênêse v.: Wetenschap van het ontslaan
van 't lichaam in het embryo. Ectopie v.:
(geneesk . ) Abnormale ligging of stand.
(orgaan). tetopique: Met abnormale ligging (b .v • grossesse -). Ectoplasme m.:
Psychische uitstra ling uit een medium.
Eetozoaire m.: Woekerinsect, dat buiten
op de huid leeft. Ectropion m. : Omkeering
van 't ooglid. Eetype v. : Afdruk.
ten m.: 1. Schild. 2. Wapenschild. Het
wapen. 3. (oud) Gouden schild, - kroon.
- blanc: Zilveren -. - de trois livres, petit
-: Daalder. - de six livres, double -: Zesfrancsstuk . Vieux amis , vieux -s: Er gnat
niets boven oude vrienden en waardevol bezit. Cela ne lui fait pas plus de pour qu'un a un avocat : Hij zal 't dadelijk aanpakken. z.
changer (ov.w. 1). Avoir des -s: Rijk zijn.
Mettre - sur -: Potten. Un pere aux -s:
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'n Rijke gierigaard ; 'n rijkaard. z. bout
2 en decrasser 2. (spot) Voila le reste de
noire -, - nos -s : Dat ontbrak er nog maar
aan. 4. (thans) - (de cinq franvcs): Vijffrancsstuk . 5. Insectenmiddenborststuk.
Papierformaat van 40 bij 52 c.M ., klein
mediaan. Ecuage m.: Heerplichtigheid. Afkoopgeld van den dienst. Ecuanteur v.:
Helling der spaken.
teubier m . : (Anker )kluis , -gat.
Eeueil m. : Klip.
teuellev.:1 . Kom, nap . Hondenetensbak .
Prendre l'- aux dents: Gaan eten. (fig.)
Manger a la meme -: Dezelfde belangen
hebben . Qui s' attend a l'- d'autrui dine
souvent par c ceur : Wie op anderen vertrouwt, komt dikwijls bedrogen uit. Arriver
a l'- lavee : Den hond in den pot vinden.
Mettre tout par -s : Veel uitgeven (tot
onthaal). Coif/ e a l'-: Geknipt met den
pot op 't hoofd. 2. Draadwijdte (schroef ).
(zeev.) Gangspilpot. (plantk.) - d'eau:
Water navel. teuellee v . : Kom-, napvol.
Reuisser ov .w. : Laten splinteren aan
den voet . teuler ov .w . : 1. Tot schijven
gieten (was). 2. Scheefloopen (hak, schoen).
(fig. ) Alledaagsch maken. 1 s'-: Scheef
worden.
Eeumage m.: Het schuimen. - afschuimen . teumant : Schuimend. Schuimbekkend. (f ig. ) Ziedend van toorn. Eeume
v. : 1 . Schuim. - de mer: Op 't strand geworpen wier en zeedieren ; meerschuim.
Pipe d'-: Meerschuimen pijp. -s printanieres , - de terre: Kikker-, koekoekspog.
2. (fig.) Schuim, heffe des yolks. 3. Metaalschuim, -slakken.
Peumeni . . . z. tecumeni .. .
teumer ov .w . : 1. (Af )schuimen .
Bij iem. klaploopen. -lamritedqn:
Zeeschuimen. - les
-lesmr,a:
Brands chemins: Straatrooverij plegen. 2.
(fig.; f a m . ) Oploopen (eten, geld).
Op nieuwtjes uitgaan. / onov.
-desnouvl:
w.: Schuimen, schuimbekken. Zieden (van
toorn). Ecumeresse v.: Groote schuimlepel. Ecumette v.: Schuimspaantje. Eeumeur in. : (Af )schuimer. - de marmites, de tables : Tafel- . - de mers : Zeeschuimer. litteraire, - de livres : Letterdief , kemneux:
Met schuim bedekt. teumoire v.: Schuimspaan. Gelaat vol pokgaten. Slakkenlepel.
teurage, -ement m. en -er ov .w. :
(Het) reinigen (put, tanden) ; - afschuren
(plaat) ; - schuren (potten) ; - uitbaggeren
(sloot). Sillon d' -ment: Afwateringsgreppel. (p la t) -er le chaudron : Biechten .
teureuil m.: 1. Eekhorentje. Tourner
comme un - (en cage): Rusteloos heen en
weer loopen. (f a m. ) Mettre les -s a pied:
De boomen omhakken. 2. Wielrenner op
lange baan.
Eeureur m.: Schuurder. Reiniger, uithaler.
Ecurie v . : 1. (Paarden )stal . (f ig . )
Homme d'-: Paardenliefhebber ; stalbediende. Sentir l'-: Den stal ruiken (paard ).
(fig.) Sentir 1'-, etre un valet d'-, avoir
etc eleve dans une -: Een vlegel zijn. C'est
un cheval a l'-: Dat kost voortdurend aan
onderhoud. Fermer l'- quand les chevaux
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sont dehors: Den put dempen, als 't kalf
verdronken is . Langage d'-: Straattaal .

2. Paarden, wagens , bedienden . Renstal
(- de courses). Les couleurs dune -: De
kleuren (der jockeys ) van een renstal .
Ecusson m. : Wapenschild . -je . Nummerp laat . Middenborststuk (insect)) . (z e e v . )
Hakkebord . Uithangbord . Sleutelgatplaatje .
Beenschub (visch ) . Melkspiegel (vee ) .
(p lantk.) Oculeerschors . Oculatie kgreffe
en -). Ecussonner ov .w . : Met oculeerschors enten, oculeeren . Met wapenschilden
voorzien . Ecussonnoir m . : Oculeermes .
Ecuyer m . : 1. Schildknaap . 2. (Grand)
tranchant: (Opper.
)voorsnijder . (o u d )
de bouche : Spijsmeester. . - de cuisine:
Hofmeester (der rijken ) . 3. Jonker. . 4.
Stalmeester.. Grand -: Opper- . 5. Ruiter..
Pikeur.. Rijmeester (officier -, capitaine -).
Kunstrijder. . 6. Trapleuning . Leistaak .
Ecuyere v . : Amazone . Kunstrijdster (de haute ecole). z. botte 2.
Eczema m . : Huiduitslag, eczeem. Eczemateux m . : Lijder aan eczeem . / b y .
nw. : Eczeemachtig .
Eddique : Van -, uit een Edda .
Edelweiss (spr . Mel-) m.: (plantk.)
Edelweiss.
Eden (spr . edenn) m . : Aardsch Paradijs .
Edenien : Paradijsachtig . Edenique : Van
't aardsche Paradijs .
Edente : Tandeloos (dier ) . (grap) Afgesleten , „aftandsch " . Edenter ov .w . :
De tanden afnemen, - uittrekken . I s 9- :
- verliezen, aftandsch worden. Edicter ov.
w . : Bij de wet vaststellen . Uitvaardigen .
Ediction v . : Uitvaardiging .
Edicule m . : 1. Tempeltje (Ouden ) .
Kerkje (als hostiekas ) . 2. Gebouwtje , kiosk .
Edifiant : Stichtelijk . Peu -: Onverkwikkelijk . Edificateur m . : Stichter.. Edification v . : 1. Bouw ; oprichting ; opwerping
(schans ) . 2. (f ig . ) Stichting . Vie pleine
d'-: Zeer stichtelijk 1. Pour votre -: Tot
uw voorlichting. Edifice m . : (Grootsch )
gebouw.. (f ig . ) Gebouw, grootsch geheel .
Edifier ov .w . : 1. Bouwen, oprichten .
(f ig . ) Samenstellen, opbouwen (systeem ) .
2. (1 ig . ) Stichten, tot godsvrucht opwekken .
3. Volledig . inlichten, een boekje opendoen (over ) . I s'-: Gesticht -. Gebouwd
worden. Elk. stichten . Zich op de hoogte
brengen . Edile m . : 1. Opzichter der gebouwen, spelen en voorraden te Rome,
wdilis . 2. Stadsbestuurder. . (grap) Gemeenteraadslid . Nos -s : Onze vroede
vaderen . Edilitaire : Op gebouwen en straten betrekking hebbend . Van gemeenteraadslid . Edilite v . : 1. Waardigheid -,
macht van wdilis te Rome . 2. Stadsbestuur.. Frais d'-; Bestuurskosten .
Edimbourg (spr . -dinbour) m . : Edinburg. Edimbom.geois : Edinburger.. -sch .
Edit m . : Bevelschrift, edict . Editer
ov .w . : Uitgeven . Voor 't eerst in den handel brengen . I s 9- : Uitgegeven worden .
Zijn eigen werk uitgeven . Editeur m . :
Uitgever.. - van muziek, gravures enz .
Bezorger van een (geleerde ) uitgave . / b y .
nw . : Van uitgaven . Edition v . : 1. Uitgave . Druk . - princeps : Eerste druk . Mai-
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son d'-s : Uitgeversmaatschappij, -zaak . 2.

Het uitgeversvak . Editorial m. : Artikel
van den hoofdredacteur, - de redactie . Bijlage van den uitgever bij een boek. / by .nw . :
Uitgevers- . Redactioneel .
Edme, -mond m . : (n a a m) Edmund .
Edosser ov .w . : De bovenlaag wegnemen
van.
Edouard m . : Eduard .
Edredon m . : Eiderdons . Dekbed .
Educabilite v . : Opvoedbaarheid . Educable : Opvoedbaar . / m . : Voor opvoeding
geschikt kind . Educateur m . : Opvoeder..
I by .nw . : Van de opvoeding . Opvoedend,
vormend . Educatif : Opvoedend . Cinema
- : Schoolfilm . Education v . : 1. Opvoeding . Maison d'-: Instituut . Avoir de l'-;
manquer d'-: Goed -; slecht opgevoed zijn.
Faire l'- de : Opvoeden . - professionnetle:
Vakopleiding . Par -: Krachtens zijn opvoeding . Maison d'- : Internaat , gesticht ,
leerschool . Maison d'- surveillëe: Tuchtschool. 2. Africhting . 3. Teelt , aankweeking .
Educationnel : Opvoedings- . Edulcorant
m . : Zoetstof . / by .nw . : Verzoetend . Edul coration v . en -corer ov .w. : (Het) zoeter
maken. (sche ik. ) - ontzuren. (f ig. ) - verzachten . Eduquer ov .w . en onov .w . :
(y olk)
o 1 k ) Opvoeden .
Efaufiler ov .w . en s'-: Uitrafelen .
Efendi m . : Heer (z . eff-) .
Effacable : Uitwischbaar. . Effacage m. :
Uitwissching . Efface : Bescheiden ; teruggetrokken , die niet op den voorgrond treedt .
Wein ig zeggend (iets ) . Hellend (schouder ) .
Effacement m . : Het uitwisschen . - uitdelgen (zonde ) . - afslijten (van 't eigenaard ige ) . - verb leeken (kleur ) .0verschaduwing.
(f ig . ) Vergetel- , teruggetrokkenheid ; bescheiden houding. Effacer ov .w . : 1. Uitwisschen. Doorhalen . Doen verb leeken
(kleur ) . Doen vergeten, uitdelgen (zonde ) .
Doen afslijten (munt ) . Uitwisschen (herinnering ) . Vernietigen (schoonheid ) . Ongedaan maken (stemming) . S]uiten (signaal ) : 2. (f ig. ) Overtreffen, in de schaduw
stellen . 3. Intrekken (lichaam) ; naar achter t. (schouders ) . / s'-: Verbleeken.
Verdwijnen , in vergetelheid raken . Zich op
den achtergrond houden ; bescheiden terugtreden . In 't niet zinken . Het lichaam intrekken ; zich zoo smal mogelijk maken.
In de houding gaan staan . - decant qn,
pour laisser passer qn : Iem. uit den weg gaan ;
(f i g . ) iem . den voorrang laten . Effaceur
m . : Radeerwater ; -poeder. . Effacure v . :
Uitwissching, doorhaling. Effanage m. en
-er ov .w . : (Het ) wegnemen der overtollige bladtoppen . Effanures v .mv . : Afgetopte bladeren .
Effare : Ontsteld, ontdaan . Effarement
m . : Ontsteltenis .
Effacer ov .w . : Doen ontstellen . I s'-:
Schrikken . Effarouche : Schuw . Effarou cher ov .w . : Schuw, bang maken. Doen
vlieden . (f ig . ) Afschrikken, wantrouwig
maken. (p 1 a t) Gappen . I s'-: Bang -.
Wantrouwig warden .
Effarvat(t)e v . : Kleine karkiet, rietvink .
Effauchetter ov .w . : Samenharken .
Effectif by .nw . : 1 . Werkelijk, wezenlijk .
Aanwezig . Werkelijk (lid) . Deniers -s,
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valeurs -ives: Baar geld. Amour -: Liefde

(lot God ) die zich in daden omzet . 2. (fig. )
Betrouwbaar.. / m . : (m i 1. ) Blijvend gedeelte . Soldaat van 't b . g . Werkelijk aantal .
(orchestral) : (Orkest)bezetting. -s des
ecoles: Aantal ingeschreven leerlingen. Effect,tivement : Werkelijk, wezenlijk. Inderdaad.
Effectuation v.: Volvoering. Effeetuer
ov .w . : Uitvoeren, tot stand brengen ; doen
(betaling) ; vervullen (belofte) ; afleggen
(weg) ; volbrengen. / s'-: Volbracht -, verwezenlijkt worden.
Effemination v.: Verweekelijking. Verwijfdheid . Effemine : Verwijfd (mensch).
Effeminer ov .w . : Ontzenuwen , verweekelijken . / s'----: Verweekelijkt worden.
Effendi (spr. e-fin-) m.: Heer (titel bij
de Turken).
Efferent : Afvoerend, van 't centrale
zenuwstelsel naar de uiteinden. Effervescence v.: 1. Opbruising. Entrer -, etre en
-, faire -: (Beginnen te) bruisen. 2. Gisting (bloed, sappen). 3. (fig.) Onstuimigheld, drift. - des esprils : Gisting der gemoederen. Puberte en - : Opstandige
jeugdjaren. Effervescent : 1. Bruisend.
Poudre -e, sel -: Bruispoeder. 2. (f ig. )
Opvliegend. Gistend.
Effet m . : 1. ( U it )werking , gevolg .
(recht)- retroactif: Terugwerkende kracht .
-s civils : Gevolgen voor de burgerlijke
wetten. Avoir -: Van kracht worden. Les
-s de sa demande en concession : De omstandigheden voortvloeiende uit zijn concessieaanvrage. 2. Effect (biljart). Faire un de queue: Effect geven. 3. Pomerans (aan
queue). 4. Hoeveelheid voortgebrachte
arbeid (machine). - utile : Nuttig effect.
5. Daad, uitvoering. Plus de paroles que
d'-: Hij zegt meer dan hij doet. En -:
Inderdaad, wezenlijk ; dan ook. A cet-, pour
cet -: Daartoe, te dien einde . A l'-de: Met
het doe) om. 6. Werking, indruk, effect. Les
-5 du hasard : De werking van 't toeval.
- de neige : Sneeuwlandschap. - de lune:
Landschap bij maan, maaneffect. Faire
son -: Den beoogden indruk maken. Les
Bros -s : Het dik opleggen. Faire des -s
de la voix : Coquetteeren met de stem.
Avoir de l'- sur qn: Indruk op iem. maken. Cela me fait l'- de: Dat lijkt me,
- maakt op mij den indruk van. A -: Op
effect berekend. Sacrifier tout a l'-: Op
effect speculeeren. 7. Handelspapier (- de
commerce); wissel. - de complaisance:
Ruiter. 8. -5 publics: Staats-, gemeente-,
provinciale effecten. -s prives : Effecten
van naamlooze vennootschappen. 9. -s
(mobiliers): Roerende goederen. 10. Mes
-s: Mijn goed, - kleeren ; al wat ik bij me
heb, mijn spullen; - bagage.
Effeuillage m . : Het ontbladeren . Effeuillaison v.: 't Vallen der bladeren. Het ontbladeren . Effeuillement m.: Ontbladerde
toestand. Effeuiller ov .w . : 1. Ontbladeren.
(Een bloem) uiteenhalen. - la marguerite:
Door de straalbloempjes van een margriet
uit te halen willen zien, of men bemind
is. 2. (f ig.) Een voor een toedienen, - nemen . - doen verdwijnen. I s'-: De bladeren verliezen . Effeuilles v .mv . = Effeuillure v . : Afgeplukte bladeren. Effibrage m.
en -er ov .w. : (Het) ontdoen van de vezels.
Fransch-Nederlandsch. I.
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Efficace : Werkzaam, doeltreffend, afdoend . Grace -: Door uitwerking gevolgde
genade Gods . I (o u d ) v . : Werkzaam -; daadwerkelijkheid ; uitwerking. Effieacement :
Met vrucht. Efficaeite v.: Werkdadigheid,
kracht. Goede uitwerking (der gratie Gods).
(werkt.) Nuttigvermogen, - effect.(nieuw)
Efficiency. Efficienc y v.: (nieuw) Efficiency, wetenschappelijke methode om geen inspanning te doen verloren gaan. Efficient :
Die werkelijk uitwerking heeft, daadwerkelijk ; natuurlijk (oorzaak).
Effigie v.: Beeltenis, beeld. Beeldenaar.
En -: In beeld (een pop, niet de persoon).
Effilage m.: Uitrafeling. Uitdunning
(haar). Ernie : 1. (Lang en) dun, spichtig.
Dunhalzig (paard). Zwak (stem). Uitgerafeld . (f i g.) Scherp (tong) . / m. : Garen
franje . Rouwlinnen . Effiler ov .w . : 1. Uitrafelen . Verdeelen (hout). - de la charpie:
Pluksel maken. 2. Dun maken. Uitdunnen
(haar), punten. Uitputten (hond). / s'---:
Van zelf uitrafelen. Dun -, spichtig worden . Effileur m.: Verfhoutrasper. Effileuse
v.: Lompenwolf. Effiloehage m.: 't Rafelen . Effiloche v.: Zijderafel. Soies -s:
Vloszijde. Effiloehee v.: Halfstof. Effilocher ov .w. : Uitrafelen ; kappen (lompen) .
/ onov .w . en s'-: Rafelen ; losgaan .
Effiloeheur m.: Lompenuitrafelaar. Cglindre -: Roerkuip. Effilocheuse v.: Roerkuip . Kapmachine (lompen) . Effiloquer z .
-)ocher . Effilure v. : Rafel. Effiolage
m. en -er ov.w.: (Het) afdoen der topblaadjes .
Efflanque bv.nw.: Dunlijvig, met ingevallen zijden (dier). Uitgemergeld. Mat
(s t ij 1) . / m . : (fa m . ) Boonenstaak . Efrianquer ov .w. : Mager -, ingevallen maken.
Dunner vijlen. / s'- : - worden. Efileurage m.: Het afschaven (huid; als massagemiddel ) . Leerbewerking (kunst). Effleurement m. en -er ov .w .: 1. (Het) licht
afschaven (ook huiden) . - schrammen. - even
aanraken, - strijken langs. - oppervlakkig
omwerken (aarde ) . (f ig. ) - terloops komen
op. - slechts weinig schaden. -er un sufet:
Een onderwerp slechts even aanroeren. 2. z.
affleurer. Effleurir ov .w . en s'-: Verweeren. Effleurures v .mv. : Afval van huiden.
Efflorescence v.: 1. Uitbotting. 2. Verweering. Tomber en -: Als stof uiteenvallen. 3. (geneesk.) Huiduitslag. 4. Muursalpeter (- saline). Efflorescent: Uitbottend. Als stof uiteenvallend. Efflotter ov.
w.: Van een vloot scheiden.
Effluence v.: Uitstrooming. Effluent
bv .nw . : Uitstroomend . / m . : Uitstroo mende vloeistof . Effluvation v.: Blootstelling aan uitstroomende stralen, bestraling.
Effluve m.: Uitwaseming, damp. Uitstrooming (electriciteit). Ademtocht. -s
magnetiques : Magnetisch fluidum. -s
printaniers : Lentegeuren. Effondrement
m.: Instorting. (fig.) Val (rijk, stuk).
Effrondrer ov .w. : Diep omgraven. Doen
bezwijken, inslaan. Doen scheuren. Chemin
effondre: Weg vol gaten. / s'-: Instorten,
ineenzakken . Effondrilles v .mv . : Bez ink sel . Aanzetsel.
Efforeer (s' ) : Pogen, moeite doen,
zijn krachten inspannen. Effort m.: 1.
(Krachts)-inspanning, poging, moeite. Uit22
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werking. Faire un - sur soi-meme: Zich
zelven geweld aandoen. Un petit -! Doe
jezelf geweld aan! Aller jusqu'au bout de
son -, donner tout son -: Tot 't laatste
volhouden. Faire -, employer tous ses -s:
Alle krachten inspannen. (Sup)porter -,
soutenir avec -: Torsen. - de l'eau: Drang
van 't w. Faire un - de memoire : Zich goed
trachten te herinneren. (natk.) Loi du
moindre -: Wet der minste werking. Le
dernier - de l'esprit humain : 't Hoogste
wat de menschelijke geest kan bereiken. 2.
(y olk) Breuk. Se donner un -: Zich vertillen. 3. Verstuiking (paard). Effraetion
v . : 1. (In )braak . - exterieure: Buitenbraak . 2. (n a t k . ) Braak , uiteenbreking
(atoom).
Effraie v.: Kerkuil.
Effranger ov.w. en s 9- : Uitrafelen.
Effrayamment en -ant : Verschrikkelijk,
ijselijk. Verbazend. Effraye v.: Kerkuil.
Effrayer ov.w.: Schrik aanjagen, bang
maken. Ce iitre m'effraye: Ik zie tegen dien
titel op. / s'-: - worden. - facilement:
Schrikachtig zijn.
Effrene : Teugelloos, ongebreideld, dol.
Onmatig.
Effritement m.: 1. Uitmergeling. 2.
Uiteenvalling, verbrokkeling. Effriter ov.
w.: 1. Uitmergelen (grond). 2. Verbrokkelen. / s'-- : Uitgemergeld worden. In
stof vallen, verweeren; afbrokkelen. (fig. )
Afbrokkelen, langzaam minder worden.
Effriteuse v.: Ploeg en eg (in ben toestel
samen).
Effroi m.: Ontzetting, groote schrik.
Effronte bv.nw. en m.: Driest, schaamteloos, kalm brutaal (mensch). z. cour 1.
-ment bw. Effronterie v.: Brutaliteit,
schaamteloosheid. Effroyable : Vreeselijk,
ontzettend , schrikwekkend . (fa m . ) Overdreven, zeer groot, - erg. -ment bw. Effruiter ov.w.: Van vruchten ontdoen.
Effusif: Die uitlaat, plengt, opspuit.
Effusion v.: 1. Plenging, uitgieting
(vocht). Sans - de sang : Zonder bloedvergieten. 2. Uitstorting van bloed. 3.
(fig. ) Hartelijke mededeeling. 4. Uiting,
ontboezeming; groote warmte. Des -s:
Vriendschaps-, liefdesbetuigingen. Avec -:
Vertrouwelijk; hartelijk. Parler avec -:
Zijn ziel in zijn woorden leggen. 5. Innige
omarming.
tfourceau m.: Mallejan (wagen).
Egaiement m.: Opvroolijking.
Egailler (s 9 ): Uiteenstuiven.
legagrophilem.: Haarbal. Egagrostide:
Liefdegras.
legal bv.nw.: 1. Gelijk, eender. Egaux
en age : Van denzelfden leeftijd. z. balance
1. Toutes choses -s d'ailleurs : Onder overigens gelijke omstandigheden. La partie
est -e : Ze zijn tegen elk. opgewassen.
Somme -e: Sluitend totaal. 2. Gelijkmatig,
-vormig. Bestendig (karakter). Gelijkmatig (slaap). Effen, gelijk (weg). Garder
une humeur --e: Gelijkmatig van humeur
zijn. D'une time -e, d'un cocur -: Lankmoedig. Voix -e: Stem zonder uitdrukking . 3. (w i s k . ) Gelijk en gelijkvormig ;
gelijk. 4. Onverschillig, om 't even. Cela
m'est -: Het laat mij koud. C'est -, mais

676

...: Het doet er niet toe... -, hoe dan ook,
maar. . . / m.: Gelijke. Sans -: Weergaloos. Aller d'- avec: Gelijkstaan met.
Marcher l'- de qn: Iem. gelijke in rang
zijn. D'- a -: Op voet van gelijkheid.
A l'- de: Evenzeer als. 5. (nieuw) - a
sa tache : Voor zijn taak berekend, tegen zijn
t. opgewassen.
legalable: Wiens gelijke men worden
kan. legalement: Gelijkelijk, in gelijke
mate. (f a m . ) Ook, eveneens . Egaler ov.
w.: 1. Gelijkmaken. 2. Gelijk zijn met,
evenaren. 3 plus 3 egalent 6: 3 en 3 is 6.
Que rien n'egale: Ongeevenaard. 3. - a:
Gelijkstellen met. / s'---: Gelijk worden.
Zich gelijkstellen, - achten. - a son emploi:
Tegen zijn taak opgewassen zijn.
Egalir ov .w . : Gelijkmaken. Egalisage
m.: Menging (wijnen). Egalisation v.:
Gelijkmaking . Egaliser ov .w . : Gelijkmaken, effenen; even lang knippen; sorteeren (naar de grootte); ziften (kruit).
(sport) Gelijkspelen. Egalisoir m.: Sorteerzeef. Egalisage m. : Gelijkmaking.
Egalisures v.mv.: Gesorteerd buskruit.
Egalitaire bv.nw. en m.: (Iem.) die
geheele gelijkheid verlangt. Theories -s:
Gelijkheidstheorieen. Egalitarisme m.:
Systeem van politieke of sociale gelijkheid.
Egalitê v. : Gelijk- . Gelijkmatig-. Effenheid
(grond ) . (w i s k . ) Gelijk- en gelij kvormigheid; gelijkheid (a = b). Sur le pied d'-:
Op gelijken voet. Prendre un cheval a -:
Eón tegen ben op een paard wedden.
Egard m.: 1. Consideratie, welwillendheid. Avoir - a: Te rade gaan met, letten
op . Par - pour, - a: Uit toegevendheid voor.
Sans - pour: Zonder rekening te houden
met. Eu - ez: Gelet op, gezien. A 1'- de:
Ten opzichte van, wat betreft; vergeleken
met. A cet -: In dit opzicht. A votre -;
a mon -: Ten uwen -: mijnen opzichte. A.
taus (les) -s: In ieder opzicht. 2. Oplettend-, beleefdheid. Plein d'-s : Vol eerbied. Homme sans -s: M. die geen onderscheid maakt tusschen de menschen, die
hij voorheeft.
tgarè: Verdwaald, -doold. Verwilderd,
verbijsterd. Misleid. Egarement m.: Afdwaling . Bu itenspor ighe id , uitspatting .
Verstandsverbijstering (- d'esprit). Egarer ov.w.: 1. Doen dwalen. 2. Wegmaken,
verleggen. 3. Doen verloren gaan. 4. Zonder doel richten (schreden). - ses pas:
Ronddolen. 5. (f i g.) Van 't rechte pad -, in
de war -. Buiten zich zelven brengen, zijn
bezinning benemen. Verbijsteren. z. brebis
2. I s'- : Verdwalen. Zwerven. Verlegd
worden, zoek raken. (f ig.) Op 'n dwaalweg
geraken. Buiten zich zelven -, in de war
raken.
Egayer ov .w . : Opvroolijken , levendiger
maken. Dunnen (boom). Losheid geven
aan (stip). Lichter, vroolijker maken (woning). - son deuil: Minder zwaren rouw
gaan dragen. / s'--: : Vroolijk worden.
Zich vroolijk maken. - sur le compte, - aux
depens de qn: Zich ten koste van iem. vermaken.
Egee m . : lEmus. Mer -: Agwische Zee.
Egerie v.: Egeria. (f ig.) Wijze poli-
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tieke raadgeefster, die de [toekomst kent.
Egermer ov.w.: Van kiemen zuiveren.
Poetsen (gerst) .
Egide v.:1. Schild (van Pallas Athene).
2. Bescherming. -mer.
Egilope m.: (plantk.) Geitenoog. Egilops m.: Ooghoekzweertje.
Eglander ov.w.: De tongklieren uitsnijden bij.
Eglantier m.: Wilde rozelaar, egelantierstruik . Eglantine v.: Wilde roos.
fig'din z. aigrefin.
Eglise v.:1. (met hoofdletter) Kerk,
-gemeenschap. - souffrante: Lijdende kerk
(de zielen der gelukzaligen in 't vagevuur) . - militante: Strijdende k. triomphante: Zegepralende kerk (de gelukzaligen in den hemel) . - primitive,- des
premiers fours : De eerste christenkerk (der
Apostelen). Peres de l'E- : Kerkvaders.
Etats de l'E-; Kerkelijke Staat. Se marier
devant l'E-: Kerkelijk huwen. 2. Geestelijke stand. Entrer dans l'-: Geestelijke
worden. Etre d'- : Geestelijke zijn.
Homme d'-, gens d'-: Geestelijke, -n.
3. (met kleine letter) Kerk. -gebouw.
(f ig. ) Pilier d'-: Trouwe kerkganger.
Gueux comme un rat d'-: Arm als Job.
4. Gek (op schoorsteen). 5. (fig.) Petite
-: Groepje, coterie, bent.
Eglogue v.: Herderszang.
Eglomise: Van binnen beschilderd.
Egnaf (I) er ov .w .: (plat) Beteuteren .
Egoeentrique: Die zich zelven als 't
middelpunt van 't heelal beschouwt. Egoeentrisme m.: Neiging om zichzelven als
middelpunt van 't heelal te beschouwen.
Egnoler ov .w . : (p la t ) Stom vervel en .
Egoisme m.: Zelf-, baatzucht. Egoiste
m. en bv.nw.: Baatzuchtig (mensch),
ego Istisch . -ment bw.
Egopode m.: Zevenblad.
Egorgement m.: Worging. Slachting,
het slachten. Egorger ov.w.: 1. De keel
afsnijden. 2. Vermoorden, slachten. 3.
(f ig.) Te gronde richten. 4. Snijden, afzetten. / s'-: Zich den hals afsnijden. Elk.
ombrengen. Egorgeur m.: Moordenaar.
legorgillement m. en -er ov .w.: (Het)
geheimzinnig vermoorden. - schaden. Ego sillement m. en s'egosiller: (Het) zich
heesch schreeuwen, - zingen.
Egotisme m.: Gewoonte om steeds van
zich zelven te spreken of zich overdreven
met zich zelven bezig te houden. Egotiste
m.: Iepn.., die zich overdreven met zich zelven bezighoudt.
Egout m.: 1. Het afdruipen. Drop. 2.
Helling (dak, muur). Druiplijst (dak). 3.
Riool. (spot) Rat d'-: Rioolwerker. Le
tout a l'-: 't Spoelstelsel, de waterspoeling. Bouche d'-: Rioolrooster. 4. (fig.)
Verzamelplaats van 't zedelijk vuil. Egontier m.: Rioolwerker. Bolles d'--: Waterlaarzen. Egouttage m.: Het laten uitdruipen. - afvoeren van overtollig water. droogleggen . Egouttement m. : Het af-, uitdruipen. Egoutter ov.w.: Van water ontdoen. laten af-, - uitdruipen (faire -);
drogen, droogleggen (grond). Fromage -te:
Weikaas. I s'—: Af-, uitdruipen. Droppel
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voor droppel wegloopen, droppelen . Lail -le:
Hangop. Egouttoir m.: Druipplank, -rek.
Vergiettest. Waterafloop. Droogrekje (photo). Lek-, afdruipbak. Egoutture v.:
Laatste droppels, grondsop. Egrain .. .
z. ègren .. .
Egrappage m . en -er ov .w . : (Het)
afristen. Van zand en steenen zuiveren.
Egrappeur m.: Ertszuiveraar. Egrappoir
m.: Werktuig om druiven af te risten.
Ertstrog . Egratigner ov .w . : 1. Krabben ,
openrijten . (f i g . ) Licht krenken . 2. Licht
omploegen. - graveeren, schraffeeren. Met
't krabijzer opwerken. Egratignoir m.:
Krabijzer. Egratignure v.: Krab, schram.
(f ig. ) Lichte krenking . Egravillonnage m.
en -er ov.w.: (De wortels) ontdoen van
aarde.
Egrefin z. aigrefin.
Egrenage m.: 't Uitkorrelen. - pellen.
- afristen. - afbrokkelen. Egrene v. :
IJzerbeslag (aan koffer). Egrenement
m . : Verkorreling . Egrener ov .w . : U itpellen . Afristen. Polijsten, gladmaken.
Duidelijk achtereen doen hooren (geluid);
- zien. Afbidden door kraal voor kraal te
laten passeeren. z. ehapelet 2. Achtereenvolgens ophalen (herinneringen). Un
rasoir qui egrene bien : Een scheermes, dat
op de breuk goed is. I s'- : Uitvallen
(zaad). Afvallen (van tros). Afbrokkelen.
Langzaam uiteengaan (menschen). Helder
uitklinken (zoo dat elk geluid gehoord
wordt). Een voor 66n op elk. volgen.
Pgrene: Verspreid. Egreneur m.: Afrister.
- de chapelet: Kwezelaar. Egreneuse v.:
Machine om planten voor de spinnerij af
te risten. Egrenoir m.: Afristmachine;
pelmachine, dorschtrommel.
Egrillard : (fa m . ) Schalksch , dartel ,
„schuin". / m.: Schuin heer..
Egrilloir m.: Vijverrooster, vischscherm.
Egrisage m. en -er ov.w.: (Het) ruwslijpen. - polijsten. De l'- se(e): Diamantpoeder. Egrisoir m.: Diamantpoederdoos.
Egrotant : Ziekelijk.
Egrugeoir m., -e v.: Houten vijzel.
Repel . Zoutmolentje . Egruger ov .w . :
Fijnstampen. De pitten nemen nit (druif).
Repelen. Sel egruge: Keukenzout. Egueulement m .: Scheur (in kanonmond ) . Egueuler ov.w.: De tuit -, den hals afstooten
van. / s'-: - verliezen. Zich heesch
schreeuwen (- de crier). Pgueule: Zonder
tuit, - hals. Un egueule: Een vuilbek.
Egypte v.: Egypte. Egyptiaque : (spr.
-ps-) Egyptisch. Egyptien (spr. -ps-) :
Egyptisch. / m.: Egyptenaar. Zigeuner.
Egyptologie v.: Kennis en studie der
Egyptische oudheden. Egyptologique :
Egyptologisch. Egyptologue m.: Kenner
der egyptologie.
Eh z. he.
Ehanehe z. dehanehe. Eherber ov .w . :
Wieden. Ehonte bv.nw. en m.: Schaamteloos (mensch). Ehouper ov.w.: Toppen.
Eider (spr. eder) m.: Eidergans.
Ejaculateur : Ilitspuitend, zaadloozend.
Ejaculation v.: 1. Uitspuiting, zaadlooz ing . 2. Schietgebed . Ejaeulatoire:
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Zaadschietend . Ejaeuler ov .w . : Uitspuiten, schieten; loozen (zaad). 1 s'-: Spuiten. Ejamber ov.w . : Strippen (tabak).
Ejarrer ov.w.: Van de borstelharen ontdoen. Ejeeter ov .w . (m ) Uitwerpen . /
s'-: Uitgeworpen worden. Ejeeteur m.:
Stoomuitperser. Pers. Uitwerper (aan geweer) .- de sable: Zandstrooier. Ejection v.:
Uitwerping. Ontlasting. Ejouir z. rêjouir.
Elaboration v. en -rer ov .w . : (Het)
verwerken (spijs, sap) . (Het zorgvuldig)
bewerken, - maken. Bewerking. (Het)
voorbereiden (wetsontwerp). / s'- : Bereid gevormd Bewerkt Voorbereid
worden. Elabrê: Zonder bovenlip. Elagage
m. en -guer ov .w . : (Het) uitdunnen.
Weggesneden hout. (f i g.) (Het) bekorten.
Elagueur m.: Snoeier.
Elan m.: 1. Sprong, zet; aanloop. Avec
un - de tout son etre : Met heel zijn lichaam
(en ziel ). Par -s : Met rukken. 2. Schreeuw.
3. (f ig. ) Vervoering, onstuimigheid ; drang ;
't voorwaarts snellen. - de I' time vers
Dieu : Plotselinge drang van de ziel naar
God . 4. (f ig .) Opwelling ; uitstorting . 5.
Scheut (van pijn). 6. (zeev.) 't Gieren.
7. (bouwk.) Aanloop. 8. (dierk.) Eland,
- du Cap, antilope Hertebeest. Elance : Slank, rijzig. Elancement m.: 1. Het
vooruitspringen. 2. (f ig.) Zielsverzuchting
(- vers Dieu), verheffing tot God. Verlanging. 3. Steek, scheut (pijn). Elaneer onov.w.: Steken, pijn doen. / s'- : Zich
storten, - werpen. Vooruitspringen. Komen
aansnellen. Slank worden, opschieten. Zich
verheffen (tot God).
Elargir ov .w. : 1. Verwijden, wijder -.
2. Grooter maken, verruimen (ook hart,
kring, ideeen). (f ig. ) Uitbreiden (kennis).
3. In vrijheid stellen. I s'-: Breeder -.
Grooter worden. Zich uitbreiden. Zijn bezittingen uitbreiden. Zich vrijmaken. Het
ruime sop kiezen. Elargissement m.:
Het breeder maken. Het uitbreiden. Invrij he idste lling Genoegen . Elargissure
v.: Uitlegsel, aanzetsel. Elarvement m.
en -er ov. w.: (Het) ontdoen van larven.
Elasticitê v.: Veerkracht. (f i g .) Rekbaarheid . Elastique bv .nw . Veerkrachtig.
Gomelastiek. (fig.) Conscience
Gomme
Niet al te nauw g. 1 m.: Drager (van
e.). Elastiekje. Elater (spr. -ter) m.: Kniptor. Elatêre m.: Springdraad. Elaterie v.:
Kluisvrucht. Elatkrion, -ium (spr. -iomm)
m.: Wilde komkommer. Elatêromêtre
m.: Spankrachtmeter.
Elatine v.: Spiesleeuwenbek.
Elave: Verb leekt
Elbain: Van -. Bewoner van Elba. Elbe
v.: Elba. / m.: De Elbe. Elbois z. Elbain.
Elbeuf m.: Fijn laken uit Elbeuf.
Eldorado m.: Goudland. Land van
belofte.
Electeur, -trice: Keurvorst, -in. Kiezer. Femme -, (nieuw) electrice : Vrouwelijke kiezer. Electif : 1. Verkozen, die door
keuze benoemd wordt; kies-. Mandat -:
Verkiezingsmandaat. 2. Voorkeur-. z. affinite 1. D'une facon -ive: Bij voorkeur.
Une action -ice sur le foie : Een werking die
bij voorkeur op de lever slaat. Election v.:
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1. Keuze. Temps d'-: Voor de operatie
gekozen oogenblik.
peuple hebreu
: Gods uitverkiezing van 't J. v. Vase -,
instrument -, sujet d'-: Uitverkoren werktuig, - vat. Parisien Iem., die verkozen heeft P. te zijn. Parente d'-: Zelf
gekozen verwantschap (b.v. het oomzeggen
tegen vreemden). 2. Verkiezing, keuze.
- a deux degres : Getrapte verkiezing.
3. (gesch.) District, waarin elus de financien beheerden. Eleetivement: Door
verkiezing. Electivitê v.: Voorkeur. Benoembaarheid bij verkiezingen. Electoral:
Verkiezings-, kies-. Keurvorstelijk. Loi -e:
Kieswet. Altesse -e: Keurvorstelijke Hoogheid . z. Bens 3. College -, comite -: Kiesvereeniging. Eleetoralisme m.: Systeem
van verkiezingen ken de gebreken daarvan ) . Electorat m.: Kiesrecht, -bevoegdheid . Keurvorstendom. -waardigheid.
Electre v.: Electra (dochter van Agamemnon). Eleetrieien m.: Electrisch ingenieur. Werkman der electr. werken.
Eleetricitê v.: Electriciteit. - vitree:
Glas-. -résineuse: Hars-. -par frottement:
Wrijvings-. Alclaire -; cuisine a 1 ' : Electrisch verlicht; - koken. Electrification v.
en -fier ov .w . : (Het) van electrische beweegkracht voorzien. Electrique: Electrisch.
Zelfsluitend met een veer. (fig.) Begeesterend . Machine -: Electriseermachine. Eleetriquement : Door middel van - ; in den vorm
van electriciteit. Electrisable: Electriseerbaar. (f ig. ) Gemakkelijk te begeesteren.
Eleetrisant: Electriseerend . (f ig . ) Begeesterend. Eleetrisation v.: Electriseering. 't Electr. worden. Eleetriser ov .w. :
Electriseeren. (f ig. ) Begeesteren. I s 9- :
Electrisch
Geölectriseerd worden.
Electro-aixnant (mu . -s) m.: Electro-magneet. Electro -cardiographie v.:
Afbeelding van den hartslag door electr.
opgenomen. Electro -ehimie v.: Wetenschap, die 't verband tusschen scheikunde
en electriciteit bestudeert. Electro-chimique: Van die wetenschap. Eleetro-chimiquement : Langs electro-chemischen weg .
Electrocuter ov .w . : Door electriciteit
dooden. Electrocution v.: Terechtstelling -. Kwetsing -; dooding door electric i te it . Eleetrocutionner ov .w .: Door electr.
ter dood brengen. kwetsen; dooden.
Electrode v.: Geleiddraad, die een stroom
aanvoert, welke op een stof een scheikundige uitwerking heeft.
Electro -dynamique v.: Leer van de
inwerkingen der electrische stroomen onderling en op magneten. bv.nw.: Electrodynamisch . Eleetrogéne : Electriciteit ontwikkelend . Groupe -: Samenstel van machines, die e. ontwikkelen. Electrologie
v.: Leer der electriciteit. Electrologiste
m.: Electroloog, toepasser van electriciteit
in de geneeskunde. Electrolyse v.: Ontleding door electrische stroomen. Electrolytique: Door electr. stroom ontledend.
Electro-magnetique : Van het --magnetisme m.: Leer van 't verband tusschen electriciteit en magnetisme. Eleetrometallurgie v.: Metaalbewerking door
electriciteit. Electro-metre (mu. ---s)
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m . : Electriciteitsspanningsmeter . Eleetro mobile (m y . ---s): Door electr . bewogen .
Eleetro -moteur (m y . ---s): Die electriciteit opwekt. Eleetromotion v . : Voortbeweging door electriciteit. Electron m . :
Electroon (met negatieve electriciteit geladen deeltje ). Electro -negatif (mv. .---s):
Dat zich naar de positieve pool beweegt.
Eleetronique : Der electronen . Theorie -:
Electronentheorie. / v. : Electronenleer.
Eleetrophore m.: Toestel om een kleine
hoeveelheid electriciteit te verzamelen.
Eleetro-physiologie v. : Leer van den
electr. invloed op 't lichaam. Electrophysiologique: Van de electrische invloeden op levende lichaxnen. Electro-positif
(me. ---s): Dat naar de negatieve pool
gaat. Electroscope m. : Werktuig, om den
aard der electriciteit te herkennen. Electrostatique : Van de werking der electriciteit
in rust. Clear° -technie, --technique
(spr. -tek-) v.: Electrotechniek. Electrotherapeute m. : Geneesheer die zich van
electriciteit bedient. Electrotherapeutique
Van de electrotherapie v.: Geneeswijze door
electriciteit. Electrotype m.: Toestel voor
eleetrotypie V. : Vervaardiging der cliches Tangs galvanischen weg. Electrum
(spr. elektromm) m. : Verbinding van goud
en zilver.
lbectuaire m . : L ikkepot .
Elegamment : Sierlijk, netjes, keurig.
Elegance v.: 1. Net-, keurig-, sierlijk-,
aanvalligheid. Bevallige manieren. Fijne
smaak. Cahier d'-s: Schrift met „mooie"
(Latijnsche ) uitdrukkingen . 2. (w i s k . )
Eenvoudig- en helderheid (oplossing). Elegant: 1. Sierlijk, net, fijn. Welgemanierd.
Vol smaak, bevallig. 2. (w isk . ) Eenvoudig
en helder (oplossing). / Un -: Een fatje.
Une -e: Een modepoppetje.
Elegiaque: 1. Van 't treurdicht. 2.
Weemoedig, zacht klagend. / m.: Treurzangdichter. Elegie v. : Treurzang, -dicht,
klaaglied.
Elegir z. allegir.
Element m.: 1. Grondstof . L'- liquide:
Het water, de zee. 2. Les --s (z . 5): De
natuurkrachten. C'est son -: Het is zijn
lievelingsbezigheid. 3. (scheik.) Element.
4. Grondbestanddeel. 5. Les -s : De beginselen ; eerste begrippen ; gegevens. Il en est
aux -s : Hij weet er nog niet veel van.
Elementaire: 1. Die bij de grondstof beboort . Les genies --s, les esprits -s: De
geesten, die in de 4 elementen heersehen.
2. Samenstellend (deel). 3. Dat de eerste
beginselen leert. Traite -: Eerste handleiding. 4. Classes -s, tours -s: Voorbereidende klassen (op 't gymnasium; van
7-9 jaar ). Prix -: Prijs voor de lagere
klassen. (fa m . ) C'est -: Dat weet een
kind. V erite -: Doodgewone waarheid. /
m.mv . : Eerste beginselen der wiskunde.
Elephant m.: Olifant. (fig.) Dikzak.
(vo lk ) Landrot. - de mer: Zeekoe; zeerob. A panes d'-: Met wijd uitloopende
pijpen (broek). Elephanteau m. : Olifantje. Elephantesque : Olifantachtig. Elephantiasis (spr. -ziss) v. : Olifantsziekte
(soort lepra ). Elephantin : Ivoren. Van
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een olifant Elephantique: Monsterachtig.
Eleutheries v .my • : Vrijheidsfeesten .
Elevable : Opvoedbaar.
Elevage m . : Teelt, 't fokken ; veefokkerij . Elevateur m . en by .nw . : Optrekkende (spier)) . Hijschmachine , lichter ; elevator (appareil -), zuiger ; lift ; scheepskameel ; aanbrenger (geweer ) . - deverseur:
Storter,, storttoestel . Elevation v . : 1.
Stijging , opheffing . (s t e rr en k . ) Hoogte
(ster, pool). (muz.) Temps d'-: Opslag.
(go dsd. ) - (de l'hostie): Opheffing der
hostie, elevatie. 2. Verheffing (rang), bevordering. - au trOne, - a l'empire: V. tot
den Croon. 3. Hooge stand, - graad. 4.
Verheven-, grootheid. Zedelijke grootheid.
- de style : Verhevenheid van stiji . - de
Paine vers Dieu : Verheffing des harten tot
God. 5. Verhooging, optrekking (muur).
6. Hoogte. 7. (bouwk.) Opstand. 8. (fig.)
Verhooging, verm.eerdering. (w is k . ) Machtsverheffing. (geneesk.) - du pouls: Verhooging van den pols. - de la voix : Stemverheffing . - des prix: Prijsyerhooging ; opdrijving. Elevatoire: Dat oplicht, opvoert, opzuigt, hef-, Usine - des eaux:
Pompstation. Pompe -: Zuigperspomp.
Eleve m. en v. : 1. Leerling, -e. -(-)
femme : Vrouwelijke leerling. --maitre:
Kweekeling. 2. Jong dier. 3. Zaailing.
stekje. 1 v.: 't Fokken, 't opkweeken,
Eleve: 1. Hoog. -gelegen. (f ig. ) Verheven.
2. Opgevoed. Mal -: Ongemanierd. 3.
Verhoogde (pols). 4. (plantk.) Stank.
I. Elever ov .w . : 1. Ophijschen , -heffen ;
doen stijgen, opstuwen (water) ; doen opstijgen ; - optrekken (damp). Jesus eleve en
croix: J. opgehangen aan 't kruis. 2. (f ig.)
Verheffen, bevorderen (rang). - a Vernpire: Tot de vorstelijke waardigheid verheffen. (recht) - le conflit: 't C. voor
een hooger rechtslichaam brengen. 3. (f ig. )
Verheffen (gevoelen, hart). z. ciel 2. jusqu'aux nues: Tot de wolken verheffen.
4. Hooger maken, verhoogen, optrekken
(muur ), doen rijzen (plafond) ; doen stijgen
(water)). Oprichten (huis ; loodlijn). Bouwen . z. autel. Opwerpen (schans). Opbouwen (systeem). - sa fortune sur : Zijn
fortuin grondvesten op. 5. Opheffen.
Ten hemel heffen. 6. (w is k -ver.slci: )
Oprichten (loodlijn). 7. (fig.) Verhoogen,
opslaan (prijs ) ; (w i s k . ) verheffen (in
macht) ; doen stijgen (temperatuur). la voix: De stem verheffen; (f ig.) brutaler
spreken. - le ton du discours : Het gesprek
een onaangename of dreigende wending
geven. (muz.) - le ton d'un morceau:
Een stuk hooger transponeeren. 8. (f ig.)
Opwerpen (moeilijkheden ), opperen. 9. Opvoeden, grootbrengen. Aankweeken (plant).
Aanfokken (vee). - la jeunesse : De jeugd
onderwijzen.
II. Elever (s'): 1. Zich verheffen, (op))stijgen ; optrekken (mist). - par terrasses:
Terrasvormig oploopen. 2. (f ig.) Zich verheffen. Qui s' eleve sera abaisse: Wie zich
zelven verhoogt, zal vernederd worden.
3. Opslaan, duurder worden. Stijgen (prijs).
4. Bedragen. Le total s'eleve a 'ant: Het
totaal bedraagt zooveel. 5. Zich verheffen
(stem). Stijgen (thermometer). Opsteken
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(wind). Zich verheffen boven, - van 't
aardsche losmaken. Il ne s'eleve pas jusque
len Zoo hoog gaat zijn verstand niet.
s'eleve au-dessus du vulgaire: Hij steekt
boven 't alledaagsche menschenslag uit.
6. Zich hooger wanen (dan). 7. Gesticht
worden (geestelijk). 8. (vooral onpers.
w.) Ontstaan; opkomen (onweer). Des
doutes s'eleverent: Er ontstond twijfel. 9.
Blaartjes krijgen (huid). 10. Opgevoed -.
Aangeplant worden. 11 . - eontre : Zich
verzetten opkomen -. (De stem) verheffen
tegen. Getuigen tegen. Des accusations s' elevent contre : Beschuldigingen worden uitgebracht tegen. Eleveur, -euse : Paardenfokker. Vetweider. Fokker, -ster. Elevure
V. : Puistje.
Elie : Elf (natuurgeest). z. aune (m. 1) .
Elide v.: Elis (Grieksch landschap).
Ender ov.w.: (taalk.) Een slotklinker
niet uitspreken. - weglaten en door een
apostrophe vervangen. / s'- : Niet uitgesproken Weggelaten worden.
Elie m. : Elia (s ) (profeet) .
Elier ov.w.: Aftappen (boven 't bezinksel ) .
Eligibilitê v.: Verkiesbaarheid.
bv.nw. en m.: Verkiesbaar (burger).
Elimer ov .w . en s'-: Verslijten. Eliminable : Uitscheidbaar. Eliminateur :
Verwijderend. (stelk.) Die de onbekende
verdrijft. Elimination v.: Verwijdering,
uitdrijving. Doorschrapping (op lijst), terzijdestelling (candidaat). (f ig.) Uitschakeling. (stelk.) Verdrijving (eener onbekende) . - du fer: Ontijzering. Eliminatoire
v.: Voorwedstrijd (epreuve-) . 1 by .nw .: Die
terzijdestelling tengevolge geeft; beslissend
voor niet-toelating. Formule - de jeu:
Aftelrijmpje . Eliminer ov .w . : Verwijderen.
Doorhalen, ter zijde stellen. (scheik.)
Vrijmaken. (stelk.) Verdrijven. (fig.)
Wegwerken, uitroeien. (f ig. ) Uitschakelen . - le fer de : Ontijzeren.
Elingue y .: Slag (v. touw). Leng (strop).
I m.: Zeepuitaal. Elingage m. en -guer
ov .w . : (Het) een leng of strop slaan om.
Elire ov.w.: 1. Kiezen. z. domicile 1.2.
(godsd.) Uitverkiezen , aanwijzen . 3. Kiezen . Corps elus: Gekozen vertegenwoordigers
Elisabeth (spr. -belt) v.: Elizabeth.
Elisabethain : Van het tijdvak van Koningin Elizabeth, elizabethaansch.
Elisant : Kiezend. Les trois -s : De kardinalen, die den paus kiezen bij staking
van stemmen.
Elisee m.: Eliza (profeet).
Elision v.: (taalk.). Weglating, afkapping (slotklinker). Elite v.: Keur, kern.
Troupes d'- : Keurbenden. D'- : Uitstekend ; hoogstaand (man; karakter) .
Ouvrier d'-: Skilled labourer, vakarbeider.
Elixir m.: Elixer, aftreksel op alcohol.
- de longue vie : Levenselixer.
Elle : Zij.
Ellêbore m.: 1. (vroeger) Kruid om
zenuwziekte krankzinnigheid te genezen.
2. (thans) Nieskruid. - noir: Kerstroos.
- vert: Wrangwortel. d'hiver: Winterakoniet. Elleborine v.: (plantk.) Wespenorchis. Boschvogeltje (een plant).
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Ellipse v.: 1. (taa lk.) Weglating van
woorden, die de geest aanvult. 2. (w is k. )
Ovale kegelsnede, ellips. Ellipsographe
m.: Ellipspasser. Ellipsoidal : In den vorm
van een ellipsoide m. en by .nw. : (Lichaam ) ontstaan door de omwenteling eener
ellips om een harer assen. / v.: Kromme
lijn die op een ellips lijkt. Ellipticite v.:
Elliptische vorm. (taalk.) Kortheid. Elliptique : 1. (taalk.) Met een weglating
(z. ellipse 1). 2. (meetk.) Ellipsvormig,
langwerpig rond. Elliptiquement : 1.
(taalk.) Met een weglating. 2. (meetk.)
Ellipsvormig.
Elme (Saint-) m. : Le feu - : Lichtschijnsel aan spitsen, St.-Elmusvuur.
Elocution v.: 1. Uitspraak. 2. Voordracht, uitdrukking der gedachte. Exercice
d'-: Spreekoefening.
Elodêe v. : Waterpest. nodes (spr. -es)
m . : Moerashertshooi.
Elope m.: 1. Lofrede. funebre: Lijkrede. 2. Lof, -tuiting. Faire l'- de: Prijzen, loven; een (officieele) lofrede houden
over. Ii a ete rep a l'examen avec (la menHij is met lof -, cum laude geslaagd.
Voila qui fait son -: Dat strekt hem tot
eer. Elogieux : Vol lof, vleiend. Waardeerend . Elogiste m.: (o a d) Lofredenaar.
Eloi m.: Eligius.
Eloigne : (Ver) verwijderd. Ver (verwant ). La motion la plus -e : De motie met
de verste strekking. Eloignement m.: 1.
Verwijdering. (fig. ) Wegneming. 2. Afwezigheid. 3. Verwijdering. Afstand, verte.
Dans l'-, en -: In 't verschiet. (fig.)
Vivre dans l'- du monde : Van de wereld
afgezonderd leven. Vivre dans un grand des choses de Dieu : Zijn zieleheil geheel
verwaarloozen. 4. (f ig. ) Afkeer, tegenzin.
Il a de l'- pour moi : Hij is van mij afkeerig . Eloigner ov .w . : 1. (p la a ts ) Verwijderen, wegzetten, -brengen, op een afstand houden van. Wegzenden. -jagen.
2. (tijd ) Uitstellen, vertragen. Verwijderen.
3. (f ig . ) Verbannen, verdrijven, van zich
afzetten (gedachte, vrees); afwenden (ongeluk ); vervreemden (hart). Je suis bien
eloignê de le croire : Ik ben er ver van of het
te gelooven. Etre eloigne de compte: (Met
iem.) 't in 't geheel niet eens zijn. 4. (f ig. )
Op een afstand houden. qn d'une personne:
Iem. afkeer inboezemen voor ; - verwijderd
houden van een ander. / s'- : Zich verwijderen, heengaan. Wijken (op schilderij ).
s'- de: Zich verwijderen van. Verschillen
van. Afwijken van (plicht, onderwerp).
Elongation v.: 1. Boogafstand tusschen
planeet en zon. 2. Peesrekking. Uitrekking
(spier). Verlenging (zenuw). Elonger ov.
w.: Uitleggen, -rekken. Uitbrengen (anker ). Vieren (kabel). Van ter zijde naderen.
Elongis m . : (z e ev . ) Marszaling.
Eloquemment : Op welsprekende wijze.
Eloquence v.: 1. Welsprekendheicl. z.
barreau 3 en ehaire 3. - du cceur: - die
uit 't hart komt. 2. Overredingskracht.
Ces faits ont leur -: Die feiten zijn sprekend
genoeg. 3. Proza. Cours d'- latine: College
in Latijnsch proza. Eloquent : 1. Welsprekend. 2. Veelbeteekenend.
Elu m.: Uitverkorene. Magistraat die
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-, lisle d' -gement Betaalstaat. -ge au budde belastingen omsloeg. Gekozene. - du
get: Hij is in staatsdienst, - eet aan de staatspeuple: Volksvertegenwoordiger. . Nos -s:
ruif - pour 10000 fr: Een salaris hebben
Onze Kamerleden. Elucidation v . : Vervan 10000 fr. . Emargeur m.: Staatsruifklaring , opheldering . Elueider ov .w . :
eter. Emargine : Aan den top ingesneden.
Verkiaren, ophelderen . Trachten op to
Emasculation v . en -ler ov .w . : (Het )
lossen (vraagstuk ) . Elueubration v . : Langlubben . (f ig . ) (Het)) verwijfd maken.
durige arbeid . Vrucht van veel hersenEmbabouiner ov .w . : (f a m. ) Om den
aftobberij , bedenksel . Elucubrer ov .w . :
tuin leiden. Embiele m. : Hinderpaal
Uitbroeien . Eludable : Die ontduiking toe(scheepvaart ) . IJsdam.
staat. Cinder ov .w . : Ontwijken ; zich niet
Emballage m. : 1 . . (In )pakken Verpakhouden aan ; ontduiken. Elusil : Verdwijking . Pakloon . Toile d'-: Paklinnen. 2.
nend , verflauwend, die zich aan de waarEindspurt . Emballant : Opwindend . Emneming onttrekt .
bane m . : Opgewonden standje . EmballeElyme m. : (p la n t k ) Zandhaver.
ment m. Hevige en naive opwinding, beElysee m. : 1. Verblijf der gelukzaligen
vlieging . Dwaze ingenomenheid . (b e urs )
(bij de Ouden ) . z . champ 1. 2. Palais de
Plotseling en dol oploopen (koers ) . EmbalPaleis van den President der Fr.
ler
ov .w : 1 . ( In )pa kken . 2. (f a m . ) In een
Republiek Elyseen, -ien : Van het verrijtuig
stoppen ; in de gevangenis zetten. 3.
blijf der gelukzaligen.
(f am. ) Inpalmen , beetnemen . 4. Warm maElytre m . : Dekschild .
ken, opwinden , verrukt doen staan. / onov.
Elzevi (e )r m . : Uitgave - . Letter der
w . : Alles inpakken. I s'-: Zich warm inElseviers . Elzevi (e )rien : Elseviersch .
stoppen . Op hol gaan (paard ) . Als een dolle
Format -: In duodecimo .
doorrijden (frets, automobiel ) Doorslaan
Emaciation v . : Vermagering Emacie:
(machine)) . (f ig. ) Opvliegen, -stuiven. Zich
Vermagerd, uitgeteerd. Emacier (s') : Uitwarm maken (voor ) ; in blinde geestdrift rateren , vermageren.
ken . (b eurs ) Plotseling en dol oploopen . Ne
Email (mu. emaux) m . : 1. Brandverf ,
pas -: Niet over een nacht ijs gaan. EmgIazuur, , email. Peinture 't Emailballeur m . : Pakker.. -sknecht . (fig. ) Bedrieschilderen . - liquide (pour les ongles):
ger vol mooie praatjes . Embander ov .w . :
Nagellak . 2. Emailwerk . 3. Geemailleerd
Inw ikke len . Embanquer onov .w . en s'-:
porselein, - ijzer.. 4. Glazuur (der tanden ) .
Op een (visschers )bank aankomen. EmbarDes dents d'-: Schitterend witte tanden.
bouiller ov .w . : Geheel vuilmaken . (f ig. )
5. Kleuren (op wapen ) . 6. (fig.) Schit- verwarren . / s'-: - in verwarring raken.
terende kleurenpracht . Emaillage m . : Het
Embareadere m. : Laadplaats. Aanleg-,
email leeren . Emailler ov .w . : Met ema il
laadsteiger.. Perron of station van vertrek.
bedekken, brandschilderen . Verglazen . De
Embarcation v . : Groote sloep, boot. -s
rimpels wegmaken uit (gelaat ) . (f ig . ) Met
a la mer! Sloepen strijken I Pont des -s:
veel kleuren versieren (bloem), veelkleurig
Sloependek .
maken. Emaille de Mutes: Vol fouten.
Embardee v . en -der onov .w. 1 . (Het)
Emaillerie v . : Emailleerkunst . Emailleur
gieren, - zwaaien. Faire une -ee: Zwaaien,
m. Emailwerker. Emailliste m . : Ema ilgieren. 2. (f ig.) Afwijking. / ov .w . : Doen
maker. Emaillure v . : Emailleerkunst.
zwaaien. Embargo m . : Beslaglegging.
Mettre
sur : Beslag leggen op . Lever
Emanation v . : Uitstrooming, -damping,
l'-: De beslaglegging opheffen . sur
-waseming. (f ig ) -vloeisel. (wij sb ) Uitl'or: Goudembargo . Embarillage m . en
vloeiing uit een eerste wezen . (s c he ik . )
-er ov .w. : (Het) inpakken in vaten .
Emanatie (gasvormig element ) . Wasem,
Embarquement m. : 1. Inscheping, 't
damp . - de charbon: Kolendamp .
aan boord gaan. Het varen. Aanmonstering.
Emancipateur m. en by .nw . : Bevrij Une anne,e d'-: 'n Jaar zeedienst, - varen.
der . -end . Emancipation v . : 1. Vrijlating
Sans -: Afgemonsterd . Contracter un -:
(uit de vaderlijke macht bij de Ouden ) . 2.
Zich laten aanmonsteren. 2. (fig.) DeelVrijmaking (van een voogd ), mondigverklaneming in iets neteligs. Embarquer ov .w
ring, handlichting . 3. Vrijmaking (van een
: 1 . Inschepen, laden, aan boord nemen. lijfeigene ) . 4. Vrijmaking (gemeente, slaaf ),
un coup de mer : Een stortzee over krijgen.
afscheiding (kolonie ) . Gelijkstelling (in
2. (f ig. ) Doen deelnemen aan, betrekken in.
rechten ) . 5. (f ig. ) Vrijmaking (des gees3. Aan boord -. aan den trein brengen.
tes ) . Emanciper ov .w . : Vrij laten , mononov .w . : Aan boord gaan. Water over
dig verklaren . Gelijke rechten geven aan
krijgen scheppen . / s'- : 1. Zich in(z . -ation ) L'ecole -pee: De vrije school.
schepen . (f a m . ) Instappen (wagen, trein) .
Un mineur -pe: Een minderjarige die mon- sans biscuit, - sans boussole : Onbeslagen
dig is verklaard . / s'- : Zich mondig verten ijs komen. 2. (f ig.) Zich inlaten (met),
klaren . - vrijmaken . - vrijheden veroor- wikkelen (in)) (onaangenaams ) . Il s'est
loven.
mal -que : Hij heeft de zaak verkeerd aanEmaner onov .w . : Uitstroomen, -vloeien
gepakt. 3. 't Gesprek brengen (op)) .
(fig. ) Afkomstig zijn uitgaan (van) ;
Embarras m . : 1. Hinderpaal, -nis,
uit den koker komen (van)) . (w ij sb ) Zijn
verhindering. Belemmering, versperring
oorsprong hebben (in)) .
(straat ) . - de voitures: Opstopping van
Emargement m. en -ger ov .w . : 1.
rijtuigen . Faire de l'-: In den weg staan ;
(Het)) afsnijden (rand)) . 2. (Het maken
(f i g . ) gewichtig doen, de aandacht willen
van ) kantteekeningen . 3. (Het) afteekenen
trekken (I. ses f. des -); allerlei bezwaren maken . Faiseur d'-: Druktemaker.
van een register (voor ontvangen geld ).
2. Last, moeite, drukte. Causer de l'- a:
(Het) steuntrekken van (werklooze ). Feuille
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Ongelegen komen. Ge n'esl pas l'- : Geneer
je maar niet. 3. (geneesk.) - gastrique ; des voies digestives: Maag-; darmverstopping. - de la langue: Spraakstoornis. 4.
Verlegen-, besluiteloos- (- d'esprit) ; onzekerheid. Avoir l'- du choix: Niet weten
wat te kiezen; veel keus hebben. Vous
n'avez que l'- du choix : Gij hebt slechts te
kiezen. 5. Verlegen-, moeilijkheid. Wanorde . Embarrassant : Belemmerend , die
in den weg staat. Lastig, hinderlijk. Die in
verlegenheid brengt, benauwend. Embarrasse : Verlegen. Onbeholpen. In moeilijkheid , - (geld )verlegenhe id . Bedorven
(maag). Verward (gedachte). Avoir le
cerveau -: In 't hoofd verkouden -, zwaar
in 't hoofd zijn. Embarrasser ov .w. : 1.
Versperren (straat). Hinderen, belemmeren,
in den weg staan. Ingewikkeld maken. 2.
(geneesk.) Verstoppen. 3. Verlegen -,
besluiteloos maken. Il est embarrassè pour
. . .: Hij weet niet hoe. . . Il est embarrasse de sa personne : Hij weet met zijn figuur
geen raad. Je n'en suis pas ernbarrasse: Dat
is doodeenvoudig. / s'-: 1. In verwarring
-, wanorde geraken. Sa langue -asse : Zijn
tong slaat dubbel. Sa téte -asse : Hij begint
te ijlen. 2. Verlegen worden. 3. s'- dans :
Verward raken in. - dans son discours:
Den draad verliezen. 4. s'- de : Zich
bekommeren om. - ongerust maken over.
- d'un manteau : Een mantel meenemen,
die tot last wordt.
Embarrer ov.w.: Een koevoet steken
onder. / s'- : Verward raken (paard).
Embarrure v.: 1. Splinterindringing. 2.
Wond. Embase v.: Verdikking, borst.
Vizierkorrelvoetstuk. Grondplaat. Embasement m.: Uitspringende ondermuur.
Embastillement m . en -ler ov .w . : (Het )
in de gevangenis -, de Bastille opsluiten.
- versterken. (f ig.) Aan banden leggen. I
s'-: (f ig . ) Zich verschansen. Embat (t) age
m. : Het beslaan (wielen). Embataillement m. en -ler ov.w.: (Het) in slagorde scharen. Embfitage m. en -er ov.
w.: Met een pakzadel belasten. (f i g.)
Belasten . Embitonner ov .w . : Staafvormig versieren. Met een stok wapenen.
Embat (t )re ov .w . : Fen band leggen om,
beslaan (wiel).
Embanehage m. en -cher ov .w . : (Het)
in dienst nemen (werkvolk). - aanwerven
(troepen). - verleiden tot desertie. Embauehe z. embouehe. Embauehee v.:
Werkhervatting na den schafttijd, 't aangaan . Embaueher z. embauehage. Embaucheur m.: Werver; ronselaar. Verleider
tot desertie . Embauehoir m . : Schachtleest .
Embaumê: Geurig. Gebalsemd. Embaumement m.: Balseming. Embaumer ov.
w.: 1. Balsemen. 2. Geurig maken. / onov.
w.: Een heerlijke geur verspreiden. Embaumeur m.: Balsemer.
Embeequer ov .w . : Voeden (vogel) .
Proppen (vogel). 't Aas slaan aan. Embeguiner ov .w. : 1. Een nonnekap opzetten,
vermommen. 2. (f ig. ) 't Hoofd op hot brengen . / s'- de : Gek worden op. Embellie
v.: Kalmte (in storm); - der golven. Opklaring . Embellir ov .w . : 1 . Verfraaien , moo ier
maken ; - voorstellen; opsmukken (verhaal).
Vergrooten (fortuin). I onov .w . en s 9- :
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Mooier worden. z. eroitre (onov.w. 1).
Embellissement m . : Verfraa iing , -siering ; opsmukking (verhaal). Sieraad. Embellisseur m.: Voorstander van staasverfraaiing.
Emberize m.: (dierk.) Rietgors.
Emberlifieoter ov .w . : (v olk ) Verwarren . Bedotten. I s'- : Verward raken.
Emberlueoquer of -loquer (s' ) : Zich
dwaas hechten (aan). Embesogne : (f am.)
Druk bezig (met), tot over de ooren in
't werk.
Embetant : (f a m ) Vervelend ; beroerd .
Embétê : Verlegen. Die zich verveelt.
Embossment m.: Verveling. Lamme boel.
Onaangenaamhe id, last . Embéter ov .w . :
Vervelen. Lastig vallen. ga m'embéte: lk
vind dat beroerd. / s'-: Zich vervelen.
't Land hebben. I! ne s'embéte pas: Hij heeft
't best. Embeurrer ov.w.: Boteren. Embidonnage m. en -er ov.w.: (Het) aftappen in blikken. Emblavage m. 9 -ve
v . , -ver ov .w . en -vure v . : (Het) bezaaien
(met koren). Korenveld. Emblee (d' ) :
Bij den eersten aanval. Dadelijk, in 't begin
al; zonder moeite.
Emblematique, -ment : Z innebeeldig .
1 v.: Leer der zinnebeelden, emblematica .
Emblematiser ov.w.: Zinnebeeldig voorstellen. Emblime m.: Kenteeken. Zinnebeeld. - met bijschrift.
Embler ov .w . : (Ont )nemen . Embob (el)) iner ov .w . : Inpalmen , bedotten . Emboire
ov .w .: Besmeren, inwrijven. Laten doortrekken (olie). / s'-: Dof worden (kleur),
ingezogen worden. Toile embue: Ingeschoten
schilderij. Qui a de l'embu : Dat ingeschoten
is, waarvan het vernis blind is geworden.
(fig.) Des yeux embus de Hue: Door 't
droomen dof geworden oogen. Emboiser
ov .w . : Met zoete woorden verschalken.
Emboitage m.: Het inpakken. - in den
band zetten. - op linnen plakken. Losse
(boek)band. Etui (waarin boekdeeltjes
vereenigd zijn). Inkeping, inlating. Emboitement m.: Ineenvoeging, lasch; 't in
elkaar passen. - de rangs : Ineenschuiving
der gelederen . - baionnette: Bajonetsluiting.
EmboIter ov .w . : Inpakken. In elk. voegen, lasschen. In een boekband zetten.
Op linnen plakken. (plat) Uitkafferen;
in de nor stoppen. - le pas a: Juist in de
voetstappen van zijn voorman treden, de
afstanden bewaren (soldaten), op de hielen loopen van; (f ig.) slaafs navolgen.
(fam.) Its m'ont embotte: Ze hebben mij
nagevolgd. / s'-: In elk. passen. - dans;
Precies passen in. Emboiture v.: Ineenvoeging. Bus, voeg. Klamp.
Embole m.: Klontertje (bloed), embolus. Embolie v.: Verstopping (van een
bloedvat) door geronnen bloed. Embolisation v.: Vorming van een embolie.
Embolisme m.: Invoering van een
maanmaand.
Embonpoint m.: Gezet-, welgedaanheld. Prendre de l'-: Gezet worden. Embordurer ov .w . : In een lijst zetten. Embossage m.: Dwarse ligging, - plaatsing
(schip). Embossement m.: Hoogte. Embosser ov .w . : Dwarshalen . / s'- : Dwars
gaan liggen. Embossure v.: Spring (op
den kabel ) . Emboucaner ov .w . : (plat )
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Pesten . / onov .w . : Stinken . 1A]mboucauter
ov .w . : Inpakken .
Embouehe m. of Pre d'-: Vette weide.
Emboueher ov .w. : 1. Aan den mond
brengen (instrument ), steken . (fig . ) la trompette : Zich tot dichterlijke geestdrift
verheffen , episch worden ; (f a m. ) met
veel ophef verkondigen. - la trompette
heroique : Een held bezingen. 2. Een gebit
aanleggen. Mesten. (f ig.) Zijn lesje voorzeggen aan, de woorden in den mond geven.
Etre mal embouche: Gemeene praatjes hebben, een vuilbek zijn ; grof, ruw zijn. / onov.w.: In een riviermond -, brugopening
varen. / s'-: Uitmonden. Een monding -,
brugopening invaren. Emboueheur m.:
Vetweider. Embouchetage m.: Vetweiderij . Embouehoir m.: Mondstuk. Schachtleest, laarzebeen. Dil (geweer) . Embouchure v.: 1. Mondstuk, -gat (instrument;
masker). 2. Manier van blazen. .Il a une aisee: Hij blaast gemakkelijk. 3. Mondstuk
(gebit). 4. Gevoeligheid in den bek. 5.
Opening, mond. 6. Schietgat. 7. Mond,
uitmonding, uitwatering.
Embower ov .w.: Met modder vuilmaken. Qui se loue s'emboue: Eigen roem
stinkt. Embouquement m. en -quer onov .w. : (Het) invaren in een engte. Embourbement m.: Het blijven steken (in
modder). Embourber ov .w . : In een modderpoel rijden, - vastzetten. (f ig.) In een
slechte zaak betrekken. z. eharretier. /
s'-: In het slijk blijven steken. (f ig.)
Zich vastwerken. Embourgeoisement m.:
Verburgerlij king . Embourgeoiser ov .w . :
Jets burgerlijks geven aan, verburgerlijken.
/ s'-: lets burgerlijks aannemen. Embourr . . . z. rembourr .. .
Embourser ov .w. : In den zak steken.
Op loopen (slag ) . (f i g . ) Slikken . Embout
m.: Dopje, beslag (aan stok, paraplu).
Embouteillage, -ment m . en -er ov .w . :
(Het) aftappen. - bottelen. - opsluiten in
'n haven. - versperren, - opstopping veroorzaken (op weg). - afsluiten (van haven)
door gezonken schepen. -age : Verkeersopstopping . Embouter ov.w. : Van een dopje
of beslag voorzien. Emboutir ov.w. en
-issage m.: (Het) hot uithameren (metaal ), - „stampen". (Het) met metaal
bekleeden. S'- dans : Met het uiteinde
dringen in. Emboutisseur m.: Uithameraar. Emboutisseuse v., -oir m.: Kopvorm .
Embranehement m.: 1. Vertakking,
splitsing , Kruispunt . 2. Zijweg . Zij lijn
(spoor). Uitlooper (berg). Gare d'-:
Station waar een zijlijn afgaat. 3. Hoofdafdeeling (natuurrijk). 4. z. embronchement. Embrancher ov .w . : Verb inden ,
aaneenvoegen. / s '- : Zich vereenigen ;
van elk. uitgaan. Embraquer ov .w. :
(zeev.) Spannen, stijf aanhalen.
Embrasê : Gloeiend, in vuur. Embra sement m .: 1 . Groote brand ; vuurzee . (f i g . )
Geweldig oproer; 't in vuur en vlam zetten (land b.v.). 2. (nieuw) Groote verlichting . Embraser ov .w . : 1. In brand
steken, verbranden. 2. Gloeiend beet maken. 3. (fig.) In vuur en vlam zetten. I
s'-: In brand -. (fig.) In geestdrift geraken, blaken.
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Embrassade : v.: Omarming. Embrasse
v .: Gordijnophouder, embrasse. Embras sement m.: Omarming. Aansluiting (tusschen de beenen; paard). Embrasser ov.
w.: 1. Omarmen, -vatten. Qui trop embrasse mal etreint: Men moet niet to veel
hooi op zijn vork nemen. - les genoux a qn:
Iem. knieen omklemmen. 2. Omringen,
omgeven. Aansluiten (tusschen de beenen;
paard ) . 3. Kussen , omhelzen . (f ig . ) la main a qn: Iem. dankbaar zijn. 4. (f ig.)
Aannemen, zich wijden aan, - verklaren
voor. Kiezen (beroep, partij voor iem.);
omhelzen (godsdienst). Aangrijpen (gelegenheid ). - la vie religieuse: Monnik -,
non worden . - la querelle -, la cause de qn:
Gemeene zaak met iem. maken. - la
defense de qn: Tem. verdediging op zich
nemen. 5. Om-, bevatten, inhouden, in
zich opnemen (kennis). Overzien. - d'un
regard : Overzien, opnemen. Embrasseur
m., -euse v.: Kusgraag. Embrassoires
v .mv . : Grijptang. Embrassure v . : IJzeren band.
Embrasure v.: Open vak (in muur).
Deur-, vensteropening. Vensternis. Schietgat. Embrayage m.: Koppeling (machinedeelen ; auto). Het koppelen. Embrayer
ov.w.: Koppelen en in beweging brengen,
aanzetten. / s'- : Gekoppeld worden, zijn. Embrayeur m.: Koppeling.
Embrelage m . en -er ov .w . : (Het )
vastsjorren . Embrener ov .w . : Bevuilen .
/ s'-: Zich bevuilen. (fig.) - dans une
vilaine affaire: Zich met een voile zaak
inlaten. Embrêvement m. en -brever ov.
w.: (Het) schuin inkepen. Embrigadement m. en -der ov .w. : (Het) vereenigen
tot -. - indeelen over brigades. (f ig. ) (Het)
aanwerven, - inlijven.
Embrocation v . : (geneesk.) Broeiing
met een vet middel. Wrijfmiddel.
Embrochement m.: 't Aan 't spit
steken. Embroeher ov .w. : Aan 't spit
steken. Aan den degen rijgen. Inschakelen.
/ s'- : Elk. doorsteken. Zich in den degen
van zijn tegenstander werpen. Embron chement m . en -cher ov .w . : (Het) dakpansgewijze plaatsen. Embrouillage m.:
(v o 1 k) Rommel . Embrouillamini (p la t )
en -ement m.: Verwarring, rommelboel.
Embrouiller ov.w.: Verwarren, in de war
helpen ; ingewikkeld maken. / s'-: In de
war raken. Betrekken (weer). Embrous saillê : Vol struikgewas. Verward.
Embruinê : Vol motregen. Embrume :
Nevelig. (f ig. ) Onbegrijpelijk . Verward.
Embrumer ov.w .: Nevelig -, mistig -,
(f ig.) Onbegrijpelijk -. Triestig maken. I
s'-: Zich in nevelen hullen. Embrun
m.: Bedekte lucht. Fijne stofregen, door
de golven opgeslagen, stofschuim. Embrunir ov .w.: Donker -, bruin maken.
Embryogenie v.: Ontstaan en ontwikkeling van de kiem of vrucht. Embryologie
v.: Leer van de embryogenie. Embryon m.:
Embryo , dierkiem . Plantenkiem. (f ig. )
Schets, ontwerp. Kiem. Il n'est qu'un -:
Hij is een onderkruiper. Embryonnaire :
Van de kiem. Etat —: Toestand, waarbij
't wezen nog in de kiem is; (fig.) staat
van wording. Embryonnelle v.: Spoor van
een bedektbloeiende plant. Embryotom ie
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v . : (heelk.) Verwijdering van 't embryo.
Embu z . emboire. Embilche v . : H inderlaag. (dichtk.) -s : Listen en lagen.
Embue v . : Damp . Embuer ov .w . : Met
damp vullen. (f ig. ) Onduidelijk maken .
Embue : Beslagen (ruit ). S'-: Beslaan. Embuscade v . : Hinderlaag. Se mettre en -:
Zich verdekt opstellen . Dresser -, preparer
une -: Een hinderlaag leggen. Embusquage m . : Bustige baan buiten den oorlog.
Embusque : Op de loer. / m. : (m i 1. ) Corveeman . (f a m . ) „Lijntrekker " , militair die
zoo weinig mogelijk dienst doet ; - die zich
aan den oorlog onttrekt in een rustig baantje .
Embusquer ov .w. : In hinderlaag leggen.
(z e e v . ) Aanha len . / s'-: In h. gaan liggen .
Op de loer gaan staan. Zich aan den oorlog
onttrekken in een rustig baantje. Embusqueur m. : Handlanger die militairen aan
den oorlog onttrekt door hem aan een veilig
baantje to helpen.
Emeche : (fig. ) Aangeschoten. Emêher (s') : Aangeschoten raken. Emendation v . : Tekstverbetering. Emender ov.
w. : Verbeteren, een verbeterde lezing
geven van.
Emeraldin : Smaragdkleurig, -achtig.
Emeraldine v . : Licht blauwe kleur
Emeraude v . : Smaragd. L'Ile d'- : Ierland . / bv.nw. : Smaragdgroen. Emerau1ine v. : Goudkever..
Emergement m . : Het opduiken (uit
't water ). Emergence v. : Het opduiken.
Point d'-: Uittredingspunt. Emergent:
Te voorschijn komend. Terrain -: T. dat
met laag water droog valt. Rayon -: Uittredende straal. An -: Aanvangsjaar.
Emerger onov .w . : Bovendrijven ; uitsteken
(boven) ; opduiken ; opdoemen; droogvallen.
(f i g.) Te voorschijn komen.
Emeri m. : Amaril. Use a l'-: Zeer
passend geslepen. Bouche a l'-: Hermetisch gesloten. Papier -; toile d'-: Schuurpapier ; -linnen. Poste d'-: Diamantafval,
boort. Emeriser ov .w . : Met amaril bedekken . Emerillon m. : 1. (d ierk . ) Smelleken . 2. Haak . (z eev . ) Wartel. Emerillonn6 : Levendig, glinsterend. Kittig. Emerillonner (s'-) : Gaan glinsteren.
Emerite : Emeritus , rustend . (n ieuw)
Uitstekend, echt, van groot talent ; doortrapt . Emersion v . : Opduiking ; droogvalling ; bovendrijving. Uittreding (uit
duisternis). Emerveille : Opgetogen. Verrukt. Emerveillement m. : Opgetogenheid.
Verrukking. Emerveiller ov .w. : Doen verstomd staan. / s'- : Verstomd staan.
Emetique : Dat doet braken. Vin -:
Braakwijn. / m.: Braakmiddel. De l'-:
Braakwijnsteen. tmetiser ov .w . : Een
braakmiddel doen in; - toedienen aan.
Emetteui. m.: Emittent, iem., die in
omloop brengt . / bv .nw . : 1. Seingevend .
Station -trice, poste -: Zendstation. Tube
-: Zendlamp . 2. (beurs) Die uitgeeft.
Etablissement -: Emissiehuis. I m.: Zender . Emettre ov .w . : Voortbrengen , u itstralen ; uitbrengen (klank),uitzenden (golf;
radio ; sein ) ; uitwerpen (lava); uitlaten
(gas). (f ig. ) Uiten, uitspreken. Uitgeven,
in omloop brengen (geldswaarde). Loozen.
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Emeu m. : Ongehelmde casuaris , emoe.
Emeulage m. en -er ov .w. : ( 't) Slijpen . Emeute v . : (o u d) Opschudding.
(thans) Volksopstand ; muiterij . - de la
faim: Hongeroproer.. Emeuter ov .w . : Opruien . Emeutier m.: Opruier, muiter. /
by .nw . : -end . Emier ov .w. : Fijnwrijven.
Emiettement m. en -ter ov .w . : (Het)
kruimelen. (fig. ) - verbrokkelen. / s'-:
Verbrokkeld worden.
Emigrant bv .nw. : Uitwijkend . Animaux
-s : Trekkende d . / m. : Landverhuizer .
Emigration v . : Het trekken (dieren ),
trek. Landverhuizing. De emigratie (1791).
Émigré m. : Uitgewekene (edele of priester ; 1791 ). Emigrer onov .w . : Trekken.
Uitwijken, 't land verlaten. - de ce monde:
Dit aardsche tranendal verlaten. Emigrette v . : Yo-yo-spel (in 1791) . ...Emincé
m. : Dun reepje (lamsvleesch ). Emincer
ov .w. : In dunne reepjes snijden.
Eminemment: In de hoogste mate.
Wezenlijk . Eminence v . : 1. Hoogte .
Beenuitsteeksel (- osseuse). 2. (fig. )
Meerder-, uitstekend-, uitmuntendheid . Par
-: Bij uitstek . 3. Eminentie (Mel). Eminent:1. Hooggelegen. 2. (f ig. ) Uitstekend,
uitmuntend. Hoogstaand (karakter ) . Dam
un degre -: In hooge mate. (b ij v erg .)
Peril -: Dringend gevaar. . Eminentissime : Zeer voortreffelijk .
Emir m. : Stam-, provinciehoofd (der
Arabieren ). Afstammeling van Mahomed.
Emirat m. : Emirschap, gebied van een
Emir.
Emissaire m. : Kondschapper, geheime
zendbode . z. bone. Afvoerkanaal, uitweg.
Uitlooper van een Bosch. Emissif : (in
samenst.) Uitstralings-. Emission v.:
1. Voortbrenging; uitstra ling ; uitzending
(golf) ; uitzending (sein) ; loozing (vocht ;
insecteneieren) ; uitlating (gas) ; bloeduitstorting (- sanguine). (Klank )voortbren ging. Poste d'-: Zendstation. - de la
voix, - vocale; Stemvorming, geluidgeving. Voix de facile -: Stem die Licht
aanspreekt. 2. Plechtige aflegging (gelofte ) .
3. Uiting (wensch ). 4. Het in omloop
brengen, - uitgeven, uitgifte ; het aan de
markt brengen (leening). Banque d'-:
Circulatiebank . Date d'-: Datum van uitgifte .
Emmagasinage, -ement m. en -er
ov .w . : (Het) opslaan (waren). (natk.) opeenhoopen, - verzamelen in latenten
toestand. Emmaigrir z . amaigrir. Emmaillotement m. en -oter ov .w. : (Het)
inbakeren, - in luren leggen. (f ig.) - inwikkelen . I s'-: Zich goed inpakken.
Emmanehement m. : Het aanzetten
van een steel. (kunst ) Het verbinden der
ledematen aan 't lijf.. Emmaneher ov .w.:
1. Een steel zetten aan. Steken in. 2. Verbinden (lid). / s'-: 1. Aangezet worden
(aan steel ). Cela ne -che pas ainsi : Dat gnat
zoo niet in zijn werk . Bien -; mal emmaneke: Goed -; slecht op touw gezet. - sur:
Verbonden zijn met. 2. Een zeearm invaren. Emmancheur m. : Heftenaanzetter.
Emmanehure v . : Armsgat. Steelgat (hamer) . Emmannequiner ov.w.: Met de
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wortels en aarde in een mand zetten. Emmanteler ov.w.: Met een ringmuur omsluiten, omwallen. z. Corneille 1. Emrnarehement m.: Inkeping -. Wijdte der treden. Trappenaanleg. Trede. Emmariner
z. amariner.
Emmarquiser ov .w . : (gr a p ) Markies
noemen.
Emmaus m.: Emmaus. Pêlerins d'-:
Emmausgangers.
Emmeeher ov.w.: Van een lont voorzien. Emmelement m.: Verwarring. Emmeler ov .w . : Verwarren . / s'- : Verward
raken.
Emmenagement m.: Inrichting in de
nieuwe woning; het betrekken daarvan.
(zeev.) Verdeeling der scheepsruimte. ----s
commodes: Gerieflijk verdeelde vertrekken.
Emmenager onov.w. en s'-: Een nieuwe
woning betrekken, - inrichten. Zijn meubels koopen. / ov.w.: (Iem.) een nieuwe
woning inrichten. Verdeelen (scheepsruimte ).
Emmenagogue bv.nw. en m.: De menstruatie bevorderend (middel).
Emmener ov .w . : Meenemen , wegvoeren .
Emmenotter ov.w.: Handboeien aandoen. Emmerdement m.: Landerigheid.
Emmerder ov.w.: Bevuilen. (plat) Hevig
vervelen. Treiteren. Maling hebben aan.
Emmetrer ov .w .: Gereedmaken om te
meten.
Emmetrope (spr. em-me-): Juist ziend.
Emmetropie (spr. emme-) v . :Juistz iendheid, 't normale zien.
Emmeuler ov.w .: In oppers zetten.
Emmi voorz.: (oud) Te midden van.
Emmieller ov.w.: Met honig besmeren;
- vermengen. (g r a p, p la t) Vervelen.
(f ig.) - les bords du vase. De bittere pil
vergulden. Paroles -êes: Honigzoete w.
Emmiellure v . : Honigpleister. . Emmitonner en -toufler ov.w.: Warm instoppen, inbakeren.
Emmortaiser ov .w . : Aaneenlasschen
met een zwaluwstaart. Emrnotte: Met de
aardkluit er aan. Emmoufler ov.w.: In
den moffel zetten. Emmoustaehe: Met
een snor. Emmurer ov.w . : Met muren
omgeven, opsluiten tusschen vier muren,
inmetselen. Emmuseler ov.w . : Een muilkorf aandoen.
Emoi m.: 1. Onrust, zorg, schrik.
Mettre en -: In rep en roer brengen. 2.
(Gevoels )aandoening. Emollient by .nw . en
m.: Weekmakend (middel).
Emolument m.: 1. (recht) Aandeel in
de winsten der gemeenschap (huwelijk).
Verval, bijkomende inkomsten; inkomen
uit een beurs of prijs. Bezoldiging der deurwaarders, enz. 2. - liërklitaire: Aandeel
in erfenis. 3. -5 : Traktement.
Emonetoire m.: (geneesk.) Afvoerweg.
Emondage m.: Het snoeien. Emon dation v.: Zuivering. Emonde v. (vooral
m y . ) : Snoeitakken . Emonder ov .w . :
Snoeien. Reinigen (koren). Bekorten; doorhalen (in werk). Emondeur m.: Snoeier.
Korenzeef. Emondoir m.: Snoeimes op
een stok. Emorfiler ov .w .: Den draad
afslijpen van.
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Emotif : Aandoeningen opwekkend, gevoels-. Sens -: Aandoenlijkheid. / m.:
Gevoelsmensch . Emotion v . : 1 . (1 ic ha a m)
Beweging; versnelling (pols) ; koortsachtige trilling (- fëbrile). 2. Gisting (yolk).
3. ( (f ig . ) Aandoening, gemoedsbeweging .
4. Ontroering. Gejaagdheid. Opschudding.
Emotionne m.: (geneesk.) Iem. die door
zijn aandoeningen wordt beheerscht. Emotionnel : (in samenst.) Gevoels-; die
emotie geeft . Emotionner ov .w . : (fa m. )
Aandoen. Emotivite v.: Aandoenlijkheid,
ontroerbaarheid.
Emottage m . en -er ov.w . : (Het) kluiten kleinslaan (op 't veld ). Suikerklonten
- . Emotteur m.: Suikerklontenbreker.
Emotteux v.: Kluitenbreker. Emottoir
m.: Kluitenbreker (werktuig).
Emou z. emeu.
Emoucher ov .w .: De vliegen verjagen
van. (f ig.) Zacht slaan. Korenkafjes wegslaan van.
Emonehet m . : Torenvalk . Mannetjessperwer. Emoueheter z. demoneheter.
Emouehette v.: Vliegennet. Emoucheur
m.: Vliegenverjager. Emouehoir m.: Vliegenwaa ier .
Emoudre ov .w . : Slijpen . A fer êmoulu:
Met scherpe wapenen; (f ig.) zonder genade. Frais ëmoulu: Pas geslepen ; (f ig.)
nieuwbakken, kersversch (afkomstig van).
Emoulage m.: Het slijpen. Emoulerie v.:
Slijperij. Emouleur m.: Slijper. Emoulu
z. emoudre.
Emoussage m.: Het ontdoen van 't
mos. Emousse : Bot ; stomp. (f ig . ) Afgestompt . Emoussement m.: Afstomping.
Stompheid . Emousser ov .w . : 1. Bot -,
stomp maken. Verslappen (wilskracht).
(mil.) De hoeken afnemen van (een carre).
2. (f ig . ) Verstompen . 3. (f ig. ) Minder
levendig, - gevoelig maken. 4. Van mos
ontdoen. / s 9- : 1. Bot -. Ongevoelig
worden, yerstompen. Verslappen (wilskracht). - sur, - contre: Afstuiten op.
L'esprit s'emousse: De fijne puntjes gaan
er af. 2. Zijn mos verliezen. Emoussoir
m . : Moskrabber. . Emoustiller ov .w . :
(f a m.) Prikkelen. Vroolijk maken. I s'-:
Geprikkeld -.Vroolijk worden.
Emouvant : (Hart )roerend , aangrijpend .
Emouvoir ov .w .: 1. In beweging brengen. (geneesk.) Roering veroorzaken in.
- la bile a qn: Iem. toorn opwekken. 2.
Tot oproer aansporen. Doen ontstaan
(twist, oproer). - les esprits : De gemoederen in vlam zetten. 3. Aandoen. Ontroeren,
treffen. - les passions de qn : Iem. hartstochten ontketenen. / s '- :1. In beweging
geraken. Il s'emut une tempete: Een storm
stak op. 2. (f ig.) Onrustig worden (yolk),
aan 't gisten raken. Aangedaan, diep bewogen warden; ontstellen, ongerust worden (over). Zich opwinden, - laten meesleepen. Zich de zaak aantrekken. Sans -:
Zonder zijn koelbloedigheid te verliezen.
Empaillage, -lement m. en -ler ov.
w.: 1. (Het) matten (stoel). - opzetten
(dier). - inpakken in stroo. - dekken met
stroo. Un -é : „'n Dooie diender". Empailleur m. : Stoelenmatter. Opzetter
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(doode dieren). Verpakker in stroo. Empalement m.: 1. Het spietsen. 2. Verlaat.
Empaler ov .w . : Spietsen .
Empan m.: Span (0.24 M.). Empanacher ov.w.: Met pluimen versieren.
(f i g . ) Opsmukken . Empanner ov .w . :
Bijdraaien. Vierkant gebrast zeilen. Empan (n) on m.: Karbeel. Empaquetage m.
en -er ov.w.: (Het) inpakken. I s'- :
Zich instoppen.
Emparer (s') : Zich meester maken.
-de!'spritqn:
Iem. geest geheel beheerschen . - de la conversation : 't Hoogste
woord voeren.
Empat . . . z. empatt .. .
Empatage m. : Fijne verdeeling en
vermenging van vetten in loog. Empite
m.: Log wezen. / bv.nw. z. -er. Empfitement m.: 1. Kleverig-, slijmerigheid. 2.
Vetmesting (kip). 3. - de la voix: Lijmerigheid in de uitspraak. 4. Pafferigheid
(- des chairs). 5. (kunst) Dik opleggen
der kleuren. Des --s: Klodders verf . 6.
't Aanbrengen van te veel inkt (op letters).
7. Fondeering op beton. Empfiter ov .w.:
1. Kleverig -, slijmerig maken. 2. Vetmesten . Traits -Us: Pafferige trekken.
Empate: Log, pafferig. 3. Diction -tee:
Lijmerige uitspraak. Voix -tee: Schorrige
s. Langue -tee : Dikke tong. 4. Dik opleggen (verf ), impasteeren. Onleesbaar maken
door overschrijving. / s'-: Dik -, log -.
Kleverig worden. Sa diction s'empiite: Zijn
voordracht wordt onduidelijker. Sa voix
s'emptite: Hij spreekt met een dikke tong.
Il s'est -te dans le serieux : Hij is in 't ernstige vergrofd. Empfiteur m.: (Vogel))vetmester .
Empattage m.: Het steunen aan den
voet. Verscherving. Empattement m.:
Aswijdte, radstand. Uitspringende muurvoet . Grondbalken ( kraan). Aanhechtingsplaats (tak, twijg). Verscherving.
Empatter ov .w . : Verscherven. Een steunmuur -. Steunbalken maken aan (kraan).
Empatture v.: Verscherving.
Empaumer ov .w . : 1. 0 pvangen -,
aangrijpen en terugslaan. 2. (f ig.) - la
voie : Het juiste spoor volgen (hond). 3.
(fig.) Flink aanpakken. 4. Inpalmen, onder zijn invloed brengen (iem.). Empaumure v.: Palm (handschoen). Kruin
(hoorn).
Empechê: Verhinderd. In verlegenheid,
verlegen. Empechement m. : Verhindering, stoornis, beletsel, struikelblok. Belemmering (in handel). Je n'y mets point
d'-: Ik verzet mij niet daartegen. - de
mariage: Stuiting van 't huwelijk. - de
la langue : Moeilijkheid in 't spreken.
Empecher ov .w . : Beletten , tegenhouden ,
verhinderen, in den weg staan. (Cela)
n'empeche (pas) que . . . Dat neemt niet
weg, dat . . . N ' empéche ! Toch well I s'-:
Zich weerhouden, nalaten. Empecheur
m.: Beletter. (f am. ) - de danser en rond:
Tegenstander van gepaste vroolijkheid,
bemoeial.
Empeigne v . : Bovenleer.. (p 1 a t) Gueule
d'-: Naar smoel. Empeignement m. en
-gner ov.w.: (Het) aanhalen der kettingdraden . Empellement z. empalement 2.
Empeloter ov .w.: Tot een kluwen winden.
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Empennage m.: Veeren aan een pipvoet. Stabilisatievlak, stabilo (luchtschip )
Empenne v.: Pijlveder. Empenne : Gevederd . Empennelage m.: Katting. Empenneler ov .w . : Katten . Empennelle
v . : Katanker . Empenner ov .w . : Van
veeren voorzien (pip).
Emperchement m. en -cher ov .w. :
(Het) stutten (van plant).
Empereur m.: 1. Keizer. 2. Zwaardvisch . Winterkoninkje. (soort) Reuzenslang.
Emperler ov .w . : Beparelen . -le de
sueur : Sterk bezweet. Emperruque : Met
'n pruik.
Empesage m . en -er ov .w . : 1. ( Het )
stijven. Homme -se: Stijl, gemaakt deftig
m. Style -se: Gedwongen s. 2. Nat maken
(zeil). Empeseur m.: Stijver. Empester
ov .w • : 1. Verpesten. 2. Met stank vervullen. // empeste -, on est empeste ici : Het
stinkt hier verbazend. Il empeste le yin
: Hij stinkt naar w. 3. (fig.) Verpesten,
vergiftigen (in de leer). Bouche -pestee:
Mond die den pestwalm der valsche leer
verspreidt.
Empetrement m.: Belemmering . Kluistering . Empetrer ov .w . : 1. Kluisteren
(paard). 2. Verwarren. (f ig. ) Wikkelen.
- qn de: Iem. op den hals schuiven. Etre -6
de: Verlegen zitten met. / s'-: Zich wikkelen -, verward -, vastraken (in). - de
qn : Zich iem. op den hals halen. Empetro
m . : (NT o lk ) Belemmering .
Emphase v.: 1. Gezwollen-, hoogdravendheid, zalving. 2. (taalk.) Bijzondere klem. Emphatique: Hoogdravend,
zalvend. (taalk.) Krachtig. Waarop de
klemtoon valt. -ment bw.
Emphysemateux : Van den aard van
een emphyseme m. : Windgezwel. pulmonaire: Dampigheid.
Emphyteose v.: Erfpacht. Emphyteote
m.: Erfpachter. Emphyteotique : Van een
erfpacht. Par bail -: In erfpacht.
Empiecement m. : Inzetstuk (- de
chemise). Empierrement m. en -rer
ov .w. : (Het) beharden (weg). (Het) met
steenen bevloeren . Empierreuse v.: Behardingstoestel. Empietement m.: Onrechtmatige toeeigening, inbreuk (op).
Veroveringen der zee op 't land. Machtsoverschrijding. Empieter ov .w. : Zich toeeigenen . / onov .w . : Onrechtvaardig in
iem. rechten treden, inbreuk maken (op).
Veld winnen (zee). Overgrijpen (op) . (f ig.)
In bezit nemen. - sur le temps : Den tijd
vooruitloopen.
Empiffrer ov .w . : (f a m . ) Volstoppen
met eten . Empiffrerie v . : (f a m . ) Volpropperij . Empilement m. en -er ov.w.:
(Het) opstapelen. Opstapeling. Schrapen
(- des ecus). Empileur m.: Opstapelaar.
Empiper ov .w . : In vaten doen.
Empire m.: 1. Gezag, macht, heerschappij . - du monde : Wereldheerschappij.
Trailer avec -: Van uit de hoogte behandelen. Avoir de l'- sur: Meester zijn over.
Garder de l'- sur soi-méme : Zich zelf meester
zijn. Sous l'- de la peur : Door vrees gedreven. 2. Keizerlijke waardigheid. Regeering. 3. Keizerrijk. L'E-: Het Duitsche
Rijk. Prince de l'E-: Rijksvorst. Le premier
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't Eerste keizerrijk (Napoleon I, 18041814 ). Le second -: 't Tweede keizerrijk.
(Napoleon III, 1852-1870). Style -: S.
uit den tijd van Napoleon I . 4. Rijk . (n ieuw )
Empire (Britsch, Amerik.). II ne cederait
pas pour un Hij zou niet voor nog zooveel
toegeven. Le maritime -, l'- des ondes , de Neptune : De zee. L'- des vents : De lucht.
L'-- des morts: 't Doodenrijk.
Empiree z. empyree.
Empirer ov.w.: Erger slechter maken.
onov.w. en s'-: - worden, achteruitgaan.
Empirique bv.nw.: 1. Op ondervinding
en haar gevolgen gegrond. Philosophie -:
Wijsbegeerte, die aanneemt, dat de kennis
alleen op ondervinding kan steunen. 2.
Op niet-wetenschappelijke wijze gegrond.
(f a m . ) Kwakzalverig I m : Arts, die naar
zijn ondervinding de zieken behandelt.
(f a m. ) Kwakzalver ; onbevoegd geneeskundige. Empiriquement : Door ervaring.
Empirisme m.: 1. Op ervaring gegronde
kennis, „wat 't leven leert". Ervaringswijsbegeerte . 2. Niet-wetenschappelijke methode (van maar te probeeren). (f am. )
Kwakzalverij. Empiriste m.: Kwakzalver.
Empiristique : Van de wijsbegeerte die op
ervaring is gegrond.
Emplacement m. : 1 . Bouwgrond, plaats.
L'- de la Bastille : De plaats, waar vroeger
de B. stond. Droit d'-: Marktgeld. 2. Ligging. 3. Opberging. Emplacer ov .w . p bergen.Emplage m.: Pleister.Emplantement m : Planting . Emplanter ov .w . :
Beplanten. Emplanture v.: (zeev.) Spoor
(v. mast).
Emplastique: Als pleister gebruikt . Emplastrer ov .w . : Oculeeren . Empl titre m
1. Pleister. agglutinant: Hecht-. (fig.)
Mettre un- a une affaire: Een zaak oplappen.
Un - a une jambe de bois : Boter aan de galg .
2. Sukkel, man zonder wilskracht (homme
mou comme un -). Emplfitrer ov.w.: Een
pleister leggen op. Uitspreiden. Met goudvernis bestrijken (leer). (fig.) Hinderen -.
opschepen imet). / s'- de : Zich op den
ha is halen.
Emplette v.: 1. (Kleine) inkoop. De
bonne -: Van waarde, dat men gerust
koopen kan. Faire l'- de: Inkoopen. 2.
Gekocht voorwerp.
Empli m.: Vulling. Gevulde vormen.
Vuihuis ; -bekken. Emplie by .nw : Ingevouwen (kaart). Emplir ov.w. :Vullen. Vol
maken. Vormen vullen. I onov.w.: Water
binnen krijgen door een . lek. / s'-: Gevuld
worden. Emplissage m.: Vulling.
Emploi m.: 1. Gebruik, aanwending.
abusif : Misbruik. - du temps: Tijdverdeeling ; (school-, werk)rooster. Faire
un mauvais - de : Misbruiken. Trouver son
Gebruikt worden. A In 't gebruik.
2. Besteding. Belegging (gelden). Argent
en quete d'-: Geld waarvoor een belegging
wordt gezocht. 3. Post. Faux -: Verkeerd
geboekte post. Double -: Tweemaal geboekte post; (f ig.) onnoodige herhaling.
Faire double -: Overbodig -, o . h. zijn . 4.
Bezigheid, werk. Faire son - de : Zich bezighouden met. 5. Ambt ; post. Sans--: Ambteloos ; buiten betrekking; waarvoor geen belegging is, ongebruikt (kapitaal). Pourvu
d'-: Gedetacheerd. Vous etes l' homme
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de votre Ge zijt de rechte man op de
rechte plaats. 6. (tooneel). Rol. Il a 1'des valets: Hij speelt knechtsrollen. z. chef
2. Employable: Bruikbaar. Employe m.:
Ambtenaar. Schrijver (- aux ecritures).
Beambte. Kantoor-. Handelsbediende (de commerce). Werknemer. Les -s: Het
personeel. Employee v. : Ambtenares.
Vrouwelijke beambte. Werkneemster. de maison: „Huisgenoote". Employer ov.
w.: 1. Gebruiken, besteden, bezigen. le vent et le sec: Alles in 't werk stellen. 2.
(recht) Beleggen (volgens wettelijk voorschrift). 3. Aanstellen tot, zich bedienen
van. Werk geven aan, in zijn dienst hebben.
4. Op rekening zetten. 5. Zich van iem.
krediet
invloed bedienen. / s'- : Gebruikt, aangewend, gebezigd worden. Zich
nuttig maken. a fond : Al zijn kracht
gebruiken. s'- : Zich bezighouden met.
s'- pour, - en faveur de : Zijn best doen
om (iem.) van dienst te zijn, voor (iem.)
ijveren; zich voor (jets) spannen. Employeur m.: Werkgever.
Emplumer ov.w.: Met veeren voorzien,
- opsmukken. Bepennen (piano). I s'-:
Zich verrijken.
Empocher ov .w In den zak steken.
Oploopen (slaag). Empoignade (spr. -pogna) v.: Kloppartij. Empoigne (spr. -pogne) v.: Greep. (spot) Acheter a la foire
d'-: Gappen. La foire d'-: De gap. Em poigner (spr. -pogne) ov.w.: (Met de vuist)
grijpen, vastpakken. Bij de kraag pakken,
inrekenen . (f ig. ) Hevig aangrijpen, boeien .
(p la t ) Uitschelden , -kafferen. / s 9- : Elk.
in de haren vliegen. (fig.) Ruzie krijgen.
Empointage m. en -er ov .w . : (Het)
punten. vastrijgen. Empointeur m.:
Aanpunter. Empois m.: Stijfselpap. Passer a l'-: Doorhalen. Empoise v.: Kussenbiok (aan spil).
Empoisonnement m.:Vergiftiging.Empoisonner ov .w . : 1. Vergiftigen. Met vergif bestrijken, - vullen. (fam.) Slecht
eten geven aan. 2. (f ig.) Bederven, slecht
maken. Doctrine -nee: Zedenbedervende
leer. 3. Vergallen, verbitteren (leven). les paroles de qn : Iem. woorden verdraaien.
(p 1 a t) Etre -ant : Stom vervelend zijn.
4.Verpesten. Tu -nes le yin: Je stinkt naar
w. onov.w.: Stinken. / s'-: Zich vergiftigen . (f ig.) Verpest worden . Empoison neur m.: Giftmenger, vergiftiger. Slechte
kok. (fig.) Verleider. - public: Zedenbederver.. / bv .nw . : Vergiftigend. Empoisser z. poisser.
Empoissonnement m. en -ner ov.w.:
(Het) bevolken met visch, - (visch) poten in. Empoitraille: Met een borst. Empoivrer (s') : Zich bedrinken.
Emporium (spr . emm-po-riomm) m.:
(g e s c h.) Factorij, handelsnederzetting,
stapelplaats.
Emport m.: (recht) Weg-, meeneming.
Emporte: Driftig, opvliegend. Hollend
(paard). / m.: Driftkop. Emportement
m.: 1. Hevig verlangen. C'est un -: Men
wordt meegesleept. 2. Drift, oploopendheid.
Avec -: Driftig. 3. Driftbui. Emportepiece (m y . onv.) m.: Doorslag, uitslagijzer,
ponsmachine. Holpijptang. A l'-: Scherp,
raak, die inslaat.
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Emporter—En

Emporter ov .w . : 1 . Wegdragen, -halen.
-voeren. Mee-, wegnemen. z. autant.
Le diable l'emporte: De duivel hale hem.
2. Wegnemen, -rukken (ziekte ); -slaan
(stroom)) . Te niet doen ; verdrijven (vlek ).
Outil qui emporte les pieces: Doorslag.
Raak zijn. Il eut —lapiec,-moru: le
bras emporte: Zijn arm werd hem afgeschoten. Cela emporte la bouche: Daar brandt
je mond bij af.. 3. Meesleepen, -sleuren. z.
balance 1. Son cheval l'emporte: Zijn p.
slaat met hem op hol. (fig.) La passion
m'a emporte : De hartstocht heeft mij meegesleept, - vervoerd. Se laisser — a : Zich
laten meesleepen door. 4. Verkrijgen. Innemen . 5. Na zich sleepen, ten gevolge
hebben . Preuve qui emporte conviction:
Overtuigend bewijs. — la conviction de:
Overtuigen . (r echt) La forme emporte le
fond : Een gebrek in den vorm maakt de
procedure nietig. Chez cet auteur la forme
emporte le fond : Bij d . s. gaat de vorm
voor den inhoud. 6. 1 9—: De overhand behouden . — sur: Uitsteken boven, overtreffen ; 't winnen van. / s'--: Medegenomen (kunnen ) worden . Op hol slaan
(paard). Te welig opschieten (boom)).
Zich laten meesleepen (door hartstocht).
Toornig worden, opstuiven. — jusqu'a:
Zoo ver gaan dat.
Empotage m. en -er ov .w . : ( Het )
plaatsen in potten ; - inmaken, - inleggen.
Empote : Linksch, onhandig. Un empote:
'n Lummel. Empouille v. : Te velde staand
gewas. Empouiller ov .w . : Bezaaien. Empouille: Waarop 't gewas nog te velde staat.
Empouper ov .w . : (z e e v . ) Van achteren
voortstuwen. Empourprer ov .w . : Purperrood kleuren. / s'—: - worden. Empoussfèrement m . en -erer ov .w . : ( 't ) Vol
stof maken. / s'—: Vol stof geraken .
Empreindre ov .w. : 1. In-, afdrukken.
2. (f ig. ) Indrukken, prenten. L'effroi
etait empreint sur son visage: Op zijn gelaat
was groote schrik te lezen. Son front s'empreint de gravite : Een wolk van ernst komt
op zijn gelaat. Empreinte v.: 1. Af-, indruk, spoor. Drukmatrijs. — digitate: Vingerafdruk. 2. (f ig. ) Stempel.
Empresse : 1. IJverig, druk in de weer.
2. Dienstvaardig, gedienstig. 3. Vol zorg
(voor), belangstellend. Des soins —s: Groote zorgvuldigheid. Desir —: Dringend v.
Civilites —es: Hoogachting. / m.: Faire
l'—: Zich gedienstig toonen . Empressement m. : 1. IJver,, werkzaamheid.
2. Dienstvaardigheid. 3. Haast. Son —
pour les plaisirs : Zijn verlangen om spoedig te genieten . Empresser (s' ) : 1. Zich
haasten. 2. - beijveren, zijn best doen (om)) .
— aupres de qn : Naar iem. gunst streven.
— autour de qn : Veel zorgen hebben voor
iem.
Empreu m. : Aftelrijmpje. Uri.
Emprise v. : 1. Wederrechterlijke beschikking (over terre in ) . (f ig. ; nieuw;
beter : prise) : Greep, beslaglegging. Mettre
l'— sur, exercer une — sur : Beslag leggen
op. Regard d'—: Gebiedende blik. Les —s
de la voie : De door den weg onttrokken
gedeelten van het belendende. 2. Ridderlijke
onderneming. Gelofte daartoe. Emprisonnement m . : Gevangenzetting. -schap,
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-nisstraf . Emprisonner ov .w. : Gevangenzetten . -nemen. Opsluiten. (f ig.) Klemmen . Gaz emprisonne dans un liquide: In
een vloeistof vastgelegd gas.
Empro m. : Aftelrijmpje.
Emprunt m. : 1. Leening. — a lots :
Premieleening. — sur titres: Prolongatie.
Faire l'— de , - un — de : Leenen . (f ig. ) D'—:
Voorgewend, onnatuurlijk, schijn-. Vivre
d'—: Nu hier, dan daar wat leenen. Cheval -;
habit d'—: Geleend p . ; - kl. Mot d'—: Uitheemsch woord , dat den vreemden vorm min
of meer heeft afgelegd, bastaardwoord. Erudition d'—: Schijngeleerdheid. Vertus d'—:
Voorgewende deugden. Nom d'—: Aangenomen naam, pseudoniem. 2. Het geleende . Bulletin d'—: Bewijs van uitleening. 3. Staatsleening. — force : Gedwongen -. (f ig. ) Il m'a fait un — force: Ik heb
hem dat niet kunnen weigeren. 4. (fig. )
Ontleening. Les —s que j'ai faits a ce livre:
De dingen, die ik aan dat boek ontleend
heb. Emprunter ov .w. : 1. Leenen (van ) ,
borgen ; een leening sluiten. (r ek en k .)
Leenen. 2. Ontleenen (aan ). Afnemen
(electr. stroom). 3. Zich bedienen -, gebruikmaken (van). Nom -é : Aangenomen
naam, pseudoniem. — le secours, - la main
de qn: Zich van iem. huip bedienen. — le
masque de la vertu : 't Masker der deugdzaamheid aannemen. Visage emprunte:
Gelegenheidsgezicht. Air emprunte, manieres —es : Onnatuurlijke, geaffecteerde -;
(so ms ) verlegen m. Homme emprunte:
Onoprecht, gemaakt -; (so m s) linksch m.
— la voix de qn : Iem . stem nadoen ; (o o k )
iem. als spreektrompet gebruiken. — differentes formes; Verschillende vormen aannemen, in v. v. voorkomen. Emprunteur
m. : Borger, ontleener. Ne pas etre —: Niet
graag (van een ander ) leenen. Empuantir,
(so m s) -er ov .w . : Stinkend maken , verpesten .' I s'—: Gaan stinken. Empuantissement m. : Het stinkend worden.
Empyême m. : Ettering in 'n lichaamsholte .
Empyr6e bv.nw. en m. : (Ciel) —:
Hoogste -, zevende hemel. Firmament.
Empyreumatique: Branderig. Empyreume m.: Branderige reuk of smaak .
Emu: Ontroerd, bewogen. Diepgevoeld,
gevoelvol (woord ) . (v o 1 k ) Aangeschoten .
/ m . z. emeu.
Emulateur m. : Mededinger. Emulation
V. : Edele wedijver. Emule m. en v. :
Mededinger. -ster.
Emulgent : Bloedaanvoerend van of naar
de nieren. Emulseur m. : Mengtoestel dat
vet aanvoert. Emulsif : Oliegevend. Emulsion v.: 1. Melksap (uit zaad bereid). —
d'amandes: Amandelmelk . 2. Vocht, dat
ontstaat door een stof zeer fijn met zichtbare deeltjes in een vloeistof te verdeelen.
Emulsionnant m. : Emulsievormend middel . Emulsionner ov .w . : Tot een emulsie
maken. Plaque -née: Gevoelige plaat. I
s'—: Een emulsie worden, emulgeeren .
Emyde, -ys v. : Zoetwaterschildpad.
I. En vz.: 1. (plaats) In, aan, naar, te.
— Italie: In I . Alter — Italie: Naar I.
gaan. — mer: Op zee. — ville: In de stall
(z. diner onov .w . 1); (op brieven ) alhier.
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Enallage-Eneaustique

De Wile - Wile: Van stad tot stad. J'ai
fait ce qui est - moi: Ik heb al 't mogelijke
gedaan. Aulant qu'il est - vous: Zooveel

dit in uw macht is. 2. (tijd) In, binnen,
gedurende. - moms d'un an: Binnen 't
jaar. hirer: 's Winters. - temps de
paix: In vredestijd. D'aujourd' hui - huit:
Vandaag over een week. 3. (toestand)
Armes - guerre: Tot den oorlog toegerust.
Mettre las: In hoopen opstapelen. Portrait - pied: Portret ten voeten uit. Peindre - noir : Zwart verven. - deux : In
tweeen. Entrer colere: Toornig worden.
Etre — horreur a qn : Door iem. verafschuwd worden. - secret: Heimelijk.
Agir - ami : Als een vriend handelen.
In 't hevigere genre. Tomber
-plusvioent:
de mal - pis : Van kwaad tot erger vervallen. Montre - or: Gouden horloge.
(fam.) I1 y avail - femmes, Mlle X et
sa sceur: Aan dames waren er . . . 4.
(met het part. pres. of gerondif; z.
aller 4) - mangeant; - chantant : Al
etende; - zingende. Tout - pleurant: Al
weenende. - partant: Bij mijn zijn vertrek. - obeissant on apprend a obeir: Door
te gehoorzamen leert men gehoorzamen.
Tout - vous donnant raison, je fais des
reserves : Hoewel ik u gelijk Beef, ben ik 't
niet geheel met u eens. I bw.: Vandaar,
er uit. J'- viens: Ik kom daar vandaan.
II s'- fut: Hij ging heen.

H. En vnw.: 1. Daarvan, -over, -door,
-mee, -aan. Van -, over -, door -, aan -,
met hem, - haar - hen. (deelend) Er,
mourut: Hij
er van, wat, eenige.
stierf daaraan. rougit: Hij schaamt
zich daarover. I1 - espere beaucoup.: Hij
stelt zich daarvan veelvoor. A-t-il du pain ?
II - a: Heeft hij brood? Ja. Combien de
fares avez-vous ? J'- ai cinq : Hoeveel
broers hebt gij ? Ik heb er vijf . C' - est trop
: Het is al to erg. J' - ai peu : Ik heb er
weinig. Quoi qu'il - soil: Hoe het ook zij.
aurai-je perdu des heuresi Wat heb ik
uren verloren! 2. (met een comparatif). Daarom. I1 n'- partira pas moins:
Hij zal desondanks vertrekken. Je n'suis pas plus heureux: Ik ben daarom niet
gelukkiger.
Zinswending, waarin
Enallage v. :
twee constructies in elkaar overgrijpen.
Verliefd. EnaEnamoure of en . .
mourer of en . . . (s'): Verliefd worden.
lenantheme m.: Inwendige uitslag.
Enarbrer ov .w . : Aan een stang vastmaken.
Enarthrose v.: Kogelgewicht.
Enaser ov.w.: Van zijn neus berooven. 1
s'-: Zijn neus stooten, - verliezen.
Enefiblure v.: Kabellengte (200 M.).
Eneadrement m.: Omlijsting. Lijst,
rand . (mil.) Kader. Eneadrer ov.w.: 1.
Omlijsten, omvatten, in een lijst. zetten.
(drukk.) Met figuurlijnen omgeven. Billard
-dre: Kaderbillard. -dre de noir: In een zwarte
lijst; in een rouwrand. binge encadre: Met
een rand omzoomd 1. (spot). C' est une
tele d Je zoudt 'm in een lijstje zetten.
2. Omringen, omsluiten. 3. Invoegen. (in
verhaal). 4. (leger) Bij 't kader indeelen.
Soldats bien encadres : S. die door een kader
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van goede (onder)officieren omgeven zijn.
Eneadreur m.: Lijstenmaker; iem. die
platen in lijsten zet.
Eneagement m.: Opsluiting. Eneager
ov.w.: In een kooi -. (fig.) Gevangen
zetten. Encailtassage m. en -er ov.w.:
(Het) beharden met kleinslag.
Eneaissable: Invorderbaar. Eneaissage
m.: Plaatsing in bakken (plant). Eneaissant: Insluitend. Encaisse v.: Gelden in
kas. Kasvoorraad. --or : Goud-. metallique: Metaalvoorraad. Eneaissement
m.: 1. Het inpakken. 2. Het plaatsen in
bakken. 3. Incasseering, inning. 4. Diepe
rivierbedding. Holle weg. Holte. - artificiel d'un fleuve : Het nauwer en dieper
maken van 't rivierbed. Faire un chemin
par -: Een weg graven en daarna aanvullen
met kiezel. 5. Kiezellaag. Ballastbed. Encaisser ov.w.: 1. Inpakken. 2. In bakken
zetten. 3. Incasseeren, innen. (fig.) Oploopen (slag). Slikken (woord). 4. Dieper
maken door de zijden te verhoogen, inbedden. Vallee -ee : Diep dal. Riviere -ee:
R. met hooge, steile oevers. Ville - ge: In
een diepte tusschen de rotsen liggende stad.
Chemin -6: Holle weg. 5. (fig.) Slikken.
onov.w.: (sport en f ig. ) Slagen of stooten oploopen zonder verweer. / s'-: Ingesloten zijn (tusschen). Encaisseur m.:
Kassiersknecht, wissellooper.
Enean m.: Veiling (vente a l'-). A
Bij opbod. Mettre a l'-: In veiling
brengen.
Encanaillement m.: Omgang met gemeen yolk. Eneanailler ov.w.: Met gemeen yolk in aanraking brengen. / s'-:
- omgaan. Zich vernederen. Eneapuehonner ov.w.: Met een (monniks)kap bedekken. I s'--: Een - opzetten. Monnik worden. Den kop intrekken (paard). Encaquement m. en -quer ov.w.: (Het) inpakken in tonnen, - kaken. (fa m.) Bij elk.
stoppen als haring in een ton. I s'-:
Elk. verdringen. Encaqueur m.: Haringpakker.
Eneart m.: (drukk.) Insteek. Encartage m.: 1. z. encarter. 2. Omslag (voor
stalen). Ingevoegd bijblad, - prospectus,
inlegbladen. Encarter ov.w.: Een blad
druks leggen in, insteken. Bijbladen -, prospectussen voegen bij. In kartonnen omslagen voegen. Op karton -, op een brief plaatsen (knoopen, spelden). Tusschen kartons
leggen (laken). Encartonnage m. en.
-ner ov.w.: (Het) leggen tusschen kartons. Encartouchage m. en -er ov.w.:
(Het) verdeelen over de patronen.
Encas m.: lets dat vooraf is klaargemaakt voor een geval van nood (vooral
spijs); mand eetwaren; kleine damesparaplu (die ook parasol is). Eneassure
z. enehfissure. Encasteler (s') : Volvoetig worden. Pied -ele: -Klemhoef. Eneastelure v.: Volvoetigheid. Encastrement m. en -trer ov.w.: (Het) ineenvoegen door een keep. - inmetselen (steen).
vastzetten. Keep, sponning. I s'-: In
elk. grijpen, ineengevoegd zijn.
Eneaustieage m.: Insmering met was.
Eneaustique v.: 1. Schilderij met gekleurde en ingebrande wassoorten. Peinlure
Wasschilderkunst. 2.
p.
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Eneaustiquer-Encirer

(Wrijf )was , politoer . Eneaustiquer ov .
w.: Met boenwas insmeren, politoeren.
Eneaustiqueur m.: Politoerder.
Eneavement m . en -ver ov .w . : (Het )
kelderen. Eneaveur m.: Wijn-, biervervoerder.
Eneeindre ov.w.: Omgeven, -sluiten,
-singelen. Enceinte v.: 1. Ringmuur; gracht ; (hoofd)wal; omheining. 2. Afgesloten ruimte. - du tribunal: Ruimte voor
verdachten. - du pesage: Ruimte waar de
paarden worden gezadeld en gewogen. 3.
Insluiting (wild). I by .nw. : Zwanger.
Mettre -, rendre -: - maken. Encellulement m. en -ler ov.w.: (Het) opsluiten
in een cel; celstraf.
Eneens (spr . -san of -sanse) m.: 1.
Wierook. 2. (f ig. ) Overdreven lof. Il aime
l'-: Hij wordt gaarne geprezen. Un grain
d'-: Een lichte vleierij. Selon les gens , l'-:
Zie je menschen aan. Briller de l'- devant
qn: fem. bewierooken. 3. (plantk.) Rozemarijn. - de Java: Benzoè. - puant: Alsem. - d'eau: Varkenskervel. Encensement m . : Bewierooking . Eneenser ov .w . :
Bewierooken . (f ig. ) Aanbidden . Overmatig
prijzen. I onov .w.: Den kop heen en weer
schudden. Eneenseur m.: Vleier, lofredenaar. Eneensier m.: Rozemarijn. Eneensoir m. : 1. Wierookvat . 2. (fig. )
Priesterschap. 3. (fig.) Gasser le nez a qn
a coups d'-, donner de 1'- par le nez, - au
travers du visage : Iem. stroop om den mond

smeren.
Encephale m.: (Groote en kleine) hersenen. Eneêphalique: Van de kleine hersenen. Encephalite v.: Kleine-hersenontsteking. - lethargique: Slaapziekte. Encephalocêle v.: Hersenbreuk. Encephaloide
by .nw . en m. : Op hersenstof gelijkend, slap
(gezwel).
Encerelement m.: Omsluiting, omsingeling. - economique; - politique: Economische -; politieke afzondering; - uitsluiting. Encereler ov.w.: Met een hoepel
omgeven. (f ig.) Omsingelen .
Enehainement m.: 't Aan den ketting
leggen. Aaneenschakeling. Logische samenhang. Par -: Als logisch gevolg daarvan . Enehainer ov .w . : 1. (Vast )ketenen ,
boeien, aan een ketting leggen; kluisteren.
2. (fig.) Bedwingen, tot slaaf maken, ketenen. Winnen (harten). z. char 1. - la
victoire; - la fortune: Altijd overwinnen; gelukkig zijn. 3. (fig.) Onbeweeglijk maken, binden. - la langue de qn : Iem. tong
kluisteren . 4. (fig . ) Aaneenschakelen,
logisch verbinden. Doorgaan (met praten).
Inschakelen. - la replique: 't Antwoord
opvangen. / onov.w.: Bij het oude aanknoopen; voortgaan op het vorige thema;
(schouwb.) doorgeven. I s'-: Aan elk.
verbonden zijn. Tout s'enchaine: 't Een
volgt altijd uit 't ander. Enehainure v.:
Samenschakeling . -ketening . Netwerk .
Enchalage m . en -ler ov .w . : (Het )
takkebossen opstapelen (voor zoutwerken).
Enehaleur m.: Houtopstapelaar. Enehantelage m. en -er ov. w.: (Het) op stellingen leggen; - opstapelen.
Enehantement m.: 1. Betoovering. 2.
Het betooveren. Toovermiddel. 3. (fig. )
Verrassende uitwerking. Bekoring. Comme
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par -: Als bij tooverslag. 4. (ram.) Ver-

rukking, opgetogenheid. Enchanter ov.
w.: 1. Betooveren. Palais -; jardin enchante : Tooverpaleis ; lustwarande . 2. (f ig . )
Bekoren , verlokken . 3. (f a m . ) Verrukken ,
opgetogen maken. Enchante : Verrukt; verrukkelijk, betooverend; aangenaam (kennis te maken ). I s'-: Zich verlustigen (in)) .
Enehanteur, -eresse : Toovenaar, -ares,
-aarster . I by .nw . : Betooverend .
Enchapeaute : Met een hoed op. Enchaper ov.w.: In dubbel fust doer). * Enehaperonner ov.w.: (Een vogel) een kap opzetten . Eneharbottê: (o u d) Landerig .
Eneharner ov .w .: Van scharnieren voorzien .
Enehasser ov.w. : 1. In een reliekschrijn zetten. 2. In een kas zetten, (in)zetten. (f ig. ) Invoegen. Enchâssure v. :
Het (in )zetten (in een kas). Kas, inzetting,
montuur. Enehatonnement en -ner z.
ehatonn ... Enehaussenage m. en -er
ov .w . : (Het) kalken . Enchausser ov .w . :
Met aarde -, mest beleggen aan den voet, dekken (plant). De spaken steken in (wiel).
Enehaux m.: Kalkbad. Enehemise: In
een omslag.
Ench6re v.: 1. Opbod. Mettre une -:
Opbieden. Folle -: Bod, dat men niet
betalen kan ; rouwgeld, -koop. (f ig. ) Payer
la folle -: De schade dragen. 2. Les -s:
Verkooping; auctie (vente aux -s). -s
degressives : Afmijning. Mettre -, vendre aux
-5 : In veiling brengen. Passer aux -s:
Verkocht worden. Ce ministre est a l'-:
Die m. is veil. 3. Geboden prijs.Veilingsprijs. Encherir ov. w.: Opslaan. Duurder
maken. I onov.w.: Duurder worden. Opbieden. - sur qn: Hooger bieden dan een
ander; (f ig.) te boven gaan; nog meer
eischen; - beloven; sterker zijn (woord).
- sur la cruaute de Neron: N. in wreedheid
oveftreffen. - sur la verite: Meer zeggen
dan waar is. Enehêrissement m.: Prijsverhooging, stijging der prijzen. Encherisseur m.: (Op)bieder. Le plus offrant
et Bernier -: De laatste en meestbiedende.
Fol -: Opjager die niet betalen kan.
Enchevalement m. en -ler ov.w.: Het
schoren . Schoorwerk . Enehevaucher ov .w . :
Dakpansgewijs laten overschieten. Enchevauehure v.: Dakpansgewijze plaatsing.
Enehevétrement m.: Het vastbinden
met een halster. (fig.) Verwarring, ingewikkeldheid . (m u z . ) -s de sonorites:
Klankmengingen . Enchevètrer ov .w . : 1.
Met een halster vastbinden. (f ig.) Verdraaien, ineenwikkelen. Style -ire: Ingewikkelde zinsbouw. 2. Verbinden met
een steekbalk. I s'-: Verward raken. Enchevétrure v.: Verwarring in den halster.
Kwetsing (paard). Balkverbinding. Enchevillement m . en -filler ov .w . : (Het )
met pinnen verbinden.
Enchifrene : Verstopt, neusverkouden.
Enehifrênement m.: Verstoptheid in 't
hoofd. Enehifrener ov.w.: Verkouden in
't hoofd maken. I s'---: - worden.
Enchiridion (spr . -ki-) m.: Handboekje
met wijze spreuken.
Enchymose (spr. -ki-) v.: Uitstorting
van bloed in de huid (zonder kwetsing).
Eneirement m . en -rer ov .w . : (Het )
inwrijven met was.
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Enclanche v.: Schenkel. Enclanchement m. en -er ov .w . : De plooien strijken
uit. (Het) koppelen.
Enclave v.: Door een vreemd gebied of
land ingesloten stuk land. (a ar dk.) Rotsblok in grond van jonger datum. Inspringend deel in jets anders. Faire -: Inschieten (in). Enslavement m.: Omsluiting
door -, ligging in een vreemd gebied. Enclaver ov.w. : Met een keep, spie, bout
vastmaken . Inmetselen (steen ) . 2. (f ig. )
Doen omgeven (een land, gebied) door een
ander land. In-, omsluiten. Pays enclave
z. enclave. / s'-: Omsloten liggen door.
Enclavure v.: Enclave.
Enclenchement m. en -cher ov. w.:
(Het) in elk. doen grijpen, - koppelen.
Poste d'-ment: Seinhuis (spoor). Un -ment:
Een stel kamraderen.
Enelin : Geneigd.
Eneliquetage m . en -eter ov .w . : (Het )
stellen (van een rad) zoodanig, dat het niet
terug kan draaien, - pallen. -age: Palwerk.
Enelise v.: (taa lk.) Samensmelting
met 't voorafgaande woord. Enclitique by.
nw. en m.: (Woord), dat Been klemtoon
heeft en met het vorige een schijnt te zijn
(by . je in que fais-je), aangehangen.
Encloisonnê: Geheel binnen den wand
liggend . Enelore ov .w . : Omringen , he inen . Etre enclos dans: Liggen in. Enclos
m.: Besloten ruimte, erf. Omheining. Enclosure en -cloture v.: Omheining.
Paddock.
-desbalnc:
Enelouage m. en -er ov .w . : (Het))
vernagelen (geschut). (Het) slaan van
nagels in een houten Hindenburgbeeld.
Een paard kwetsen bij 't beslaan. (ram.)
Verpanden. I s'-: Zich kwetsen aan een
hoefnagel (paard). (f ig.) Zich zelven vastpraten . Eneloue: Met den mond vol tanden.
Get encloue de pêre C.: Die vader C. die
altijd met zijn mond vol tanden staat.
Enclouure v.: Wond door 't verkeerd
beslaan ontstaan. Vernageling. (fig.) Moeilijkheid. Voila l'-: Daar hokt het.
Enclume v . : 1. Aanbeeld. (f ig . ) Etre
entre 1'- et le marteau : Tusschen twee
vuren -, in de klem zitten. Il vaut mieux
are marteau gu'-: Het is beter te slaan
dan geslagen te worden. Remettre sur l'-:
Omwerken. 2. (gene esk.) Aanbeeld (oorbeentje). Enelumeau, -mot m., -mette
v.: Aanbeeldje. Werkbank v. e. klompenmaker.. Encoche v . : 1. Insnijding, kerf,,
keep. Roue a -s : Palrad. 2. Werkbank.
Encochement m . en -er ov .w . : (Het )
inkerven, - inkepen. (Het) liggen (van
een pip) op de boogpees. - inslaan (pin).
- aanteekenen (op kerfstok). Eneoehure
v.: Inkeping. Keep.
Encoifrer ov .w . : In een kist wegbergen.
(f ig . ) z . cofirer. Encognure, -coignure
(spr. -kognu-) v.: 1. Hoek. 2. -kast. -meubel. -stoel. Eneolêre: Boos, toornig. Encolerer (s 9 ): Boos worden.
Encollage m.: 1. Het lijmen. - gelijmde.
Lijmgrond; -laag. Stijfselbad. 2. 't Met
lijm, gom, pap, stijfsel bedekken. Encoller
ov.w.: Met lijm, gom, pap, stijfsel bedekken; (drukk.) lijmen (papier); plamuren.
Eneolleuse v.: Lijmmachine.
Eneolure v.: 1. (d ier) (Lengte en vorm
Fransch-Nederlandsch. I.
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van den) hals. Grootte. Gagner d'une -:
Met een halslengte winnen. 2. (kleed)
Halswijdte, maat (van boord). 3. (mensch)
Houding, uiterlijk, manier van doen. En
avoir l'-: Er wel naar uitzien.
Encombrant: Lastig. Moeilijk te verplaatsen , sta-in-den-weg. Belemmerend . Omvangrijk en licht (koopwaar). Veel plaats innemend . Encombre m . : (f a m . ) Beletsel . Sans
-: Zonder ongelukken. Emeombrement
m. : Belemmering, versperring. Plaatsgebruik , beslagen ruimte .Volte . Overstelpende
drukte . (z eev . ) Slechte stuwage . Overvoerdheid (markt) . Eneombrer ov.w.: Versperren , belemmeren .Vullen . Tot last zijn (iem . ) .
Overvoeren (markt) . (f ig. ) Overstelpen .
Etre -6 de: Hinderlijk vol staan met. Une
classe -6e: Een overvolle klas. I onov.w.:
In den weg staan. / s'-: Belemmerd worden. Zich opeenhoopen. Zich de last op
den hals halen (van).
Eneontre vz.: A l'- de : In tegenstelling met. Aller -, se meltre a 1'- de:
Tegenwerken ; -spreken. Alter a l'- l' un
de l'autre: Tegen elk. ingaan.
Encor z. encore.
Encorbelle: Erkervormig. Encorbellement m.: Uitstek. En -: Vooruitspringend (gebouwd), erkervormig. Balcon en
: Erker.
Eneordage m. en -der ov.w.: (Het)
aanbrengen der draden. (Het) aanbinden
aan het koord (bergbestijgers). / s'-: Zich
aan een touw vastbinden. Encordee v.:
Bergbestijgers aan een koord.
Encore bw.: 1. Pas -: Nog niet. 2.
Bovendien, verder. Non seulement . . .,
mais -: Niet alleen . . ., maar ook. Mais
-? Maar wat dan ? Hoe dat (zoo)? Je sais
que : Ik weet verder nog, dat. 3. Nog
steeds. Il court -: Hij is nog niet terug.
-etoujrs:
Altijd en eeuwig. 4. Ook,
eveneens. Des paroles - se perdirent. 5.
Nog eens, opnieuw. Quoi! - ! Watt Doe
je het weer ? Tu as - raison : Je hebt ook
gelijk. - moi. Daar ben ik al weer. 6. En
dan nog. Je connais un remhle, - est-il
dangereux : Ik ken 'n middel, dat dan nog
gevaarlijk is. - est-il: Zooveel is zeker.
7. Als nog maar. - s'il voulait reconnaitre
qu'il a tort. 8. Ou -: Of (misschien, wel) .
/ - que: Hoewel.
Eneornail m . : (z e ev . ) Schijf- , hommergat. Eneorner ov.w.: 1. Van horens voorzien. Haut encorn6: Met lange horens.
Mari encornë: Bedrogen e. 2. Van hoorn
voorzien. Javart encorne : Hoeffistel. 3.
Met de horens doorboren. 4. (v o 1 k)
Horens opzetten (man). Eneornet m.:
Pijlinktvisch . Encorneter ov .w . : Een
vrouwenmuts opzetten. In een peperhuisje
doen.
Encotillonner (s') : Een pantoffelheld
worden. Encotonner ov.w.: Met katoen -,
watten bekleeden.
Eneourageant : Bemoedigend. Encouragement m.: Aanmoediging, -sporing.
Spoorslag. Begunstiging. Societe d'-: Vereeniging tot bevordering van kunst, wetenschap, nijverheid, sport. Encourager ov.
w.: Aanmoedigen, -sporen, -wakkeren.
Begunstigen.
Encourir ov .w . : Zich op den hals halen;
23
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vervallen (in boete) ; op zich laden (verantwoordelijkheid). Les frais encourus apres
cette date : De na dezen datum verschuldigd
geworden kosten. / : (Weg)loopen.
Eneourtiner ov.w.: Van gordijnen voorzien.
Encrage m.: Het zwartmaken. - brengen
van inkt (op).
Enerassement m. : Het vuil worden.
Vervuiling. Koek van vuil; aanslijming
(geweer ) . Encrasser ov .w . : Vuil , vet
maken. / onov.w. en s'-- : Vuil -, vet
worden. Aanslijmen (geweer). (fig.) Zich
verlagen.
Enere v.: 1. Inkt. — de Chine : Oostindische -. (fig.) Il n'y a plus d'— au cornet: De man is op, - uitgeput.z. bouteille 1
en double (by .nw . 2). Ecrire -, repondre de
(sa) bonne —: Een brief schrijven, die op
pooten staat. — a marquer le Tinge, -- grasse:
Merk-, stempelinkt.
grasse : Drukinkt.
sympathique, - de sympathie: Inkt, die
zichtbaar wordt als men 't geschrevene
verwarmt.
d'imprimerie: Drukinkt.
tampon : Stempelinkt. 2. Zwarte uitslag
als ziekte der kastanjeboomen.
Encrichement m.: Omheining (waterwerk ) . Encreper ov .w. : Met een rouwband
voorzien. In rouw kleeden.
Enerer ov.w.: Drukinkt brengen op,
inkten. / onov.w. en s : Inkt opnemen.
Encreur by .nw.: (in samenst.) Inkt-. /
m.: Inktrol, Inktbakje (telegraaf). Enerier
m.: Inktpot. -tafel. -paddenstoel.
Encrine v.: (dierk.) Zeelelie (straaldier ).
Eneroiser ov.w. : Overkruis leggen.
Eneroix m.: Kruisraam. Gekruiste draadligging. Enerouage m.: 't Verward zijn
in een anderen boom. Encroue : In een
anderen boom verward liggende (boom).
Eneroirte : (f i g . ) Met vooroordeelen, domheid behept. / Sleurmensch. En
eroirtement m . : Aankorsting. (f ig. U
) itdroging, dommer wording. Encroirter ov.
w.: Met een korst omgeven. Met mortel
besmeren. / s : Een korst krijgen. Zijn
geest verstompen. — de prefuges: Met
vooroordeelen behept zijn. — dans la
routine: Vastroesten in de routine.
Encuirasser ov .w . : Harnassen . Met
een korst van vuil bedekken. 1 s'--: (Zijn
harnas) aantrekken. Met een korst van vuil
bedekt worden . Eneulasser ov .w . : (m i 1 . )
Van een broek voorzien . Eneuvage , -ement
m. en -er ov.w.: (Het) in een kuip doen.
Eneyclique v.: (Rondgaande) zendbrief
des pausen (lettre —). Encyclopedic v.: I.
De geheele omvang der wetenschappen. 2.
Omvang van een tak van wetenschap. L'—
du droit. 3. Werk dat, methodisch gerangschikt, de beginselen der menschelijke kennis bevat. L'E-: De Encyclopedie van Diderot (begonnen 1750). (fig.) Une vivante: Een loopend woordenboek. Eney clopedique : Dat alle wetenschap inhoudt. z.
arbre 6. Van de Encyclopedie van Diderot ;
rationalistisch. Eneyelopedisme m.: Alles
omvattend encyclopedisch weten. En cyclopediste m.: Medewerker aan een
encyclopedia; - aan die van Diderot. / by.
nw.: Van de Encyclopedie van Diderot.
Endaubage m . en -er ov .w . : (Het )
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smoren. Blikjesvisch; -vleesch. -age de
bong comprime: Corned beef.

Endeans vz.: (oud; recht) Binnen.
Endeca . . . z. hendeca .. .
En -dehors m.: Vrijmoedigheid. Onverschillige, vrijgevochtene.
Endemicite v.: Endemisch karakter.
Endemic v.: Ziekte, die in zekere streek
inheemsch is. Endemique : Inheemsch in
zekere streek. Endemo - (in samenst):
Endemisch.
Endente v.: Intanding. Endentement
m. en -er ov.w.: (Het) van tanden voorzien. (Het) in evenwijdige lijnen plaatsen
(schepen). (Het) verbinden door intandingen. Roue endentee: Tandrad. Etre biers
endente: Flinke tanden hebben; (f ig.)
goed kunnen schransen. Endenture v.:
Gebit, stel tanden.
Endermique : Van de huid, op de huid
inwerkend.
En -dessous : Van onderen af. En -des sus : Van boven af.
Endettement m.: Het schulden maken;
schuldenlast. Endetter ov.w.: In schulden
steken. I s t— : Schulden maken. Il est
fort endette: Hij heeft veel schulden. En deuille : Van een rouwband voorzien. In
rouw gekleed. Endeuiller ov.w.: In rouw
dompelen. S'—: Zich omfloersen. Endever
onov .w : ( y olk)
o 1 k ) Zich half doodergeren .
Faire Razend maken, „pesten". Endeve: Korzelig, „die de p. in heeft".
Endiable : Van den duivel bezeten. Verd.uiveld, dol, razend. Un—: Eenduivelsche
vent. Eire — apres, - de : Verzot happig
zijn op. Endiabler ov.w.: Woedend -;
razend maken. I onov.w.: Duivelsch worden. Endiamanter ov.w.: Met diamanten
versieren. Endiguement m. en -guer ov.
w . : (Het) indijken . Indijking. (f ig. ) (Het)
inhouden.
Endimanchement m. en -er ov .w.:
(Het) aantrekken van de Zondagsche kleeren. f s'— : Zijn beste plunje aandoen.
Endive v.: 1. (plantk.) Andijvie (chicoree—). 2. (v eel m y .) Brusselsch lof
(groente).
Endivisionnement m. en -ner ov.w.:
(Het) vereenigen tot divisies.
Endobranehe : Met inwendige kieuwen.
Endoearde m.: Inwendig hartvlies. En docardite v.: Ontsteking aan 't inwendige
hartvlies. Endoearpe m.: (plantk.) Binnenste yruchty lies. Endocrine, -mien :
Met inwendige uitscheiding, zonder directen afvoerweg.
Endoetriner ov.w.: Zekere leer voorkauwen. Tot z. I. overhalen. Voorzeggen
wat iem. moet antwoorden. Inlichten.
Endogene Chronisch voorkomend.
Endolori : Pijnlijk. (f ig.) Gewond. En dolorir ov.w.: Pijnlijk maken. / s'—: worden. Endolorissement m.: Pijnlijkheid.
Endommagement m. en -er ov .w . : (Het
beschadigen. (f a m.) Etre -e: Leelijk geraakt zijn.
Endormage m.: Het in slaap brengen.
Vol a l'—: Diefstal na bedwelming. Endormant : Slaapwekkend. (f i g.) Vervelend. Endormement m.: 't Doen inslapen. Endormeur m.: 1. Iem. die de menschen in slaap doet vallen (door verveling).
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2. (f ig. ) Bedrieger, zwendelaar. (o u d) - de
couleuvres , de mulols : - vol mooie praatjes.
bv .nw . : Vervelend . Bedrieglijk . Endormi m.: Slaapkop. J bv.nw.: Loom. Suf.
Sa jambe est lout -e: Zijn been slaapt.
Endormie v . : (y olk) Doornappel
Endormir ov .w.: 1. In slaap maken.
- wiegen. - doen vallen, doen slapen.
Livre qui endort: B. waarbij men in slaap
valt. 2. Stijf ongevoelig maken. 3. Verdooven (pijn). Wegmaken (patient). 4.
(f ig.) Paaien, misleiden, in slaap sussen.
s'-: 1. In slaap vallen, inslapen. - du
dernier sommeil : Sterven. 2. (f ig.) Nalatig
worden, indutten. - sur des erreurs : Zich
met drogredenen in slaap sussen. - dans
la paresse: In luiheid zorgeloos voortleven.
Ne pas - sur ses interets: Zijn belangen
niet uit 't oog verliezen. Endormissement
m.: Verdooving. Endos m.: 1. z. -semerit. 2. (bij verg.) z. ados.
Endosmose v . : (n a t k . ) Vloeistof- of
gasuitwisseling (van stoffen met verschillende dichtheid) door vliezen of poreuzen
wand. Endosperme m.: Binnenkiemwit,
kiemwit na de bevruchting gevormd.
Endossage (spr . -doss-) m.: Het ronden (boekrug). Endossataire (spr. -doss-)
m.: Geendosseerde. Endosse (spr . -ass ' )
v.: Overlast, moeite. Endossement (spr.
-ass-) m.: 1. z. -age. 2. (Formule van)
wisseloverdracht. Endosser (spr -ass-)
ov .w . : 1. Aandoen (kleedingstuk ) . (fig. )
- le harnais : Krijgsman worden; (fig. )
zijn ambtsgewaad aandoen. 2. (f ig.) Op
zich nemen, erkennen (kind). - qch a qn:
Iem. lets op den hals schuiven. 3. (spel)
Op een ander schuiven (verlies). 4. (handel) Overdragen (wissel). 5. Den rug ronden van (boek). Endosseur (spr. -doss-)
m.: Overdrager, endossant (wissel).
dossure (spr. -doss-) z. -age.
Endroit m.: 1. Plek, plaats, oord.
Plaats, passage (in werk). Par -s : Hier
en daar. C'est son - sensible: Dat is zijn
zwakke zijde. Prendre par son - sensible,
- faible: In zijn zwak tasten. Aux bons -s:
Te juister plaatse. Le petit -: Zekere plaats.
2. Zijde, vanwaar men iets beschouwt. Se
montrer par son vilain Zich van zijn
leelijke zijde laten kennen. Le plus bet - de
sa vie: 't Schoonste tijdstip v. z. 1. A
de : Ten opzichte van. En son -: Wat hem
aangaat, tegenover hem. 3. (Woon)plaats.
Les yens de 1'-: De menschen hier. 11 est
bien de son -: Hij heeft zijn boersche manieren behouden. 4. Rechte zijde (stof).
Eh:4ft a deux -s : Stof die gekeerd kan worden. Mettre ses bas
Zijn kousen recht
goed aantrekken. Deux Tangs a l'-:
Twee rijen rechts.
Enduire ov .w . : Bestrijken , besmeren .
Bedekken. Enduisage m.: Besmering.
Enduit m.: Laag, bedekking. Beslag (op
tong). Pleisterlaag, -werk. Olie, zalf,
smeersel. - protecteur: Omhulsel, isoleerlaag.
Endurance v.: Weerstands-, uithoudingsvermogen. Ppreuve d'-: Langdurigheidswedstrijd. Danse d' Maranthundans.
Essais d'-: Proefstoomen. Endurant:
Geduldig, lijdzaam. (n ieu w) Taai.
Endureir ov.w.: 1. Hard make/i. 2.
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(fig.; lichaam) Gehard sterk maken,
sta len . - au travail : Aan 't werk gewennen.
Des mains -cies au labeur : Door 't werken
vereelte h. 3. (fig. ; ziel) Ongevoelig -,
verstokt maken. Pecheur -ci : Verstokte
zondaar. -ci au crime: In boosheid verhard.
s'-: Hard worden. Zich stalen. gewennen (aan). Ongevoelig worden. Endureissement m.: 1. Harding. 2. (fig. ) Het
gehard bestand zijn tegen. 3. Ongevoelig-,
verstoktheid . Endurer ov .w . : 1. Verdragen, -duren, uitstaan, velen, lijden. 2.
(met de of que) Dulden, toelaten.
Enke m. : Aneas. Enkide v.: JEneis
(van Vergilius).
Energetique : Kracht-. Depenses -s :
Krachtverlies. I v.: Wetenschap die alle
physieke verschijnselen voorstelt in termen
van kracht. Energetisme m.: Leer van
een knergetiste m. : Natuurkundige die
in de natuurkunde alles in termen van kracht
uitdrukt. Energie v.: 1. Lichaams-.
Geestkracht. Kracht. - musculaire : Spierkracht. - electrique: Electrische beweegkracht . 2. (n a t k . ) Arbeidsvermogen , energie . - potentielle: - van plaats. actuelle,
- cinetique , externe, - de mouvement : - van
beweging. 3. (fig.) Klem, vuur. Avec -:
Krachtig. lenergique: Krachtig. Vol geestkracht. Doortastend. Vol kleur. -ment
bw. Ènergumkne m.: Van den duivel
bezetene. (f ig. ) Hoogst hartstochtelijk
mensch, dweper, woestaard.
Enervant bv.nw.: 1. Ontzenuwend, verslappend (middel). 2. Onuitstaanbaar.
Enervation v.: 1. Verbranding der beenpezen (als straf). Halssnede (slachtvee).
2. Verzwakking. ;nerve bv.nw.:(plantk.)
Zonder nerven. Enervement m.: Ontzenuwing, verslapping. Verveeldheid; ongedurigheid. Enerver ov .w.: 1. De beenpezen doorbranden. 2. (fig.) Ontzenuwen.
uitputten, versiappen. Prikkelbaar ture
luurscli maken. Style enerve: Krachtelooze
s. / s'-: Uitgeput krachteloos worden.
Zich zenuwachtig maken, „'t beroerd
vinden".
Enfaiteau m.: Vorstpan. Enfaitement
m.: (Looden) vorstbedekking. Enfaiter ov.
w.: (De vorst) dekken.
Enfanee v.: 1. Kinderjaren, kindsheid.
2. De kinderen, de kinderwereld. 3. Kindsheid Ides ouderdoms). (Re )comber -; etre en
Kind-ch worden, - zijn. 4. Begin, eersle
tijden. Eerste beginselen (der kunst). 5.
Des-s: Kinderachtigheden; (letterk.)
heldendaden uit de jeugd. Enfancon m.:
Kindje. - de l' eglise: „Knechtken" .
Enfant m. en v.: 1. (tegenover volwassene) Kind. Femme en mat d'-: V.
in 't kraambed, - in barensnood. - qui
tete sa nourrice , 4 la mamelte : Zuigeling.
L'- Jesus: Het kindeke Jezus. z. sage
(by .nw . 2 ) en eheeur 4. (f ig. ) Faire 1'-,
se conduire en -: Zich kinderachtig aanstellen ; - dom houden. Des scrupules d'-:
Kinderachtige gewetensbezwaren. Bon -,
bonne -: „Geschikt". 11 n'y a plus d'-s:
De kinderen worden to vroeg wijs. A 1 lons ,
mon -: Kom, mijn jongen. Ma pauvre
Mijn beste meid. OW les -s: Zeg eens,
jongens. 2. (tegenover de ouders)
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Kind. C 'est l'- de son pére ; - de sa mêre:
Hij lijkt sprekend op zijn vader; - moeder.
Les -s de France : De kinderen des konings van Fr. Trailer en - de bonne maison:
Netj es behandelen ; (s p o t ) afrossen . trouv g : Vondeling; (zeev.; oud) verstekeling. Les Enfants Trouves: Het Vondelingengesticht. z. balle 1. - de troupe:
Soldatenkind, dat op staatskosten wordt
opgevoed. - de l' amour : Kind der vrije
lierde. 3. Afstammeling. Les -s d' Israel , de Jacob : De Israelieten. - du peuple : Zoon
van 't yolk. 4. Volgeling, kind. Les -s de
l' eglise chretienne : De Christenen. Les -s
du ciel: De engelen; de rechtvaardigen.
Les -s des hommes: De duivelen ; de menschenkinderen. z. colêre. Les -s de saint
Francois ; - de Loyola, de saint Ingace : De
Franciscaners ; de Jezuieten. z. Apollon
1. Les -s de Bellone, - de Mars : De krijgslieden. - de Paris; - d' Amsterdam: Geboren
Parijzenaar; - Amsterdammer. - de la
Gascogne, - de la Garonne: Opsnijder. -s du
Nord: Zonen van 't Noorden. 5. Gevolg,
uitvloeisel. Product, voortbrengsel. / by.
nw.: Kinderachtig. Die nog kind is. (fig. )
Nuchter, nalef. Bon -: Geschikt, niet
kwaad. Enfantelet m.: Kindje. Enfantement m.: 1. Bevalling, baring. Douleurs
de 1'-: Barensweeen. 2. (fig.) Voortbrenging, vorming. Cet ouvrage a ete d'un
- laborieux: Dit werk heeft ongehoord veel
moeite gekost. Enfanter ov.w . : 1. Baren,
ter wereld brengen. 2. (f ig. ) Voortbrengen.
Veroorzaken. Enfantillage m.: Kinderachtigheid ; -praat ; -streken. Enfantin,
-ement: 1. Kinderlijk. Ècole -; classe -e:
Voorbereidende -, Fröbelschool, -kiasse.
2. Kinderachtig. Enfantinisme m.: Regeering -, invloed van 't kind. Enfant-Roi
m.: Koningskind.
Enfariner ov.w . : Met meel bestrooien.
Wit poederen. Air de gueule enfarine, de bouche -ee: Onnoozel gelaat. II est enfarine
de medecine : Hij heeft een oppervlakkige
kennis van geneeskunde. Paroles -ees :
Mooie maar onbetrouwbare w. Avoir la
bouche -6e: Vol lof zijn voor. Venir la
gueule -ee: Met mooie praatjes komen.
W.-. : Zich met meel witmaken, - blanketten. (f ig. ) - de : Oppervlakkig bestudeeren.
Enter m.: 1. (alleen m y .) De anderwereld (der Ouden). Fines d'-: Furien.
(fig., fam.) Furie d'-: Helleveeg. 2.
(enk. en mv.) Hel (der Christenen).
D'- : Helsch, razend. Brueghel d'- :
Helsche B. Faire un feu d'-: Zeer hard
stoken. Cuire -, mettre au feu d'- : Op
een zeer heet vuur braden. (f ig.) Tison
d'-, porte d'-: Galgebrok, iem. die een
ander in 't verderf kan storten. Jouer un jeu
d'-: Zeer hoog spelen. Métier d'-: Hondebaantje . Mener un train d'-: Als een
dolle rijden ; (fig. ) den boel gauw opmaken.
3. De helsche machten. C'est l'- qui I'a
tree: Hij is uit de hel gekropen. 4. Helsche
smarten. Cette vie est un -: Dit Leven is
een hel. Porter
dans son c (Bur : Door
berouw gefolterd warden; duivelsche plannen hebben. 5. Bergplaats -, verzameling
van boeken die alleen met speciale machtiging worden uitgeleend, „hel". 6. Bak.

l'-
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7. (kunst) Ruimte achter een beeld van
de graflegging.
Enfermement m.: Opsluiting. Enfermer ov.w.: 1. Op-. Wegsluiten. Fou a
-: Stapelgek. - a clef : Wegsluiten.
Sentir l'enfermë: Duf ruiken. 2. Omringen,
insluiten. 3. Bevatten. Cette proposition
en enferme beaucoup d'autres : Deze gedachte bevat nog vele andere in zich. I
s',--- : Zich opsluiten (in zijn kamer). In
elk. begrepen zijn. (f ig.) - dans: Zich
bepalen tot. - dans la place: Zich in de
vesting werpen. -- dans un cloitre : Monnik
-; non worden. Enferrer ov.w.: Doorsteken, -boren. I s'-: In den degen van
de tegenpartij loopen. Elk. doorsteken.
(fig.) In zijn eigen strikken verward raken ; zich vastpraten.
Enfieeler ov .w . : Met touwen vastmaken.
Enfieller ov.w.: Met haat vervullen, verbitteren. I s'--: Met haat vervuld worden.
Enfievre : Koortsachtig. Enfiévrement m.:
Koortsachtighe id . Enfievrer ov .w . : 1.
De koorts berokkenen. 2. (f ig. ) Opwinden.
Enfilade v.: 1. Lange rij, opvolging.
Chambres en -: K. die een suite vormen.
Prendre en -: In de geheele lengte afzien.
tine - de vers : Een lange reeks van verzen.
Reciter d'-: Achter elk. opzeggen. 2.
(s p el) Brug (triktrak ) . 3. Het inschieten .
Prendre d'-, - en -: In de lengtezijde beschieten. Tir en -: Lengtevuur. Enfileaiguille (mu . onu .) m.: Werktuig am den
draad in te steken. Kruip-door sluip-door
(spel). Enfilement m.: Het insteken
(draad). Enfiler ov.w.: 1. Aan een draad
rijgen; maken (snoer). - une aiguille:
Den draad insteken. Nous ne sommes pas
ici pour - des perles: We z. h. n. om onzen tijd te verbeuzelen. (spel). - les
trous : De open vakken na elk. bezetten. 2.
Aan den degen rijgen. 3. Inslaan (weg);
snel afloopen (trap). Uitkomen op. 4.
Een langdradig werk beginnen. 5. Inschieten, in de lengte beschieten. 6. Aanschieten (kleed). I s'-: Aangeregen worden. In den degen van zijn tegenpartij vallen. Zich laten beetnemen. Aangetrokken
worden. In zich opnemen. - de qch : Zich
iets laten aansmeren. - qch : (Een barrel)
omslaan. Se faire -: Slag op slag verliezen.
Je m'enfile de cent sous : Ik waag er een
dubbeltje aan. Enfileur m.: Aanrijger. de paroles : Opsnijder ; bedrieger. Enfilure
v.: Rij, reeks. Het aaneenrijgen.
Enfin bw.: 1. Eindelijk, ten laatste.
Par -: Eindelijk en ten laatste. 2. Nu dan,
in ieder geval, nu ja. Car -: Want nu ja,
eigenlijk. 3. (breekt 't gesprek af)
Nu. 4. Kortom, om kort te gaan. Mais -,
pourquoi ces menaces ? Maar waartoe dienen dan eigenlijk die bedreigingen ? Mais
-, mon ami ? Maar wat dan toch, vriendje?
Enflammê: 1. Brandend, in vlammen,
- brand. 2. Vlammend; dat vonken schiet
(oog); vuurrood (wang, kleur). 3. Ontstoken (wang b.v.). 4. (fig.) Blakend,
gloeiend . Enflammer ov .w . : 1. Doen
ontvlammen, - branden, aansteken . (fig. )
Verhitten. 2. (Doen) ontsteken. - le sang :
Het bloed verhitten. 3. (fig.) Begeesteren, aanvuren, doen ontbranden, geestdriftig maken. I s'-: Ontbranden, vuur
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(f i g . ) Zich
vatten . Ontstoken. worden
warm maken; toornig
hartstochtelijk
worden; ontbranden (in 1iefde).
Enflê m . : (v o 1 k ) Dikzak . Enfle-bceuf
m . : Groene schallebijter.. Enfleeher ov .w . :
Met weeflijnen of wevelingen voorzien. Enflêchure v . : (z e e v ) Weeflijn. Enfler ov.
w . : 1. Opblazen , doen zwellen , - uitzetten
La riviere est enflee: De r. is gezwollen.sa voix : Zijn stem uitzetten. ((muz.) Note
enflee: Krachtig aangehouden n. 2. (f ig.)
Vergrooten aanwakkeren (moed); vermeerderen. (beurs) Opzetten (koers). Aandikken (rekening). - un comple, - un memoire: Een rekening hoog opvoeren. - les
roles, - le cahier : Onnoodige stukken bij 't
proces voegen, om de kosten te vergrooten.
- son style : Hoogdravend gaan schrijven.
3. (f ig.) Trotsch doen worden. z. ballon
2 . onov .w : (Op )zwellen . Son bras en fie .
s'-: (Op)zwellen, dik
grooter worden.
Zich opblazen. Trotsch worden. Enfleurage
m. en -er ov.w.: (Het) zonder verhitting
een bloemengeur geven aan. (Het) met
bloem bestrooien. Enflure v.: Gezwel,
buil. Opzwelling. (fig.) Opgeblazen-. Gezwollenheid (stijl). - du cceur: Hoogmoed.
- de mots : Woordenpraal.
Enfoncage m.: 1. Het op den bodem
leggen. 2. Het voorzien van een bodem.
Enfonee : 1. Diep. 2. Diepliggend. Tete
-e entre les epaules : Hoofd dat diep in de
schouders zit. 3. Etre - dans: Verdiept
zijn in. 4. Avoir l'esprit - etre - dans
la matiere: Traag van begrip zijn. 5. Ge-,
verslagen. Nous voila -s : We zijn geslagen, - naar den kelder. -s, Hugo et Mussel!
Ik ben (hij is) H. en M. de baas! le
gogo: De lummel is er ingeloopen. Enfoneee v.: Inham. Enfoneement m.: 1. (z.
enfoneer en s'-) Het inslaan,
inheien,
- instooten, - openslaan. - zinken. - doorbreken. 2. Diepte, holte, kuil. Bocht (v.
kust) Inzinking ; diepgang (schip ) . (kunst)
Diepte, perspectief.
Enfoneer ov .w . : 1. Inslaan , inheien.
Indrukken (sporen), insteken. In ('t lijf)
stooten (wapen). Diep in de oogen drukken (z. chapeau 1). 2. Indrukken, inslaan, instooten, induwen; openloopen
( poort) aanslaan (toets). une polite
ouverte : Onderstelde hinderpalen overwinnen; onnut werk doen. Il cut une ate
enfoncee: Er werd hem een rib ingedrukt.
3. Overhoopwerpen (soldaten). ( f i g.)
Slaan, de loef afsteken; ruineeren; beetnemen. Cela n'enfonce rien: Dat is niets
bijzonders. Se laisser Zich laten overbluffen. 4. Dieper maken. (fig.) Inprenten (- dans la tete). 5. Grondig onderzoeken. 6. Van een bodem voorzien; de
bodemplanken bijeenvoegen van. / onov.
w.: Zinken, te gronde gaan. (fig.) -- dans
une etude: Doordringen in e. s. f s'-: 1.
(Weg)zinken, -zakken (in). Diep onder de
dekens kruipen. Doordringen (in). - dans
les Bois; - dans les deserts: Zich diep in 't
bosch , - de woestijn terugtrekken ; diep doordringen in 1). of w. - dans les livres: Zich
in de boeken verdiepen. - dans le jeu: Zich
meer en meer aan 't spel overgeven. 2.
(fam.) Zich te gronde richten. 3. (f am.)
Naar binnenslaan, -werken (eten). Enfon-
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eeur m.: Inbreker. - de portes ouverles:
Koude-druktemaker. Enfonvoir m.: Drijf-;
kiophamer. Enfoncure v.: Holte, kuil,
deuk. Bodemstuk ; onderlagen (bed).
Enforcir ov .w . : Krachtiger -; dikker
maken . I onov .w . en s'- : Aansterken .
Enformer ov.w.: Den vorm geven aan.
Op den vorm zetten. Enfouir ov.w.: Inkuilen . Begraven. In den grond verstoppen.
- ses talents: Zijn talenten verbergen. /
s'- : Wegkruipen. Enfouissement m. :
Bedelving. Inkuiling. Enfouisseur m.:
(Schat )begraver
Enfourehement m.: Verbindingshoek
der spanten. - van gewelfbogen. Enfourcher ov.w.: 1. Op een (hooi)vork steken.
2. Zich schrijlings zetten op (paard); stijgen op (rijwiel). jf ig.) - son dada: (Weer)
op zijn stokpaardje komen. Enfourehi:
Met gaffelvormig gewei. Enfourehure v.:
Kruis (broek, lichaam). Gaffel (tak).
Gaffelvormig gewei.
Enfournage m., -née v. en -Bement
m.: Het in den oven plaatsen. Enfourner
ov.w.: 1. In den oven plaatsen, - schieten.
(fig.) A mal - on fait les pains cornus:
Slecht begin, schraal gewin. 2. (fig.)
Beginnen, aanpakken. A l'- : In den,
beginne. / s'- : Zich (in iets onaangenaams ) steken. Enfourneur m.: Inschieter.
Enfourrer ov .w.: In omslagen doen.
Opvullen. Enfranger ov.w.: Van franje
voorzien . Enfreindre ov .w . : Overtreden ;
verbreken, schenden. / s'- : Overtreden
-; verbroken worden. Enfroquer ov .w.:
In een monnikspij kleeden. / s'-: Monnik
worden. Un enfroque: 'n Monnik.
Enfuir (s') :1. (Ont )vluch ten , wegloopen.
2. (fig. ) Vervliegen, ten einde spoeden, vlieden (tijd); ontsnappen (gelegenheid). 3.
Doorlekken. Overloopen, -koken . 4. Lekken
(vat) . 5 .Wegzakken (grond) . Enfumage m. :
Het rooken. Appareil d'-: Rooktoestel.
Enfumer ov .w. : 1. Met rook vullen. Door
rook lastig zijn. - un renard; - des abeilles:
Door rook een v. -; b. verdrijven. 2. Bewalmen. Verres enfumes: Rookglazen. Tableau
enfume: Door rook en vuil zwart geworden
s. - un tableau: Een schilderij donker
maken, om 't oud te doen lijken. Teint
enfume: Roetkleurige t. 3. (fig.) Benevelen. / s'-: Berookt worden. Door rook
zwart worden. Enfumoir m.: Berooker
(om bijen te verdrijven). Enfiltage m.:
Het inpakken in een vat. Enfiltailler en
-filter ov.w.: In een vat doen.
Engage m.: 1. Aangeworven soldaat.
volontaire : Vrijwilliger. - conditionnel
d'un an : Eenjarig vrijwilliger. 2. Koelie.
I bv.nw.: 1. Verpand. In beslag genomen.
Bezet. Besproken. 2. Beklemd; verward.
Onklaar (machinedeel). Gewikkeld (in).
In den muur gemetseld (kolom). Door wind
of klippen in 't nauw gebracht. 3. Aangetast (long b.v.). Engageant : Innemend,
aanlokkelijk. Vriendelijk. Engagement m.:
1. Verpanding, pandgeving. Akte daarvan.
2. Verplichting, belofte, verbintenis. Inschrijving (wedstrijd). Contract. Sans -:
Vrijblijvend. -s de depenses: Verplichte
uitgaven. Prendre
contractor des -s : Zich
verbinden. Un tendre
un - de cceur:
Een liefdesbetrekking. 3. Vrijwillige dienst-
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neming. Verbintenis (tooneelspeler). 4.
Het binnendringen (in iets nauws). 5.
Treffen, gevecht. 6. Aansluiting, kruising
(degens).
I. Engager ov.w.: 1. Verpanden, tot
pand geven. 2. Verbinden, verpanden
(woord, eer, hart). - sa responsabilite,
- l'avenir: Zijn v. -; d. t. in de waagschaal
stellen. 3. Verplichten, binden. Je suis
engage envers lui : Ik heb ten opzichte van
hem verplichtingen op mij genomen. Cela
ne vous engage a rien, - en rien : Dat laat u.
geheel vrij, verplicht u tot niets. 4. Aanwerven, huren (bediende) ; in dienst nemen ; engageeren (tooneelspeler). (Doen)
inschrijven (voor wedren). 5. Plaatsen -,
doen gaan in iets dat niet vrijlaat; (f ig.)
wikkelen, betrekken (in). Beginnen.
Een boot op-unbatedsl : 't
strand zetten. - un levier sous qch : Een hefboom onder iets plaatsen. une construction dans une autre : Een gebouw in een
ander doen doordringen. qn dans une
vole: Iem. een weg doen inslaan. Il a le
pied engage dans l' etrier: Zijn voet is in den
stijgbeugel verward. - le fer: De degens
aansluiten, - kruisen; (fig.) 't duel -,
't gevecht beginnen. - des troupes: Tr. in
I t gevecht brengen. - des capitaux dans:
Geld steken in. - le feu : Het vuur openen.
- le combat : Den strijd beginnen. un
marche : Een koop aangaan. - dans une
entreprise: In een onderneming betrekken.
- des depenses : Uitgaven doen (zonder toestemming) . qn dans son parti ; - ses intents: Iem. voor zijn partij -; belangen
winnen. 6. Aansporen; overhalen, doen besluiten.
II. Engager (s') :1. Verpand worden. 2.
s'- (a) Zich verbinden, de verplichting op
zich nemen, beloven. - d qn: Met iem. hufond: Partij kiezen . 3. Dienst newen .
men (als soldaat). Zich verhuren. Zich laten
aannemen (als tooneelspeler). - dans les
ordres: Priester worden. 4. Zich begeven,
diep doordringen in. - le pied dans qch:
Met den voet in iets blijven hangen. entre les rochers : Zich tusschen de rotsen
begeven. - dans une rue : Een straat inslaan. Il a des dates, mais it s'engage de plus
en plus: Hij h. s., maar komt er steeds
dieper in. 5. Beginnen. Les epees s'engagent: De d. zijn gekruist. 6. (geneesk.)
Aangetast zijn. 7. (f ig.) Zich wikkelen
(in), - inlaten (met). Je me suis trop engage: Ik ben te ver gegaan. (beurs)
la hausse : Een haussepositie innemen. 8.
le- pour : Borg blijven voor. 9. Vastloopen. Engagiste m.: Pandhouder. Aanwerver van werkvolk.
Engainant : (nat. h ist.) Scheedevormig.
Engainer ov.w.: In de scheede steken.
Scheedevormig omvatten . Statue -nee: St .dat
uitloopt in een Lang blok, waaruit romp en
hoofd te voorschijn komen, hermeszuil. En gallage m. en -er ov.w.: (Het) zwartverven in een galnotenbad. Enganter ov.
w.: 1. z. ganter. 2. Grijpen. Inhalen
(schip). / s'- : Verzot raken (op). Engayer ov.w.: In den bek voedsel geven,
- stoppen. Engazonnement m. en -ner
ov.w.: (Het) met Bras bezaaien, - graszoden beleggen.
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Engeanee v.: Menschenras. (o n g. b e t.)
Gebroed, tuig. Engeaneer ov.w.: Op den
hals schuiven.
Engeigner ov .w . : (o u d ) Bedriegen . En geler ov .w Bevriezen . Mains -tes :Winter- ;
koude handen. Engelure v.: Wintergezwel,
-kloof. -s aux mains ; - aux pieds : Winterhanden ; -voeten. Engendrement m.:
Voortbrenging, verwekking. Engendrer
ov .w . : 1. Baren , verwekken , gewinnen .
(fig.) Doen ontstaan, veroorzaken, voortbrengen. L'oisivele engendre le vice: Ledigheid is des duivels oorkussen. Ii n'engendre point la melancolie : Hij is vroolijk
van aard. 2. (spot) Van een schoonzoon
voorzien, tot - geven. Als - nemen. s'-:
Voortkomen (uit). Engendreur m.: Verwekker, veroorzaker.
Engeol . . . z. enkil . . . Engerber
ov.w.: In schooven binden (koren). Opstapelen (va ten ) . Engin m . : 1 . (o u d) Vindingrijkheid . 2. Werktuig, toestel. -s de
guerre: Oorlogstuig. -s de Chasse; - de peche:
Jacht-; vischgerei. -s prohibes: Verboden
werktuigen (jacht, visscherij). - a prendre les rats : Rattenval. 3. Draaikraan.
4. (spot). Slecht schip. 5. Helsche machine, born (- infernale).
Englande : Met eikels voorzien. Englober ov.w.: Opnemen (in), vereenigingen
(tot)) . Omvatten . Engloutir ov .w . : Doorzwelgen , gulzig inslokken. (f ig .) Verslinden. Verspillen, doorbrengen. Il engloutissait Hij vrat. / s'-: Verslonden worden,
ondergaan. Engloutissement m.: Door-,
verzwelging. Engluage, -ement m.: Het
bestrijken -. Het vangen met vogellijm.
Boomzalf.• Smeersel . Engluer ov .w . : Met
vogellijm bestrijken. - vangen. Met boomzalf bestrijken. (f i g . ) Lijmen. / s'- :
Aan een lijmstok blijven hangen. (f ig.)
In de val loopen.
Engobage m. en -er ov.w.: (Het) overdekken van een engobe m . : (Laag) gekleurd
glazuur. Engommage m. en -er ov.w.:
Gommen. Met loodhoudend email bedekken . Engoneement m . en -er ov .w . :
('t) Plomp maken. Elle est -cee dans sa
robe: Zij zit met den hals te diep in de
japon. Avoir la taille -cee: Een kort bovenlijf hebben. / s'-- : Wegduiken. Une
jeunesse -ee : Een eenzame jeugd. Engorgement m.: Verstopping. Overvulling.
Opzwelling (weefsel). - du marche: Overvoering van d. m. Engorger ov.w. : Verstoppen . Overvullen 0 vervoeren . / s'-:
Verstopt raken. Zich volstoppen (eten).
Engouement m.: 1. Overkropping,
-lading (met eten). Verstopping (orgaan).
2. (fig. ) Overdreven voorliefde, 't wegloopen (met). Engouer ov.w.: Verstoppen. In de keel blijven zitten. Etre engoue
de: Verzot zijn op. I s'-: Zich verslikken.
Stikken. a force de crier : Door het vele
schreeuwen stikken. s'- de : Verzot worden op. Engoilment z. -gouement.
Engoulfrer ov.w.: 1. In een afgrond
storten . 2. Verzwelgen . (f a m . ) Il engouffrail: Hij vrat. / s'--: Zich (in een afgrond)
storten (water). Woest binnenstormen, blazen (wind). (fig.) Te niet verloren
gaan. Engouler ov.w.: (v o 1 k) Opslokken. Engoulevent m. : Nachtzwaluw,
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geitenmelker. . Engourdir ov .w . : 1. Verstijven, stram maken. J'ai la jambe -die:
Mijn been slaapt. 2. (fig.) Verdooven,
verstompen (geest, ziel); in slaap wiegen.
Esprit -di: Logge geest. I s'-- : Stijf -,
stram -. (fig.) Ongevoelig -, dof worden.
Engourdissement m.: Verstijving, verdooving. Winterslaap. (f ig.) Traag-, slaperigheid.
Engrain m.: Zaaigraan. Eenkoren (soort
spelt).
Engrais m.: 1. Mestvoeder. Mettre ei
1' - - : Mesten. 2. Meststof, mest. - chimiques , - mineraux: Kunstmest. - vent:
Groenbemesting. Sets d'-: Landbouwzouten. 3. Vetweiderij. 4. Wig, spie. Engraissage en -ement m.: 1. Het vetmesten. 2. Het dikker worden. Engraisser
ov .w . : 1. Dik -, vet maken .Vetmesten (dier ) .
L' cell du maitre -sse le cheval: Het oog van
den meester maakt 't paard vet. 2. Bemesten (grond). 3. Met vet bevuilen. - insmeren. 4. (f ig.) Rijk maken. / onov.w.: Dik
worden. II engraisse de mat avoir,, - de haine:
Hij groeit tegen de verdrukking in. / s'-:
1. Dik en vet worden. (f ig.) Zich verrijken.
2. Vettig worden. - maken. On ne saurait
manier du beurre qu'on ne s' engraisse les
doigts : Er blijft altijd wat aan maat en

strijkstok hangen. 3. Vruchtbaar worden
(land). 4. Olieachtig worden (wijn). 5.
Verstopt raken. Engraisseur m.: Vetweider. Engrangement en -er ov.w. : (Het)
binnenhalen in de schuren.
Engraulis (spr. -liss) m.: Ansjovis.
Engravement m.: Het vastzitten op
't zand (vaartuig). Verzanding. Engraver
ov.w.: 1. z. graver. 2. Insnijden. 3. Op
het zand -, 't droge zetten. 4. Met zand en
steenen bedekken, verzanden. 5. Door
steenen bezeeren. / onov.w. en s'- :
Op het zand vastraken. Zich aan steenen
bezeeren.
Engreler ov.w.: Voorzien van een engrelure v.: Soutache-rand.
Engrenage m.: 1. Samenstel van (tand)raderen drijfwerk ; vertanding. Het ineengrijpen ' daarvan. Roue a -s : Tandrad. 2.
(f ig. ) Verwikkeling van omstandigheden
die onweerstaanbaar meesleept. C 'est un
-: Daaruit kan men niet loskomen. Engrenement m.: Het voorzien van graan.
Het vetmesten met graan. Engrener ov.
w.: 1. Van koren voorzien (molen, dorschmachine ). hi a engrene, c'est a lui de moudre:
Hij heeft A gezegd en moet dan ook maar
B zeggen. 2. (f ig. ) Beginnen, aanvatten,
(fam.) aan 't rollen brengen. Qui bien
engrene bien finit: Een goed begin is 't halve
werk. 3. Aan den gang maken (pomp).
Beginnen to laden (schip). 4. Met koren
mesten. - voeden. 5. Slijpen. 6. Doen ineengrijpen (raderen). / onov.w.: Ingrijpen
in (raderen). / s-': In elk. grijpen. Vet
worden. Engreneur m.: Korenaanvoerder.
Engrenure v.: Het ineengrijpen der raderen. Naad.
Engrisailler ov.w.: Grauw maken. Engrosser, -sir ov .w . : (v o 1 k ) Zwanger
maken. Engrumeler ov.w.: Doen klonteren. Engueniller ov.w.: Met lompen
bekleeden.
Enguerrand m.: (naam) Inghelram.
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Engueuiade v. : Scheldpartij, brutale
bek . A ttraper une -: Uitgekafferd worden.
Engueulement m . en -er ov .w . : (p la t )
(Het) uitschelden, een grooten -bek opzetten tegen. Engueuleur m.: Schreeuwbek . Enguichure v.: Horensnoer. -mondstuk. Enguignonné : (f a m.) Die wan.boft. / m.: Ongeluksvogel. Enguignonner ov .w. : „Pech" bezorgen.
Enguirlander ov.w.: Met slingers versieren. In verzoeking -; op eendwaalspoor
,brengen. (f ig.) De huid vol schelden, uitkafferen.
Enhardir (spr . an- (h )ar-) ov .w . : Aanmoedigen, moedig maken. - qn ez: Iem.
den moed geven om. / s'-: Zich verstouten. Enhardissement (spr . an- (h )ar-) m.:
Koenheid.
Enharmonie (spr . an-nar-) v . : (m u z . )
1. (oud) Opvolging bij kwarttonen. 2.
(thans) Verhouding tusschen twee opeenvolgende noten, die denzelfden toon voorstellen (b .v. fis en ges). Enharmonique
(spr . an-nar-): Gammes -s : Toonladders,
wier overeenkomstige trappen in enharmonisch verband staan.
Enharnaeher (spr. an- (h)ar-) ov .w . :
Tuigen, zadelen. (fig.) Toetakelen. Enhayer (spr . an (h )e- ) ov.w.: Op een rij
plaatsen . Enherber (spr . an-ner-) ov .w . :
Met gras bezaaien, tot een wei maken. I
s'-: Zich van zelf met g. bezaaien. Enhydre (spr. e-nidr) : 1. Die water bevat.
2. Die in 't water leeft. / m.: Waterslang
(serpent -). I v.: Zeeotter (loutre -) .
Enigmatique: Raadselachtig, duister.
-ment bw. Enigme v.: Raadsel. Le mot
d'une -: De oplossing van een r.
Enivrant : Bedwelmend. Enivrement
m.: Dronkenschap. Bedwelming. Opwin.
ding. Enivrer ov.w.: Dronken makenBedwelmen. (fig. ) Verblinden, bedwelmen. / s'-: Zich dronken drinken. Verblind worden, zwijmelen. (fig.) - de son
vin : Veel met zich zelven ophebben.
Enjabler ov .w. en -ure v.: (Het ) gergelen.
Enjalbert m.: Engelbert.
Enjaler ov .w . : (z e e v . ) Stokken ( 't
anker).
Enjambe : Haut -, court -: Hoog -;
laag op de pooten. Enjambee v.: Groote
stap. Afstand voor een stap. Slag (bij 't
klimmen). Enjambement m.: (dichtk.)
Voortloopen zonder rust van een versregel
op een volgenden regel. Enjamber ov.w.:
Stappen -, schrijden over. Bestijgen (paard) .
Overbruggen (rivier). - une echelle : De
beenen om een ladder slaan. (fig.) - un
grade: Een rang overspringen. I onov.w.:
Vooruitspringen in. Inbreuk maken op.
(dichtk.) Doorloopen in den volgenden
regel of 't volgende halfvers. Enjarrete :
Met gekluisterde pooten. Enjaveler ov.w.:
Op hoopen leggen (koren).
Enjeu m.: Inzet. Retirer son -: Zijn
inzet terugnemen ; (fig.) zich (aan een
onderneming) onttrekken.
Enjoindre ov.w.: Uitdrukkelijk gelasten . Enjillement m . en -er ov .w . : Bedotten, paaien, inpalmen. EnjOleur m.:
Mooiprater. Enjolivement m.: Versiering,
opschik. Enjoliver m.:Versieren, opschik-
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ken, mooier maken. Met verdichtsels opsieren ; aandikken. Enjoliveur m. : Opsierder. Enjolivure v.: Klein sieraad.
Enjoue: Goedlachsch, opgeruimd. Enjouement m.: Goedlachschheid. Opgewekte vriendelijkheid. Enjouer ov .w.: 1.
Opvroolijken. 2. Aanleggen (op) . Enjugage m . : Aankoppeling . Enjuguer ov .w . :
Aankoppelen. Enjoilment z. -jouement.
Enjuponner ov .w . (f a m ) Met een onderrok bekleeden. (fig.) 't Hoofd op hol
brengen. Elle est un diable -nt Zij is een
duivel in vrouwenkleeren. s'- : Zich
aan een vrouw hechten.
Enkyste : Ingekapseld. Enkystement
m. en -ter (s') : (Het zich) inkapselen.
Enlacement m.: Ineenstrengeling. Het
ineenvlechten . (f ig . ) Band . Enlacer ov .
w.: 1. Ineenstrengelen, -vlechten. Verwarren (in net). - qn (dams ses bras) : Iem.
omarmen. - la taille a qn : Zijn arm om
iem. middel slaan. 24 (fig.) Binden, omstrikken. / s'-: Elk. omarmen. Zich ineenstrengelen.Enlacure v.: Lassching met
pinnen.
Enlaidir ov .w. : Leelijk maken. 1 onov.
w. en 5 9-: - worden. Enlaidissement
m.: Het leelijk worden. Verleelijking.
Enlaidisseur: Leelijk makend.
Enlevage m.: Het wegnemen. - ontkleuren. Spurt (bij roeien). Enlevant:
Meesleepend. Enleve m.: (sport) Krachtige beweging voorwaarts. / by . nw. z. -er.
Enleve-cons (mu .onv ) m.: Eksteroogenmesje. Enlevement m.: 1. Weg-, opruiming, verwijdering. Het wegnemen, -maken (vlek). Het opnemen (lijk). Inneming
(schans). Oplichting (post). Verduistering
(stukken). Afhaling (- a domicile). 2.
Schaking. L'- des Sabines: De Sabijnsche
maagdenroof. - d'enfant: Kinderdiefstal.
3. Opkooping (waren). 4. Stijging (ballon);
oplating (idem). 5. 't Vlot spelen (stuk).
Enlever ov .w . : 1. Wegruimen , -nemen
-maken (vlek). Uitdoen (handschoen).
Le vent lui enleva son chapeau: De w. rukte
hem zijn hoed van 't hoofd. - un corps:
Een lijk opnemen om to begraven. - le
couvert: De tafel afnemen. 2. Oplichten,
wegvoeren. Afhalen (goed). Schaken. Innemen (vesting). Overrompelen (troepen).
Door een plotselinge stemming verkrijgen
(goed-, afkeuring, stemming). Ont-, wegstelen. Afstroopen (huid, schors). la rage de : Onttrekken aan de woede van.
Drapeaux enleves a l'ennemi : Den vijand
ontnomen vaandels. 3. Wegrukken (door
ziekte). 4. Grif opkoopen. L'edition a tie
-te en qqs fours : De oplage is in enkele dagen
uitverkocht. 5. Oplichten, -heffen, -tillen . ()platen (vlieger, ballon). - un cheval:
Een p. in galop zetten. Enlevez-les! Gooi
ze er uit! - le ballon a qn: Iem. de huid
vol schelden. 6. (fig.) Met vuur voordragen, - uitvoeren, vlot spelen, - schrijven.
Cela est enlevt : Dat is vlot geschreven,
geschilderd , enz . 7. (f ig. ) Verrukken ,
bekoren, meesleepen, pakken. - tons les
suffrages : Algemeenen bijval oogsten. 8.
Gaan strijken met (bestellingen). 9. (p lat)
- qn : Iem. de waarheid zeggen (z. ballon
1). / s'-: Grif opgekocht worden. Zich
verheffen (in de lucht), opstijgen. Uit-
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gaan (vlekken). Losgaan (huid). Verkregen
worden. Enleveur m.: Wegvoerder. - de
c ceurs : Hartenveroveraar. d' ordures :
Vuilopruimer. Enlevure v.: Afgeslagen
stuk ijzer. Lederafval. Verheven beeldwerk.
Afgeschilferde verf. Huidopzwelling.
Enliasser ov .w .: Tot een bundel vereenigen . Enlier ov .w . : Verbinden . Enligner ov.w.: Be-, aflijnen. Enlisement
m., -ser ov.w. en s 9- of . . . ize . . . :
Het verzinken in 't drijfzand. Het vastloopen in 't zand (auto). (fig.) Zich er
inwerken; zijn leven verknoeien.
Enluminer ov .w . : Kleuren , dekken
Met een gekleurde teekening versieren.
(f ig . ) Versieren . Teint -int : Vuurrood g.
Style -int : S. vol valsche schittering. / s'-:
Zich met rood blanketten. - le visage:
Zich bedrinken. Enlumineur m.: Kleurcier. Verluchter (van handschrift) Enluminure v.: Het kleuren. Gekleurde prent.
Gekleurde miniatuur of versiering (uit een
handschrift). Verluchtingskunst. Hoogroode
gelaatskleur. (f i g.) Valsche schittering
(stijl). Enlune : Vol maneschijn.
Enneagonal (spr. en-ne) : Negenhoekig.
Enneagone tspr. en-ne-) m.: Negenhoek.
Enneagyne (spr. en-ne-): (plantk.) Met
9 stijlen, negenwijvig. Enneandre (spr.
en-ne-) : Met 9 meeldraden, negenmannig.
Enneandrie (spe. en-ne-) v.: Plantenklasse, waarvan de bloemen 9 meeldraden
hebben. Enneasyllabe (spr. -ssi-) : Negenlettergrepig.
Enneige : Besneeuwd. Ingesneeuwd. Enneigement m.: Besneeuwing; sneeuwtoestand . Bulletin d'-: Sneeuwbericht.
Ennemi (spr. en-) m.: 1. (mensch)
Vijand. Tut mort a l'-: Gesneuveld.
z. ami 1, autant en Men (m. 1). L'- du
genre humain : De booze. Eire — de soimeme: Zich zelven schaden. Passer a 1'-:
Overloopen; (fig.) afvallig worden van
zijn partij. 2. (z a a k) Die niet goed past bij.
Celle herbe est -e de la vigne : Dit kruid wil
niet bij den wijnstok groeien. / by .nw.:
Vijandig, - gezind. Vijandelijk. Couleurs
-es: Niet samenpassende k.; k. die bederven , als zij samenkomen.
Ennoblir ov .w . : 1. (o u d ) z . anoblir.
2. Veredelen , louteren . (f ig.) Op een
hooger plan brengen. Ennoblissement m.:
Adel. Ennoyer (s') Onder water verdwijnen. Ennuager ov.w.: In de wolken hullen. (f ig. ) Onduidelijk maken. Een schaduw werpen op. -e de reveries : In gepeinzen verloren.
Ennui (spe. a-) Tn. : 1. Verveling. Zwaarmoedigheid. L'- de la vie: Het leed des
levens. - de vivre : Levensmoeheid. Promener son -: De verveling met zich omdragen. 2. (vo ora I m y .) Verdriet, zorgen . (f a m . ) Onaangenaamheden ; ellende.
Des -s de domestiques : Ellende met de
meiden. L'- est que . . 't Beroerde is,
dat . . . 3. Hapering (motor). Ennuyant
(spr. a-) : Vervelend (tijdelijk). Ennuye
(spr. a-) m.: Landziekig mensch. Leeglooper / by .nw : Landerig . Je suis que:
1k vind 't vervelend dat. - des hommes:
Die de menschheid beu is. Ennuyer (spr.
a-) ov .w.: 1. Vervelen. Zeuren tegen.
Tu m'ennuies! Zeur nu Loch niet! 2. Il
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m'ennuie de: Het doet mij onaangenaam
aan. Il m'ennuie de la maison: Ik verlang
naar huis. 3. Overlast aandoen, lastig
vallen. I s'- : Zich vervelen, het land
hebben . - a mourir, - a la mort: Zich doodelijk vervelen. - a atlendre : Den tijd
lang vinden bij 't wachten. - de : Het
moede worden om; verlangen naar. En nuyeusement en -eux (spr. a-) : Vervelend
(van aard). Lastig. Naar. Un Een
vervelend mensch.
Enoch m.: Henoch.
Anode : Glad, zonder knoopen.
Enonee m.: Opgave; uiting; inhoud.
Bewoordingen , vermelding. Naam . Un
- de proposition: Een te bewijzen stelling.
Au simple -, au seul Bij de vermelding
alleen; zonder verder onderzoek. Enoneer
ov,w.: Uiten, uitspreken. Verklaren, aanduiden (feit). Onder woorden brengen
(opgave). un faux dans: Verklaren, dat
er een valschheid is in. / s 9- : Zich uitdrukken. Uitgedrukt worden. Enoneiatif :
Verklarend. (ta a lk.) Proposition -ice: Zin
die een oordeel bevat. Terme -: Bewoording. Enonciation v.: Uiting. Verklaring,
vermelding, opgave. Het uitspreken.
Enoper ov .w . : Noppen . Enorgueillir
ov .w . : Trotsch hoogmoedig maken . I s'-:
- worden.
Enorme : Bovenmatig (groot), onmetelijk. Ontzettend, geweldig, ongehoord,
afschuwelijk. Enormement : Verschrikkelijk veel, uitermate. Enormite v.:
Buitengewone grootte, reusachtig-. Afschuwelijk-, snoodheid. Commeltre
faire
une
Een schandelijke misdaad begaan.
Dire une
Een groote stommiteit of een
groote platheid zeggen.
Enothere L. cenothere.
Enouage m. en -er ov.w.: (Het) noppen (laken). Enoueur m Nopper. Enoyautage m . en -ter ov .w . : (Het ) ontdoen
van pitten.
Enquerir ov .w . : Ondervragen . / s'- de :
Nasporen, onderzoeken, navraag doen naar.
Enquete v.: 1. Gerechtelijk onderzoek.
- verbale : Getuigenverhoor. 2. Ambtelijk
onderzoek. - de pavilion : Vervolging van
een schip om het zijn vlag te doen hijschen .
3. Onderzoek. 4. Schriftelijke ondervraging
Vragenlijst (voor een krant) . Enquete m.,
-e v.: Iem. , die aan een vraaggesprek is
onderworpen . Enqueter onov .w . en s 'sur : Onderzoek doen naar. Enqueteur m . :
Onderzoeker, naziener. Lid eener enquetecommissie. Bezoekbroeder (der armen )
by .nw.: Die onderzoek doet. Enquiquiner
ov .w . : (v o 1 k) Treiteren , de p . injagen .
Enraeinement m . : Het inwortelen, wortel schieten. Vestiging, legging van de
grondslagen . Enraeiner ov .w . : Doen wortel vatten . Vestigen (f ig. ) Voet doen
krijgen ;onwrikbaar vastmaken (in ) . s'-:
Wortel schieten (in ) . Voet krijgen .
Enrage : 1. Dol, razend . Manger de la
vache -e : Veel ontberingen verdragen ,
het Spaansch hebben Etre - de : Dol zijn
op. Chien -: Dolle hond; (f ig. ) kwaadsprekende , bijtende geest. 2. Woest, woedend , verwoed . Etre - a faire qch : Jets
verwoed doorzetten . - contre: Woedend op .

722

3. (in samenst.) Aarts-. I m.: Razende,
bezetene, dolleman. Dolle liefhebber. En rageant : Om dol te worden. Enragement
m . : Nijdigheid. Enrager onov .w . : 1.
(z. enrage ) Dol zijn, - worden. 2. Razend,
woedend worden. Faire R. maken, uit
zijn vel doen springen.
Enraiement m.: Hemming. Het stuiten. Enrayage m.: Het remmen, - stoppen. Remtoestel; -schoen (sabot
Enrayer ov.w. 1. Remmen, spaken in 't
wiel steken. 2. (fig.) In zijn loop stuiten,
tegenhouden . 3. Spaken inzetten . 4. De eerste
yore ploegen in. / onov.w.: „Inbinden",
wat bedaren; zijn oude leventje laten varen.
s
: Weigeren (revolver); vast
loopen (vulpotlood). Enrayoir m.: Remschoen, -ketting. Enrayure v.: Eerste
yore. Remschoen, -ketting.
Enregimentation v., -ement en -er
ov.w.: (Het) in een regiment inlijven.
(fig.) (Het) voor een partij aanwerven.
s'-: Zich bij een partij aansluiten.
Enregistrement m.: Inschrijving (in
de openbare registers), registratie. Registratieloon. -ambt. Zelfregistratie. Aangifte (bagage). Teboekstelling ( schip).
Opname (film; grammophoon). sonore:
Klankfilmopname Enregistrer ov .w . :
Inschrijven, boeken, registreeren. Te boek
stellen (schip). Faire Aangeven. dans sa memoire: Goed onthouden. 2. Aanteekenen (werktuig). 3. (nieuw) Opnemen (film ; grammophoonplaat ) . Enregistreur bv.nw. en m.: Zelfregistreerend
(werktuig). Machine -euse : Registrator.
Caisse -ease: Kasregister.. Enrener ov .w . :
De teugels vastbinden van.
Enrhumer ov.w.: Verkouden maken.
s'-: - worden. Enrhume : Verkouden. du cerveau : Neusverkouden worden. En riehir ov.w.: 1. Verrijken, rijk maken.
Un (nouvel) enrichi : Iem., die van met tot
iet gekomen is ; een 0 .W .-er . 2. (f ig . ) Versieren . Verrijken (verzameling). Opsmukken
(verhaal). 3. Overvloedig voorzien van,
verrijken met. I s'-: Zich verrijken. z . dette
1. Verrijkt worden . Enriehissement m . :
Verrijking . Opsiering . Enrimer ov .w . :
Plaatsen. Stouwen (lading) . Van een kop
voorzien (speld ) .
Enrobage m. en -er ov.w.: (Het) inwikkelen ; - inpakken (in een bijzondere.
verpakking , van tolvrije waren ) . - omdoen
van 't dekblad (sigaar ) . bedekken met
suiker, gelatine of vet. Enroehement m . :
Aangebrachte steengrond, steenstort ing .
Door de zee aangebrachte steenen . Enroeher ov .w . : Voorzien van een steengrond
EnrOlement m . : Aanwerving. D ienstneming . Het inschrijven der aangeworvenen . Bewijs van dienstneming. Werflijst
Enriller ov .w . : Aanwerven, voor den
krijgsdienst inschrijven. EnrOle volontaire:
Vrijwilliger.. I s'-- : Dienst nemen, soldaat worden. Zich aansluiten (bij ) , toetreden (tot)) ; zich scharen (onder )
leur m . : Werver .
Enrouê: Heesch , sehor.. Enrouement
m . : Heeschheid. Enroner ov .w : Heesch
maken . f s : - worden . Enrouillement
m. : Verroesting. Enrouiller ov .w . : Laten
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verroesten. Intelligence -ee : Vastgeroeste
geest. I s s-: Inroesten.
Enroulable : Oprolbaar. Enroulement
m.: Omslingering, omvatting. Ineenrolling. Spiraalvormig sieraad, krul. Winding,
kronkeling. Bloem-, bladplooiing. Maladie
tie l'-: Krulziekte. - de l'armature: Ankerbewikkeling . Enrouler ov .w . : Omwinden, omslingeren. Op-, samenrollen. /
s'-: Zich samenrollen. - slingeren om.
Enroule : Ineengerold, spiraelvormig.
Enrofiment z. enrouement. Enrubanner ov .w . : Met linten versieren . (s p o t )
Met (een) ridderorde(n) -.
Ensablement m.: Verzanding. 't Op
't zand loopen (schip). - des reins : Vorming van niergruis. Ensabler ov.w.: Op
het zand zetten (sehip). Met zand bedekken, - vullen. Gruis vormen k in nier).
(f ig.) Vervuilen. I s'-: In het zand zakken. - vastraken. Verzanden. Ensabotê:
Met klompen aan. Ensabotement m. en
-er ov.w.: (Het) remmen. (Het) aandoen
van klompen. Ensaehage m. en -er ov.
w.: (Het) in zakken bergen. Ensaeheur
m.:: Man die -; toestel dat in zakken doet
(ook -saehoir m.)
Ensanglantê: Bebloed; bloederig ; met
bloed beloopen. Ensanglanter ov.w.: Met
bloed bevlekken; - doen beloopen. (Door
moord) bezoedelen. Een bloedigen strijd
doen ontstaan in (land). - la scene : Bloed
doen vloeien op 't tooneel. Ensauvagement
m. en -ager ov .w . : (Het) verwilderen .
Ensauver (s'-) : Zijn biezen pakken.
Ensavonner ov .w . : Inzeepen .
Enseignant : Onderwijzend. Corps 0 personeel. L' Pglise --e: De eerste predikers der R.-K. kerk.
Enseigne v . : 1. (o u d) Kenmerk . A
felles -s que: En tot bewijs daarvan dient
dat; zoodanig dat. A bonnes -s: Op goede
gronden; in alle zekerheid. 2. Uithangbord. A bon vin (il ne Mut) point d'-:
Goede wijn behoeft geen krans. A l'- de la
lune, - de la (belle) etoile : Onder den blooten
hemel. Nous sommes loges a la mime -:
We varen in 't zelfde schuitje; we zijn allebei in den aap gelogeerd. z. biltre 2. 3.
Standaard , vaandel, veldteeken . (fig. )
Combattre sous les --s de qn : Iem. meening
voorstaan. 4. Vaandrigsplaats. 5. Vendel.
6. (vroeger) Heiligenbeeldje (als versiersel). Lint, dat een ridder kreeg. / m.:
Vaandrig. (nieuw) Onderluitenant.
Luitenant ter zee tweede
-devaisu:
klasse.
Enseignement m.: 1. Onderrichting,
les, zedelijke leering. Les -s de Dieu. 2.
Onderwijs. - primaire: Lager -. - secondaire: Middelbaar (en gymnasiaal) -. superteur: Hooger -. - primaire superieur:
Meer uitgebreid lager -. - libre : Bijzonder
-. - special, - professionnel: Vak-, ambachts-. -- mutuel: Onderling -. - par
les yeux: Aanschouwelijk -. - obligatoire:
Leer-, schoolplicht. Entrer dans l'-: Bij
't onderwijs gaan. 3. Leervak. 4. Lettres
et -s: Bewijsstukken. Enseigner ov.w.:
1. Wijzen. - le chemin. 2. Onderwijzen.
3. (lem. lets) leeren. - les langues : Les
in talen geven. Dieu les enseigne : God onderricht hen. 4. Wijzen op, voorhouden. /
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s'- : Onderwezen worden. Enseigneur
m.: Onderwijsman.
Ense116: Met een zadelrug (paard).
Dat in 't midden laag is (schip). Ingedeukt
(neus). Ensellement m.: (aardk.) Zadel.
Ensellure v.: Zadelrug.
Ensemble bw.: Samen, to zamen. Bij
elkaar. Te gelijk. In eens. z. bien (bw. 1)
en aller 2. Metire une figure (d') -: Een
figuur de juiste verhoudingen geven. I m.:
Geheel. Eenheid, samenhang. Blok. Stel.
Samenklank; -zang, koor. (nieuw) Japon
en mantel. Morceau -; musique d'-: Veelstemmig stuk; - koor. Executer avec -:
Met eenheid uitvoeren. Mouvements d'-:
Samenwerkende bewegingen (vloot, leger);
gezamenlijke vooroefeningen (gymnastiek).
Avoir de l'-: Regelmatig zijn. Chanter dans
les -s : In de koren meezingen. Dans l'-:
Over 't geheel. Une cue d'-: Een algemeen
overzicht. Voir d'-: Alles overzien. Ensemblier m.: Binnenhuisarchitect.
Ensemeneement m. en -cer ov.w.:
(Het) bezaaien. (Het) uitpoten (van visch).
Reincultuur. / s'- : Bezaaid -. Gepoot
worden. Enserrement m.: Insluiting.
Enserrer ov.w.: 1. In-, wegsluiten. Bevatten. 2. In een broeikas zetten. Enseuillement m.: Vensterhoogte.
Ensevelir ov .w . : 1. Begraven . 2. In
een lijkkleed wikkelen, afleggen. 3. Bedelven , verzwelgen . (f ig. ) - dans le chagrin: In verdriet dompelen. 4. (f ig. ) Verbergen. Zorgvuldig bewaren (geheim).
Enseveli dans les livres : In de boeken verdiept. / s'- : 1. Begraven -, bedolven
worden. - sous les ruines de la place: Zich
laten begraven onder de puinhoopen der
vesting. 2. (f i g . ) Zich begraven. - dans
la retraite, - la solitude : Zich geheel van de
wereld afzonderen. Ensevelissement m.:
Het begraven. Het wikkelen in een doodskleed , - afleggen . Ensevelisseur by .nw . :
Inwikkelend. / m.: Inwikkelaar, aflegger.
Ensevelissoir m.: Plek waar men de lijken
aflegt.
Ensifolie: Met zwaardvormige bladeren.
Ensiforme: (plantk.) Zwaardvormig.
Ensilage m . en -er ov .w . : (s o m s :
ensilot . . .): (Het) inkuilen. Ensimage
m. en -er ov .w . : (Het) invetten , - smeren .
En-soi m.: Aan zich, het ding op zich
zelf.
Ensoleillê: Zonnig. Ensoleillement m.:
Blootstelling aan de zon; - aan de hoogtezon. Aantal uren zonneschijn. Ensoleiller
ov .w.: Aan de zon -; aan de hoogtezon
blootstellen. Verlichten. (fig.) Een zonnetje doen schijnen in. Ensommeillê:
Nog slaperig.
Ensoreeler ov .w . : Betooveren , beheksen . In Naar strikken vangen. Ensoreeleur
m., -euse v.: Betooveraar, -ster. / by.
nw.: Betooverend. Ensoreellement m.:
Betoovering. Ensoufrage m. en -er ov.w.:
(Het) zwavelen. Ensoufroir m.: Zwavelkamer.Ensouple v.: Weversboom. Ensoutape m. : (f a m.) Zwartrok. / bv.nw.:
Die een soutane draagt.
Ensuerer z. suerer. Ensuifer ov .w . :
Met talk bestrijken, vetten. Ensuite bw.:
Vervolgens, daarop. Daarna. Ten tweede.
- et enfin: Eindelijk en ten laatste. / -
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Ensuivant-Entendu

de vz . ; Ten vervolge op, ten gevolge van.
- de quoi: Waarop. Ensuivant z. suivant.
Ensuivre (s') : 1. Volgen. Tout ce qui
s'ensuit: De rest, en zoo voort. 2. (fig.)
Voortvloeien, -komen uit. 11 s'ensuit que
: Daaruit volgt dat.
Entablement m.: (bouwk.) Hoofdgestel. Entabler ov.w.: Op de halve dikte
bij elk. voegen. Entablure v.: Houtverbinding op halve dikte. Draaipunt (schaar) .
Entaeher ov .w . : Besmetten, bezoedelen .
(f ig . ) Een smet werpen op. (r echt) Entache
de nullite: Nietig, van onwaarde.- d'immoralite : De onzedelijkheid vaststellen van.
1 s'-: Zijn goeden naam bezoedelen.
Entaillage m.: Het inkerven. Entaille
V. : Inkerving, keep, groef . Snede . (z e ev . )
v
Mangat . Entailer ov .w . : I nsnij den , kerven. Kruisen (kastanje). Entailloir m.:
Keepbeitel. Entaillure v.: Keep, groef.
Entarn.e v. : Eerst afgesneden stuk ; kapje
(brood)) . Entamer ov .w . : 1. Voor 't eerst
raken aan; aansnijden (brood, enz.); aansteken (vat ) ; aanbranden (kaars) ; beginnen aan
(geldzak). Licht verwonden; - beschadigen.
- aantasten (gezondheid ). Aanrijden (paard) .
Aanspreken (kapitaal). Snijden in (schors).
Aantasten (iets hards), raken. Voor 't
eerst bewerken. Ann 't wankelen -, - wijken
brengen (troepen). (recht) Instellen (vervolging). (fig.) Doen wankelen (overtuiging). Aantasten (eer, naam). - qn : Iem.
aan 't wankelen brengen; uitwerking op
iem. hebben ; in iem. rechten grijpen; vat
op iem. krijgen. 2. Beginnen aan (een werk ) ;
aanvatten (een zaak). - du pied droit:
Met de rechterbeenen beginnen to galoppeeren. I s'-: Aangesneden worden enz.
(z. 1). Begonnen worden. Zich bezeeren.
Entamure v.: 1. Eerst afgesneden stuk ;
kapje. Le ate de l'- : De aangesneden
kant. 2. Lichte wond, schram. Lichte
breuk . Entartrage m. en -er ov .w . : (Het)
bedekken met ketelsteen. / s'-: Een laag
ketelsteen krijgen.
Entassement m.: Opeenstapeling, hooping . Menigte . Entasser ov .w . : 1.
Opeenstapelen, -hoopen; in oppers zetten.
- paroles sur paroles : IJdele woorden
uitkramen.- sou sur sou : Potten, schrapen.
Il ne fait qu'- : Hij doet niets dan potten.
- sottise sur sottise : De eene dwaasheid op
de andere stapelen. 2. In een nauwe ruimte
pakken. 1 s'-: Opgestapeld worden. Zich
opeenpakken. Elk. verdringen. Entasseur
m . : (f a m . ) Iem . , die opstapelt . Geldwolf (- d'ecus). Entail . . . z. entil .. .
Ente v.: Ent, griffel. Enting. Geente
boom. Opgezette lokvogel. (Penseel)steel.
Entelëehie v.: 1. Wezen, dat aan zijn
doel beantwoordt door to doen hetgeen in
zijn vermogen is. 2. Wezenheid, monade.
Entelle m.: (soort) Slankaap.
Entement m.: Het enten.
Entendant by .nw . : Hoorend . / m . :
Les -s parlants : De hoorenden en sprekenden (tegenover doofstommen). Entendement m . : 1. Verstand . 2. (wij s b . )
Kenvermogen. Entendeur m.: Verstaander. A bon - peu de paroles : Eon good verstaander heeft maar een half woord noodig. A bon - salut: Die ooren heeft om
to hooren, die hoore.
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I. Entendre onov .w . : 1. (o u d) Letten op .
Il ne sail a qui -, a quoi -: Hij weet niet hoe

hij 't heeft. 2. Inwilligen (z. s'- 6).
11 n'y veut -: Hij heeft er geen ooren naar.
- aux propositions de qn : 't Oor leenen aan
iem. voorstellen . / ov .w . : 1. Willen ,
eischen. Zich voorstellen. 2. Meenen. Qui
est-ce que to entends par ld? Wien hebt ge
daarmee op 't oog? Je l'entends autrement:
Ik wil daar niet van weten. Comment l'entendez-vous? Hoe bedoelt ge dat? 3. Hooren.
- dur, - clair: Hardhoorig zijn; een
scherp gehoor hebben. Se faire -: Zich
laten hooren ; zijn stem laten doordringen;
maken dat men gehoor krijgt; maken dat
iets begrijpelijk is. 11 n'entend pas de Bette
oreille-la: Hij is doof aan dat oor. z. cloche
1. J'en ai entendu parler: Ik heb daarvan
gehoord. 4. (Aan)hooren, toe-, verhooren;
luisteren naar; in verhoor nemen; afnemen
(biecht); bijwonen (mis). A 1'-: Volgens
zijn zeggen, als men hem gelooven mag.
Le ciel a entendu sa priere: De h. heeft z.g.
verhoord. 5. Begrijpen, verstaan, vatten.
Entendez-vous ? Entendu ? Verstaan? Begrepen ? Allons! Entendu ? Komi Afgesproken ? Je ne sais si je me fais bien -: Ik
w. n. of ik mij verstaanbaar uitdruk. II
m'a donne a -, it m'a laisse -: Hij heeft
mij to verstaan -, to kennen gegeven. Je
l'entends ainsi : Zoo bedoel ik 't. Adressezvous a lui. Je l'entends bien: Richt u tot
hem. Dat is mijn plan ook. 11 est entendu
que : Men is 't eens dat. 6. Verstaan, kennen. - ses inter'ets: Zijn belangen in 't oog
weten to houden.
H. Entendre (s ' ) : 1. Gehoord worden.
Il s'est entendu condamner: Hij heeft zich
hooren veroordeelen. 2. Elk. verstaan.
On ne s'entend pas ici: Men kan zijn eigen
woorden hier niet verstaan. 3. Het eens
zijn (z. s'- 7). 4. Verstaan -, begrepen
worden. Elk. begrijpen. Zich zelf begrijpen.
(Cela) s'entend: Natuurlijk, dat spreekt
(van zelf); wel to verstaan. Il faudrait -:
We moeten wel weten waar 't om gaat. Je
m'entends: Ik weet wat ik zeg. 5. s'- a of
en : Verstand -, kennis hebben van. z.
Chou 1. 6. s'- a: Inwilligen, toestemmen
in. Il ne veut - a aucun arrangement: Hij
wil niet in een vergelijk treden. 7. s'(avee): Het eens zijn met; in (geheime)
verstandhouding staan met. Its s'entendent
bien: Zij zijn goede vrienden. Its s'entendent
comme larrons en foire: Zij liggen onder
een deken. 8. s'-- sur: Tot een verklaring
komen wat aangaat. 9. s'-- pour: Het
eons worden om.
Entendu by .nw . : 1. Gehoord . La cause -,
l'affaire est -e : De zaak is afgehandeld.
Toutes les parties-es: Alle partijen gehoord.
2. Bien -: Natuurlijk; wel to verstaan,
dat spreekt van zelf. Bien - que: Mits,
met dien verstande dat. Il est - que: Ik
stel nadrukkelijk vast dat. 3. Ervaren;
verstandig. pienter. Il est fort - aux affaires: Hij heeft veel zaakkennis. Un air -:
Een gelaat van iem . „die er alles van weet" .
4. Ingericht. Jardins bien -s: Goed ingerichte, - verdeelde t. Mal -: Verkeerd
begrepen. Zele mal -: Misplaatste ij. / m.:
Faire l'-, trancher de l'-: Den kenner -;
den man van ondervinding uithangen.
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Enteneb rer-Entorse

Entenebrer ov.w.: In duisternis hullen.
(fig. ) Verduisteren, verbijsteren . I s'- :
Zich in duisternis hullen.
Entente v.: 1. Beteekenis. z. double
(by .nw . I ). L'- est au diseur : De spreker
weet 't best, wat hij zeggen wil. 2. Overeenstemming, eensgezind-, eenstemmigheid.
D'- avec: In overeenstemming met, in
overleg met. - cordiale : Hartelijke verstandhouding. 3. Belangenovereenkomst.
4. Verstand, kennis. Avoir l'- de la scene:
Verstand hebben van de eischen van 't
tooneel. 5. Tegen de Centrale mogendheden
verbonden staten. Ententophile m.: Voorstander der Entente.
Enter ov .w : Enten. (f ig . ) Verb inden
Aanbreien.
Enteralgie v.: Darmpijn. Entereetomie
v.: Darmuitkoppeling.
Enterinement m. en -er ov .w . : (r echt)
(Het) gerechtelijk bekrachtigen (en geldig
maken).
Enterique: (in samenst.) Darm-,
ingewands-. Enterite v.: Ingewandsontsteking. Enteritique m.: Lijder aan ingewandsontsteking. Enteroeele v.: Darmbreuk. Enterolithe m.: Darmsteen. Enteromesenterique : Van de darmen en 't
darmscheel. Fievre -: Typhus. Enteroptose v.: Ingewandsuitzakking. Enterotomie v.: Darmsnede. Enterozoaire m.:
Ingewandsworm.
Enterrage m.: Bekleeding met leem.
Enterrement m.: 1. Begrafenis. -stoet.
Figure -, mine d'-: Begrafenisgezicht. 2.
(f ig.) Het in de doos stoppen. - de premiere
classe : - met vleiende bewoordingen, „eervoile b." Enterrer ov .w. : 1. In de aarde
bedelven, kuilen, begraven. (fig.) Wegstoppen, doen verdwijnen. In de doos stoppen. Verre overtreffen. Des vertus -ees:
Verborgen d.- un secret : Een geheim goed
bewaren. 2. Begraven (doode). Ce medecin
enterre tous ses malades : D. d. stuurt al
z. z. naar de andere wereld. Il nous enterrera tous: Hij zal ons alien overleven. 3.
(fig.) Eindigen, uitluiden. - la vie de
garcon : Een Bind maken aan zijn vrijgezellenleven. / s'-: 1. Begraven bedolven worden. - sous les ruines de la place: Zich
onder puin der vesting laten begraven.
3. (f ig.) In stille aizondering (gaan) leven.
Enterreur m.: (f am.) Begraver. Doodgraver (kever).
En-tete (mu. ---s) m.: Hoofd (aan
brief). Kopstuk (in boek).
Entetê bv.nw.: 1. Koppig, stijfhoofdig.
2. - de : Verzot op. Etre - de : Wegloopen
met. / Un
Een stijfkop. Une -e : Een
eigenzinnig ding. Faire
'n Kop toonen. Un doux Iem., die zich lijdelijk
verzet. Entetement m.: Stijfhoofdig-,
koppigheid. Blinde voorliefde. Enteter
ov .w .:1. Naar 't hoofd stijgen, bedwelmen.
Vin -ant: Koppige wijn. 2. 't Hoofd op
hol brengen, ingenomen maken met. 3.
Een kop maken aan. / s'-h, - dans: Koppig vasthouden aan. s'- de : Hoog wegloopen met, zich iets in 't hoofd halen.
Entiteur m.: Aankopper.
Enthousiasme m.: 1. Goddelijke geestverrukking. 2. Vervoering, geestdrift. D': Door g. meegesleept. 3. Hartstochtelijke
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bewondering Enthousiasmer ov .w . : In
geestdrift brengen, verrukken. / s'-: In
geestdrift geraken. - pour : Dwepen met.
Enthousiaste : Geestdriftig. Hartstochtelijk ingenomen (met). / m.: Geestdriftig
bewonderaar. Dweper.
Enthymeme v.: Verkorte sluitrede met
verzwegen premisse.
Entiehement m.: Dwaze voorliefde.
Entieher ov .w . : 1. Aansteken , -tasten .
Fruit -che : Aangestoken v. -che d'heresie:
Met ketterij besmet. 2. Bezielen met vooringenomenheid. / de, etre -che de :
Blindelings ingenomen zijn met.
Entier bv.nw.: 1. Geheel, volkomen,
gansch. z. eheval 1. Feuille -ere : Gaafrandig b. Nombre -: Geheel getal. Tout
Geheel en al. Cela demande un homme
tout -: Dit werk vereischt een man, die
er zich geheel aan wijdt. 2. Onaangetast,
onverkort, volledig .Vol (korenbrood ; melk ).
La question -, la difficulte reste -ere : De v . -;
de m. blijft onopgelost, - zooals ze is, - is
nog niet verder. Conserver sa vertu -ere:
Niets van zijn deugd of kracht verliezen. Les
choses ne sont plus -eres: De omstandigheden
zijn veranderd. I1 ne laisse rien d'- : Hij wil
aan alles tornen. Cet homme est - dans sa
resistance: Die man wijkt geen duim breeds.
Homme Onbuigzaam man, man nit een
stuk. - dans ses lacons de penser : Consekwent. I m.: Geheel. - getal. Trois -s et
une traction : Drie geheelen en een breuk.
En son -: In zijn geheel, onaangetast.
Remettre les choses en leur -: De zaken
in den ouden toestand terugbrengen. Entierement : Geheel en al, volkomen.
Entitê v . : (w ij s b ) (Werkelijk ) wezen ,
wezenheid, eenheid.
Entoilage m. en -er ov .w . : 1. (Het))
plakken op linnen. naaien van kant op
een ondergrond. Enveloppe -ee: E. met linnen voering. 2. Bedotten. Entoilette : In
een toilet gekleed.
Entoir m.: Entmes.
Entoiser ov.w.: In hoopen zetten om
to meten, vademen.
EntOlage m. en -er ov .w . : (Het) afzetten door vrouwen binnenskamers. Entideuse v.: Vrouw die de mannen besteelt
die zij meelokt.
Entomique : Der insecten. Entomologie v.: Insectenleer. Entomologique:
Van de insecten(leer). Entomologiste
m.: Insectenkundige, entomoloog. Entomophage m.: Insecteneter.
Entonnage m., -aison v. en -ement
m.: Het vullen (vat). - in een vat doen.
Entonner ov .w : 1. In vaten doen . (v o 1 k )
(Op )drinken, „hijschen" . 2. Aanheffen
(lied). Inzetten (toon). Den toon aangeven
van. - les louanges de qn: Iem. lof zingers.
- la trompette: Heldenfeiten bezingen. I
s'-: Krachtig dringen (in). Entonnerie
v.: Vulkelder. Entonnoir m.: 1. Trechter.
En -: -vormig.- a separation: Scheitrechter. 2. (v o 1 k) Scheepsroeper. Keelgat.
3. Trechter (hersenholte, enz.). - des
reins: Nierholte. 4. Kolkje. 5. Keteldal.
6. Trechter (v. koppootige). 7. Granaattrechter.
Entorse v.: 1. Verstuiking. Se donner
une -- au pied: Zijn voet verstuiken. 2.
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Entortillage-Entre-connaitre

(fig.) Verdraaiing, schending. Donner une
- a la verite: De waarheid verkrachten.
Entortillage m.: Verwarring, duisterheid. Entortillement m.: Omslingering.
(f ig.) Gewrongen-, duisterheid . Entortiller ov .w . : 1. Omwinden , inwikkelen ,
omslingeren, oprollen . 2. (f ig.) Gewrongen
-, verward uitdrukken. Style entortille:
Gewrongen s. - ses phrases : Er omheen
draaien. 3. Bedotten, met beloften paaien.
4. In zijn netten verstrikken. / s'-: Zich
slingeren (om). Verward raken (in). Entour m.: Omgeving. A 1'- de : Rondom.
Entourage m.: 1. Rand, omringende. 2.
(f i g . ) Omgeving, kring ; huisgenooten .
Entourer ov. w.: Omringen, -geven, -singelen, vatten in. Feuille -ante: Stengelomvattend b.- qn de soins : Iem. goed verzorgen; - op zijn wenken bedienen. Il est
mal entoure : Zijn omgeving deugt niet voor
hem. / s'-: Rondom zich vereenigen. Zich
wikkelen . - de precautions : Zich zeer voorzichtig gedragen. - de mystere: Zich hullen
in gehe imz inn ighe id . Entourner ov .w . :
(zeev.) Slaan (om). Entournure v.:
Armsgat. (fig.) Etre gene aux -s : Niet op
zijn gemak zijn.
En -tout -ens (mu .onv .) m.: Kleine
damesparaplu.
Entozoaire m.: Inwendige (darm)parasiet.
Entr'aecorder (s' ) : In goede verstandhouding leven. Entr'aceuser (s'): Elk.
beschuldigen. Entr'acte m.: Pauze. Tusschenbedrijf . -spel. ( m u z.) Intermezzo.
Entr'admirer (s'): Elk. bewonderen.
Entr'aide v.: Underling hulpbetoon. Entr'aider (s' ) : Elk. helpen.
Entrailles v .mv . : 1 . Ingewand en . (d ic htk.) Le fruit de vos -: De vrucht uws
lichaams . 2. Darmen . (d ic h t k . ) Maag . z .
dechirer. 3. Schoot (der moeder; -aarde).
Ses propres -: Zijn eigen kinderen, - vleesch
en bloed. 4. (f ig.) Het diepste der ziel.
Emouvoir jusqu'aux -. 5. (f ig. ) Ziel. Des
- de pere : Een vaderhart. Homme sans
-: Ongevoelig m.
Entr'aimer (s' ) : Elk. beminnen.
Entrain m.: Aanstekelijke voortvarendheid. Opgewektheid; ambitie. IJver, gang.
Sans -: Lusteloos. Avec -: Lustig, opgewekt. Cela a de l'- : Daar zit gang in.
Entrainable: Gemakkelijk over te halen.
Entrainant : Meesleepend. Entrainement
m.: 1. Wegvoering. Het voortsleepen. 2.
Geestdrift, meesleepende kracht. Natuurlijke drang. Par -: Under den indruk van
1 oogenblik. - des sens: (Drang mar)
zingenot. 3. Africhting, oefening, training.
Faire un -: In training gaan, oefenen.
Centre d'-: Oefenterrein (vliegtuig). 4.
Gangmaking. Equipe d'-: Stel gangmakers. Entrainer ov .w . : 1. (Mee )sleepen ,
wegvoeren, voortsleepen . (fig.) Boeien,
meesleepen. Tot zich trekken (harten). 2.
Met zich brengen, ten gevolge hebben. 3.
Africhten , trainen . Oefenen . 4. Gangmaken ,
paten. 1 s'-: Elk. meesleepen. Zich trainen. Entraineur m.: Oefenmeester, trainer. Gangmaker. Africhter. Vaste arm.
(aan machine). Entraineuse v.: Oefenmeesteres . Vrouw die tot verteringen aanzet.
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Entrait m.: Bindbalk. Entrant: 1.
Binnenkomend . 2. Indringend . / m . : 1.
Binnenkomende. Les -s et les sortants: De
in- en uitloopenden. 2. Nieuw aangekomene,
nieuweling. Opgenomene, nieuwe patient.
Nieuwe leerling.
Entr'apereevoir ov .w . : Half zien. Enteappeler (s' ): Elk. noemen. - roepen.
Entrave v.: 1. Spantouw, -keten, kluister. Vleugelring (die wegvliegen belet). 2.
(fig.) Hinderpaal, belemmering, verhindering. Mettre des -s a: Breidelen; belemmeren. ----s a la liberte du travail: Vrijheidsberooving . 3. (t a a lk.) Medeklinkergroep die een voyelle entravee doet ontstaan.
Entraver ov .w. : 1. Kluisters aanleggen
aan. Robe -, jupe -ee: Van onderen zeer
nauwe rok, harem-, strompelrok. 2. (f ig. )
Belemmeren , hinderen . (t a a lk . ) Voyelle
entravee : Klinker die door een medeklinkergroep wordt gevolgd, behalve tr, dr,
pr, br, gr..
Entr'avertir (s' ) : Elk. waarschuwen.
Entre vz.: 1. (tijd en plaats) Tusschen. Maison - tour el jardin: H. met een
plaats er voor en een tuin er achter. - deux
trains; - bateaux: Een trein -; boot overblijvende. z. chair 1, ecorce 1, age 1 en ehien
1. Regarder qn - les geux: Iem. strak aankijken. Enferme - quatre murs : In de gevangenis. - quatre planches: In de (dood)kist. - ses bras: In zijn armen. Tenir ses mains : In zijn handen hebben. - la
poire et le fromage: Bij 't dessert; (f ig.)
luchtigjes, ter loops. Eloquence d'- la p.
et le fr.: Een beetje opgewonden taal. temps : In dien tusschentijd, onder de hand.
- haul et bas: Halfluid.- deux, - les deux:
Gemiddeld, half en half. Etre - la vie et
la mort : Tusschen leven en dood zweven.
2. Te midden van, onder, tusschen. z.
autre. - amis : Under vrienden. - eux:
Under elkaar, onderling. Il est grand tous : Hij steekt boven allen uit. - quatre
yeux : Under vier oogen. Soit dit - nous:
Under ons gezegd en gebleven. Brave -;
savant - tons: In den hoogsten grand d.;
- g., aller-. Fin - les fins : Den slimsten te
slim. 3. (fig.) Tusschen (drukt de verhouding uit). 4. d' -: Uit, van, onder
(drukt scheiding uit). Prendre d'les mains: Uit de handen nemen. Un jour
d'- les fours: Een uitgelezen dag. / voorv.:
Tusschen, door, doormidden. Half. Elkander .
Entre -b fiillement m.: Kier. 't Half
openstaan. L'- de la pork: De aanstaande
deur. Entre-bitiller ov .w. : Op een kier
zetten. La Porte -ee: De deur die aanstond.
Entre -b Aillure z. --bitillement . Entre baiser (s' ): Elk. kussen. Entrebat m.:
Middeldeel van een pakzardel. Entrebattre (s' ) : Elk. bevechten. Entre-blesser
(s' ) : Elk. verwonden.
Entre-caresser (s' ) : Elk. liefkoozen.
Entreehat m.: Luchtsprong, kuitflikker.
Entre-ehoquer ov.w.: Tegen elk. stooten,
klinken. / s'-: Elk. tegenspreken. - tegenwerken. Entre -classes m.: De vijf of tien
vrije minuten tusschen 2 lessen. Tijd tusschen den middag. Entre-colonne, -ment
m.: Zuilenwijdte. Entre -eommuniquer
(s' ) : Elk. mededeelen. Entre-connaitre
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(s'): Elk. kennen. Entrecôte m.: Tusschenribstuk . Entreeoupe v.: Afgeronde hoek.
Entre-couper ov .w . : Doorsnij den . Afbreken . V oix -pee: Afgebroken stem. j
s 9- Elk. kruisen. - in de rede vallen. De
pooten bezeeren. Entrecouvrir (s') : Elk.
bedekken.
Entre-eroisement m.: (Door )kruising ;
kruiselingsche ligging. Entre-croise: Kruisel ingsch . Entre-croiser ov .w . : Dooreenweven . j s'-: Elk. kruisen. Entre-eueillir ov .w . : Bij tusschenpoozen afplukken.
Entre-dechirer (s') Elk. verscheuren.
(f ig.) belasteren. Entre-demander (s'):
Elk. afvragen. Entredeposer z. -poser.
Entre-detruire (s' ) : Elk. vernielen. - te
niet doen. Entre-deux (me. one.) m.: 1.
Tusschenruimte, wijdte, breedte. Holte (tusschen golven). 2. Penanttafeltje (meuble
d'-). 3. Tusschenzetsel (kant). j bw. :
Zoo-zoo, tusschenbeide. Entre -deux -guer res m.: Tijdvak van 1871 tot 1914. Entredevorer (s' ) : Elk. verslinden. Entre-dire
(s' ) : Elk zeggen. Entre-donner (s') : Elk.
geven.
Entrée v.: 1. Het binnenkomen, -varen,
-treden ; -trekken (troepen) • opkomen
(tooneel ) ; intocht , intrede ; e e v ) inklaring. Opname, toelating (school, Academie). Het invallen (instrumenten). Aanvoer (waren). Livre des -s : Boek voor aangevoerde waren; - aangekomen werklieden.
Faire son - dans le monde : Voor 't eerst
uitgaan; geboren worden. - de ballet:
Dans met nieuwe personen. Faire son dans une vine: Een stad binnentrekken. en seance : Opening der zitting. - en possession; - en jouissance: In bezit -; in gebruikneming, aanvaarding. - au service : Dienstneming. - en vigueur: lnwerkingtreding.
- en matiere : Begin der onderhandelingen,
- beraadslagingen; aanhef, het ter zake
komen. Table a double -: Tabel, die men
van twee kanten moet aflezen. 2. In-, toegang, invaart. interdite (au public):
Verboden toegang. Donner - dans : Toegang geven tot. Donner - a: Toe-, binnenlaten. 3. Opening. Sleutelgat (- de serrure). Hoofdwijdte (hoed), maat. Boord
(v. kous). 4. Begin. Des 1'- : Reeds bij
't begin. D'-: Dadelijk, eerst. D'- de
jeu : Bij 't begin van 't spel. Comme -,
d'- de jeu : Om maar vast te beginnen ;
(f ig.) dadelijk, zoo maar. 5. Voorspijs
(voor 't gebraden vleesch), eerste gang. 6.
Toegangs-. Zittingsrecht. - de faveur:
Doorloopend vrijbiljet. Avoir son -, - ses
-5 au theatre: Vrijen toegang hebben.
Avoir ses grandes -5 chez le roi : Tot de
hooge kroonbeambten behooren, die den
koning vroeg bezoeken. Les petites -s:
Hetzelfde voor minder hoog geplaatsten.
(fig.) Avoir ses (grandes et ses) petites -s
chez qn: Bij iem. in- en uitloopen. 7. Invoerrecht (droil d'-). Inleggeld (wedren).
Intreegeld. 8. (fig.) Aan-, inleiding.
Entrefaite v.: Tusschentijd. Sur ces -s:
Ondertusschen, middelerwijl. Entrefenétres m.: Penantkastje. Panneau d'-:
Penant. Entrefesse m.: Bilnaad. Entrefesson m.: Blikaars. Entrefilet m.: Kort
krantenbericht. Entre-frapper (s' ) : Elk.
slaan. Entre-froisser (s' ): Tegen elk.
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stooten. Elk. krenken. Entre-frotter (s' ) :
Tegen elk. wrijven.
Entregent m . : Gemanierdheid . Hand igheid om met de menschen om te gaan. Avoir
de l'-: Zich gemakkelijk bewegen. Entre egorger (s' ) : Elk. ombrengen. Entregriller (s') : Elk. kwetsen. Entre-hair
(s'): Elk. paten. Entre-heurter (s' ):
Tegen elk. stooten.
Entre-hiver m . : Laat najaar, (E n g.)
Indian Summer.
Entrelaeement m Dooreenvlechting,
-strengeling . Entrelacer ov .w . : Ineenvlechten, ineenstrengelen. j s'-: In elk.
gevlochten zijn. Entrees m.: Vlecht-,
net-. Loofwerk. Entrelarder ov.w.: 1.
Doorspekken, lardeeren. Besteken. V iande
-dee: Doorregen -groeid vleesch . 2. (f ig . )
Doorspekken, -mengen. I s'-: Elk. doorsteken. Entre-ligne (me . --s) m.: Spatie
tusschen twee regels, interlinie. Het in de
ruimte tusschen twee regels geschrevene.
(muz.) Ruimte tusschen twee lijnen (van
notenbalk). Entre-lueur v.: Half schijnsel. Entre-luire onov .w. : Even doorschemeren.
Entre-manger (s') : Elk. verslinden.
Entreméler ov .w.: Ver-, dooreen-, inmengen. Invoegen, er tusschen werpen.
j s'-: Vermengd zijn. Zich mengen (met).
Entre-mesurer (s' ) : Zich met elk. meten.
Entremetier m. : Maker van entremets. Entremets m.: Toespijs, „toetje"
(voor dessert). Entremetteur m.: Bemiddelaar. (ong. bet.) Koppelaar. Entremettre (s') : Tusschenbeide komen, zich
mengen (in); een voorspraak zijn (voor).
Jesus Christ s'entremet pour nous: Jezus
is onze middelaar. Entremise v.: Bemiddeling , tusschenkomst. Klos , klamaa i .
Entremordre (s'): Elk. bijten.
Entre-nerf (s ) (mu .onv .) m.: Rugveld
(boek). Entre-noeud (mu .---s ) m.:
(plantk.) Lid. Entr'entendre (s'): Elk.
verstaan. Entre-nuire (s'): Elk. benadeelen .
Entrepas m.: Halve telgang. Entrepayer (s'): Elk. betalen. Entre-penktrer
(s'): In elk. doordringen. Entre-pereer
(s' ) : Elk. doorsteken. Entre-piller (s' ):
Elk .plunderen.Entrepontm.:Tusschendek.
Entreposage m. en -er ov.w. : ( 't) Tijdelijk
plaatsen, in entrepot opslaan. Entreposeur
m.: Opzichter van een entrepot, magazijnmeester. Depothouder. Entrepositaire m.:
Koopman, die waren heeft opgeslagen.
(s o m s ) Depothouder. Entreptet m . : 1 . Opslagplaats, pakhuis. Groot magazijn (Staat,
maatschappij ) . particulier: V eem Certificat d'-: Opslagbewijs. 2. Stapelplaats.
3. Marchandises en -: K. waarvan geen
invoerrecht is betaald. Entre-pousser (s'):
Elk. duwen.
Entreprenant : Ondernemend. Vermetel.
Entreprendre ov .w. : 1. Ondernemen,
aanpakken, beginnen. 2. Aannemen (werk,
gebouw, aanleg). 3. (fig.) Aanvallen, grijpen . De geldigheid betwisten van (vonnis ). Zoeken te winnen, - verleiden. Onder
handen nemen. Aangrijpen, verlammen,
pijnlijk maken (ziekte). 11 se fit - par son
chef : Zijn c. gaf hem een uitbrander.
onov .w . (met sur, contre): Zich ver-
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grijpen aan, inbreuk maken op; staan naar
('t leven) van; afbreuk doen aan, onderkruipen (- sur le metier de qn). s'-:
Ondernomen warden. Entrepreneur m.:
Aannemer (- au rabais). - d'embarquements: Cargadoor. - de messageries : Expediteur. - de transport: Sleeper, vervoerder..
Entre-presser (s 9 ): Tegen elk. drukken.
Entre-prilter (s'): Elk. leenen. Entrepris: Verlamd; aangetast (hersenen); verbluft. Entreprise v.: 1. Onderneming,
paging, bestaan. Homme d'-: M. die
durft. 2. Aanneming. Groote zaak. - de
roulage: Sleeperszaak. Avoir 1'- de: Aangenomen hebben. Donner a Aanbesteden. 3. Inbreuk, aanslag. C'est une - sur
mon independance : Het is inbreuk maken
op mijn onafhankelijkheid. Entre-quereller (s'): Met elk. krakeelen.
Entrer onov .w . : 1 . B innengaan , -treden,
-rijden, -varen, -loopen, -klimmen, ingaan, -rijden, enz. Binnendringen. Inrijden
op (een menigte). Entrez! Binnen! On -, le
public n'entre pas ici: Verboden toegang.
A droite en entrant: Reehts van den ingang.
(met a) - au college, - au lycee : Op 't gymnasium komen. - au couvent; - a l'hOpital:
In 't klooster -; in 't ziekenhuis gaan. - a
la cour : Voor 't eerst aan 't hof verschijnen.
- a l'Academie: Opgenomen worden in de
A. - au service de qn : In iem. dienst treden. (met dans; z. ook 2 en 3) Binnentreden. Bestijgen.- dans la vie, - le monde:
't Levenslicht aanschouwen. - dans sa
vingtieme annee : Zijn 20e jaar bereiken.
-

dans le commerce; - la robe; - l'armee:

Koopman -; advocaat -; officier worden.
Gaan
-dansl'ifter,maon:
bij d. i.; - d. a. - dans une carriere : Een
E.
S.
loopbaan kiezen. Faire un clou ;
inslaan. z. detail 2. - dans la posterite:
Onsterfelijk worden. Cela ne peat m'- dans
la tete, - l'esprit: Dat kan ik niet onthouden;
- wil er bij mij niet in. Cela ne m'est jamais
entre dans la tele, - l'esprit, - la pensee: Dat
is nooit bij mij opgekomen. (met en) - en
chaire : Den kansel bestijgen. - en scene:
Opkomen. - en fonction(s), - en charge:
Zijn ambt aanvaarden. - en menage : Een
huishouden opzetten. - en religion : In 't
klooster gaan. z. campagne 3 en convalescence. - en lice: In 't krijt treden. z.
danse 1. - en jeu : Beginnen to spelen,
uitspelen; (fig.) aan de beurt zijn; werkdadig optreden. z. compte 2 en composition (3 en 7 ) . - en co lere , - en fureur: Toornig worden. - en chaleur,, - en amour, - en
rut: Loopsch worden. - en matiere: Ter
zake komen, zijn onderwerp aanpakken.
z. eomparaison. - en guerre : Den oorlog,
- strijd aanvangen. 2. Deelnemen aan, zich
inlaten met. - dans an complot; - une entreprise : Deelnemen meedoen aan een
k.; -e.o. - dans les cues de qn : Het met
iem. Bens zijn. - dans la douleur ; - les plaisirs de qn: Iem. smart -; - genoegens deelen.
- dans les m ceurs de qn : Iem. zeden overnemen . - dans le dessein de l'auteur: 't Plan
van den schrijver goedkeuren, - aannemen.
- dans les idees , - les sentiments, - les pensees
de qn : Zich in iem. gevoelens indenken;
Daar kan ik
iem. g. deelen. Je puis y
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inkomen. - dans les secrets de qn : Iem. vertrouwde zijn. - dans les depenses de qn:
Aan iem. onkosten meebetalen. 3. (ook
onpers.) Deel uitmaken van. La politesse
n'y entre pour rien: Beleefdheid is daar
heelemaal vreemd aan. Faire - dans qch:
Opnemen, vlechten in iets. Cela n'entre
pas dans mes pro jets, - mes vues : Dat maakt
geen deel uit van -, strookt niet met mijn
plannen. Une potion oil it entre de l' ether:
Een drank, waarin ether is. - dans la
construction de : Gebruikt worden voor den
bouw van. Il n'entre pour rien dans ma resolution: Hij heeft part noch deel aan mijn
besluit. - pour beaucoup dans: Een voorname rol spelen bij. Cela n'entre pas dans
mes fonctions: Dat behoort niet tot mijn
werkkring. 4. - dans: Aandoen, -schiet.en
(kleeren). / ov.w.: Binnenrijden (wagen);
binnenbrengen. Inbrengen. Invoeren (koopwaar). Inboeken. S'- qch dans la chair:
lets in zijn vleesch laten dringen.
Entre-reeevoir (s'): Elk. ontvangen.
Entre-regarder (s'): Elk. aankijken,
Entre-repondre (s'): Elk. antwoorden.
Entre-reproeher (s9 ): Elk. verwijten.
Entre -seeourir (s' ): Elk. helpen. Entre
semer ov.w.: Zaaien tusschen . Entresol
m . : Insteekverdieping , -kamer.. Verdieping
tusschen den rez-de-chaussee en de eerste
verdieping. Entresoler ov.w.: Van een insteek voorzien. Entre-sort (mu. onv.) m.:
Kijkspel, rarekiek. Entre-soureils m.:
Ruimte tusschen de wenkbrauwen. Entresuivre (s'): Elk. opvolgen.
Entretaille v.: Fijne tusschenstreep
op gravure. Entretailler (le): Zich met
de ijzers kwetsen, aanslaan. Entretaillure
v.: Kwetsuur, door 't aanslaan ontstaan.
Entretemps: In dien tusschentijd, / m.:
Tusschentijd.
Entreteneur m.: Hij die onderhoudt.
Entretenir ov .w . : 1. (o u d) Samen- ,
aaneenhouden, verbinden. 2. Onder-, in
stand houden; bewaren (vrede); voedsel
geven aan (droomerijen) ; steunen, aankweeken ('t kwaad); sterken (in veernemens ); aanhouden (omgang, correspondentie). 3. Onderhouden, voorzien in de
behoeften van, van levensmiddelen voorzien (leger) ; niet laten uitgaan (vuur);
paaien met (beloften). Femme -, fille entretenue : Bijzit. 4. Onderhouden, spreken
met. / s'-: 1. Elk. steunen. 2. Zich in
goeden staat houden. la main: Zich
steeds oefenen. Elle s'entretient toujours
fraiche: Zij zorgt ervoor, dat zij er steeds
frisch uitziet. 3. In zijn onderhoud voorzien. Rlijven leven. - de chimeres: In
hersenschimmen zijn troost vinden. 4.
s'- avec: Een gesprek voeren met. avec sa douleur: Alleen zijn met z. s. Entretien m.: 1. Onderhoud. Frais d'-:
-skosten. Fournir a I'- (de) : 't 0. bekostigen van. Produit d'-: Poetsmiddel.
2. Onderhoud, gesprek. 3. Voorbespreking
(b .v . les -s de Geneve).
Entretoile v.: Tusschenzetsel (kant).
Entretoise v.: Dwarshout, broekkalf, verbindingsstuk. Entretoise: Verbonden. Entretoisement m.: Regelwerk. Entretoiser
ov.w.: Verankeren . Entre-tuer (s' ) : Elk.
dooden.
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Entrevision v . : Doorschemering . G limp ,
korte visie. Entre-visiter (s'): Elk. bezoeken. Entrevoie m.: Ruimte tusschen
twee spoorlijnen, tusschenspoor. Entrevoir ov .w . : Half -, vluchtig -, onduidelijk
zien. (Meenen te) bespeuren. (f ig.) Vermoeden, zien doorschemeren. Entrevous
m.: Balkafstand . Entrevoilter ov .w . :D ichtkluizen. Entrevue v.: Bijeenkomst; onderhoud.
Entrier m.: Kopring (om paal).
Entripaille: (f am.) Dik en vet. I m.:
Dikkerd.
Entr'ouvrir onov.w. : Half openen.
Entr'ouvert: Half geopend; op 'n kier.
Entr'ouverture v. : Halve opening.
Entr'ouvrir ov .w. : 1. Van elk . scheiden.
2. Half -, een weinig openen. / s'-: Zich
openen, splijten. Even -, half opengaan;
ontluiken.
Entropie v.: 1. Warmteverlies; dood
door -. 2. Veranderlijk warmtemetingscijfer bij 0 graden en bij het absolute nulpunt.
Entruve v.: Diepte van de ploegvoren.
Enture v.: 1. Enting. Entspleet. 2.
Lassching. Lasch. 3. Aaneenhechting.
Hechtsel.
Enueleation v.: Uitpelling. Enueleer
ov .w . : Uitpellen . Enumerable : Opnoembaar. Enumerateur m.: Opsommer. Enumeratii: Opsommend. Note -, lisle -ice:
Opsomming. Enumeration v.: Opsomming . Enumerer ov .w . : Opsommen , -tellen , -noemen. Enuresie v. : 't Bedwateren.
Envahi m.: Overweldigde. Envahir ov.
w.: 1. Bezetten, binnendringen (met geweld) -, een inval doen in. 2. Zich verspreiden (menschen, vuur) ; aantasten (ziekte); met geweld slaan over (water); voortwoekeren (planten); bevangen (kou); weldadig aandoen (warmte) ; bijna geheel
bezetten, - innemen. (fig.) Zich meester
maken van; betrekkingen bekleeden in.
Il est -i par ses voisins : Hij wordt door zijn
buren overloopen. Envahissant: Die alles
overweldigt, veroverend. (geneesk . ) Die
alles aantast . (f ig. ) Indringerig. Envahissement m.: Geweiddadige inval, overrompeling ; voortwoekering. (f ig. ) Veldwinning, uitbreiding. Envahisseur m.: Overweldiger, binnendringende vijand. I by.
nw.: Binnendringend.
Envasement m.: Vermoddering. Envaser ov.w.: Met molder verstoppen. /
s'- : In m. blijven steken. Aanslijken.
Enveillotage m . en -er ov .w . : (Het) in
oppertjes plaatsen.
Enveloppant : Omwikkelend. Omtrekkende (beweging). Waarin men zich geheel
hullen kan (mantel; un manteau tres -).
(fig.) Opdringerig, aanhalig. Ligne -e:
Omhullende lijn. Enveloppe v.: 1. Omslag, omkleedsel. --s florales: Bloembekleedsel. Mettre sous -: In een envelop
doen. - fenetre: Vensterenvelop. 2. Buitenband. 3. (f i g.) Omhulsel. - terrestre: Stoffelijk -. 4. (fig.) Schijn, voorkomen. 5. (nieuw) Stemming (in een
kunstwerk). 6. (nieuw) Warmte die inneemt. Enveloppëe v.: Omhulde lijn. Enveloppement m.: Inwikkeling; (geneesk.)
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omslag. (f ig.) Inpalming, langzame overmeestering . Envelopper ov .w . : 1. In-,
omwikkelen, inpakken. - du regard: Van
't hoofd tot de voeten opnemen. 2. Omringen (vijand ; bij brand). - le ciel : Den
hemel verduisteren. - ses chevaux, - sa
voiture d'un coup de fouet: Den paarden een
knallenden zweepslag geven. (f ig.) - une
dupe: Iem . bedriegen . 3. (f ig. ) Verwikkelen
-, betrekken (in). 4. (f ig . ) Bewimpelen ,
verbergen. Parler d'une maniere enveloppee,
- un langage enveloppe : (In) bedekte termen
s. Enveloppe: Bedekt, zacht, vriendelijk;
verborgen gehouden. I s'-: Zich wikkelen.
Enveloppe-sae (ma. -s--s) v.: Actenenvelop . Enveloppe-serviette (mu. -s-s) v.: (Papieren) servetzakje.
Envenimation v. en -ement m.: Verbittering. Envenimer ov.w.: 1. Met vergif
besmetten. (fig.) Op hatelijke wijze voorstellen, boosaardig uitleggen. 2. Schrijnender maken (wond ) . (f ig. ) Verbitteren.
Aanstoken (twist). / s'-: Schrijnender -.
Bitterder worden. Verergeren.
Enverger ov.w.: Met teenen doorvlechten. Op den droogvorm brengen (papierpap). Envergeure v.: Het doorvlechten.
Draadvorm (papierfabricage); dradenkruis.
Enverguer ov.w.: Aanslaan (zeil). En vergure v.: 1. Het aanslaan (zeil). Breedte
(zeil). Zeilen (aan ra). 2. Vlucht, vleugelwijdte (ook v. vliegtuig). Armwijdte. 3.
(f ig.) Omvang (van geest). De grande -,
de large -: Met een ruimen blik, - een grooten geest. Homme d'une tout autre -: Man
die geestelijk heel wat hooger staat.
Envers m.: 1. Keerzijde. Qui n 'a pas
d'-: Die aan beide kanten kan worden
gedragen. A l'- : Verkeerd, 't binnenste
buiten; averechts (breien) ; in de war. Se
mettre la cervelle a l'-: Zich suf denken.
Tomber a l'-: Achterover v. Il a la We -,
l'esprit a l'-: Zijn hoofd is in de war. La
figure a 1'-: Met een ontdaan gelaat. 2.
(f ig. ) Tegenovergestelde, tegendeel . / vz . :
Jegens, ten opzichte van; omtrent, in 't
oog van. - et contre tous : Tegen iedereen.
Envi m.: Hoogere inzet. A 1'-: Als om
strijd, om 't hardst. A l'- de: Om strijd
met. Il y a des defailes triomphantes a t'des victoires: Er zijn t. n. die gelijkstaan
met ov. Aimer qn a l'- d' un ware: Minstens
evenveel van iem. houden als een ander.
Enviable : Benijdenswaardig.
Envider ov.w.: Opwinden.
Envie v.: 1. Lust, trek, zin. Behoefte
(naar zekere plaats). Fausse -: „Loos
alarm". Il me prend - de, l'- me prend
de: Ik krijg lust om. L'- me tient de: Ik
hunker er naar om. Faire venir, - naitre
l'- de, donner - de : Den lust opwekken.
Celle bague fait - a votre frere: Uw broer
heeft zin in dien ring. Mourir d'- de faire
qch : Van verlangen branden om i. t. d.
L'- lui en est passee: De lust daartoe is
hem vergaan. Faire passer l'- du tabac,
- du pain a qn : . Iem.naar de andere wereld
zenden. 2. Plotseling vreemd verlangen.
3. Afgunst, jaloezie, nijd. Verlangen.
Porter - a: Benijden. Faire - a qn : Benijd worden door iem., iem. jaloezie opwekken. z. digne 1. Regarder d'un ceil
d'-: Een afgunstigen blik werpen op. 4.
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Dwang-, nijdnagel. 5. Moedervlek. Envieillir ov.w. : Ouwelijk maken. / 0110V.
w.: - worden. / s'--: Zich ouder voordoen.
Envier onov.w.: Den inzet verhoogen.
/ ov .w . : Benijden , misgunnen . Niet toestaan . Met hevigheid verlangen. Une place
enviee: Een zeer gezochte betrekking. Envieux : Afgunstig. / m.: Benijder.
Envine: Naar wijn riekend. Dronken.
Environ vz . : (o u d ) Omstreeks . / bw . :
Ongeveer. I m. (m e e s t a l mv.): Omstreken . A l'-: In 't rond. Environnant:
Omliggend, nabijzijnd. Environnement
m . : Omhul ling . Environner ov .w . : Omringen . -geven ; -singelen. / s'- de : Omringd zijn door.
Envisager ov .w . : (o u d ) In 't gezicht
zien. (fig . ) Beschouwen, overwegen ; te
gemoet zien. Denken over, zich voorstellen.
/ s'-: Elk. in 't gezicht zien. Beschouwd
worden. Envoi m.: 1. Af-, ver-, toezending. Bezending, pakket. Lettre d'-:
Vrachtbrief . (sport) Coup d'-: Uitschop.
2. Opdracht (onderaan bij gedicht). 3.
(recht) - en possession : Inbezitstelling.
Envoiler (s' ): Krom gaan staan. Envoisiner ov.w.: Door buren omringen. Bien
-ine: Met goede buren.
Envoi m.: Begeestering ; zwier. Start
(vliegtuig). Envolee v.: 1. Vlucht, wegvliegen . Uitstapje. Plotselinge stijging
(koersen). Gezamenlijke afrit. Tout d'une
-: In êênen door. 2. (fig.) Begeestering,
drang naar 't hoogere, wiekslag. Il manque
d'-: Hij blijft laag bij den grond. Envoler
(s' ) : Wegvliegen. Afwaaien. Starten (vliegtuig ) . (f ig . ) Snel voorbijgaan (tijd ) . Ontsnappen . Faire -: Opjagen ; doen opvliegen . Je sens mon etme - avec lui: Ik voel
dat mijn ziel hem in zijn vlucht volgt.
Envolute : Ingekruld. Envoiltement m.
en -ter ov .w . : (Het) betooveren (o .a .
door een wassen beeldje, dat gemarteld
wordt). (Het) dooden op een afstand.
(f i g.) Betooveren, machteloos maken
(b .v . un recit -ant). Figurine d'envontement:
Tooverpopje.
Envoye m.: Gezant. -- special: Bijzonder
verslaggever. Envoyer ov .w. : 1. Af-, weg-,
ver-, (toe)zenden. Uitzenden (licht, geluid) . Ingeven (gedachte). Toegooien,
-werpen. Toewerpen (kus); lossen (schot);
toebrengen (slag). - promener, - paitre:
Naar de weerga laten loopen. z. ehereher 2 en diable 1. - router, - a Jerre:
Tegen den grond slaan. - en possession
de: In bezit stellen van (erfenis). - a
la mort, - au supplice : Ter dood veroordeelen . C 'est envoye, Bela: Da 's raak . chez qn : Naar iem. welstand laten vragen.
2. Afvaardigen. Elle ne le lui envoie pas
dire : Zij zegt 't hem op den man of . Je ne
vows l'envoie pas dire : Nu zegt U het zelf.
3. (sport) Uitslaan ; -schoppen. / s'-:
Gezonden worden. ( y olk) - qch : Zich op
lets trakteeren. Envoyeur bv.nw.: Verzendend. / m.: Afzender. (sport) Uittrapper.
Enwagonner ov.w . : In een wagon (s)
plaatsen.
Eole m.: iEolus, god der winden. Conde
v.:: iEolis ( K1 .-Azi6 ) . Eolien bv .nw . : 1.
Van 'Eons. 2. Van Aolus. Harpe -ne:
Fransch-Nederlandsch. 1.
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Wind-, Aolusharp 3. Door den wind ontstaan. Eolipyle m.: Dampkogel. Soldeerlamp . Aantrekker. Eolique z. eolien 1.
lepactal : Van de epaete v.: Maansouderdom op 31 Dec., inlaschdagen, die
men bij de laatste nieuwe maan moet voegen
om op 1 Jan. het zonnejaar te krijgen, epacta.
Epagneul m.: Patrijshond.
Epaillage m. en -er ov.w . : ('t) Reinigen, (wol).
Epair m.: Aanblik (van papier tegen 't
licht).
Epais bv .nw . : 1. Dicht, dik . Zwaar,
grof . (f ig. ) Lomp . Ongevoelig. Stomp.
Aangedikt (geestigheid). Zonder fijnen geest.
(m u z . ) Log. Zwaar (kleur ) . Un rire -:
Een botte lach. Avoir la langue -se : Een
dikke tong hebben. Nuit -se : Stikdonkere
n. Ignorance -,betise -se : Grove onwetendheid. Avoir l'esprit -, - l'intelligence -se:
Stompzinnig zijn. De sante -se : Van een
onverwoestbare gezondheid. 2. Dikvloeibaar. / bw.: Tomber -; semen -: Dicht
vallen; - zaaien. / m.: Dikte. Au plus de: In 't hart van. Epaisseur (z. ëpais)
v . : Dikte, dichtheid . Zwaarte , grof- .
Lomp-, logheid. Strooperigheid. Dikte,
laagje . (f ig . ) Bot-, stompzinnigheid . Il
s'en taut de l'- d'un cheveu: Het scheelt
een Naar. Epaissir ov .w . : Dikker, dichter
maken, binden. / onov .w . en s'-: Dikker,
lijviger, zwaarder, dichter -. (fig.) Ongevoeliger worden. Epaississant m.: Stol-,
stremmiddel . Epaississement m . : Verdichting, verdikking. (f ig.) Verstomping.
Epalement m. en -ler ov.w . : (Het)
vergelijken van de maat met den standaard.
Epamprage, -ement m . en -er ov .w . :
(Het) afbreken der overtollige wijngaarduitspruitsels .
lepanehement m.: 1. Uitstorting, vloeiing. Overloop . 2. (f ig. ) Ontboezeming (- de cceur). Des -s: Vertrouwelijke
mededeelingen. 3. Hartelijkheid. Epaneher ov.w.: Rijkelijk (uit)storten. Uitgieten. Vergieten (bloed)) . (f ig . ) Ontboezemen, lucht geven aan. - son cceur :
Zijn hart uitstorten. z. bile. j s'-: Zich
uitstorten . Overkoken , -loopen . ( fig . )
Zijn hart uitstorten. Epanehoir m.: Afwateringskanaal.
Epandage m.: Uitstrooiing van mest.
- d'eaux residuaires : Bevloeiing met afvalwater. Champs d'-: Bevloeiingsweiden .
Epandre ov .w . : Uitspreiden , -strooien ;
vergieten (bloed). / s'--: Zich uitbreiden;
vloeien. Weiden over (bilk). Uitgestrooid
worden.
Epanoui : Ontloken (bloem). (Van vreugde ) stralend (gelaat). Vroolijk. Weelderig
(boezem). Epanouir ov .w . : Doen ontluiken, - opengaan. Uitspreiden. Doen
stralen (gelaat). Doen schudden (lever). /
s'-: Ontluiken, opengaan. Zich vertakken . Van vreugde stralen of ophelderen
(gelaat). Vroolijk worden (hart). Faire les tleurs: D. b. tot bloei brengen. Epanouissement m.: Ontluiking. Vertakking.
Uitbreiding. Verruiming (hart; woordbeteekenis ). Opheldering (gelaat ). Vroo24
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lijke uitdrukking. Schittering (schoonheid).
Opgetogenheid . - de rate: U itbundig
lachen.
Epar(t)... z. espar ...
Sparer (s' ): Achteruitslaan.
Epargnant: Spaarzaam. Schriel. / m.:
Spaarder. Epargne v.: 1. Spaarzaam-,
zuinigheid. - de bouche : - in eten en drinken.
Aliment -; -ation d'-: Krachtvoeder ; -ing.
2. Spaarpot, -penning. 't Bespaarde. (vro eger) - (du roi): Schatkist. - de temps:
Tijdsbesparing. z. eaisse 4. 3. (nieuw)
De spaarders. 4. Diepgravure, 't in relief
laten van de deelen van de graveerplaat die
de teekening moeten vormen (faille d'-).
Epargner ov.w.: 1. Be-, over-, (uit)sparen, be-, uitzuinigen. Zuinig zijn met.
Sparen (kracht, moeite). N'- rien: Niets
ontzien. - l'eloffe: Voordeelig knippen.
2. Ontzien, sparen, met welwillendheid
behandelen. Laten leven. 3. Voordeelig
aanbrengen. - une armoire dans la muraille: Ruimte voor een kast in de muur uitsparen. I onov.w.: Sparen, potten. / s'-:
Zich zelven ontzien. - onthouden (iets). Zich
sparen. Elk. sparen, - ontzien. Epargniste
m.: Spaarder
Eparpillement m . : Verspreiding , stroo i i ng . Eparpiller ov .w . : Verspreiden ,
-strooien. Versnipperen. / s'i-: Verstrooid
-. Versnipperd worden. Eparpillures v.
mv.: Snippers. Eparre z. epar. Epars:
Verspreid, verstrooid. Los, in wanorde
(haar). -ement bw. Epart m.: 1. Lichten der zee. 2. z. epar en sparte m.
Eparvin m . : (Been )spat (paardenziekte) .
Epatage m.: 't Paf doen staan. Epatamment en -ant : (f a m . ) Verbazend,
kras, „waar je van omvalt". Epate v.:
Geurderij. Faire de l'-, - des -s : Bereddering maken, lef -, brani hebben. Epatê:
Plat. Stom verbaasd, paf. Epatement m.:
Platte vorm. Ongekende verbazing. Epater
ov .w. : 1 . Van 't gebruik van een poot berooven. 2. Op den grond werpen. (f ig.; f a m.)
Verbazen, overbluffen. 3. Platmaken. I
s'--: Van den voet raken. Van onderen
breeder worden. Languit vallen. (f ig.)
Zich hevig verbazen. Il ne s'epate pas: Hij
laat zich niet overbluffen. Epateur m.:
(fam.) „Ophakker", „lefhebber".
Epaufrer ov .w. : Doen barsten. (f i g.)
- verstomd staan. Epaufrure m.: Schilfer.
Epaulard m.: Orca, zwaardvisch (dolfijnsoort). Epaule v.:1. Schouder. z. contre 1
en enfonce 1. Marcher des -s: Bij 't loopen
de schouders been en weer bewegen. Porter
l'arme d'- en -, changer son fusil d'-:

Het geweer van den eenen op den anderen
schouder overgooien; (f ig.) van plan veranderen, het over een anderen boeg gooien.
It n'a pas lee -s asset fortes pour : Hij is
niet sterk genoeg om. Hausser -, lever les
-s : De schouders ophalen. Donner un coup
d'- ei: Een handje helpen. Courbcr -,
plier les -s: 't Hoofd buigen. Chasser -,
mettre a la porte par les -s : Er uitsmijten -. Porter l'- a: Helpen. Pousser le temps avec l'-: Zoo goed mogelijk
zijn tijd verdrijven. Mettre la main sur 1'4: De hand op den schouder leggen; (f ig.)
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inpikken. 2. Schouder, schoft (van dier).
(f i g.) - de mouton : Slechtbij I ; driehoekig
zeil. 3. Buik (van schip). Mijnaderwand.
Epaulee v.: 1. Schouderstoot. Par -s:
Met horten en stooten. 2. Schoudervracht.
Epaulement m . : 1. Steunmuur.. (m i 1. )
Flankborstwering. 2. Buik (schip). 3.
Borst (spaak, pen). Aanloop (winkelhaak).
Epauler ov.w.: Den schouder verstuiken.
Aan den s. plaatsen, aanleggen. (f ig.) Een
handje helpen, steun geven aan. Door een
flankborstwering -, hoogte dekken (leger). /
s'-: Zich den s. verstuiken. Elk. helpen, steunen. Aan een zijde uitgroeien (boom).
Zich dekken (troepen). Epauletier m.:
Epaulettenmaker. Militair die graag zich in
zijn uniform toont. Epaulette v.: 1. Schouderstuk (hemd, jas). Schouderband (schort,
hemd), schouderlint (van lage japon of
van non). 2. Epaulet. Fausse -: Schouderbedekking. Obtenir -, gagner l'-: Officier
worden. - de laine: E. der soldaten. a graine d'epinards: Kwasten (hoofdofficieren) . 3. (z e e v . ) Hommer . Epauliêre
v.: Schouderstuk (wapenrusting). Schouderband (om broek -, rok op te houden).
Schouderdeel (dekschild).
Epave v.: 1. Voorwerp zonder bekenden
eigenaar. -s fonciêres: Verlaten gronden,
wier eigenaar onbekend is. 2. Wrakhout,
strandgoed. Droit d'- : Strandrecht. humaine: Menschelijk wrak. 3. (f ig.) Rest,
brok , overblijfsel . / by .nw . : Zwervend ,
onbeheerd; zonder eigenaar.
Epeautre m.: Spelt.
Epée v. 1. Zwaard, degen. - a deux
mains : Tweehandsch zwaard. z. cote z.
- de bal, - courte : Sierdegen. - de combat:
Dueldegen. - a pointe d'arret: Reprimeer-.
- a pointe franche: Vechtdegen. Danse des
-5: Zwaarddans. Homme -, joueur d'-:
Schermer. Hommes -, Bens d'-: Militairen.
z. coup 2. En etre aux -s et aux couteaux:
Woedend op elk. zijn. z. blane (bv.nw. 4)
en chevet 1. Mettre l'- a la main, tirer
l'-: Den degen -, van leer trekken. Son
ne tient pas dans son fourreau: Hij is
altijd gereed om te vechten; - kort van stof.
cape 1. en fourreau 1. Poursuivre -, pousser
I'- dans les reins : Op den voet achtervolgen; (f ig.) erg in 't nauw brengen, sterk
aandringen bij. Emporter a la pointe de
l'-: Na hevigen strijd verkrijgen; (fig. )
met geweld doorzetten. A la pointe de
l'-: Na strijd, met geweld. Mettre son au service de : Dienst nemen bij. z. court
(by .nw . 1) en briser 1. Prendre -; quitter
l'-: In den soldatenstand treden; den s.
vaarwelzeggen. Passer au fil de l'-: Over
de kling jagen. (f ig.) C'est une bonne -, une
rude -: 't Is een flunk soldaat; - schermer.
2. Aalgeer, elger (om visch te steken). 3.
Groote priem, els. 4. - de mer: Zwaardvisch. Epee-baionnette (my . -s-s) v.:
Dolkbajonet.
Epeiehe m.: Groote bonte specht. Epeichette v.: Kleine bonte specht.
Epeire v.: Echte spin. - diadême:
Kruisspin.
Epeiste m.: Degenschermer.
Epel m.: (nieuw) Spelling. Epeler ov.
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— du vent: Windhalm. — d'eau : Fonteinw.: Spellen. Langzaam ontcijferen. Epelkruid. — sauvage : Mansoor. fleuri : Anlation v.: Het spellen.
doorn. — celtique: Groote valeriaan.
Epenthese v. : Inlassching van een letter—delaVirg,-t
:Veldajuin.(sterrenk.)
(greep ), epenthesis. Epenthetique : Inge— de la Vierge: Spica. (aardk.) — de
lascht.
ble : Fossiele aarvorming. 3. Kribbe, belepepiner ov .w . : (Ont )pitten Eperdu:
schoeiing. noye, - plongeant: Verzonken
1. Geheel buiten zich zelven. 2. Hevig,
kribbe. 3. Dakspar. Kruisbloem (op fronvurig. Ontsteld; vervoerd; zinneloos.Eperton) . IJzeren punt (op een muur of aan
dument: Hevig, smoorlijk. Buiten zich
hek ). Aarvormig diamanten tooisel. Haarzelf ; (fam.) als een gek.
lok tegen den draad, „sprong". Epiage m. :
Eperlan m.: Spiering.
Het in de aren schieten.
Epernaux m.mv.: Openingen in de omEpiaire m.: Andoorn.
heining (van een schaapskooi).
Epiation v.: Aarvorming.
tperon m.: 1. Spoor (aan laars). z.
Epiearpe m.: Buitenste vruchtwand.
bride 1, ehausser 1 en bouche 2. Cowper
tpicarpique: Van den buitensten vruchtles —s : Een ridder verlagen. Donner les —s:
De sporen geven. Gagner ses —s : Zijn
wat
rip
d ice v.: 1. Specerij, kruiderij. —
sporen verdienen. Donnons un coup d'—
blanche , petite —: Gemberpoeder. Les
jusque-la: Laat ons daarheen rennen. Journee
quatre —s : Kruidnagelen, muskaat, peper
des E-s d'or: Gulden Sporenslag. 2. Spoor
en kaneel. Pain d'—(s) : (Boterhammen)(van haan, plant, insect) ; achterklauw
koek, peper-, kruid-. Visage en pain d'—:
(hond). Rechte boomtak.— de la Vierge , —
Bruin g. 2. (oud) —s : Suikergoed en
de chevalier : Ridderspoor. —s du ble : Graanconfituren. 3. —s des juges : Suikergoed,
korrels die in de aren blijven. 3. Plooi aan
dat een rechter werd aangeboden door hem,
de ooghoeken der oude menschen. 4. Stalen
die zijn proces won; geld -, geschenk den
spoor (hanengevecht). Bek (schip). Scheepsrechter aangeboden, om hem over te halen
ram. 5. Beer, schoor. Natuurlijke golfin 't proces uitspraak te doen.
breker. Kribbe (in rivier). Stroompijler
Epice: Gekruid. Peperduur; gepeperd
(brug). Scherpe voorsprong (gebergte).
(nota).
Eperonne: Gespoord. Met een ram Epic& m.: Noorsche spar, fijne spar.
(schip). Met een spoor voorzien (bloem).
Epicene: (taalk.) Zelfslachtig.
Met rimpels aan de ooghoeken. Eperonner
Epicentral : Van het epicentre m.:
ov .w . : Aansporen , de sporen geven . AanPunt van oorsprong
middelpunt der
zetten, -drijven. Van sporen voorzien.
aardbeving.
(zeev.) Rammen. I s'—: Elk. aansporen.
Epieer ov .w . : Kruiden . (f ig. ) Met
Eperonnerie v.: Sporen en paardenbenooscherpe zetten kruiden. Zeer duur laten
digdheden. -vervaardiging. -handel. Epebetalen. Epicene v.:1. Specerijen, -handel.
ronnier m.: Vervaardiger van -. HandeKruidenierswinkel. -yak. -waren. Entrer
laar in sporen, enz. Pauwfazant. Eperondans l'—: Kruidenier worden . — fine : Delithere v.: (plantk.) Vlasleeuwenbek.
catessenhandel . 2. (fig. ) Bekrompenheid.
f)pervin z. eparvin.
Epieier m.: 1. Kruidenier. Marchand —;
Epervier m.: 1. Sperwer. C 'est un
garcon —: -sbaas; -sbediende. Ce livre
manage d'—, oil la femelle vaut mieux
ira -, finira chez l'—: Dit b. is goed voor
que le male: De vrouw heeft daar de broek
scheurpapier, - zakjes. L'— du coin: De
aan. z. buse 1. — des alouettes Torenvalk.
eerste de beste burgerman. 2. (fig.) Be2. Stelpnet. tperviere v.: Havikskruid.
krompen mensch met weinig smaak, „droog— orangee: Oranje h. — oreillette: Spits h.
stoppel, philister". Coup d'—: BiljartEpeure: Verschrikt . Epeurer ov .w. :
stoot, dien een Boer kan maken. J bv .nw .
Verschrikken
:Kruidenierachtig.
Ephebe m.: Jongeling (15 tot 20 jaar).
Epierane m.: Schedelhuid. Epieranien:
Ephebie v.: School voor Feesten ter
Van de schedelhuid.
eere van jongelieden. Ephebocratie v.:
Epicure m.: Epicurus (Grieksch wijsOverwegende invloed van jonge mannen.
geer). Epieureis... z. epieuris... Epitphelide v.: Zomersproet. Ephemere:
eurien by .nw . en m . : 1. Die de leer van
Een dag levend. - durend , Oendaagsch.
Epicurus volgt. Die van zinnelijk genot
(f ig. ) Vergankelijk, vluchtig. Kortstonhoudt. 2. Overeenkomstig de leer van E.
dig. I m.: Eendagsvlieg. — de Virginie:
Die zinnelijk genot in de hand werkt. tpiEendagsbloem . Ephemerides v .mv . 1.
curisme m.: Systeem van E. Zedeleer,
Dagboek. Lijst der gebeurtenissen op een
die 't zoeken van zinnelijk genot ten doel
dag. Geschiedkundige dagkalender. Scheurheeft.
kalender. 2. Sterrekundige tabellen (—
Epicycle m.: Bijcirkel (cirkel waarvan
astronomiques), die dag voor dag den stand
het middelpunt zich om de aarde volgens
der planeten aanwijzen. 3. (soms enkelv.) Almanak.
een cirkel beweegt).
Ephese v.: Ephesus (K1.-Azie). EpheEpieyeloidal : Van een epieyeloide v.:
sien : Uit Bewoner van Ephesus.
Kromme lijn beschreven door een punt van
tphippee v.: Zadelvlieg.
een cirkel rollend over een vasten cirkel.
tphorat m.: Waardigheid van ephore
Epidemieite v.: Epidemisch karakter.
m.: Een der 5 Spartaansche overheidsEpidemic v.: 1. (geneesk.) Heerschende
personen.
besmettelijke ziekte. 2. (fig.) Besmetting.
Epi m.: 1. Aar. En —: Aarvormig. 2.
Epidemiologie v.: Leer der besmettelijke
•
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ziekten. Epidemiologique : Van de leer
der besmettelijke ziekten. Epidêmiologiste m.: Kenner van de leer der besmettelijke ziekten. Epidemique: Heerschend,
rondgaand . (f ig .) Aanstekelijk . Epidemiquement: Als een epidemie heerschend.
Epidendre : Op boomen groeiend. Epiderme m . : 1. Opperhuid . (f ig . ) Gevoeligheld. Il a 1'- sensible : Hid is lichtgeraakt.
2. Buitenkant. Epiderme: Met een opperhuid. Afschilferend (schilderij). Epidermique : Van de opperhuid. Epidermisation v. en -iser ov .w.: (Het) vormen
van een opperhuid. Apidietique: Aantoonend. Epidote : Weldoend. gpidural:
Van het harde hersenvlies.
Epie : Aarvormig, in aren staand. Met
een stugge lok of „sprong".
Epier ov.w.: Bespieden, begluren, beluisteren ; afkijken. Trachten aan te grijpen.
/ onov.w.: In de aren schieten. Des brins
epies: In de aren geschoten stengels.
Epierrage, -ement m . en -er ov .w . :
(Het) van steenen ontdoen. Epierreur
m.: Toestel om steenen uit goten, huizen
te haren. Wanmolen.
Epieu m . : (Jacht )spies . IJsprikkel .
Epigastre m. : Maagstreek. Apigastrique : Van de maagstreek. Epige :
Bovengrondsch. Epiglotte v.: Strotklep.
Epiglottite v.: Strotklepontsteking. Epigone m.: 1. (gesch.) Held uit den tweeden
oorlog tegen Thebe. 2. (fig.) Des -s:
Tweede geslacht, nakomeling van een groot
voorgeslacht. 3. Zwak volgeling.
Apigraflunatique: Van een epigram,
scherp, kort en zinrijk. -went bw. Epigrammatiser onov .w .: Puntdichten maken . Epigrammatiste m.: Schrijver van
epigrammen, puntdichter. Epigramme v.:
Punt-, hekeldicht. Bijtende, scherpe zet,
hatelijkheid. z. aiguiser 2. Regelmatig
gesneden stukje vleesch.
Epigraphe v . : 1 . Opschrift (op gebouw).
2. Motto (boek, hoofdstuk). Epigraphie
v.: Opschriftenkunde. Epigraphier m.:
Verzameling opschriften. Epigraphique:
Van een opschrift. Van opschriftenstudie.
Style -: Korte en heldere s. Eludes -s:
Studies in opschriftenkunde. Apigraphiste
m.: Opschriftenkenner. Epigyne : Bovenstandig.
Epilage m. en -ation v.: Het ontharen, - uittrekken der haren. Apilatoire:
Dat de haren doet uitvallen, ontharend.
Epilepsie v.: Toevalziekte. Attaque
d'-: Toeval. Apileptiforme: Als van
toevalziekte. Epileptique : Van toevalziekte . (f ig. ) Dol, woest . / m . : Lijder aan
toevalziekte. Epileptisant m. en by .nw . :
(Middel) dat toevallen veroorzaakt. Epileptolde: Met toevalverschijnselen.
Epiler ov .w . : De (grijze; overtollige)
haren uittrekken van, ontharen. Epileur
m.: Iem. die de haren uittrekt.
Epillet m.: (Gras)aartje (deel van aar).
Epilobe m.: Basterdwederik.
Epilogue m . : Slotwoord . (f ig . ) Slot,
gevolg. Avoir son - aux assises : Voor het
assisenhof ten slotte zich afspelen. Epiloguer
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ov .w . : Bedillen , aanmerkingen maken op.
I onov .w . : V itten ; nap leiten . Epilogueur
m. : Vitter .
Apiloir m.: Uitpluktangetje.
Epimede m.: (plantk.) Epimedium.
Epinaie v.: Doornbosch.
Epinalerie v.: Drukkerij van centsprenten (images d' Epinal). Epinalier m. :
Drukker daarvan.
Epinard m.: Spinazie. z. beurre 1 en
epaulette 2. - /raise: Aardbeiganzerik.
sauvage : Brave Hendrik. Vert d'- :
Aftreksel van spinazie.
Epinagage (-celage, -etage) m. en.
-eer (-eeler, -eeter) ov.w.: (Het) noppen (laken). (Het) wegnemen der knoppen.
Epineette v.: Noptangetje. Apineeur m.:
Lakennopper. Apincoir m. : Stratenmakershamer.
Epine v.: 1. Doornstruik. - blanche:
Witte hage-, meidoorn.- blanche sauvage:
Kruldistel. - noire : Sleedoorn. - de cell:
Wegedoorn. - luisante : Steek-, zanddoorn.
- aigue, - ardente : Vuurdoorn. - de scorpion: Kruisdistel. - aigrette : Berberisseboom. - verte : Groenblijvende berberis.
(fig. ) Un fagot d'-s : 'n Lastig, onhandelbaar mensch. Marcher sur des -s : In een
neteligen toestand zijn. Etre sur les (des)
-s : Op heete kolen staan. 2. Doorn, stekel.
Avoir une - au pied: Een ergerlijke, verdrietige zaak op den hals hebben. Tirer
a qn une - du pied : Iem. uit de verlegenheid , - netelige omstandigheden redden.
Recevoir son paquet d'-s : Hatelijkheden oploopen . 3. (fig.) Moeilijkheden. 4. (ontleedk.) Uitsteeksel.- nasale : Neusbeen. dorsale , - du dos of -: Ruggegraat.(dierk. )
- double: Zeepaardje. - vierge: Stekeltje.
de Judas : Pieterman. Longue -: Egelvisch. 5. Soort peer (- d'eu, d'hiver).
6. Dwarsschot. Epiner ov.w.: Met doornachtige takken omgeven. Epinette v.: 1.
Mastboom. - rouge : Amerik. lorkeboom.
2. Mesthok . 3. (m u z . ) Spinet. Apineux :
Doornig, stekelig; (plantk.) gedoornd.
Moeilijk, netelig. Lastig, moeilijk te voldoen. (ontleedk.) Doornvormig. Epinevinette (me. -s--s) v.: Zuurbes, berberis.
Epingle v.: 1. Speld . - d cheveux,- de
cravate: Haar-; dasspeld. Mettre -, monter
en -: 't Volle Licht doen vallen op. C'est
a monter en -: 't Is om in een lijstje
to zetten. - a chapeau: Hoedepen. anglaise, - de silrete, - double: Veiligheids-. Grosse -: Bakerspeld. z. coup 1
(kol. 462). - á friser: Ponyspeldje. Clou
d'-: Draadnagel . (f ig. ) Mettre une
Een knoop in zijn zakdoek
-suramnche:
leggen (om niet te vergeten). Cela ne vaut
pas une -, je m'en soucie comme d'une -,
je donnerais Bela pour une -: Dat is (voor
mij) niets waard. Tire a quatre -s : In de
puntjes gekleed. Jeu des -s : Spelletje,

waarbij men met een knikker spelden uit
een kring brengt. (f ig.) Tirer son - du
jeu : Zich handig -, voordeelig er uitredden. (school) Ouvrir au hasard de l'-:
In 't boek prikken. Une - n'y tomberait
pas a terre : Er kan geen muis meer bij.
2. Les -s: Speldengeld ; handgeld ; cadeautje. 3. Houten knijper (om iets op een
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lijn te hangen; - de boil, - a linge). Klem
(om tafelkleed), knijper. - de bicyclette:
Fietsknijper. . Epingler ov .w . : 1. Vastspelden. Opprikken (insect). Elle est mat
epinglee : Haar kleeren zijn verkeerd vastgemaakt. Velours epingle : Fl. met smalle
ribben. 2. (Met een spell) doorsteken.
Epinglerie v.: Speldenfabriek. -handel.
Epingle-neige v. : Fijn haarspeldje . Epinglette v . : (m i 1. ) Ruimnaald . (z e ev . )
Marlpriem. Speldje voor ridderorde. Epinglier m.: Speldenmaker. -verkooper. -bakje.
Epinier : Moelle -iere : Ruggemerg. / m.:
Doornboschje. Epinoehe v.: Stekelbaars.
Epinocher onov .w. : (v o 1 k ) Kieskauwen .
Beuzelen.
Epiphanie v.: (godsd.) Verschijning
van Jezus voor de drie Koningen. Driekoningenfeest. Epiphknomene m.: Bijverschijnsel. Epiphoneme m.: Slotspreuk.
Epiphora m. : 't Druipen der oogen.
Epiphragme m.: Winterdeksel (schelpdier). Epiphylle bv.nw. en m.: Op de
bladeren groeiende (cactus). Epiphyse
v. : Beenaangroeisel. Pijnappelklier (pineale). Epiphyte bv.nw. en m.: Op andere planten levende (plant). Epiphytie
(spr. -si) v.: Oogst-, epidemische plantenziekte. Epiplocele v.: Darmnetbreuk.
Apiploite v.: Darmnetontsteking. Epiplomphale m.: Navelbreuk. Epiploon
(spr. -plo-on) m.: Darmnet.
Epique: Van het heldendicht, episch.
(f ig.) Die waardig is in een h. bezongen te
worden.
Epire v.: Epirus (N.-Griekenl.). Epirote : Uit -. Bewoner van Epirus.
Episcopal : Bisschoppelijk. &Use -e:
Anglicaansche k. Des -aux : Anglicanen.
Episcopalen. -ement bw. Episeopat m.:
Bisschopsambt, -waardigheid, -ambtstijd.
De bisschoppen.
Episode m.: Ingevlochten verhaal, stuk. Bijkomende omstandigheid, - feit.
Episodique : Ingelascht, ingeschoven. Bijkomend. Bestaande uit deelen, die van elk.
onafhankelijk zijn (stuk). Episodiquement: Bijkomend. Epistasie v.: Langdurige zenuwuitputting. Epispastique :
(Blaar)trekkend. Papier -: Spaanschevliegenpleister. / m.: Trekpleister. Episperme m.: Zaadvlies.
Episser ov.w.: Splitsen (touw). Epissoir
m . : Marlpriem . Epissure v . : Splits (ing ) .
Epistaxis v.: Neusbloeding.
Epister ov.w.: Fijnstampen en tot deeg
maken.
Epistolaire : Tot den brief -, de briefwisseling behoorend. In brieven. Style -:
Briefstijl. / m.: Schrijver van brieven (als
kunst) = Epistolier m. Epistolographe
na.: Oud schrijver, waarvan men de verzamelde brieven bezit.
Epistyle m.: Bovendrempel. Episyllogisme m.: Dubbele sluitrede.
Epitaphe v.: Grafschrift. -plaat. (f ig.)
Menteur comme une -: Leugenachtig als
een grafschrift vol onverdienden lof. Faire
l'- de qn: Iem. doopceel lichten. Ii /era
l'- dtz genre humain : Hij zal ons alien
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overleven . Epitaphier in.: Grafschriftenbock .
Epitase v.: (kunst) Gedeelte van het
drama dat de verwikkeling bevat.
Epite v.: Nagelplug, keg. Epithalame
v.: Bruiloftsgedichtje. Plaat, gravure daarbij. Epithelial:Van het epithelium. Epitheliome m . : Huidkanker (gezwel ) . Epithelium (spr. -iomm) m.: Opperste huidlaag (op slijm- en andere vliezen). Epitheme m.: 1. (geneesk.) Omslag. 2.
(nat. hist.) Hoornachtig uitwas op den
snavel. Epithete v. : 1 . Bij 't zelfst. naamw.
gevoegd bijvoeglijk naamwoord, epitheton.
- de nature: Kenschetsend epitheton. de circonstance : E. ter versiering, e. ornans. 2. Bijnaam, benoeming. Epitoge
v.: 1. (gesch.) Mantel over de toga. 2.
Schoudermantel der leden der rechtbank.
(thans) Schouderversiering (profes3.
soren en leeraren). Epitome m.: Uittreksel, overzicht.
Epitre v.: 1. Zendbrief. Les -s de saint
Paul: De Brieven van Paulus. (f ig., f am.)
Il est familier comme une - de Ciceron : Hij
is allerfamiliaarst. Il m'a envoye une
longue -: Hij h. mij een lang (vervelend)
eRistel g. 2. Brief in verzen. z. dedicatoire. 3. (Kath.) Epistel (deel van de
mis vOer het Evangelie). z. cote 2. farcie: E. vermengd met de volkstaal.
Epitrope v.: Redekunstige figuur, waarbij men toegeeft, wat men zou willen ontkennen, om later sterker aan te toonen
dat 't niet zoo kan zijn.
Epizoaire m.: Huidparasiet. Epizootie
(spr. -si) v.: Epidemische veeziekte. Runderpest. Epizoo
tique (spr. -tik): Die den
aard van een epidemische veeziekte heeft.
Eplorê: In tranen wegsmeltend, treurend . (f ig.) Weeklagend; droef neerhangend (gebladerte). Eplorement m.: Diepe
droefheid. Eploye: (wapenk.) Uitgespreid, met -e vleugels.
tpluehage, -ement m . en -er ov .w . :
1. (Het) napluizen, reinigen, nalezen;
schoonmaken (groente); schillen (aardappelen); pellen (apennoot ; garnaal); wieden
(akker); van dood hout ontdoen (boom),
van overvloedige vruchten ontlasten (id.);
afpluizen (wol, stof); van ongedierte reinigen; voliedig plukken (vogel); van schubben ontdoen ; de schaal afnemen van (kreeft ).
2. (fig.) Uitpluizen, nauwkeurifg onderzoeken . (f ig.) - des ecrevisses : Spijkers op
laag water zoeken. I s'-: Elk. -. Zich van
ongedierte reinigen. Nageplozen - enz. (z.
1). Nauwkeurig onderzocht worden. Eplucherie v.. : Reinigingsafdeeling (in fabriek). Eplueheur m.: 1. Hij die napluist,
- schoonmaakt; - uitzoekt. - de pommel
de terre: Aardappeljasser. 2. Machine om
wol, katoen te reinigen. 3. (fig.) Napluizer. - de mots : Woordenzifter. d'ecrevisses: Iem. die spijkers op laag water
zoekt. Epluchoir m.: Pluismesje. Epluchure v.: Afval, schillen. Pluizen.
Epode v.: 1. Derde deel -, slotzang
eener ode, toezang. 2. Tweede vers van
een distichon. 3. Gedichtje met regels die
afwisselend kort en lang zijn.
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Epointage m. en -er ov .w . : ( Het )
afpunten. / s'-: Zijn punt verliezen. Zijn
heap ontwrichten. Epointiller z. epoutier. Epointure v.: Stompheid. Ontwrichting (dier).
Epois m.: Bovenste geweitakken, kruinhorentjes.
Eponge v.: 1. Sponsdier. 2. Spons.
(Faire) passer l'- sur qch: lets schoonwasschen; (fig.) - in 't vergeetboek doen
raken, in den doofpot stoppen. z. boire 1.
(Tissu)-- : Stof voor badhanddoeken.
Presser l'-: Den rijke tot teruggave dwingen. - de fer: IJzerspons. - de platine:
Platinaspons. 3. Kalkoen (aan hoefijzer).
Gezwel. 4. Hiel (hert). Eponger ov.w.:
Afsponsen. Met een spons opnemen. Afvegen (zweet). Droogmaken. / Zich
('t voorhoofd) afwisschen. Epongeur m.:
Masseursknecht. Spongier m.: Sponsendrager.
Epontillage m. en -er ov .w . (Het)
zetten van dekstijlen, - dekstutten. Epontile v.: Dekstijl, -stut, berkoen.
Eponyme by .nw. en m.: Naamgevend
(god, archont, held).
Epopee v.: Epische poezie. Heldendicht, epos.
Epoque v.: 1. Gewichtig tijdstip. Faire
Baanbrekend zijn, een gewichtig feit
vormen (in). Les -s de la nature : De op-.
volgende toestanden, waarin de natuur
heeft verkeerd. 2. Tijdvak, tijdperk. A
pareille -: (Anders) om dezen tijd. 3.
(kunst) Tijd. Gravure de la belle -; texte
de basse Plaat uit den besten tijd; tekst
uit den tijd van ondergang. Faire le meuble
d'-: Nieuw antiek maken.4.Menstruatie.
Epoque: Zonder duim. Epoudrer ov.
w.: Van stof ontdoen. Epouffer ov.w.:
(y olk) Paf doen staan. / s -: 1. (yolk)
Zich wegmaken, er van door gaan. 2. Buiten adem zijn (van lachen, loopen). Epouillage m. en -er ov.w.: (Het) ontluizen.
Epouilleuse v.: Bak om vogels van ongedierte te reinigen. Epoulardage m. en
-er ov.w.: (Het) (schoonmaken en) sorteeren (tabak). Epoumone : Buiten adem.
Epoumoner ov.w.: Buiten adem brengen,
de longen vermoeien. / Buiten adem
geraken; zich moe schreeuwen.
Epousable : Huwbaar. Epousailles v.
my . : Sponsalia (verloving; huwelijksvoltrekking der Rom.). (f a m.) Huwelijksvoltrekking. Epouse v. : Echtgenoote.
L'- de Jesus-Christ: De Kerk. Les -s
du Seigneur Jesus : De nonnen. Petite
Inlandsche bijzit, „snaar". Epousee v.: Bruid (op trouwdag). Jonggehuwde vrouw. Marcher comme une
Langzaam, statig. 1. Paree comme une de village : Smakeloos, belachelijk opgedirkt. Epouser ov .w . : 1. Trouwen -,
huwen met. C'est la faim qui epouse la
soif: Ze hebben geen van tweeen een cent.
Tel fiance qui n'epouse pas: Menigeen begint iets, dat hij niet volvoert. 2. Door
huwelijk verkrijgen. - le sac : Een hoop
geld -. 3. (fig.) Zich verklaren voor; zich
aansluiten bij (meening); de zijde kiezen
van, tot de zijne maken. 4. (fig.) Aan-
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uemen (vorm) ; sluitend passen om. Epouseur m . : (fa m . ) Vrijer Trouwlustige
C'est un
toutes mains: Het is iem., die
alien vrouwen belooft haar te trouwen.
Epoussetage m.: Het afstoffen. Reiniging (kruit). Epousseter ov.w.: 1. Afstoffen, -borstelen, schoonmaken. Reinigen (kruit). Afwrijven (paard). 2. (f ig. )
Afrossen. Epousseteur m.: Schoonmaaktoestel. Epoussetoir m.: Diamantwerkerspenseeltje; stoffertje. Epoussette v.: Borstel, heiboender. Lap (paard afwrijven).
Epoustouflant : (f a m.) Waar je van
omvalt.
Epouti m.: Onzuiverheid (in stof).
Epoutiage m. en -tier of -tir ov .w : (Het)
reinigen van onzuiverheden, - na en.
Epouvantable : Verschrikkelijk, vreeselijk, afschuwelijk. -ment bw. Epouvantail m.: 1. Vogelversehrikker. 2. (f ig. ;
— de cheneviere): Boeman. 3. Schrikbeeld.
Epouvante v.: Plotselinge schrik. Prendre
l'-: P. sehrikken. Jeter dans l'- : P.
schrik aanjagen. Epouvantement m. en
-ter ov.w.: (Het) bang maken, - schrik
aanjagen; verschrikking. Epouvante: Verschrikt. /
Schrikken.
Epoux m.: Echtgenoot. Les —: De echtelieden. L'- de &Use, l'- celeste:
Jezus, de hemelsche bruidegom. Les futurs
-: Het bruidspaar.
Epreindre ov.w.: Uitpersen. Epreinte
v.: (geneesk.) Persing, aandrang. Drek.
Eprendre ov.w.: De ziel aangrijpen.
Verliefd worden (op). Liefhebberij -,
smaak krijgen (in).
Epreuve v.: 1. Proef, -neming; beproeving. Acheter a l'-: K. na geprobeerd te
hebben. Faire l'- de: Beproeven, probeeren. Mettre
faire subir une
Op de proef stellen. Temps d'-: Proeftijd.
A de : Bestand tegen. A l'- des balles:
Kogelvrij. A l'- de l'or, - de l'argent : Onomkoopbaar. A l'- de la medisance : Onongevoelig voor kwaadsprekerij. 2. Beproeving (door God gezonden). Passer par de
nudes -s: 't Hard te verantwoorden hebben. - judiciaire: Godsoordeel. - du feu;
- de l'eau bouillante : Vuur-; waterproef.
A
du feu: Vuurvast; born-, kogelvrij.
A toute Tegen alles bestand, die den
toets kan doorstaan. 3. Stemming. 4. Rit
(in wedstrijd). (sport) Nummer; dealwedstrijd. -5 sportives : Wedstrijden. -s
canines : Hondensport. -s colombophiles;
Duivensport. Arbitre d'-: Scheidsrechter.
5. Examen. -werk. -s orales : Mondeling
examen. - d'examen: Proefwerk; tentamen. 6. Drukproef. - de revision, - de
lecture en seconde : Revisie. - reconnue
conforme: Persrevisie. - en bon d tirer:
Afdrukproef. 7. Afdruk (- de photographie). Cliché. Proefblad (v. prent). gravee: Proefdruk. positive : Positief.
- negative : Negatief. Epris: Verzot.
Verliefd. Aangegrepen.
Eprouvant : Dat op een zware proef stelt;
afmattend . Eprouvê: Beproefd. f m.:
lam. die de gevolgen heeft ondervonden
van (un - de la guerre), zonder een slachtoffer te zijn. Eprouver ov.w.: 1. Op de
proef stellen, de p. nemen met, beproeven,
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probeeren. 2. Op de proef stellen (door God ).
3. Ondervinden, ervaren; ondergaan, dulden ; lijden (verlies). 4. Gevoelen. / s': Zich op de proef stellen. Beproefd -. Op
de proef gesteld worden. Eprouvette v . :
Reageerbuisje ; molglas. Peilketting. Proeflepel, -stang, -staafje. Draadbeproever.
Eptaeorde, -gone z . hepta .. .
Epueer ov .w . : V loo ien .
Epuche v . : Turfschop .
Epuisable: Uitputbaar.. tpuisant : Uitputtend . Epuise v . : Pomp ; gemaal. volante: Watermolen. Epuisement m. : 1 .
Lediging, uitschepping, uitputting, -pomping ; bemaling (polder) . Pompe d'-:
Waterpomp . 2 . Uitputting, opmaking.
- du succes : Het succes tot het laatst
doen voortduren. Epuiser ov .w . : 1. Ledigen, droogmaken, uitscheppen. 2. Uitputten, uitmergelen (grand) ; geheel opgebruiken ; volledig behandelen (onderwerp ) ; uitverkoopen (oplaag). L'ordre du
jour est epuise : De agenda is afgehandeld.
Livre epuise : Uitverkocht, niet (meer)
voorhanden b. 3. Uitputten, geheel verzwakken . Piano epuis g : Afgespeelde p. /
s'-: Uitgeput worden. - raken. Zich uitputten. Uitgeput -; uitverkocht raken.
Epuisette v.: Hoosvat. Schepnet. Vogelnet. Epuise-volante v.: Gemaal, watermolen
Epulide, -ie, -is v.: Tandvleeschgezwel.
Epulotique bv.nw. en m.: Toetrekkend
(middel).
Epulpeur m. : Bietenpers.
Epurateur : Zuiverend, reinigend. / m.:
Reiniger; zuiverkist, -ingstoestel. Teekenaar van projectieteekeningen. Epuratii:
Zuiverend. Epuration v.: 1. Zuivering,
loutering. Salle d'-: Zuiverhuis. 2. Veredeling, verbetering. 3. Uitzetting van
leden (uit vereeniging). lEpuratoire: Zuiverings-. Apure v. : Teekening; projectieteekening. - de grandeur naturelle : Uitslagteekening . Epurement m.: Zuivering.
Epurer ov .w . : 1. Zuiveren , louteren. 2.
Veredelen. Het zedenkwetsende bannen
uit (schrijver, stuk ). 3. Uitsluiten (onwaardige leden). I s Gezuiverd Verfijnd worden. Epurge v. : Wolfsmelk.
Grande -: Wonderboom.
Equanime (spr. elva-): Gelijkmoedig.
Equanimite (spr. ekwa-) v.: Gelijkmoedigheid .
Equarrir ov .w . : Vierkant snijden, hakken , - beschaven. Een vierkant gat
slaan in. Villen (dier). (fig.) Pagsan mat
equarri : Onbeschaafde, ongelikte b Equarrissage m. : 1. Het vierkant hakken.
Cette poutre a 20 centimetres d'-: Die
balk is 20 c.M. in 't vierkant. 2. Het villen ( paard). Vilderij ( chantier d'-).
Equarrissement m.: Het vierkant hakken. Equarrisseur m.: Vilder. Werkman
die vierkant hakt. Equarrissoir m.: Vildersmes. Ruimer (om gat to vergrooten).
Equateur (spr. gkwa-) m.: 1. Evennachtslijn, evenaar. 2. Ecuador (in Z.Amerika ). 3. Cirkei loodrecht op de hoofdas (balllon). Equation (spr. ekwa-) v. :
(stelk. en scheik.) Vergelijking. -- du
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temps : Tijdsvereffening. - personnelle :Tijds-

verschil tusschen waarneming en reactie.
Se resoudre en --s: Tot formules herleid
kunnen worden. Equatorial (spr. ektva-):
1. Van den evenaar, uit de buurt van den e.
Ligne -e: Evenaar. 2. Van den equateur
3. / m. : Equatoriaalkijker. Equatorien
(spr. ekwa-) : Uit - . Bewoner van Ecuador.
Equerrage m. : Tweevlakshoek . - en
grass - en maigre: Stompe -; scherpe -.
Equerre v . : 1. (Winkel )haak . - ordinaire:
Driehoek . Double
- en T Dubbele
winkelhaak. Fausse
Zwei.
d'arpenteur : Landmeterskruis. D'-, en -: Bechthoekig, haaksch. A -, en fausse Niet
haaksch. En retour d'-: Haaks er op geplaatst. 2. Rechthoekige arm. Stuk ijzer
in den vorm van L of T. Equerrer ov .w. :
Met den winkelhaak onderzoeken; haaks
afwerken
Equestre (spr. ekwes- of ekes-): 1. Der
(Rom. ) ridders. Ordre
Ridderstand. 2.
Te paard. Statue -: Ruiterstandbeeld.
Equiangle (spr. ekui-): Gelijkhoekig.
Equiaxe (spr. ekui-): Gelijkassig. Equicourant (spr. ekui-) : Gelijkstrooms.
Equities m .mv . : Paardachtigen .
Equidistance (spr. ekui-) v.: Gelijke
afstand. Equidistant (spr . ekui-) : Op
gelijken afstand gelegen. Equilateral (spr.
ekui-): Gelijkzijdig (driehoek ) ; regelmatig
(veelhoek). Onverschillig. Equilatere (spr.
ekui-): Waarvan de asymptoten rechthoekig zijn.
Equilibrage m. en -ation v.: Het in
evenwicht brengen (lichaam, budget). Ontlasting (electr.). Equil
ibre m.: 1. Evenwicht. Tenir l'- entre deux personnes:
Onpartijdig, neutraal blijven. 2. (fig.)
Juiste verhouding (tusschen deelen eener
schilderij ) . 3. (f ig . ) Kalmte . Equilibrer
ov.w.: In evenwicht brengen, - houden.
Esprit bien equilibre: Evenwichtige geest.
s'-: Tegen elk. opwegen, elk in evenwicht houden. Zijn e. vinden. Blijven zweven. Equilibreur m.: Evenwichtstoestel.
Equilibriste m . : Kunstenmaker,, die voorwerpen met een labiel evenwicht en zich
zelven in een moeilijke positie in evenwicht
houdt, balanceerder.
Equine v.: Smelt (vischje).
Equimultiple (spr. ekui-): Die een
gemeenschappelijken vermenigvuldiger hebben .
Equin: Paarden-. Pied —: Horrelvoet.
Equinisme m.: Horrel-, paardevoet.
Equinoxe m. : (ste rr e n k ) Dag- en
nachtevening. Mar ge d'- : Springvloed.
Equinoxial: Van de dag- en nachtevening.
Points -aux : Evennachtspunten. Ligne -e:
Evenaar. Pays -aux : Landen ander den
evenaar. Fleurs -es: B. die 12 uur open
en 12 uur gesloten zijn. Ann ge -e : Astronomisch jaar (365 d., 5 u., 48 min., 50
sec.).
Equipage m.: 1. Scheepsvolk, bemanning (o o k vliegtuig) . Maitre d'-: Opperbootsman, -schipper. 2. Legertros, -trein,
Train des -5: Train, -soldaten, legertros.
3. Reistoerusting, -behoeften en bedienden.
de chasse : Jachtgerei; -gezeischap;
-goed.
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-hondentroep, meute. 4. Eigen rijtuig. Avoir
Paard en rijtuig houden. 5. Kleederen,
uitrusting. 6. Voorwerpen noodig voor een
werk, een vak. -s de construction: Steigerhout, ladders, kranen enz. -s de conducteur,, - de roulier : Paarden en wagens.
-s de machines : Machinedeelen, fittings.
Equipartition (spr ekui-) v.: Gelijkelijke verdeeling.
Equipe v.: 1. Sleep (z. ehaine 2). 2.
Ploeg. Chef d'-: Ploegbaas. Homme d'-:
Treinwerkman, rangeerder. - executante:
Knokploeg. 3. (sport) Ploeg; team; elftal
(voetbal); koppel. - premiere; - seconde;
Eerste -; tweede elftal. Equipee v.:1. Malle
inval, onbezonnen daad; - onderneming. 2.
Inval, „raid". Equipement m.: 1. Bemanning, wapening, uitrusting. Grand -:
Kleeren en wapenen. Petit -: Schoeisel
en ondergoed. 2. Monteering (v. toestel;
met benoodigde voorwerpen). Equiper ov.
w.: 1. Bemannen, wapenen, uitrusten, van
alles voorzien. Navire equipe : S. met zeilen
en want. 2. Kleeden. Comme vous voila
equipe! Wat zie je er uitl 3. (Een machine,
toestel) van 't noodige voorzien om voor
't werk gereed te zijn, - monteeren ; ineenzetten (geweer). s'-: Zich uitrusten, wapenen. - uitdossen, - toetakelen. Equipeur m.: Gewerenineenzetter. Equipier
m . : Ploegman ; treinwerkman . (sport)
Medespeler; .koppelgenoot.
Equipollence v. en -lent bv.nw.: Gelijkwaardig (he id ) . Equiponderance (spr .
kwi-) v.: Evenwicht. Equipotentiel (spr.
kwi-) : Van gelijk potentiaal. Equitable:
Rechtvaardig. Billijk. -ment bw.
Equitation (spr ekui-) v.: Rijkunst. Het
paardrijden. Ècole d'-: Rijschool, manege.
Equite v.: Rechtvaardig-, billijk-, redelijkheid. Equivalence v.: Gelijkwaardigheid. Equivalent by .nw . : Gelijkwaardig, van gelijke waarde. Gelijk van inhoud.
/ m.: Gelijk bedrag, -e waarde. (scheik.;
o u d) Gelijkwaardig lichaam . Correspondeerend woord. (oud) Systeme des -s chimiques : Chemische valentie. Equivaloir
onov.w.: Gelijke waarde hebben (als).
(fig.) Opwegen (tegen), evenveel beteekenen.
Equivoque bv.nw.: 1. Rime -: Rijm,
gevormd door gelijkluidende woorden met
verschillende beteekenis. 2. (fig.) Dubbelzinnig. Non -: Ondubbelzinnig, onbedrieglijk. 3. Voor tweeêrlei uitlegging vatbaar;
verdacht, onzeker. / v.: Woordspeling.
Dubbelzinnigheid. Onbeslistheid. Rester
dans l'-: Noch visch noch vleesch zijn.
Equivoquer onov .w.: Woordspelingen maken. Vers equivoque z. equivoque 1. avec: Knoeien met. / s'-: Zich verspreken.
Arable m.: Eschdoorn. -hout. - plane:
Noorsche e. champetre; Kleine eschdoorn,
Spaansche aak. - a sucre, - du Canada:
Suikerahorn.
sycomore : Pseudo-plataan.
Erablfere v.: Eschdoornbeplanting.
Eradication v.: Uitroeiing. Erallement
m. en -ller ov .w . : (Het ) oprijten , - schrammen, - ontvellen. Eraflure v.: Schram,
afschaving. Scheur.
Eraillement m.: Toestand (van 't oog),
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waarbij 't ooglid omgekruld is. Uitrafeling
(stof). Rauw-, schorheid (stem). Erailler
ov .w.: 1. Yeux erailles : 0. waarvan 't
ooglid omgekruld is. 2. Uitrafelen. Afschaven, openrijten. Peau -ee: H. die atschilfert en splijt. Voix -ee: Rauwe, schorre
st. Piano -e: Afgespeelde p. / s'-: Rafelen (zijde). Afschilferen. Schor worden.
Eraillure v.: Uitrafeling, oprijting.
Eranthe : Winterakoniet (- d'hiver).
Erasme m.: Erasmus. Erasmien : Erasmiaansch.
Crater z. derater.
Ere v.: 1. Aanvangspunt der tijdrekening. Jaartelling. 2. Tijdvak, tijd. L'nouvelle : De nieuwe tijd (vooral van
socialisme). Entrer dans une
nouvelle:
Een nieuwe toekomst te gemoet gaan.
Erebe m.: (Donkerste deel der) Onderwereld, Erebus.
Erechtee (spr erek-) m.: Erechteus
(koning van Athene).
Erect : Recht op staand. Erecteur by.
nw. en m.: Oprichtende (spier). Erectile:
Dat zich kan oprichten. Tumeur Wijnvlek . Erection v.: 1. Oprichting (monument). Instelling, stichting ; schepping
(post). Verheffing. 2. Het stijf warden.
Ereintant : Afmattend. Ereintement
m.: 1. Het afbeulen. Uitputting. 2. Het
afbreken, - „afkammen" (werk, stuk).
Ereinter ov .w . : 1. Afmaken , -beulen . -le:
Bek-af, „op"; afgespeeld (piano) . 2. Afbreken, „afkammen". / s'-: Zich afbeulen . Ereinteur by .nw . en m . : Onbarmhartig criticus, „afkammer". -end.
Eremitique: Van een kluizenaar.
Erêsi . . . z. erysi .. .
Erêthisme m.: Overprikkeldheid.
Eretrie v.: Eretria (op Eubea ). Eretrien : Uit Bewoner van Eretria.
Erg m.: Erg (eenheid van energie).
Ergastulaire m.: Cipier van een ergastule m . : (Slaven) werkhu is , ergastulum
Ergo voegw.: Dus. --glu(c): Dus hebt
ge nog niets bewezen.
Ergographe m.: Vermoeidheids- ; arbeidsmeter. Ergographique : Van de vermoeidheidsmeting.
Ergot m.: 1. Spoor (vogelpoot). Se lever
monter -, etre -, se dresser sur ses -s:

Opstuiven, trotsch dreigend optreden,
„op zijn achterste beenen gaan staan". 2.
Bijteen (b .v . varken). 3. Brand. Moederkoren (- du seigle). Dood uitsteeksel. 4.
Haakpal, haakje; stift, pen.
Ergotage m.: Haarklooverij, gedisputeer.
Met een bijteen.
Ergote: Gespoord.
Moederkoren.
Brandig. Ble
Ergoter onov .w . : Vitten , haarklooven ;
„nakaarten". l ov.w.: Van doode uitsteeksels ontdoen. Ergoterie v.: Haarklooverij. Ergoteur m.: Haarkloover;
vitterig debater.
Ergotine v. : Alcaloide uit moederkoren.
Ergotisme m.: 1. Zucht tot haarklooven. 2. Vergiftiging door moederkoren,
kriebelziekte.
Erica v . : Dopheide . Ericacees v .my . :
Heide-achtigen.
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Erie m.: Le Lac -: Het Erie-Meer.
Eriger ov .w . : Oprichten . Instellen ,
stichten, scheppen. Verheffen. - en commune: Gemeenterechten verleenen aan.
s'-: Opgericht - enz. worden. Zich opwerpen, - voordoen als.
Erigere v., -geron m.: Fijnstraal. acre: Scherpe -.
Erigne, -gine, -ne v.: (geneesk.)
Oplichter.
Erin v.: L'ile d'-, la verte -: Ierland.
Erinnye v.: Furie (der Grieken).
Eristique v.: Kunst van redetwisten.
Erminette v.: Kuipersdissel.
Ermitage m.: Kluizenaarswoning. Afgelegen plaats. - buitentje. Ermite m.:
1. Kluizenaar, hermiet. z. diable 1. 2.
Kluizenaarskreeft.
Ernest m.: Ernst. (gra p) Mededeeling
van officieuzen aard.
Emote v.: Aardkastanje.
Eroder ov .w . en -sion v.: (Het) wegvreten (door bijtmiddel), - branden. (Het)
wegspoelen (door water). Afslijping (aarde).
Uitschuring (gletscher). Weggebeten plek.
Erodion m.: (plantk.) Reigersbek.
Erosil : Wegvretend. Uitschurend. Aantastend. Travail -: Wegspoeling.
Erotique; Van de liefde. --ment: Op
erotische wijze. Erotisme m.: Erotische
drang. Erotologie v.: Studie der erotische
verschijnselen. Erotomane m.: Lijder
aan erotomanie v.: Razernij uit liefde
voortkomend.
Erpkiste m.: Voorstander der R. P.
(Representation Proportionnelle : Evenredige vertegenwoordiging).
Erpetologie v.: Kennis der kruipende
dieren.
Erranee v . : 't Omzwerven . Goat de i'-:
Zwerfdrang. Errant : Zwervend, dolend.
(godsd.) Dwalend. Chevalier -: Dolend
ridder. Le Jui/ -: De Wandelende Jood;
iem., die nooit thuis is. Etoile -e : Planeet.
Peuples -s: Nomadenvolkeren. / m.:
Zwerver. Errata (my . onv.) m . : 1. Lijst van
drukfouten. 2.z . -um.Erratique: Dwalend.
Onregelmatig, afwisselend (koorts); zich
verplaatsend (pijn). Oiseau -: Trekvogel.
Planete -: Komeet. Bloc -: Zwerfblok.
Erratum (spr. -tomm, mu. -Oa) m.: Aanwijzing van een drukfout.
Erre v.: 1. Gang. Aller grand'-, - belle
- : Veel vaart hebben ; viug zijn ; veel
geld uitgeven. 2. Sneiheid, vaart (schip).
Casser son - : Zijn gang minderen.
Courir sur son - : Zijn gang behouden.
3. Spoor (jacht). (f i g.) Suivre -, alter
sur les -s de qn : In iem. voetstappen
treden. Errements m.mv . : Gewone manier
van doen. Les anciens -: De sleur. - en
vigueur : Bestaande toestand. Errer onov.
w . : 1. (Rond)zwerven, -Bolen, -dwa len .
Laisser - sur : Laten gaan (gedachte, blik)
over. 2. (f ig. ) Dwalen. Erreur v.: 1.
Dwaling, vergissing, abuis. z. ealeul 1 en
eompte 2 (kol. 402). L'- est noire partage , - est humaine : Vergissen is menschelijk .
Etre dans l'-: 't Mis hebben. -, mon
ami : Mis, vriend. Tirer qn de l'-: Iem.
uit zijn dwaling helpen. - dans la personne :
Verwisseling van personen - de montre:
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Fout van een verkeerd loopend horloge.
Verschrijving. - de caisse : Kas-deplum:
verschil. Saul - et omission : Vergissing en
weglating voorbehouden (onderaan rekening). - lypographique: Drukfout. ludiciaire: Rechterlijke dwaling. Faire -:
Zich vergissen. 2. Dwaling (in 't geloof).
-s populaires: Volksbijge loot . 3. (o u d )
Reis. Des -5 : Omzwervingen (z. 4). 4.
Des -s : Uitspattingen, dwaasheden.
Errhin : Voor opsnuiving bestemd (middel).
Errone : Verkeerd, valsch. Doctrine -e:
Dwaalleer.
Ers m .mv . : Wikke , linzen , enz.
Erse V. : 1 zeev.) Strop. / bv .nw . : Langue -: Erzische taal (Schotsche Hooglanden ).
trubeseenee v.: Roodwording, blozing.
Erubeseent: Rood.
Arueage, -go, -gue v.: Wilde kool.
Eructation v.: Oprisping. Eructer onov.
w.: Oprispingen hebben. I ov.w.: Uitbraken (ook fig.). Erudit: (Kamer)geleerd . -e . Erudition v . : (Kamer )geleerdheid.
trugineux: Roestkleurig; kopergroen.
Eruptif bv.nw.: 1. (geneesk.) Met
uitslag gepaard gaand. 2. (aardk.) Met
vulkanische uitbarstingen gepaard ; door
v. u. gevormd. Phase -ive : Tijdperk van
werkzaamheid. Activite -ive: Vulkanische
werkzaamheid. Roches -ives: Stollingsgesteenten. Eruption v.: 1. Uitbarsting ;
doorbreking (tanden, etter). Entrer en -:
Beginnen te werken (van vulcaan). En -:
Werkend (vulkaan). 2. Uitslag.
Erynge v.: Kruisdistel.
Erysime, -mon, -mum m.: Steenraket,
erysimium. Arysipelateux: (geneesk.)
Roosachtig, met roos. Erysipele m.: Roos
(ziekte). Erytheme m.: Roode uitslag.
trythree v.: Erythrea r (in Oost-Afrika).
Mer E-: Roode Zee. Erythrine v.: 1.
(scheik.) Gekristalliseerd kobalt-arseniaat. 2. (plantk.) Koraalstruik. Erythropie v.: 't Zoo toornig worden dat 't oog
niets dan roode vlekken ziet.
Es vz.: In de. - lettres : In de letteren.
Esaie m.: Jesaja (protect).
Esaii. m.: Ezau (zoon van Izaak).
Esbigner (s' ): (p la t ) 'm Smeren .
Esbroufe v . : (p la t) Overdondering,
kale bluf, kouwe drukte. Faire de l'-:
Kouwe drukte maken. Vol a l'-: Dietstal, waarbij iem. bestolen wordt, terwijl
handlangers hem tegen 't lijf loopen of
ruzie met hem zoeken. Esbrouler ov.w.:
Overbluffen. Esbroufeur m. : Pocher.
„Geurder". Diet die met esbroule te werk
gaat . / bv .nw . : Druktemakerig .
Eseabeau m.: 1. Laag stoeltje, voetbank . 2. Laag trapje. Eseabelle z. eseabeau I. Deranger les -s a qn: tem. boel
in de war sturen. Eseabelon m.: Voetstuk.
Eseache v.: Ovaal (ge)bit.
Eseadre v.: Smaldeel, eskader. Escadrille v.: Eskader van lichtere schepen. van vliegtuigen. Eseadron m.: 1. Baiterbende. Eskadron. z. chef 2. 2. (fig.)
Schaar,, troep . Eseadronner onov .w . : Ka-
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valerieoefeningen houden. Uitzwermen (kavalerie).
Eseale v.: Schop (met voet). Eseafifinon m.: (p la t) Schoen. Sentir l'-: Zweetvoeten hebben.
Escalade v. : 1 . Bestorming met ladders.
Monter a l'- (de) : Met stormladders beklimmen. 2. Overklimming. Vol a l'-:
Diefstal met o . Esealader ov .w. : 1. Met
ladders bestormen en innemen. 2. Overklimmen (muur ) . (s o m s) Klimmen in
(boom)) . Oprijden (trottoir, auto ) . 3. (f i g.)
Opklimmen tot. Esealadeur m. : Bestormer ; beklimmer.. (soort ) Trap .
Eseale v . : 1. Losplaats. Faire - a:
Aandoen. 2. Handelsplaats (vooral Levant ).
3. Aanlegplaats. Het aanleggen. Landingsplants (vliegtuig). Tusschenlanding. Sans
-: Zonder tusschenlanding; non-stop
(vlucht ).
Esealier m.: 1. Trap . - de service :
Grand -:- voor de-vor'tdiensp l.
lieden van den huize en de gasten; eeretrap . - derobe: Verborgen -.- circulaire,
- tournant, - en (co)limagon, - en escargot,
- a vis : Wenteltrap . - de moulin, - de
meunier : Steile trap met een touw . - de
.secours: Nood-, brandtrap. z . esprit 11.2.

Scheepstrap . Overloop boven spoorrails . 3.
Tonmolen (water trapsgewijze naar boven
brengen).
Esealin m. : (oud ) Schelling.
Escalope v. : Lapje vleesch ; kalfsoester;
mootje visch . Splitboon.
Escamotable : Verschuifbaar; opklapbaar (bed)). Eseamotage m.: Het wegmoffelen . - behendig ontfutselen. - wisselen
(photoplaat) ; wisselinrichting. Eseamote
v. : Goochelvoorwerp. Eseamoter ov .w . :
Wegmoffelen. Ontfutselen. Wisselen (photoplaat). (fig.) Niet maken, - leeren.
Weglaten, inslikken (woord ) . Ongemerkt
afleggen (kilometers ). (beurs ) Laten passeeren (dividend ). - un emploi a qn : Een
betrekking voor iem. news wegkapen. / s'-:
'm Smeren. Eseamoteur m.: Behendige
dief, zakkenroller. Goochelaar.. Eseampativos (spr . -an- , -oss) m .mv . : (fa m . )
Heimelijke afwezigheid . Faire -: Er even
van tusschen gaan. Eseampette v.:
Prendre de la poudre d'-: Het hazenpad
kiezen. Escapade v.: Slippertje; buitensporige streek.
Escape V. : Zuilschacht.
Esearbille v.: Sintel. Stofje uit locomotief. . Esearbiller ov.w.: Van sintels
ontdoen. Esearbilleur m.: Sintelopruimer.
Esearbot m.: 1. Mestkever. - de la
farine: Meelkever. - dore: Goudkever. 2.
(y olk) Meikever. 3. (bij La Fontaine)
Vliegend hert.
Esearboucle v. : Karbonkel.
Esearcelle v.: Geldtasch, buidel. (fig. )
Fouiller a l'-: Zich gereedmaken te betalen .
Escargot m. : Huisjesslak, alikruik . Wenteltrap (z. esealier 1). Schroef van Archimedes. - chagrine: Segrijnslak . Eseargotage m. : Verdelging der slakken. Escargoter ov .w . : De slakken verdelgen ult.
Escargotiere v. : Slakkenkweekerij .
Esearmouche v. : Schermutseling. Es earmoucher onov .w . : Schermutselen. /

756

s'- : Elk. bestrijden. Esearmoucheur m.:
Schermutselaar.
Escarole v. : Andiivie.
Esearpe v . : Buitengrachtglooiing, escarp. Muurschuinte. / m.: (plat) Dief,
die niet voor een moord terugdeinst. Esearpe : Steil. Esearpement m.: Steile
kant. - helling. (aardk.) Klif. Escarper
ov .w . : Steil afsnijden. / s'-:- worden.
Esearpin m.: 1. Dansschoen, verlakte -.
(gra p) - de Limoges : Klomp. 2. Folterschoen.
Esearpolette v.: Schommel . (f a m . )
Voordengekhouderij .
Esearre v.: 1. z. eschare. 2. Winkelhaak. Esearri . . ., -o . . . z . esehar .. .
Eseart m.: Uitloop (krijgertje spelen).
Eseaut m.: Schelde.
Escavecade v.: Ruk aan den toom.
Esehare (spr . eska-) v.: Korst, roof (op
weefsel). Bres. Eseharifieation v. en -fier
(spr. eska-) ov .w. : (Het) vormen van een
roof . Eseharotique (spr . eska-) bv.nw. en
m.: Licht bijtend (middel).
Esehatologie (spr. eska-) v . : (godsd. )
Leer der laatste dingen (die komen zullen
na dood of eind der wereld ). (fa m.) Toekomstmuziek . Esehatologique (spr . eska-):
Van de leer der laatste dingen.
Eseher ov .w . : Van aas voorzien.
Escholtzie v.: (plantk.) Slaapmutsje.
Esehyle (spr . echile) m. : JEschylus
(Grieksch dichter ).
Escient m. : A ton -, mon -: Met uw -,
mijn medeweten, willens en wetens. A bon
-: Welbewust; met opzet; in alien ernst.
Eseionner ov.w.: Van knoppen ontdoen.
Eselaffer (s') : 't Uitproesten.
Eselandre m.: Schandaal. Faire un
-a
qn: Iem. in 't openbaar een standje maken .
Eselavage m.: 1. Slavernij, knechtschap . 2. Onderworpen-, afhankelijkheid.
3. Juk, dwang. 4. Snoer. Esclavagisme
m. : Systeem der slavernijvoorstanders.
Eselavagiste m. en b y .nw.: Voorstander
der slavernij . Fourmi -: Mier met slavinnen. Eselave m. en v.: Slaaf. Slavin. I
bv .nw . : Slaafsch . Afhankelijk , onderworpen.
Eselavon m . : Sioveen . f bv .nw . : Slovenisch. Eselavonie v.: Sloveniö.
Eselot m.: Holsblok, klomp.
Escobar m.: (f ig. ) Sluwerd, jezulet.
(f i g . ) Slimme kerel. Eseobarder onov .w .
en -erie v.: (Het) op Jezuletische wijze
bedriegen, Jezuietenstreek.
Eseof (f )ier ov .w . : (p la t ) Mol len .
Eseogriffe m. : 1. Slungel . 2. (f ig . )
Grijpvogel, gapper.
Eseomptable (spr . eskon-t-): Verdisconteerbaar. Eseompte (spr . eskon-t-) m.:
1. Disconto, korting wegens betaling veOr
den vervaldag. Taux de l'-: Discontovoet.
Faire l'-: Verdisconteeren. 2. Korting (voor
contante betaling). 3. (handel) Recht om
op termijn gekochte goederen vbbr den
vervaldag te eischen. Eseompte (spr . eskon-te) m.: Eseompter (spr . eskon-te)
ov.w.: 1. In disconto nemen, onder zekere
korting vooruitbetalen. Faire -: In disconto nemen, verdisconteeren . 2. (fig. )
Vooruit voordeel trekken van, - ten nutte
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maken. Te veel rekenen op, vooruitloopen
op. - un heritage: 't Geld uitgeven, dat
men nog erven moet. - sa feunesse: Zijn
j . verdoen. 3. (handel) (Vervroegde) levering vragen van. 4. (nieuw ) Te gemoet
zien. / s'-: Verdisconteerd worden. Escompteur (spr. eskon-t-) m. : Discontogever . / bv.nw.: Discontogevend.
Eseope v .: Waterschepper. Zwabber.
Schepbord. Eseoper ov .w. : Uithoozen.
Escopette v.: Haakbus. Wijdmondig
vuurroer. Escopetterie v.: Geweervuur
uit haakbussen.
Eseor z . escart.
Escorte v.: Geleide. Konvooi (schepen).
(fig.) Gevolg. Faire -, servir d'- a qn:
Iem. begeleiden. Sous l'- de : Begeleid
door. - d'honneur: Eerewacht. Eseorter
ov .w . : Begeleiden . (f ig . ) Vergezellen .
Escorteur m . : (z e ev . ) Begeleidings-, escortesschip .
' Eseot m . : Rouwstof.. (z e ev . ) Schoot .
Eseouade v.: 1. Afdeeling eener compagnie, rot. 2. Troepje. Ploeg (werklui).
Afdeeling (agenten).
Escourgee v.: (oud) Schorpioen (soort
geesel).
Eseourgeon m. : Zesrij ige wintergerst.
Escousse v. : Aanloop.
Eserime v . : Schermkunst. Het schermen . - de la conversation : Geredetwist.
Faire de l'- = Eserimer onov .w. : Schermen . Redetwisten. s'- contre : Strijden
tegen. s'- de: Zich weren met. - des
pieds et des mains : Erg zijn best doen, zich
uitsloven. 5 9- de: Zich oefenen in de behandeling van, zich uitsloven om. Escrimeur m.: Schermer.
Kscroc (spr. eskro) m.: Gauwdief, opLicht er . Escroquer ov .w . : 1. Aftroggelen
(iets). - un diner: Tafelschuimen. 2.
Oplichten (iem.). Eseroquerie v. : Schelmerij, zwendelarij . Bedrieglijke diefstal.
Eseroquem- m. : Gauwdief, oplichter.
Eseulape m . : 1. De god der geneeskunde,
Asculapius. 2. (f a m. ) Dokter.
Esdras (spr. ezdrass) m.: Ezra (profeet).
Esgourde v.: (plat) Oor.
Esherbage m. en -er (spr. ezer-) ov.
w. : (Het) van onkruid ontdoen.
Esope m. : 1. Asopus (fabeldichter).
2. (f a m . ) Bultenaar.. Esopique : Asopisch .
Csoterique: Dat alleen aan ingewijden
onderwezen wordt. Esoterisme m.: Leer
-, werk alleen voor ingewijden bestemd en
begrijpelijk.
&ouch . . . z. essouch .. .
Espace m . : 1 . Ruimte , afstand . (m u 2 . )
- tusschen de notenlijnen . 2. (w ij s b . )
Het ruim, de onmetelijke ruimte. Regarder
dans l'-: Staren. Eire dans les -s : In
hoogere sferen zweven. Geometrie dans l'-:
Stereometrie. Voir dans l'-: Stereometrie
kunnen leeren. 3. Tijdruimte, tijd. / v.:
Spatie (drukkers). Espace: Uit elk. staand.
Met groote tusschenruimten elk. opvolgend.
- de (chenes): Met (eiken) ertusschen.
Espaeement m.: Het plaatsen met tusschenruimten ; spatieering. Tusschenruimte.
Espacer ov .w . : Door een tusschenruimte
scheiden. (drukk.) Door spaties scheiden ;
met s . opvullen, spatieeren. - ses visites:
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Zijn bezoeken door lange tusschenruimten
schaarsch doen worden. / s'-: Zich verspreiden . Afdwalen (- en digressions).
Schaarscher warden (z. ov .w . ). s 9- sur:
Lang uitweiden over.
Espadage m. : Het zwingelen. Espade
v.: Zwingelhout. Espader ov .w . : Zwingelen. Espadeur m.: Zwingelaar. Espadon m. : Tweesnijdend slagzwaard. Schermsabel . Het sabelschermen. Zwaardvisch.
Espadonner onov .w. : Sabel schermen.
Espadrille v.: Ruw linnen schoen met,
zool van gevlochten sparto-gras. Gymnastiekpantoffel.
Espagne v . : Spanje. z. bitir 1. Espagnol: Spaansch. / m. : Spanjaard. 't
Spaansch. (vo lk ) Luis. Espagnolerie v.:
Spaansch tafereeistie. Espagnolette v . :
Spanjolet, draairoede. Fijn laken. Espagnolisant m. : Specialiteit voor 't Spaansch.
Espagnoliser ov .w .: Spaansch doen worden .
Espalet m.: Rust van den haan (geweer ).
Espalier m. : Muur met leiboomen. Leiboom .
Espalme m. : Scheepssmeersel, blackvarnish. Espalmer ov .w . : Met black-varnish insmeren. Hoggen.
Espar (t) z. epar..
Espareet m., -te v. : Esparcette, hanekammetje (klaver ) .
Espargoule v . : Muurkruid. Espargoute v.: Spurrie.
Espatule v . : Zwaardlelie.
Espace v.: 1. Soort, aard, slag. De
toute -: Allerlei. (wisk.) De meme -:
Gelijksoortig. (meetk.) Courbe donnee
d'-: Kromme, waarvan de aard bekend is.
2. Mensch van geringen stand of geboorte.
Une pauvre - (d'homme): Een arme drommel. La belle -! 't Is me een volkje, - zootje!
- de . . .: Gemeene . . ., stomme . . ., .. .
die je bent. 3. (geneesk.) Geneeskrachtig
kruid. (f ig. ) Confondre -, brouiller les -s:
De zaken in de war sturen. 4. (handel )
Baar geld. En -s (sonnantes) : In klinkende
munt, in geld. 5. (recht ) Geval. Dans -, en
l'-: In 't onderhavige geval, hier.. Decision
d'-: Speciale beslissing. Proceder par
-s: leder geval afzonderlijk beoordeelen.
6. (wijsb. en nat. hist.) Soort. L'-humaine: 't Menschelijk geslacht. Propagation de l'-: Voortplanting van 't menschelijk geslacht. 7. (wijsb.) Voorstelling.
8. (go dsd . ) Gedaante (van brood en wijn
bij 't Avondmaal). Communier sous les
deux -s : Het Avondmaal in beide gedaanten
nuttigen. (f ig. ) Sous les -s de : In de gedaante van.
Espedita m. : Lid der vereeniging tot
dierenbescherming (S. P. D. A. = Societe
protectrice des animaux.

Esperance v.: Hoop. Verwachtingen.
Il est hors d'-, - sans -: De dokter heeft
hem opgegeven. Cette jeune title a des -s:
Zij heeft nog wat te wachten. Donner des
-s : Wat beloven. Elle est sur le chemin des
-s : Zij verwacht een baby. - mathematique : Wiskundige verwachting, kans. Es-

perantiste: (Beoefenaar ) van het esperanto . Esperer ov .w. : Hopen (op ), - iem.
komst. - qch de qn : lets van iem. verwachten . - en : Zijn hoop vestigen op. -ez-moi:
Reken op me.
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Espiêgle: Oolijk, guitig. schalksch.
m.: Schalk, guit, snaak. Espiéglerie v.:
Oolijk-, schalkschheid. Snakerij, poets.
Espingole v.: Geweer met verwijden
mond, donderbus.
Espion m . , --ne v . : Sp ion , verspieder..
Verspiedster. Geheim agent. Espionnage
m.: Bespieding. Verspiedingsdienst. Espionner ov.w.: Bespieden. / onov.w.: Als
spion dienen, spionneeren. / s'-: Elk. beloeren.
Esplanade v.: 1. Vlakte tusschen de
wallen en de huizen der stall. 2. Vestingkring, -rayon. 3. Bedding eener batterij.
4. Voorplaats, -plein.
Espoir m.: 1. Hoop. Verwachting. Mettre son -, - ses -s dans: Zijn hoop vestigen op. 2. Veelbelovend jongere.
Espolette v.: Slagpijpje. Granaatlont.
Esponton m.: Halve piek. Spilvormig
ondereinde.
Esprit m.: 1. Geest (inblazing). Rendre
l'-: Den geest geven. (taa lk.) - rude:
Scherpe aanblazing, spiritus asper. doux: Zachte a., sp. lenis. 2. Geest (goddelijke ingeving). L'- du Seigneur : De
geest Gods. Le Saint-E- : De Heilige Geest.
3. (Levens)geest (levensprincipe). Hart,
ziel. Perdre ses -s ; reprendre ses -s:
In zwijm gevallen ; weer bijkomen. -s
vitaux, - animaux : Levensgeesten. 4. Geest
(door distillatie ontstaan ). - fugitif: Kwik.
- de bois : Houtgeest. - recteur : Geest van
weiriekende planten. - alcalin : Ammoniakgas. Les -s: Alcoholische dranken,
spiritualien. - de sel; - de vitriol: Verdund
zoutzuur; - zwavelzuur. - de y in : Brandspiritus. 5. Geest (tegenover lichaam).
6. Geest (wezen zonder lichaam). Spook.
Les -s de lumiere, - celestes: De engelen.
Les -s des tenebres, - immondes, - impurs,
- de l'abime: De duivelen. Le malin -: De
duivel, Satan. Chasser des -s: Duivels
bannen. Il y a des -s dans Bette maison,
il y revient des -s: Het spookt hier. z.
familier 1. -- frappeur: Klopgeest. 7.

Geest (bron van besluiten, gevoelens).
Se mettre qch dans l'-: Zich jets in 't hoofd
halen. Se Bien mettre dans l'- de qn: Een
wit voetje bij iem. krijgen. Gagner l'- de
qn: Zich van iem. wil meester maken.
- d'initiative: Ondernemingsgeest. - d'invention: Vindingrijkheid. z. jeu 2. 8. Geest,
ziel, karakter. Calmer les -s : De gemoederen bedaren. Petit -: Kleingeestig
mensch; kleingeestigheid. 9. Geest, verstand. Il a eu le bon - de : Hij is zoo verstandig geweest om. Avoir l'- a : Opletten
bij. Perdre l'-: 't V. verliezen. Avoir l'juste: Gezond verstand hebben. Avoir l'bien fait : Een helderen kop hebben. OU
avait-il l'- en faisant cela ? Hoe kwam hij
er toe zoo jets te doen? 10. Geest, denkend
wezen. z. beau 1. Un - fort: Iem. die
ongeloovigheid als een bewijs van verstand
beschouwt, vrijgeest, vrijdenker. - faible:
Zwakhoofd .11. Geest, geestigheid . Homme -,
gens d'- : Geestige m. Trait d'- : Geestige
zet. Avoir de 1'-: Geestig zijn. Avoir l'-de l'escalier : Te laat komen met zijn geestigheid. Faire de V-, courir apres 1'-:
Geestig willen zijn. z. bout 1 en bureau 3.
Faire - de tout: Alles bespotten. 12. Geest,
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neiging, aanleg. Handelwijze. Gedachten
en gevoelens, zucht. - de revolte : Geest van
verzet. - de detail: Zin voor kleinigheden.
Quitter sa patrie sans - de relour: Z. v. v.
zonder 't voornemen te hebben er ooit weer
terug te komen. - de retour : Heimwee. public : Openbare meening. - du siecle:
Tijdgeest. z. corps 8 en elocher (m. 2).
Il a l'- de son elat; - de son age: Hij heeft
de gedachten en gevoelens die bij zijn vak -;
zip leeftijd passen. 13. Geest -, verstand
om jets te doen, aanleg.- des affaires , - du
commerce : Aanleg om handelsman te worden. 14. Geest (van werk, schrijver). L'vivifie: De geest maakt levend. 15. Bloemlezing uit de gedachten van een schrijver.
L'- de Bourdaloue. Esprit-de-vin m.:
Wijngeest, voorloop, spiritus.
Esquieher ov.w. en s'-: Zijn laagste
kaart uitspelen. (fig.) Zijn meening verbergen.
Esquif (spr. -kir ) m. : Licht bootje.
Hulkje (frele -).
Esquille v.: Beensplinter. Houtspaander.
Esquilleux: Splinterig, met splinters.
Esquimau m., -de v.: Eskimo, -sche.
Esquinaneie v.: Keel-. Amandelontsteking.
Esquine v.: 1. Lenden (paard). 2. z.
squine.
Esquintement m. : Toestand van afbeuling . Esquinter ov .w . : (p la t ) 1.
Vermoorden. Afrossen. 2. Afbeulen. I
59-- (le temperament): Zich afbeulen.
Esquisse v.: Schets. Ruw ontwerp. -s
historiques : H istorische schetsen. Esquisser
ov .w . : Schetsen. Ontwerpen. Even . . . un sourire : Even glimlachen (z . kbaucher).
Esquive v.: Klei-, zijgkoek.
Esquiver ov .w. : Handig ontwijken,
omzeilen. / s'-: Zich nit de voeten maken.
Essablage m. en -er ov.w.: (Het) ontdoen van zand.
Essai m. : 1 . (v e e 1 m y .) Proef (neming ) ,
beproeving. Het proefstoomen, -vaart. Faire
1'- de: (Be)proeven, de proef nemen met.
- au choc: Schokproef. z. coup 7 (kol.
463). (Prendre) a l'-: Op de proef (nemen). Station d'-s: Landbouwproefstation.
Mariage a l'-: Proefhuwelijk. Vol d'-:
Proefvlucht. Flacon d'-: Proeffleschje.
(fig.) A l'-: Op zicht, op keur (boek).
2. Het proeven (spijs, drank). 3. (scheik.)
Metaalproef, essai. - des matieres d'or;
- d'argent: Goud-; zilverkeuring. (f i g.)
Mettre a t'- : Op de proef stellen. 4.
Letterkundige verhandeling, essay. Tijdschrift- , krantenartikel . 5. (sport) 't Brengen van den voetbal achter de doellijn.
Proefschop, (Eng.) try.
Essaim (spr. essin) m.: 1. Bijenzwerm.
Temps des -s : Zwermtijd. - secondaire:
Nazwerm. 2. Zwerm, drom. - stellaire:
Sterrenzwerm. - meteorique: Meteorenzwerm. Essaimage en -ement m.: Het
zwermen . Zwermtijd . Essaimer onov .w . :
Zwermen, uitvliegen. (fig.) Zich elders
vestigen. / ov.w.: Verbreiden. Over de
wereld uitzenden.
Essangeage en -ger z. &hanger 4.
Essanvage m. en -er ov.w.: (Het) vernietigen van de wilde mosterd in. Essanveuse v. : Toestel om wilde mosterd en

761

Essarder-Estant

onkruid uit te roeien. Essarder ov.w.:
(z e e v . ) Schoonzwabberen . Essart m . :
Van boomen en struiken gezuiverde grond.
Essartage, -ement m. en -er ov .w.:
(Het) zuiveren van struiken (boschgrond).
Essayer ov .w . : Uitscheppen
Essayage m.: Het beproeven, (aan)passen. Salon d'-: Paskamer. 2. Keuring
(bij den waarborg). Frais d'-: Keurloon.
Essayer ov .w . : (z . essai) Beproeven ,
probeeren , (aan )passen, toetsen , keuren,
proeven, op de proef stellen; keuren (bij
den waarborg). - de qch : lets probeeren.
- de promesses pour : Zijn toevlucht nemen
tot heloften om. / onov.w.: - de: Beproeven, trachten. I (soms met a of
dans): Zijn krachten beproeven, aanpakken .
Zich inspelen (op instrument). Essayerie v.: Keurlokaal. Essayeur m.: Keurder
(edele metalen), essayeur. Coupeur, die de
kleeren past. Toestel voor onderzoek. Onderzoeker. Essayeuse v.: Coupeuse, die
de kleeren past. Modemaakster, die de
kleeren zelf aanpast om te doen zien, hoe
ze zitten, „levend model". Essayisme
m.: 't Schrijven van essays. Essayiste
m.: Schrijver van verhandelingen of essays.
Esse v.: 1. S-vormig stuk ijzer. Luns.
Balanshaakje. Haak om steenen op te
hijschen . 2. (m u z ) S-vormige k lankopening.
Essen m.: (plantk.) Seseli.
Essence v.: 1. (wijsb. en godsd.)
Het wezen, de wezenheid, de natuur. 2.
Het wezen, innerlijke. Par -: Uiteraard.
(recht) En -: In natura, zelf. 3. Houtsoort. Un bois d'- de chene : Een eikenwoud. 4. Aftreksel, geest, (welriekende)
olie. Gezuiverde petroleum (- minerale).
5. Benzine. 6. Krachtig extract (vleesch).
Essenien: Essenisch. Essenier (lid eener
Joodsche secte). Essenisme m.: Leer der
Essenièrs.
Essentiel (spr. -siel): 1. Wat tot het
wezen behoort. 2. Wezenlijk, noodzakelijk,
onontbeerlijk = voor). (geneesk.)
Maladie -le : Eigenlijke z. SymptOmes -s :
Kenmerkende kenteekenen . 3. Voornaamste .
II est - de : Het is van belang. 4. Die de
beste bestanddeelen der stof bevat. Huile
-le : Essence. I m.: 't Voornaamste. Essentiellement (spr. -siel-): Wezenlijk.
volstrekt. Bijzonder, in hooge mate.
Esseret m.: Avegaar (boor), langgatboot. Essette z. aissette.
Esseulê: Eenzaam. Esseulement m. :
Verlaten-, eenzaamheid. Esseuler ov.w.:
Aileen laten. I s'-: Ter zijde blijven.
Essieu m . : (Wagen )as .
arriere : Achteras. - avant: Vooras.
Essor m.: 1. Opstijging, vlucht (vogel).
Prendre (z. 2): Uitvliegen. 2. (f ig.)
Vlucht, vrije ontwikkeling. Donner 1'a : De vrije vlucht laten aan. Prendre
Ten hemel stijgen (ziel); zich vrijmaken; verheffen; de vleugels uitslaan. En plein
-: In voile ontplooiing. 3. (f ig.) d'un
liere: Uitgave v. e. b. 4. Hoogste inspanning. Essorage m.. en -er ov.w.: (Het)
aan de lucht blootstellen (om te drogen).
Wringen (linnen). (scheik.)(Het)afzuigen.
Machine a -er = Essoreuse v.: Centrifugaal-droogmachine; wringmachine.
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Essorillade, -ement m. en -ler ov.w.
(Het) afsnijden der ooren. (tam.) - qn:
Iem. haven te kort snijden. Essouchage,
-ement m. en - (et )er ov .w . : (Het ) u ithalen der boomstronken. Essoufflement
m . : Ademloosheid . Essouffler ov .w . : Buiten adem brengen. / s'- : - geraken. Essouffie: Buiten adem.
Essui m.: Droogplaats. Essuie-glaee
(my . ---s) m.: Ruitenwisscher. Essuielorgnon (me. - -s) m.: Brilleglazenveger . Essuie-main (me. -s) m.:
Keuken-, grove handdoek. (so ms)
ms ) Handdoekenrekje. Essuie-meubles (me. one.)
m.: Stofdoek. Essuie-plumes (my . one.)
m. Inktlapje. Essuie-rasoir (mu. - -s)
m.: Caoutchouc scheermeswisscher. Essuyage m.: Het afvegen. Essuyer ov.w.: 1.
Afdrogen, -wisschen. - la terre : De aarde
doen drogen. - les larmes de qn : Iem.
tranen drogen, iem. troosten. (fig.) - les
plettres, - les murs: Voor 't eerst een nieuw
huis bewonen. 2. Afvegen, schoonmaken.
3. (fig.) Uit-, doorstaan, verdragen (onaangenaams ) ; ondervinden, krijgen (ongeluk, weigering) ; lijden (verlies) ; verdragen (luim); te hooren krijgen (verwijt);
verkroppen (beleediging) ; de voile laag
krijgen van. - le premier feu : Den vuurdoop ondergaan ; (fig.) de eerste uitbarsting van toorn ontevredenheid moeten
doorstaan. Essuyeur m.: Afveger. - de
plcitres, - de murs : Eerste bewoner van 'n
nieuw huis.
Estadou m.: Tandzaag.
Est (spr . este) m.: Oosten. Oostelijk.
Ooster-.
Estacade v.: Paalwerk (haven) ; staketsel . Heiwerk (voor brug).
Estafette v.: Renbode. Estafier m.:
Gewapende voetknecht. Huurmoordenaar.
Estafilade v. : (o u d ) Snede (vooral gelaat ).
Estafilader ov .w . : (fa m . ) Japen .
Est-Afriteain m.: Oost-Afrika.
Estagnon m.: (Vertind) koperen bus.
Estame v.: Breiwol, sajet. Estamet
m., -te v.: Stametgoed.
Estaminet m.: Herberg (waar men.
rookt). Rookkamer. Pilier d'-: Kroeglooper.. Langage d'-: Kroegentaal.
Estampage m.: (Af)stempeling, afdruk.
't Gaten maken in (hoefijzer). 't Bedrukken. Afzetterij. Bedrog. Estampe v.: 1.
Doorstag, stift, holle stempel. 2. (Gegraveerde ) prent, gravure. 3. Stempel. authentique: Met ingebrande kurk (wijnflesch ) . Estamper ov .w : 1. Stempelen ,
afdrukken. Gaten drukken in ; fronsen.
Met een stempel branden (slaaf) ; een
stempel branden in (kist, kurk). Fen afgietsel maken van. Uitpersen in blik.
-ducir:
Figuren op leer drukken. 2. (yolk)
Aftroggelen. Afzetten. Bedriegen. Estamperehe v.: Steigerpaal. Estampeur m.,
-euse: Stempelaar. -machine. Estampillage m.: Afstempeling. Estampille
V. : Stempel, -afdruk, ijk. (f ig . ) Kenmerk ,
teeken . Estampiller ov .w . : Afstempelen .
Estampilleuse v.: Stempelmachine. Estampoir m.: Stempelijzer. Estampure v.:
Nagelgat (hoer).
Est-Anglie v.: Oost-Anglia.
Estant : Op een plants blijvend. En
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-: Overeind blijvend , gespaard gebleven .
Estelle V. : Stella.
Estarie v . : Ligdagen.
Ester onov .w . : Verschijnen (in rechten).
Estere v.: Goedkoop matwerk.
Esterlin z . sterling.
Esteuble v.: Steppe!.
Esteuf m.: Kaatsbal.
Esteve v.: Ploegdissel.
Esthete m.: Dol aanbidder -, zoeker van
fijne genietingen . Esthetieien m.: Schoenheidskenner. . Estheticisme m.: Leer die
alles tot schoonheidssensaties beperkt . Esthetisme m. : Overdreven schoonheidszin .
Esthetique v . : Wetenschap der schoonheidsgewaarwordingen , aesthetica . I bv..
nw . : Smaakvol, schoon . Tot de schoonheidsleer behoorend .
Esthonie v . : Esthland, Eestie. Esthonien : Esthlander. -sch.
Estimable : Achtens-, prijzens-, lofwaardig. Estimateur m.: Schatter. Estimatif : Den prijs schattend. z. devis 1. I
m . : Raming. Estimation v.: Schatting,
waardebepaling; begrooting. Faire l'de: Schatten. Estime v.: 1. (Hoog)achting.
Avoir qn en grande -: Iem. zeer hoogschatten. 2. Goede naam. Perdu d'-: Van
verdachte reputatie. 3. Schatting. (z eev.)
Gegist bestek. Naviguer a l'-: Op gegist
bestek varen. (f ig.) A 1'-: Op 't oog gemeten. Estimer ov.w.: 1. Schatten, ramen,
waardeeren . (z e ev . ) ( 't Bestek ) gissen . 2 .
Meenen, oordeelen. 3. (Hoog)achten. trop peu, - trop bas : Onderschatten.
s'-: 1. Zich schatten. - (a) son prix:
Zijn eigen waarde goed kennen. - trop:
Een te hoogen dunk van zich zelven hebben.
2. Zich rekenen. - wanen.
Estivage m.: 1. In de bergen doorgebrachte zomertijd (vee). Het overbrengen
naar de b. 2. (zeev.) Het vaststouwen der
lading. Estival : Zomersch. Estivant m.:
Zomergast. Estivation v. : Zomerslaap.
Blad-, bloemplooiing. Estive v.: Vaste
stouwing . Estiver (z . -age ) ov .w . : 1.
Naar de zomerweiden brengen. 2. Vast
stouwen. Estivo- : Zomer-.
Estoe (spr. -ok) m.: 1. Boomtronk. z.
blanc (bv.nw. 5). 2. Stootdegen. Frapper
d'-: Steken. Frapper d'- et de taille:
Houwen en steken; (f ig. ) er op slaan als
malle Jan onder de hoenders. Parler d'et de taille: Doorslaan. 3. Geslacht, afkomst. 4. Houten pottenbakkerskling.
Estoeade v.: Degenstoot. Lange stootdegen. Estocader onov .w. : (o u d) Degenstooten toebrengen, schermen. Bedelen.
Estomae (spr. -ma) m.: 1. Maag. Sentir
son - dans les talons : Rammelen van honger. (fam.) Cela reste sur l'-: Dat is niet
te verteren. 2. Maagstreek, -holte (z.
ereux 1 ) . Borst. Cela vous donne -, on
recoil un coup dans 1'-: Daar sta je paf van.
3. (f ig.) Il a de l'-: Hij is brutaal, - heeft
durf; hij kan tegen een stootje; hij kan 't
uitzingen. IVIanquer d'-: Geen lef hebben.
Estomaquer ov .w . : (f a m . ) Doen stikken
van verontwaardiging. J'en suis estoma(ue: Ik ben er van overdonderd. I s 9- : Zich
boos maken. - buiten adem schreeuwen.
Estompage en -ement m.: 't (Uit )doezelen. 't Doen vervagen. 't Wegwerken.
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Estompe v.: Doezelaar. Gedoezelde teekening. Estomper ov .w . : (U it )d oezelen .
(f ig . ) De omtrekken vervagen van. Wegwerken (rimpels ) . / s'-: Verflauwen, wegdoezelen .
Estoquer ov .w . : (o u d) Een degenstoot
toebrengen aan .
Estourbir ov .w. : (p la t ) Dooden , mollen .
Estrade v . : 1 . (o u d ) Weg . z . batteur 3
en battre 9 . Faire l'- : Op verkenning
uitgaan. 2. Verhevenheid, podium.
Estragon m.: Dragon (plant).
Estrain m.: Zijden inslagdraad.
Estramacon m.: Tweesnijdend zwaard.
Degenhouw . Estramavnmer ov .w . : Een
degenhouw toebrengen aan.
Estran (d ) m.: Vlak strand.
Estrapade v.: 1. Wipgalg. -straf. 2.
Sprang (om ruiter of te werpen). 3. Veeropw inder . Estrapader ov .w . : Wippen
(aan galg).
Estremadure v.: Estramadura.
Estrope v . : (z e e v . ) Strop . Estroper ov .
w . : (z e e v . ) Stroppen .
Estropiat m.: Verminkte. - soldaat, die
bedelen moet. Estropier ov.w.: Verminken . Verlammen. (fig. ) Verminken, schenden. Slecht vertalen, - nadoen (schrijver).
Radbraken (taal).
Estuaire m.: 1. Inham, haff. 2. Wijde
riviermond.
Estudiantin : (in samenst.) Studenten-.
Esturg eon m.: Steur.
Esule v.: Heksenmelk (plant).
Et voegw.: En. Evenals. Wat. - dire
que . . .: Wat! Te moeten zeggen, dat .. .
Etablage m.: Stalgeld. Etable v.: 1.
(Yee )stal. z . ieurie 1 . 2. z . &rave. Stabler
ov.w.: Stallen.
Etabli m.: Werktafel. Werk-. Schaafbank . Etablir ov .w. : 1 . Vastmaken, bevestigen ; leggen (grondslagen ) . (f a m . ) Maken
(meubel). 2. Vestigen, in-, oprichten,
stichten ; opslaan (kamp) ; plaatsen (wacht),
aanbrengen (verbinding). 3. Een woonplaats aanwijzen aan ( yolk). 4. (fig.) Vestigen, staven; vaststellen (waarheid, felt).
Maken, vestigen (record). Reputation bien
etablie: Goed gevestigde naam. Il est etabli
que: Het staat vast dat. - son droit: Zijn
recht staven. Opinion etablie: Gevestigde
meening. - un titre au nom de qn : Een
effect op iem. naam stellen. 5. (f ig . ) Instellen, invoeren, aanstellen tot. Vaststellen . Le gouvernement etabli : De bestaande
regeering. 6. (fig.) Opmaken (rekening,
raming, akte). In elkaar zetten (boek,
hoofdstuk). - sur papier timbre : Op gezegeld papier opstellen. 7. (fig.) Onder dak
brengen, een betrekking -; een man verschaffen. / s'-: Gevestigd -, gelegd worden. Zich vestigen, - neerzetten. Aangenomen -, ingevoerd worden. Op zijn gemak
gaan zitten. Vasten voet krijgen. Zich laten
gelden. Zich plaatsen (troepen). Een zaak
openen, zich vestigen. Een huishouden
opzetten ; trouwen. Tot stand komen.
-enfug:
Zich als rechter opwerpen.
Etablissement m.: 1. Vestiging, oprichting, stichting, aanleg. Verblijf. Opstelling (troep). 't Maken. 2. Invoering,
instelling. Vaststelling (v. e. felt b. v.).
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- d'un port: Getijtafel van een haven.
3. Verzorging; 't verschaffen van een bestaan, - een echtgenoot, - levensonderhoud,
- „'n positie". Huwelijk. Vestiging (in.
zaken). Frais de premier -: Oprichtingskosten. Capital d'-: Stamkapitaal. 4.
Opmaking. In elk. zetting (boek) . 5. Inrichting, instelling. - de bains : Badinrichting.- de credit : Kredietinstelling. -s
dangereux, insalubres ou incommodes : Inrichtingen vallende onder de Hinderwet.
6. Nederzetting (in den vreemde),
Stage m.: 1. Verdieping. Le premier -, le
second -: De eerste -; tweede verdieping
boven den entre-sol. Garcon d'-: Etagekellner. Maison sans -: Eónverdiepingwoning. 2. Rij. (aardk.) Tijdlaag. Menton
a double -, (triple) -: (Dubbele) onderkin.
Par -s : Laagsgewijze. 3. Trap, staat,
stand. De bas -: Van minder allooi; laag
bij den grondsch. Etagement m.: Stapel.
(f ig. ) Trapsgewijze opvolging. Mager
ov .w. : Trapsgewijs plaatsen. Coiffure -6e:
Hoog kapsel. I s'-: Trapsgewijze oploopen. Etagere v.: Rekje. Etagêre-biblitothêque (mu . -s--s) v.: Boekenrek.
Etai m.: 1. Stag. Voiles d'-: Stagzeilen.
2. Stut, schoor. 3. Dam (in kettingschalm).
Etaim (spr. etin) m.: Kamwol.
Etain m.: Tin. Po tier d'- : Tinnegieter.
Feuilles d'-: Bladtin. - de glace: Bismuth. Des -s: Tinnen siervoorwerpen.
Papier d'- : Stanniol. Etainier m.:
Maker van tinnen siervoorwerpen.
Eta m.: Slagersbank. -winkel. Snijbank (visch). Stalletje. letalage m.: 1.
Het uitstallen, -hangen. Toestand der uitgestalde waren. Uitstalling. Kraampje,
stalletje . 2. (fig. ) Tentoonspreiding, pralerij . Faire - (de): Pronken met; uitkramen ; „geuren" met . ttalager ov .w . : Uitstallen. Etalagiste m.: Verkooper bij de
uitstalling op straat . Straat-, marktkramer..
Houder van een boekenstalletje (libraire -).
Etaleur, etaleerder. Etale : Onbeweeglijk,
stilstaand. Op een hoogte. Stilliggend
(schip). Gelijkmatige (wind). Vast (net).
Dat niet meer viert (touw). Rester -: Op
hetzelfde niveau blijven. I m.: Stilstand.
- de la maree : Halftij. Etalement m.:
Niveaugelijkheid . Etaler ov .w . : 1. Uitstallen, -hangen. 2. Uitspreiden, openleggen ; blootleggen (speelkaarten); uits reiden, smeren (boter b .v. ) op; uitwrijven.
tre etal6 sur: (Languit) liggen op. 3. (f ig. )
Ten toon spreiden. Pronken met, uitkramen. 4. (zeev . ) Weerstand bieden aan .
Bijhouden (een ander schip). Stoppen (lek).
/ onov.w.: (zeev.) Zijn ligging behouden.
(f ig.) Gelijk blijven, niet verliezen en niet
winnen. 1 s'- : Uit.gestald worden. Zich
pralend vertoonen. Languit vallen. - sur:
Gaan liggen op; (fig.) uitweideb. -, doorgaan over. Etaleur m.: 1. Straat -, marktkramer . 2. Uitspreidingsmachine. Etalier
m.: Vleeschverkooper voor een bans (garcon
----). Staketsel voor netten. Etaliêre(s) v.
(mv.) : Staaknet.
Etalingue v.: Ankersteek. flalinguer
ov .w . : Opsteken .
Etalon m . : 1. Hengst . (n ieuw) Dier
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voor dekking gebruikt. 2. IJk, proef-,
standaardmaat, -gewicht. Kalibermaatstaf.
3. Muntstandaard. --or, (soms: - d'or) :
Goudstandaard. Double -: Dubbele standaard. - boiteux: Hinkende s. ttalonnage
en -nement m.: IJking, ijk. Etalonner
ov.w.: IJken. Volgens een model aangeven
(met micro-indexschaal) . .epreuue -ee : Test.
Etalonneur m. : IJker. Etalonnier m.:
Houder van fokdieren. / bv.nw.: (Dek)hengsten-.
Etamage m.: Het vertinnen. - foelien,
vertinsel.
Etambot m. : (zeev.) Achtersteven.
Faux -: Looze -.
Etambrai m.: (zeev.) Spoorgat in 't
dek. Coin d'-: Steunstuk aan mast.
Etamê m. : Blik. Etamer ov .w. :
Vertinnen. Foelien (spiegel). Etameur
m.: Vertinner. Foelier.
Etamine v.: 1. Buil-, zeefdoek. Faire
passer par l'-: Ziften; (fig.) na-, uitpluizen. Passer a l'-: Scherp beoordeeld
worden; - beoordeelen. 2. Vlaggedoek. 3.
Dun wollen weefsel, etamine. - a voile:
Sluierstof. 4. Meeldraad. Etamine : Met
meeldraden. Etaminier m.: Fabrikant van
etamine (1 , 2 en 3).
Etamp . . . z. estamp .. .
Etamure v.: Vertinsel. Bladtin; foelie.
Etanehe: Waterdicht. - a l'huile:
Oliedicht. (fig.) Un moi -: Een gesloten
persoonlijkheid. / v.: Mettre a -: Gesloten
houden, zoodat er geen water indringt.
Etaneheitê v.: (Water )-dichtheid. Etanchement m.: Stelping (bloed). Lessching
(dorst). 't Waterdicht maken. Etaneher
ov,w.: Stillen, stoppen, stelpen. Lesschen
(dorst). Water-, lucht-, stoomdicht maken.
Etanehoir m.: Stopmes.
Etancon m.: Zware schoor . Stan con nement m. en -ner ov.w.: (Het) stutten.
]Mang m.: Vijver. Koelkuil.
ttant : En -: Overgebleven (z. estant).
Etape v.: 1. (oud) Stapelplaats. Voorraadmagazijn (troepen). 2. Verschaffing
van 't benoodigde aan de troepen. 3.
Nachtkwartier. Pleisterplaats, halte. z.
brider (ov .w . 5 ) . Par -s : Langzaam,
voetje voor voetje. 4. Dagmarsch. 5. Rantsoen. Recevoir l'- en argent: Geld ontvangen, in plants van proviand. 6. (fig.)
Gewichtig punt, mijlpaal, rustpunt (in 't
leven). Etapier m.: Proviandmeester (op
halte).
Etat m.: 1. (Toe )stand, staat, gesteldheid . (k u n s t) Staat (v . ets, gravure) . Etre
-; se mettre dans tous ses -s : Zeer ongerust zijn ; zich z. o. maken. En - de;
hors d'- de: In -; niet in staat om. Etre
en - de grace; - de pëche, In staat van genade -; van zonde zijn. - de conscience:
Staat van bewustheid. Rester en -: Blijven zooals ze zijn. Prendre les choses en
I'-: De zaken nemen, zooals ze op 't
oogenblik zijn. Remettre qch en -: lets
weer in goeden toestand brengen. (recht)
Affaire -, cause en -: Rechtszaak in staat
van wijzen. En tout de cause: Hoe het ook
zij, hoe de zaak ook moge staan. En l'de la cause : Zooals de zaak nu staat.
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Possession d'-: Werkelijk bezit. Tenir en
-: In gereedheid -; in stand houden.
Tenir en bon -: In orde houden, onderhouden. Periode d'-: Tijdstip waarop de

ziekte er is. 2. Stand. Vak, ambt, beroep.
z. civil 1. Instruit de tout par -: Door zijn
yak van alles op de hoogte. Les maitres
d'-: De gildemeesters. - d'une personne:
Rechtstoestand. - militaire: Soldatenstand. 3. Staat (van huishouden, kleeding) .
Avoir un grand - de maison : Veel bedienden
hebben. Tenir un grand - : Op grooten
voet 'even. Tenir 1'- d'un prince : Als een
vorst leven. Porter un grand -: Een grooten
staat voeren. 4. Staat, lijst, opgave, register. - des lieux: Beschrijving van den
toestand van 't perceel. - d' emargement:
Betaalsrol, -staat. Faire -: Rekenen,
achten. Faire - de : Waarde hechten aan,
geven om; rekenen op ; bogen op. Faire
peu d'- de : Weinig hechten aan, - geven
om.
5. Stand (in politiek). Le tiers -: De
derde stand (de burgers). L'- du clerge:
De geestelijkheid. L'- de la noblesse: De
adel. Les -s : De staten, - Stenden. Pays -;
villes d'-s : Provincies -; steden waarvan
de Staten op gezette tijden bijeenkwamen.
8. Staat, regeeringsvorm, toestand (van
yolk). - de nature : Natuurtoestand. En
- de guerre : In staat van -, op voet van
oorlog (leger ). - populaire: Volksregeering.
7. Staat. - tampon : Bufferstaat (neutraal
gebied). z. coup 7 (kol. 463). Raison d'-:
Reden van staat, overweging die wetsoverschrijding noodzakelijk maakt. Homme
d'-: Staatsman, politicus. z. affaire 2.
Crime d'-: Misdaad tegen 't bestaan van
den Staat.
Etatique en -ment: Waarbij de Staat
alles doet. Etatisation v. en -iser ov.
w.: (Het) in staatsbeheer nemen. Etatisme m.: Leer, die den Staat in alle zaken
almachtig wil maken en hem voor alles
doen zorgen, staatsbemoeiing. Etatiste:
Voorstander van staatstusschenkomst . Etatmajor (mu . -s -s) m.: 1. Staf (ook bij
brandweer). - general : Algemeene -. 2.
(zeev.) Etat-major. 3. (fig.) Staf, leiders.
Ctat-matriee (mu . -s--s) m.: Kohier.
Etats -Unis m.mv . : Vereenigde Staten.
Etau m . : 1 . (Bank )schroef . Avoir le pied
dans un -: Te nauwe schoenen dragen.
Avoir le cceur (serre) comme dans un -:
Een erg beklemd hart hebben. Pris comme
dans un -: Nauw beklemd. 2. (f ig.) Sterke greep. Etau-limeur (mu . -x--s) m.:

Sterke arm.
Etaupinage m. en -er ov .w . : (Het)
van molshoopen ontdoen.
Etayage en -ement m.: Het stutten.
Stut-, schoorbalk. Etayer ov .w . : Stutten,
schoren . (1 i g . ) Ondersteunen , kracht bij zetten . / s'--: Steunen, zich beroepen
(op). Elk. steunen.
Et caetera (spr.. etsetera): En zoo voort.
Cte m.: Zomer. Grand -: Voile zomer.
Vacanees de fin d'-: Herfstvacantie . (f a m . )
Se mettre en -: Zomersche kleeren aandoen.
- de la Saint-Michel: Nazomer (in October). - de la Saint-Martin : Nazomer
(begin November ) ; (f i g . ) vleugje van
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jeugdig gevoel (bij een grijsaard); laatste
schoon (van een vrouw). (fig.) - de la
vie : Bloeitijd des 'evens.
Eteigneur m.: Uitdoover. - de reverbêres : Lantaarnuitdraa ier . Eteignoir m.:
Domper. (f ig.) Domper, vijand van vooruitgang. (f ig . ) Doof pot . Eteindre ov .w . :
1. (Uit)blusschen, uitdoen, -dooven; blusschen (kalk, gloeiend ijzer). z. chandelle
1. - le feu (des batteries) de l'ennemi: 't
Vuren doen ophouden. - les lumiéres d'un
tableau : Een s. dot maken. - ses phares:
Zijn licht minderen, - dempen, „dimmen".
2. Bedwingen, beteugelen; lesschen (dorst);
matigen, stillen; smoren (opstand) ; dempen (koortshitte, geluid) ; stillen (koorts);
uitblusschen (haat). 3. Vernietigen, doen
sterven. 4. Doen verdwijnen. Aflossen
(schuld); afkoopen (jaarrente); laten vervallen (recht); de gevolgen te niet doen
van (misdaad). Declarer l'action eteinte:
De klacht geeindigd verklaren. / onov,w.:
Het licht uitdoen. / s'-: Uitgaan; uitdooven (vulkaan). Den glans verliezen
(oogen). Uitstervan (geslacht). Langzaam
wegsterven (geluid). Ontslapen, zachtjes
sterven. Langzaam afnemen. Bedwongen
worden enz. (z. 2.), verdwijnen, te niet
gaan. Verloopen ; uitsterven. Te niet worden gedaan. Eteint : Gebluscht (kalk);
uitgebrand (vulkaan). Dof, zonder (metaal)glans . Dof, mat (oog). Dof, gesmoord
(geluid, stem); toonloos. Gedempt (kleur ).
Dof, versuft (van geest). Uitgestorven
(geslacht).
Etendage m.: Drooglijnen, -latten ;
-zolder; -rek; -schuur. Uitspanning (op)).
Etendard m.: 1. Standaard. Vaandel (der
ruiterij). Suivre les --s, se ranger sous les
-s de qn: Iem. partij kiezen. Arborer -,
lever l'- de : De vaan planten van. 2.
k plantk.) Vlag. Etendelle, -erie v.:
Droogplaats, -huis. Etendeur m.: Uitspreider, -hanger. Glas-. Etendoir m.:
Droogstok. -plaats.
Etendre ov .w . : 1. Uitstrekken , -spreiden , -spannen, -leggen. Uitsmeren (boter ) ;
uitroilen (deeg). Avoir les bras etendus:
Met wijduitgespreide armen staan. - qn
par terre : Iem. neervellen, -schieten. 2.
(f ig. ) Uitweiden over. Langer maken
(verhaal). 3. Uitrekken, uitslaan. Aanlengen, verdunnen (met water). Leggen
op (pijnbank). - la vue sur: Zijn blik laten
weiden over. z. courroie. 4. Uitbreiden,
vergrooten, wijder maken, vermeerderen,
uitstrekken ; uitzetten (stem). Van toepassing verklaren (op). - ses soins sur
tous: Zijn zorg over alien uitstrekken.
De beteekenis van een
-lesd'unmot:
woord uitgebreider maken. Voix etendue :
Omvangrijke s. Vue etendue : Ver uitzicht. I s'-: Zich uitstrekken; - uitrekken (van slaap). Op zijn bed gaan liggen,
- rusten. Uitgerekt worden . Zich verbreiden .
Uitweiden (over). Zich verdiepen (in).
Zijn grondbezit vermeerderen. Duren. Aussi
loin que la vue peut -: Zoover de blik
reikt. Etendue v.: Uitgestrekt-, uitgebreidheid; omvang, oppervlakte; ruimte;
afmetingen. Duur, tijd, tijdperk. Wereldruim . Grande - de connaissances : Zeer uit-
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gebreide kennis. Etente v.: Vischnet met
staken uitgezet. Droogschuur.
Eter onov.w.: Staan.
Eternel : Eeuwig, voort-, eeuwigdurend.
- bestaand. Les tenebres —les: De eeuwige
duisternis (van 't graf). / m.: L' .E-: De
Eeuwige Vader. Eternelle v.: Immortelle,
stroobloem. Eternellement bw. Eternisation v.: Oneindige voortzetting. Eterniser ov.w.: Vereeuwigen, eeuwig doen
duren. Op de lange baan schuiven. / s'—:
Zich vereeuwigen. Een eeuwigheid duren.
Blijven zitten (op bezit). — quelque part:
Ergens niet weg te slaan zijn , - overwinteren.
Eternite v.: 1. Eeuwigheid. De toute —:
Sedert onheuglijke tijden. 2. 't Leven hiernamaals. — malheureuse : Verdoemenis. —
bienheureuse : Gelukzaligheid. 3. Onsterflijkheid.
Eternue v . : (v o l k ) Struisgras . — eventee : Windhalm. Eternuement z. eterml-.
Eternuer onov .w . : N iezen . z . sac 1.
Eternueur m. : Niezer. Eterniument
m.: Genies, niezen.
Ctesien: Vents —s : Gestadige winden
(in de hondsdagen) op de Middell. Zee.
Ctetage, -ement m . en -er ov .w . :
(Het) toppen (boom). (Het) afslaan van
den kop (b.v. sardines). Saute etélè: Knotwilg.
Eteuble z. êteule.
Eteuf m. : Kaatsbal. (f ig. ) Courir
aprés son —: 't Verlorene zien te herwinnen . Renvoger l'— a qn : Iem. den bal terugkaatsen, iem. troeven.
Eteule v.: Stoppels. Stoppelveld.
Ether (spr. 4r) m.: 1. De ijlste lucht.
(dichtk.) Hemelruimte. Les champs de
l'—: 't Luchtruim. 2. (natk.) Ether
(gasstof). 3. (scheik.) Ether (lichaam
ontstaan uit ethylhydrosulfaat en alcohol). — sulfurique: Zwavelether. Ethere:
1. Van den hemel. Vol:de —e : Hemelgewelf. 2. (fig.) Hemelsch, (boven 't
aardsche) verheven. 3. Etherachtig. Vluchtig . Etherification v . en -tier ov .w . :
(Het) in ether omzetten. Etherisation
v. en -iser ov.w.: 1. (Het) ongevoelig
maken door ether, ethernarcose. Masque a
—: Ethermasker. 2. (Het) toevoegen van
ether om den groei te versnellen. Etherisme m.: Gevoelloosheid. Ctherol m.:
Etherolie. Etheromane: Lijder aan etheromanie v. : Ziekelijke lust tot bedwelming
met ether.
Ethiopie v. : Ethiopie. tthiopien ,
-pique: Ethiopier. - pisch. Ethiops m.:
Moor (zuurstofverbinding).
Ethique : Van de zedenleer, zedekundig.
(taalk.) Datil —: Derde naamval die den
lezer of hoorder in 't verhaal betrekt. /
v. : Zedenleer, practische wijsbegeerte.
Moreele levensopvatting.
Ethmoidal : (ontleedk.) Van het zeefbeen. Ethmoide m.: Zeefbeen (os —).
Ethnarchie v.: (gesch.) Gebied bestuurd door -, waardigheid van een ethnarque m.: Ethnarch, Grieksch provinciehoofd. Ethnic v. : Rassamenstelling.
Ethnique: 1. Heidensch. 2. Mot —:
Volksnaam . 3. Van een y olk, - ras . Influence
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—: Invloed van 't ras. Ethnographe m.:
Land- en volkenbeschrijver. Ethnographic
v.: Land- en volkenbeschrijving. Ethnographique : Van de land- en volkenbeschrijving. Ethnologic v.: Volkenkunde.
Ethnologique : Volkenkundig . Ethnolo gue m.: Volkenkundige, ethnoloog.
Ethologie v.: Zedenbeschrijving. Ethopee v.: Afschildering van zeden en hartstochten.
Ethuse v.: Hondspeterselie.
Ethyle m. : Ethyl (koolwaterstofverbinding). Ethylene m. : Athyleen (id.).
Ethylique m. : Drinker verslaafd aan
foezelbrandewijn . / bv .nw . : Betrekking
hebbend op ethylisme m.: Vergiftiging
door ethyl-alcohol, - door het drinken van
foezelbrandewijn.
Etiage m. : Peil, laagste waterstand.
Normaalpeil.
Etienne m.: Stephanus, Steven. Etiennette v.: Stephanie, Steventje.
v olk) Vedergras .
Etiêpe v . : ( y
Etier m.: (Aanvoer)greppel, geul.
Etincelage m.: Bevonking. ttineelant :
Schitterend. Etineelê: Met vonken bezaa id . Etineeler onov .w . : Schitteren, fonkelen . / ov .w . : Bevonken . Etineelette v . :
Vonkje . ttineelle v. : Vonk, sprank. Pluie -,
gerbe d' —s : Gouden regen (vuurwerk).
Ctineellement m.: Schittering, flonkering.
Ctiole : Zonder bladergroen; geel, verbleekt ; bleek (zuchtig ) , -neuzig ; (f ig . )
kwijnend; verwelkt. Etiolement m.: 1.
Het kleurloos (en spichtig) opgroeien, worden (plant). 2. Ziekelijke bleekheid.
(fig. ) Het langzaam wegkwijnen (van
geest ) . Etioler ov .w . : 1. Bleek , spichtig
doen worden, „bleeken" (plant). 2. In
een donkere ruimte blank doen worden
(groente). 3. Bleek, zwak doen worden
(mensch ). I 5 9--: Bleek opgroeien. Kwijnen,
verwelken. Wegkwijnen (zieke).
Etiologie v. : (geneesk.) Leer -, onderzoek der ziekteoorzaken. Etiologique:
Van de ziekteoorzaken.
Etique : Voortdurende (koorts). Vermagerd, uitgeteerd, spichtig.
Etiquet z. etiquette 1. ttiquetage m.
en -er (spr. etikt-) ov.w.: (Het) voorzien
van een etiket. Etiquette v.: 1. Visscherspolsstok. Kruisnet. 2. Aangehecht briefje,
- strookje, etiket; sleutelplankje; naamplaatje (bij plant). Juger sur l'— (du sac):
Zonder onderzoek oordeelen. — volante:
Label. 3. Aanplakbiljet (inbeslagneming).
4. Beleefdheidsvorm. -bewoording (in brief ).
Hofceremonieel, hoofsche manieren. Wellevendheidsvormen , vormelijkheid. 5. (fig. )
Partijleus. 6. (muz.) — tonale: Hoofdtoon.
Etirable: Uitrekbaar. Ctirage m.: Het
uitrekken, - draadtrekken; - trekken (buis).Etiration v.: Uitrekking. Ctire v.: Schaafijzer . Etirer ov .w . : Uitrekken, draadtrekken; gladschaven (huid). Filament
etire: Getrokken draad. / s'—: Zich uitrekken (arm, been). Etireur m.: Uitrekker; draadtrekker. Cylindre —: Pletrol.
Ctireuse v.: Rekmachine.
Etisie v.: Uittering.
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Etoe z. estoc en ètau.
Etoffe v.: 1. Materiaal (b .v. mengsel
van lood en tin; verbinding van ijzer en
staal ; staalschroot ; looierssop ; drukkerijonkosten, -materiaal; houtvlottersmateriaal.
(f ig. ) Stof (voor werk, brief ). L'- me
manque : De stof ontbreekt mij. Voix pleine
d'-: Voile stem. 2. Stof, weefsel. (1 i g .)
Tailler en pleine -: De grove schaar er
inzetten. 3. (f i g.) Stof, geschikt-, hoedanigheid, aanleg; maaksel, geboorte, slag.
.11 y a en lui 1'- d'un ministre: Er zit een
m. in hem. 4. (d rukk. ) -s: Winstmarge .
Etoffe : Ruim van stof gemaakt (kleed);
dat:goed in 't vleesch zit (dier) ; vol (stem);
krachtig (vers) ; warm (tint) ; die er warmpjes inzit (burger); (fig.) machtig. Etoffer
ov .w. : 1. Het aan niets laten ontbreken
bij 't maken, gemakkelijk en fraai inrichten , - uitdossen . 2. (o u d ) Stoffeeren (schi Iderij ). 3. Aanvullen. Spannender maken.
4. Gevulder maken.
letoile v.:1. Ster. - double; Dubbeister.
Il fait clair d'-s: 't Is sterrenklaar. z.
berger 1, beau (bv.nw. 1) en enseigne 2.
Faire voir des -s en plein midi , - jour:

(Iem.) iets wijsmaken; - een slag geven,
zoo dat hem de vonken uit de oogen spatten.
2. Vaste ster (- fixe). - polaire : Poolster.
3. (schouwb.) Ster, voorname tooneelspeler, -speelster, - danseres, filmster. 4. filante , tombante : Vallende, verschietende
ster. 5. Levens-, geluksster, gesternte . Lot.
6. Stervormig voorwerp . Bles , kol (aan kop ) .
Vetoogje (op soep). Ridderorde. Sterretje
(drukker). Stervormige barst. Middelpunt
van wegen. Stervormig fort. Generaalsster. Sterverband. Obtenir les -s: Generaal
worden. Avoir les deux -s : Generaalmajoor zijn. Avoir les trois -s: Luitenantgeneraal zijn. Monsieur trois -s (verk.:
M * * *) : De Heer N. N. - de mer ;
Zeester. (plantk.) - blanche: Vogelmelk.
- d'eau : Sterrenkroos. Pomme d'-:
Sterappel. Etoile: 1. Met sterren bezaaid.
Door s. verlicht. Met stervormige vlekken.
2. Stervormig. Pomme -e : Sterappel. 3.
Met een stervormigen barst. 4. Hemelsch,
lichtend (droom). / m.: Sterrenhaai.
Etoilee v . : (v olk ) Aster . Etoiler ov .w . :
Met sterren bezaaien. - versieren. Een
stervormigen barst staan in. / s'-: Zich
met sterren bedekken. - als een ster vertoonen . Een barst krijgen.
Etole v. : Stola (breede band met drie
kruisen, dien de priester omhangt). Breed
halsbont.
Etolien : Etolier. Etolisch.
Etonnamment en -nant : (v r o e g e r)
Schrikwekkend. (thans) Verbazend, verwonderlijk . Cela n'a rien d'-: Dat heeft
niets verwonderlijks. Vous etes -: Je bent
een wonder . Etonne : (o u d ) Verschrikt .
(thans) Verbaasd. / m.: Faire l'-:
Groote oogen opzetten. Etonnement m.:
1. (oud) Schok, schudding. Schrik. 2.
(thans) Verwondering, verbazing. Etre
dans l'-: Verwonderd staan. Jeter dans l'-,
l'-, remplir -, /rapper d'-: Verwonderen.
3. Barst. 4. Plotselinge afkoeling. Etonner
ov .w . : 1. (oud) Doen schudden ; - barsten
(muur ) . Schrik aanjagen . 2. (t h a ns )
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Verwonderen, verbazen. 3. Plotseling afkoelen. / s'-: (oud) Schrikken. (thans)
Zich verwonderen. Etonnure v.: Barst
(op diamant).
Etoqueau, -quereau m.: Pal (v. slot).
letouffade z. -fee. Etouffage m.:
't Dooden der larven in de cocons. Etouffant: Verstikkend, zwoel. Il fait -: 't Is
smoorheet. Ctouffe: Gedoofd, verstikt,
gesmoord, onderdrukt. Benauwd, muf.
(fig.) Onderdrukt (hartstocht). Avoir des
rires -s : Gichelen. Etouffee v. : 't Smoren,
stoven. A l'-: Gesmoord. Etouffement
m.: 1. Verstikking. - intellectuel: Geestelijke benauwing. 2. Benauwd-, beklemdheid. 3. (fig. ) Het in den doofpot stoppen.
Etouffer ov .w. : 1. Verstikken, smoren.
Dooden. - les cocons : De larven dooden
in de cocons. (fam.) Que la peste t' etouffe:
Stik, voor mijn part. 2. Den adem benemem . - qn de caresses : Iem. onder lief koozingen bijna doen bezwijken. 3. Van
lucht berooven. - le feu sous la cendre:
't Vuur inrakelen. - l'incendie: Den brand
blusschen. - les voiles: De zeilen aan den
mast leggen. - une plante: E. p. verstikken. Plante -ante: Verwarmende p. 4.
(f ig . ) Onderdrukken , verstikken, dempen,
verbergen, smoren ; (fam.) in den doofpot
stoppen (zaak) ; dempen (geluid). Mon
secret m' etouffe: M. g. brandt mij op de
lippen. Le predicateur a etoulp en lui le
philosophe: De predikant heeft in hem den
wijsgeer verstikt. Son cceur ne l'Uouffe
pas : De hartelijkheid zit hem niet in den
weg, hij heeft geen last van h. - dans
l'ceuf : In de kiem smoren. 5. (v o 1 k )
Kapen, gappen. 6. Opslokken. / onov.w.:
Stikken. On etouffe ici : Het is hier om to
stikken. - de rire; - de rage: Van lachen -;
van woede (bijna) stikken. I s'-: Stikken.
Zich verslikken. Gesmoord worden. Elk.
verdringen. - dooddrukken. Onderdrukt
worden enz. (z. 4). letouffeur m.: Worger.
Boa constrictor. (fam.) lem. die een deel
van zijn loon achterhoudt. Etouffoir m.:
Doofpot (ook fig.). Toondemper. Benauwd vertrek.
Etoupage m.: Het toestoppen, - breeuwen. - verpakken (machinedeet). Etoupe
v. : Werk, pluis. Poetskatoen. (f i g.)
Mettre le feu aux -s : Den boel aan
den gang -, de poppen -aan 't dansen maken. Etouper ov .w . : Breeuwen,
toestoppen; aanvullen (bladgoud). Avoir
les oreilles etoupees : Watten in de ooren
hebben. Etoupier m.: Touwpluizer. Etoupile v.: Gezwinde lout, gezwind -, slagpijpje . Etoupiller ov .w . : Van een gezwinde
lout voorzien. Etoupillon m.: (Zundgat )prop van werk. letoupin m.: Lont. Prop
van werk.
letourderie v.: 1. Onbesuisd-, onbezonnen-, onbedachtzaamheid. (Domme fout
uit) slordigheid. 2. Onbezonnen streek.
letourdi: 1. Onbesuisd, onbezonnen.
-com eanh neto,-com el premircoup
de matines : Erg onbesuisd, - onbezonnen.
2. Duizelig. Il est encore tout - du bateau:

't Duizelt hem nog. 3. Verdoofd, versuft.
/ m.: Wildzang. letourdie (a 1'-) : Onbesuisd, roekeloos. Etourdiment bw. Etour-
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Etourdissant-Etre

dir ov .w . :1. Bedwelmen, duizelig maken . 2.
't Hoard vermoeien, „gek" maken, doof
doen warden; overbluffen, van zijn stuk
brengen. 3. Ongevoelig maken ; stillen (honger); verdooven (gevoel); slechts even bakken of braden ; - lauw maken (water). - la
viande : Even de kook over 't vleesch laten
gaan. - l'eau : Even de kou van 't water afnemen. / s'-: Verdoofd -, bedwelmd worden. Zijn pijn -, smart vergeten. Bedwelmd
-. Gevoelloos worden. Afleiding zoeken.
-parlesi:
Zich in een roes van vermaken storten (om 't leed te vergeten).
Etourdissant : (Oor )verdoovend . Overstelpend. Bedwelmend. Etourdissement
m.: 1. Verdooving, bedwelming. 2. Verbaasdheid, ontsteltenis. 3. Duizeling. 4.
Verrukking, roes (van geluk, genoegen).
Etourneau m. : 1. Spreeuw (- commun).
Ce qui fait l'- maigre, c'est la grosse bande:

Veel varkens maken de spoeling dun. 2.
(soms v.: -eaute of -elle; fig.) Wildzang, onbezonnen mensch. 3. Gris -:
Spreeuwschimmel (cheval -).
Etouteau m.: (zeev.) Neut.
Etramp . . . z. etremp .. .
Etrange : Vreemd, ongewoon, wonderlijk . (o u d ) Bijzonder (groat)) . Etrangement
: 1. Vreemd, wonderlijk. 2. Heel erg, in
hooge mate. - saisi : Zonderling te monde.
Etranger bv .nw . : 1 . Vreemd , uitheemsch ,
buitenlandsch. Ministre des Affaires -eres:
M. van Buitenlandsche Zaken. 2. Vreemd,
niet verwant. 3. Vreemd, onbekend. Celle
science lui est -ere: Hij kent die wetenschap
niet. 4. Vreemd, geen deel hebbend aan.
Onbekend met. Niet behoorend bij. Cela
est - a la cause: Dat doet niets ter zake.
Je suis - a la politique : Ik sta buiten de
politiek. I m.: Vreemdeling. Onbekende.
Buitenland. Buitenlanders, vreemdelingen.
Etrangete v.: Vreemd-, zonderling-,
vreemdsoortigheid.
Etrangle : Gesmoord, verstikt ; toegeknepen (keel). Nauw, eng. Beklemd
(breuk). Tusschen twee anderen beklemd
( b .v . terrein ) . Etrangle-ehien m . :
(p la n tk . ) Engbloem . Etrangle-loup m . :
(plantk.) Eenbes. Etranglement m.: 1.
Worging, samenknijping. 2. Toe-, beklemming. Engte, vernauwing. (aardk.) Rivierengte. 3. (fig.) Het opleggen van 't stilzwijgen. Het in den doofpot stoppen.
4. (beurs) Corner. Etrangler ov.w.: 1.
Worgen, de keel toeknijpen. 2. Beklemmen,
beknellen, te nauw maken, samenknijpen.
Om de ra slaan (zeil). 3. (Een onderwerp)
niet geheel uitwerken, in een te engen vorm
gieten. (Een zaak) in den doofpot stoppen.
4. (beurs) Door een corner benadeelen,
op leveringstermijn dwingen duur te koopen.
I onov .w . : Stikken. Versmachten (van
dorst). / s'-: Zich worgen. Stikken. Elk.
worgen. Zich de keel zeer doen. Gesmoordwegsterven (stem). Nauwer warden.- a aboyer:
In zijn geblaf stikken. Etrangleur m. :
Worger.. Etrangloir m . : Ha lsgord ing . -knij per. Etranguillon m.: Worg (ontsteking).
Etrape v.: Stoppelsikkel. Etraper ov.
w.: (Stoppels) afsnijden. Etrapoire v.:
Stoppelsikkel.
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Etrave v.: Voorsteven; neus (vliegtuig) .
Etre onov.w.: 1. Zijn, bestaan. N'etait
mon pere: Als mijn vader er niet was. Ce
temps n'est plus : Die tijd is voorbij. Ma
mere n 'est plus : M. m. is er niet meer, - is
dood. Cela (ne) sera (pas): Dat zal (niet)
gebeuren. Cela est: Dat is zoo. Je vous dis
ce qui est: Ik zeg 't je zooals 't is. Cela
n'est pas : Dat bestaat niet, - is niet waar;
niet waar! N'est-ce pas? Niet waar? (z. ook
ee en soit). On ne peut pas - et avoir ete:
Verleden en heden zijn niet samen bestaanbaar. Il est des hommes qui . . .: Er zijn
menschen, die . . . - six; - trop ; - assez:
Met z 'n zessen -; met te veel -; talrijk genoeg
zijn. Il est 10 heures: Het is 10 uur. Je suis
plus du soir que du matin : Ik ben 's avonds
beter (te spreken) -, werkzamer dan 's morgens. - malade: Ziek zijn. Ne sois pas
malade. Zorg ervoor dat je niet ziek wordt.
Il -, ce n'est pas que vous ne sachiez: Het kan
niet anders of u weet. 2. (hulpw.) Zijn.
Hebben. Worden. Gaan. Il a ete repeter
cela: Hij is dat gaan overbrieven. Le soir a
ete en s'accroissant: De duisternis is steeds
dieper geworden. 3. (met a) Cet homme est a
moi: D. m. is mij geheel toegedaan. Je suis
a vous: Ik ben tot uw dienst, geheel de uwe.
Dans une heure, je suis a vous: 0. e. u. kunt
ge over me beschikken. Sa vie -; ce livre est
a moi : Z. 1. -; d. b. behoort mij toe, is van
mij. C'est a lui de jouer: Het is zijn beurt
om te -, hij moet spelen. Ce n'est pas a vous
a le justifier : Het ligt niet op uw weg hem
te rechtvaardigen. Je fus longtemps a me
decider : Het duurde lang voor ik een besluit had genomen. C'est a qui se plaindra:
Men beklaagt zich als om strijd. - a qch:
Bezig zijn met iets. Il est a bécher au jardin:
Hij is aan het spitten in den tuin. Il est
au bouillon: Hij gebruikt niets dan -, is
aan 't vleeschnat. Tout le monde est a la
melancolie : leder doet aan droefgeestigheid.
Its ne son' plus a la conversation; - au jeu:
Zij volgen 't gesprek -; 't spel niet meer.
- a craindre: Te vreezen zijn. Il est toujours
a se plaindre : Hij doet niets dan klagen.
Tout est a la joie: Men gaat op in vreugde.
4. (met de) Zijn van. Afkomstig zijn van.
Deelnemen aan. Behooren tot. Il est de la
partie : Hij is van de partij. C 'est bien de
lui : Dat is echt iets van hem. Il n'est que
de savoir se taire : Het voornaamste is te
kunnen zwijgen. Il ne sera pas des nOtres:
Hij zal niet bij ons komen ; - meedoen.
5. (met y) Vous y etes: Gij hebt 't geraden ;
ge zijt er achter. Vous y étes ? Zijt ge klaar?
Cela y est: Da's klaar; hij is er in geloopen,
die is rack, die zit; eindelijk! klaar (als
signaal)! Vous n'y étes pas du tout: Heelemaal mis(geraden). Je n'y suis pour rien:
Ik heb daaraan geen schuld, - daartoe niet
medegewerkt. Pendant que j'y suis : Nu ik
het toch daarover heb ; nu ik daarmee toch
(net) bezig ben. 6. (met en) Oa en êtesvous ? Hoever zijt ge (gekomen) ? Voila oa
j'en suis: Zoover ben ik; zoover is 't met
mij gekomen; daarmee ben ik bezig. J'en
suis pour ce que j'ai dit: Ik blijf bij hetgeen
ik gezegd heb. Et it n'en fut que cela : En
daarbij bleef het. J'en suis pour mon argent:
Ik ben mijn geld kwijt. J'en suis pour ma
peine : Mijn moeite is vergeefsch geweest.
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Etrecir-Etronconner

Il en est: Hij doet mee. La journee en est:
De dag is er mee gemoeid. J'en suis encore
a demander mon conge : Ik vraag nog maar
altijd om mijn verlof. Il en est des (pour
les) betes comme des hommes : Het gaat met
de dieren evenals met de menschen. Il
n'en fut rien : Daar was niets van aan ; daar
gebeurde niets van. Je vous dirai ce qu'il en
est: Ik zal u zeggen wat er van de zaak is.
Un roi malheureux s'il en fut: Zoo er ooit

een ongelukkig koning is geweest, dan was
hij 't. Il en sera ce qu'il pourra : Er moge
van komen, wat wil. On n'en est plus a
compter ses malheurs: Zijn ongelukken zijn
niet te tellen. 7. (toestand, aard) Zijn;
liggen; staan. - en grace : In de gunst
staan. Cela n'est pas pour l'y engager: Dat
is niet geschikt om hem daartoe over te
halen. Je suis dans cette affaire pour un
quart: Ik ben voor een vierde deel in die
zaak betrokken. Combien cette poire? C'est
deux sous: Hoeveel kost die peer? Die kost
een stuiver. I s'en -: Heengaan.
II. Etre m. :1. Het bestaan, aanzijn. Tirer
son - de: Zijn bestaan ontleenen aan. 2.
Het wezen, de werkelijkheid. Il prefere
l'- au paraltre: Hij verkiest 't wezen
boven den schijn. 3. Waardigheid. 4.
Wezen. L'E- supreme, le Grand E-: 't
Opperwezen. Un - de raison : Een door
onze rede geschapen wezen. 5. z. étres.
Etrecir ov .w . : Vernauwen , enger -,
smaller maken. / s'-: Krimpen, enger -,
nauwer -, smaller worden. Bekrompener
worden (geest). Etrecissement m., -ure
v.: Vernauwing, krimping.
Etreignoir m.: Klemhaak. Etreindre
ov.w.: 1. Vast samenbinden, -trekken,
-snoeren. 2. (f i g.) Omvatten, drukken.
Nauwer toehalen (vriendschapsbanden). /
s'-: Elk. omarmen, - (om)knellen. - niet
loslaten (legers). Etreinte v.: 1. Aanhaling, samendrukking. Omarming. Handdruk. 2. Dwang, druk. 3. Perszak.
Etrempage m., -ure v.: Induwing
van 't ploegijzer.
Etrenne v.: 1. (vooral m y .) Nieuwjaars- en Kerstgeschenk; -fooi; (in 't a lg.)
geschenk bij een feestelijke gelegenheid.
2. Handgift, -geld (eerste verdienste). 3.
Eerste gebruik. Avoir l'- d'une chose :
Een ding 't eerst gebruken. Donner a qn
l'- de sa barbe : Iem. een scheerzoen geven.
Etrenner ov.w.: 1. Een (nieuwjaars)geschenk -; - fooi geven aan. 2. Handgift
geven aan, voor 't eerst wat koopen. Si tu
n 'es pas sage, tu vas -: Als je niet zoet bent,
krijg je in den vroegen morgen al een rammeling. 3. Voor 't eerst aandoen, - gebruiken. / onov.w.: Handgift krijgen, voor 't
eerst jets verkoopen. / s'-: Voor 't eerst
gebruikt worden.
Etres m.mv.: Verdeeling en inrichting,
lokaliteiten.
Etresillon m. : Schoor, dwarshout. Atresillonner ov .w . : Schoren , stutten .
Etricage m.: Het versmallen (hout).
Etrier m.: 1. Stijgbeugel. z. coup 8.
Avoir le pied a l'-: Tot vertrekken gereed
staan; (fig.) op zijn weg zijn om fortuin
te maken. Tenir l'- a qn: Iem. stijgbeugel
vasthouden; (fig.) - in 't zadel helpen.
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Pied de l'- : Linkervoet ; -been . Etre
ferme sur les -5 : Flink in den zadel zitten;
(fig.) uit een stuk zijn. A franc -: Met
lossen beugel, in gestrekten galop. Perdre
-, eider les -s : De stijgbeugels verliezen,

zandruiter worden ; (f ig.) zich van zijn stuk
laten brengen. 2. Rijkous (bas a -). Lederen band (leidekker). 3. Stijgbeugel (oorbeentje). 4. Beugel, klamp, ring (- de
suspension). Hanger. - de contact : Contactbeugel. Etriêre v.: Riempje om een
niet gebruikten stijgbeugel aan 't zadel te
bevestigen. Etrieu m.: Dwarse steunpilaar.
Etrillage m.: Gladmakerij. Etrine v.:
1. Roskam. Donner un coup d'- a: Roskammen. 2. Roskamkrab. 3. (f ig.) Afzetterij . Etriller ov .w . : 1. Roskammen .
2. (f a m . ) Afrossen . 3. (fig.) Afzetten,
beetnemen.
Etripe-eheval (a) : Vliegensvlug. Etripement m.: Het ontdoen van de ingewanden. Etriper ov.w.: 1. Ontweien (wild) ;
grommen (visch). Cheval etripe par le taureau : P. waarvan de ingewanden door den
stier uit 't lichaam zijn geboord. 2. Uitrafelen (touw). 3. (f ig.) Hevig afkammen,
geen stuk heel laten aan. / s'-: Losrafelen.
Etrique : Smal (lijf). Benepen, wat
eng. (f ig.) Zonder zwier, mager. Bekrompen (gezet). Etriquer ov.w.: 1. Versmallen (hout). 2. (fig.) Te nauw, - krap, smal maken. - un sufet: Een onderwerp
niet breed genoeg opvatten.
Etrive v . : (z e ev . ) Kruisbindsel . Etriver ov.w.: Kruisen (een bindsel). / onov.
w.: Een hoek maken. Etriviere v.: 1.
Stijgbeugelriem. (f ig. ) Allonger 1'-: Zwarigheden opwerpen, uitstel trachten te
verkrijgen. 2. Geeselriem. Donner les -s
a qn: Iem. met een riem ranselen; (f ig.) smadelijk behandelen. Il ne s'en est tire
qu'avec les -5, it a passé par les -s : Hij is
er slechts met een onteerende behandeling
afgekomen.
Etroit : 1. Nauw, smal, eng. Cerveau -,
esprit -: Bekrompen geest. Idêes -es:
Bekrompen, kleingeestige d. D'un cceur -:
Enghartig. (godsd.) La voie -e, le chemin
-: De weg der zaligheid, 't smalle pad. 2.
Nauw, -sluitend. (fig.) -gezet (geweten);
innig (band, yriendschap); vertrouwelijk
(omgang). Streng, scherp (regel, verbod);
strikt (plicht; beteekenis); (Kath.) nauwgezet (waarneming). Avoir la conscience
-e : Nauwgezet zijn. Dans un sens plus -:
In engeren zin. Droit -: Streng recht volgens de letter der wet. 3. 1 1'- bw. uitdr.:
In een beperkte ruimte. In 't nauw. Bekrompen, in (geld)verlegenheid. Il se sent
-: Hij voelt zich beklemd. Vivre -: Zich
moeten behelpen. / bw.: Nauw. Krap (houden; paard). Etroitement: 1. In een beperkte ruimte. Loge -: Eng behuisd.
Gante -: Met nauwe handschoenen. 2.
(z. etroit) Nauw, dicht (samengebonden).
Innig. Streng, precies. Vast (omarmen).
Etroitesse v.: Eng-, nauw-, smal-. (f ig.)
Bekrompen-, kleingeestigheid.
Etron m . : (p la t ) Drol.
Etronconner ov.w.: De onderste takken
afhouwen van.
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Etrope-Eurasien

Etrope v . : (z e e v . ) Strop. Etroper ov.
w.: Een strop slaan om.
Etrurien : Etrurisch. -ier.
Etrusque : Etruskisch. Etrusker.
Etude v.: 1. Studie, oefening, het studeeren. Homme sans -: Onontwikkeld m.
Il a de 1'- : Hij is (wetenschappelijk) ontwikkeld. Faire une - particuliere de: Zich
bijzonder toeleggen op. 2. Het leeren, bestudeeren. - pour le violon; - d'apres nature: Studie voor viool; - naar de natuur.
3. IJverige beoefening, - onderzoek. Mettre
une question a l'-: Een vraagstuk voorbereiden en inleiden. Comite d'-s: Cornmissie van preadvies. Mettre une piece a
v-: Een tooneelstuk in studie doen nemen. - d'un role : Instudeeren van een rol.
4. (voora I m y . ) Onderwijs, studie. Faire
ses -s: Studeeren. Achever ses -s : Afstudeeren. z. directeur 1. Certificat d'-:
Bewijs van loffelijk ontslag (bij 't L. 0.); van eindexamen. Chambre d'-: Leerkamer.
Il a fait de bonnes -s : Hij heeft goed onderwijs gehad. 5. Studiezaal, schoolvertrek
(salle d'-), waarin de leerlingen arbeiden
onder 't toezicht van een Maitre de -s:
Studiemeester, repetitor, surveillant. 6.
Eigen oefening (maken van werk op school).
- du matin: Morgen eigen oefening. 7.
Overdenking, ijver, streven. Mettre son
-ez: Zijn best doen om, zich toeleggen op.
C'esi let toute son -: Daarop zijn al zijn
gedachten gericht. 8. Gekunsteld-, gemaaktheid . Se montrer sans -: Zich ongekunsteld
voordoen. Sentir l'-: Gekunsteld -, gemaakt schijnen. 9. Notaris-, advocaten-,
deurwaarders-, procureurskantoor ; -praktijk. Acheter une - de notaire: Een notariskantoor met de praktijk overnemen.
Etudiant m. 9 -e v. : Student. Vrouwelijk -. Etudie : 1. Bestudeerd (mensch).
2. Gemaakt, geveinsd, gedwongen. 3.
Doorwrocht, wel overwogen. Etudier ov.
w.: 1. Be-, (in)studeeren. (Uit 't hoofd)
leeren. - l'escrime: Schermen leeren. 2.
Nauwkeurig nagaan, bestudeeren . (fig. )
Verkennen (terrein, streek). (fig.) - le
terrain : Het terrein verkennen, inlichtingen
inwinnen (over). 3. (Zorgvuldig) voorbereiden ; - uitvoeren . / onov .w . : Studeeren. / s'-: Zich zelven leeren kennen
(-soi-même). Bestudeerd worden. s'- a:
Zich toeleggen op, zijn best doen om.
Etui m.: 1. Koker, scheede, doos, foedraal; hoes (racket); stander. Passerdoos
(- de mathematiques). 2. (f ig.) Omhulsel.
3. (zeev.)Broek (om zeil). 4. (nat. hist.)
Angelscheede. 5. Vischkaar.
Etuvage m.: 't Uitstoomen (- a la
vapeur). 't Drogen (bonbons). Etuve v.:
1. Bad-, zweetstoof, zweetbad. - humide:
Dampbad. - a desinfection: Ontsmettingsoven. - autoclave: Sterilisator. 2. Droogkamer, -oven, eest (- a sec, - a secher).
3. (oud) Badhuis. Etuvee v.: Het stoyen . (Op )stoofsel . A l'-: Gestoofd . Etuvement m. : 't Betten (wond). 't Stoyen. 't Drogen. Etuver ov.w.: 1. Stoven,
smoren. 2. In den droogoven zetten.
Fromage -e : Belegen k. 3. Betten (wond).
4. Uitstoomen (- a la vapeur). Drogen
(bonbons). Etuveur m.: Groentendroger.
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Etuviste m . : (o u d ) Badhuishouder..
Etymologie v . : (Woord )afleiding . -afleidkunde. Etymologique: Van de afleiding. Science -: Woordafleidkunde. Etymologiquement: Overeenkomstig de afleiding. Etymologiser onov.w.: Aan ety
mologie doen. Etymologiste: Woordafleidkundige, etymoloog.
Eubiotique v.: Voorschriften voor een
gezond leven.
Eucalyptus m.: Eucalyptus (mirtachtige
boom).
Eucharistic (spr . -ka-) v. : (K a th . )
H. Sacrament. Jezus in gedaante van brood
en wijn. Hostie. Eueharistique (spr. -ka-):
Van 't H. Sacrament. Les especes -s : De
beide vormen, waarin Jezus in 't H. S.
aanwezig is. Congas -: Katholiek congres,
gedurende hetwelk 't H. S. blijft ten toon
gesteld.
Euchrone (spr. -kro-): (plantk.) Met
gelijktijdig en kort bloeiende bloemen.
Euclide : Euclides (Gr. wiskundige).
Euelidien : Euclidisch.
Eucologe (spr. -ko-) m . : (K a t h . ) Kerkdienstboek (voor Zon- en feestdagen ).
Eucra (i )sie v.: Goede vochtmenging,
gezond gestel.
Eudemonisme m.: Zedeleer die in 't
geluk 't hoogste goed ziet.
Eudes m.: (naam) Odo.
Eudiomêtre m.: Gas-samenstellingsmeter. Eudiometrie v.: Gas-samenstellingsmeting. Eudiomêtrique: Van de gassamenstellingsmet ing .
Eufraise v . : (p l a n tk . ) Oogentroost .
Eugêne: Eugenius. (leger) 't Kanon
van 75 c.M. Engënie: Eugenia. Eugênique v.: Leer van de bewuste rasverbetering
door ons zelf, eugenica, eugenetiek. Eugêniste : Voorstander der rasverbetering.
Euh: 1. Nu, nu. Ja. Hm, hm. Ca va .. .
-: Nu, 't gaat wel. -, -: Zoo, zoo. 2.
(kuchend) Uche, uche.
Eulogie v.: Gewijd brood (voor de afwezigen bestemd). Eumenide v.: Furie,
helsche godheid. Eumolpe m.: Rolkever.
Eunuque m. : Gesnedene, eunuch. (fig.)
Machtelooze.
Eupatoire v.: Leverkruid.
Euphemique: Verbloemend, euphemistisch . Euphemisme m.: Verbloemende
uitdrukking.
Euphonic v.: Welluidendheid, schoone
klank. Euphonique : Voor welluidendheid
gebruikt. - ingevoegd. Euphorbe v.:
(plantk.) Wolfsmelk. - commune: Heksenmelk. Euphorbiackes v.mv.: Wolfsmelkachtigen.
Euphoric v.: Levensvreugde. Euphorique : Van de levensvreugde. Euphorisme
m.: Systeem waarbij men levensvreugde
zorgvuldig zoekt. Euphraise, -asie v.:
Oogentroost (plant). Euphrate m. : Euphraat. Euphufsme m.: (letterk.) Gezochte, overdrachtelijke taal; - zinswending
(in de mode onder Elizabeth).
Euplocome m.: Goudfazant.
Eurasie v.: Grensland tusschen Indic en
Europa. Eurasien : (Kind) van een Europeeschen vader en een Indische moeder,
halfbloed,
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Euripide-Eveilleur

Euripide (spr . cetz-) m.: Euripides.
Europe (spr . ceu-) v.: Europa. Euro peaniser (spr . ceu-) ov .w . : Europeesch
maken. / s'- : - worden. Turopeanisme
(spr . ceu-) m. : Vorming van een Europeesch
rijk. Europeen (spr . ceu-) by .nw. en m.:
Europeesch. -peaan.
Eurythmie v.: Juiste en schoone evenredigheid, schoonheid der verhoudingen.
(geneesk.)Regelmatigheid(pols).Eurythmique: Van een juiste evenredigheid.
Eusebe m.: Eusebius.
Euskarien, (b ij v erg.) -earien by .nw .
en m.: Baskisch. Baskier.
Eustache m . : 1. (n a a m) Eustachius . 2.
Groot (zak)mes met houten heft. 3. Eustachische buis (z. trompe 3).
Eutaphie v.: Begraven van een schijndoode.
Euthanasie v .: Smartelooze dood . Euthanasique m.: Middel om een smarteloozen
dood te vinden. Mensch die naar een s. d.
verlangt.
Eux z. il.
Evacuant en -atif by .nw. en m.: Ontlastend (middel). Evacuation v.: 1. Loozing, ontlasting (door orgaan). Uitwerpselen. 2. (recht) Afdoening (van alle hangende zaken). 3. Ontruiming (door menschen). 4. Wegzending (van de besmetten).
Evacue m.: Uitgewezene, overgebrachte.
Evaeuer ov .w . : 1. Loozen , ontlasten ;
afblazen. 2. Gezamenlijk overbrengen, verplaatsen. Wegzenden. 3. Ontruimen. /
s9- : Ontlast -. Ontruimd worden.
Evade m. : Ontsnapte ( gevangene).
Evader (s') : Ontvluchten, -snappen. Een
uitvlucht hebben. Evagation v . : (godsd.)
Verstrooidheid.
Evaltonne m.: Trotsch, onbeschaamd
wezen. Evaltonnee v.: Geemancipeerde
vrouw. Evaltonner (s' ) : Zich vrijmaken,
onbeschaamd optreden.
Evaluable: Schat-, begrootbaar. Evaluation v.: Schatting, begrooting, aanslag.
Herleiding (in andere maat of munt).
Evaluer ov .w . : Sehatten , begrooten . Herleiden . I s'- : Geschat worden.
Evanescence v. : (plantk. en f i g.)
Langzame verdwijning. Evanescent : Verdwijnend; die langzaam vervliegt.
Evangeliaire m. : (Ka th.) Bock met
misteksten (z. evangile 3). Evangelique:
1. Van 't Evangelic. 2. Protestantsch. Ministre -: Dominee. Evangeliquement:
Op evangelische wijze, volgens 't Evangelie . Evangelisateur m.: Evangelisator.
Evangelisation v.: Evangelieprediking.
Evangelises ov.w.: Het Evangelie prediken aan, tot 't E. bekeeren. (fig.) De
les lezen. Evangelisme m.: Evangelische
leer. Evangeliste m.: Schrijver van een
Evangelie. Priester die 't evangile 3
leest. Hulpprediker. Evangelisator (geen
vakman) . Evangelistique : Van de -, overeenkomstig de evangelische leer. Evangile
m.: 1. Evangelic (Jezus' blijde boodschap).
2. Evangelic (boek). z. apoeryphe 1.
Het Nieuwe Testament. Ce qu'il dit n'est
pas parole d'-: Hij kan 't wel mis hebben.
Rep comme une verite d'-: Aangenomen
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als onbetwijfelbaar. 3. Evangelic (deel
uit 't Nieuwe Testament, dat de priester
in 't eerstc deel der mis leest). z. cote 2.
Se faire dire un -: Zich een deel uit 't
Evangelic laten voorlezen voor een bepaald
doel. (fig.)
du four: Een praatje,
waarvan iedereen den mond vol heeft. 4.
Bijbelverhaal.
Evanouir (s'): 1. Geheel -, spoorloos
verdwijnen, te niet gaan, vergaan, -vliegen.
(stelk.) Verdwijnen. Faire -; Doen vervliegen ; (s telk.) wegwerken ; (f ig. ) , den
bodem inslaan. 2. In zwijm vallen. Evanouissement m.: 1. Verdwijning; 't in
rook opgaan (hoop ). 2. Bezwijming, flauwte .
Evaporable : (n a t k . ) Verdampbaar .
Evaporateur m . : Droogoven .Verdampingstoestel. Evaporation v. : 1. Verdamping.
't Drogen (vrucht). 2. (f i g. ) Wispelturig-,
lichtzinnigheid(- d'esprit). Evaporatoire:
Verdampings-. Appareil -: Verdampingstoestel. Evapore by .nw.: Wuft, onbestendig. Verdampt. I m.: Los-, warhoofd.
Evaporee v.: Wispelturig meisje. Petite
-: IJdeltuitje. Evaporer ov.w. en onov .w. : 1. (Doen) verdampen, (in stoom)
drogen; vervluchtigen. - sa bile: Zijn gal
uitstorten . 2. (v o l k ) Ontfutselen . / s 9- :
Verdampen . (f ig. ) Vervliegen, te niet
gaan. Onzichtbaar worden. - en chimeres:
Geheel opgaan in hersenschimmen.
Evase : Met wijden mond. Uitgesneden.
Met wijde neusgaten. - par le bas: Naar
onder wijder wordend. Evasement m.: Het
verwijden. Verwijding; uitsliiting van den
mond (kanon). Wijde zijde. Evaser ov.w.:
Wijd maken, - uitsnijden, versnijden. Den
kruin (van een boom) doen uitstaan. /
s'-: (Wijd) uitloopen. Wijder worden,
uitslijten. Evasif : Ontwijkend . Evasion
v . : 1 . Ontvluchting, -snapping. (fig. ) Uity lucht . (nieuw) Kapitaalsvlucht (- de
capitaux). - fiscale: Belastingontduiking
door onttrekking van kapitaal. 2. (n ieuw ;
fig.) Vlucht uit de werkelijkheid, - uit de
omgeving, - uit zijn eigen ik. Evasivement
: Ontwijkend. Evasure v.: Wijde opening,
- mond. - de la nuque : Lage hals (in japon ).
Eve v.: Eva. z. Adam en fine 2.
Eveche m.: 1. Bisdom, episcopaat. Les
Trois E-s: Metz, Toul en Verdun. 2. Bisschoppelijke waardigheid. - paleis. - zetel.
Eveetion v.: Uitrekking der maanbaan.
Even m . : (f ig. ) Wakkerheid . Waarschuwing om wakker te zijn. Donner l'- a:
Een wenk geven; alarm maken. Etre -, se
tenir en -: Op zijn hoede zijn. Tenir en -:
Opmerkzaam laten blijven, gespannen houden. Tenir en - sa personnalite: Bijblijven.
Eveille: 1. Wakker. Dormeur -: Iem. die
wakende slaapt. 2. (f ig.) Schrander, helder
van hoofd. Opgeruimd, levendig. - sur:
Uitgeslapen op 't punt van. / m.: Heldere
snaak. Eveiller ov .w . : 1. Wekken, wakker maken. z. chat 2. - l'attention: De
aandacht trekken. 2. (f i g.) Aanzetten,
-wakkeren. - des idees : Gedachten doen
ontstaan. 3. Opvroolijken. / s'-: Wakker
worden. (f ig.) Uit den droom ontwaken .
- a la realite : De treurige werkelijkheid
zien. Eveilleur m . : (s o m s ) Wekker..

L'-
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Eveillure--Evocatoire

Brenger van nieuwe gedachten. Eveillure
v.: Groefje.
Evenement m.: 1. Uitslag, afloop, uitkomst. Ontknooping (tooneel). 2. Gebeurtenis, voorval, geval. Cela fait -, c'est un
-: Dat is een heele gebeurtenis. A tout -:
Voor iedere gebeurlijkheid, wat er ook
gebeure. 3. Verschijnsel.
Event m.: 1. Blootstellen aan (frissche)
lucht. Mettre a l'-: Luchten, laten doorwaaien. Tete a l'-: Lichtzinnig mensch.
Donner de l'- a un tonneau : Een vat lucht
geven. 2. Muffig-, verschaaldheid. Splijting
(kalk). 3. Spuit- (walvisch). Lucht- (gietvorm ). Trekgat. Kijkgat. Speelruimte
(wapen en kogel). Scheurtje (loop). Eventable: Verschaalbaar. Eventage m.: Het
luchten. - aan de lucht blootstellen (onkruid ).
Eventail m.: 1. Waaier. En -: Waaiervormig. Faire -: Zich waaiervormig uitspreiden. 2. Luchtverfrisschingstoestel. 3.
Scherm. Masker (bij werklieden). 3. Vleermuisbrander . Eventaillier, -iste m. :
Waa iermaker , -schilder .
Eventaire m.: Mars, vlak draagstalletje.
Uitstalling buiten den winkel.
Evente: 1. Gelucht. 2. Verschaald; zonder kracht (gist). Bedorven. Dat zijn lucht
heeft verloren. Uitgedoofd. 3. Lichtzinnig,
wuft . / m . : - mensch . Eventer ov .w . : 1.
Luchten, aan de lucht blootstellen; bewaaien (met waaier); omzetten (koren);
volbrassen (zeil); luchtgaten aanbrengen
in (mijn ); (de kiel) boven water winden.
Afhouden (lets dat men ophijscht). Terrasse -ee : T. waar men tocht gevoelt. 2.
Een kruitmijn aan de zijden aangrijpen en
daardoor haar werking verijdelen. - une
meche (z. 3): Een lont doen uitgaan. 3.
(fig.) Nutteloos maken, verijdelen. Ontdekken, komen achter. - la meche, - la
poudre, - la mine: Lont ruiken. 4. (fig.)
Lichtzinnig maken. 5. (Be)ruiken, in den
neus krijgen. - la voie: 't Spoor vinden.
Ce cheval evente: D. p. draagt den kop hoog.
/ s'-: Zich koelte (toe )waaien . Verschalen,
vervliegen. Verijdeld -, ontdekt worden.
Eventoir m.: Vuurwaaier. Lucht- ; wijngat .
Eventration v.: Ingewandsuitstorting.
Eventre : Open. Ingetrapt. Kapot (z.
-trer ). Eventrer ov.w.: 1. Den buik open
scheuren. Ontweien. 2. Opensnijden. Met
geweld openen, openbreken, openscheuren
(brandkast). Intrappen. Stukslaan, -schieten. Stuksnijden (zeil). / s'-: Zich den
buik openen.
Eventreur m.: Iem., die den buik opensnijdt; steker. Jack l'-: Jack the Ripper.
Eventualite v.: Gebeurlijkheid, mogelijk
geval, mogelijkheid. Eventuel: Mogelijk,
gebeurlijk, wisselvallig. Le traitement
-ofl'-:De molument .L'-: tGeburlijke. leventuellement: In een gebeurlijk
geval, eventueel.
Eventure v.: Scheurtje, berst.
Eveque m.: Bisschop. L'- des -s:
De paus. Bonnet d'-: Bisschopsmuts;
bovenste loges; schenkel en stuit van een
kalkoen. Pierre d'-: Amethist-kwarts. z.
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ehape 2 en ehien 1 (kol. 349). Devenir d'meunier: Zeer sterk achteruitgaan.
Eversif : Omwerpend. Eversion v.:
Omwerping.
Evertuer (s'): Zich afsloven.
Evhemerisme m.: Leer volgens welke
de vereering der voorouders de oorsprong
der godsdiensten is.
Eviction (spr.. -iksi-) v.: (recht) Uitw inn ing . (f i g . ) Verwij der ing , verdringing .
Evidage en -ement m.: Het uithollen,
-Boren, -snijden, het ronden, ronding. Openwerking. Uitsnijding (takken). (z e e v . )
Uitsponning, zeeg.
Evidemment : Klaarblijkelijk, duidelijk, zonneklaar. Natuurlijk. Evidence v.:
1. Zichtbaarheid. Mettre -, placer en -: In
't Licht stellen; op den voorgrond plaatsen,
duidelijk uiteenzetten ; (w is k . ) buiten
haakjes brengen. Se mettre en -: (Trachten) de aandacht (te) trekken. Etre en -:
De aandacht trekken. Il est de toute -: 't
Moet in 't oog springers. 2. Klaarblijkelijk-,
duidelijkheid, volkomen waar-, zekerheid.
Alter contre l'-----, nier l'-, se refuser a l'-:
Zich niet gewonnen willen geven (al is
men overtuigd). Demontrer l'-: lets bewijzen, dat ieder weet of begrijpt. Se rendre
a l'-: Zich gewonnen geven. Evident:
Klaarblijkelijk, duidelijk, zonneklaar; van
zeif sprekend.
Evider ov.w.: Uithollen, -snijden, uitboren, afronden. Openwerken. Uitsnijden
(takken). Slanker maken (scheepskiel).
Evidoir m.: Holboor. Evidure v.: Uitsnijding, armsgat.
Eyler m.: Gootsteen. Steenen goot.
Evincement m.: Verdringing. Evincer
ov ..w.: 1. (recht) Van zijn eigendom ontzetten. 2. Verdringen, den voet lichten.
Candidat -é : Gevallen candidaat (bij verkiezing). 3. Afschepen. Eviration v. en
-er ov.w.: Het ontmannen. Evisceration
v.: (geneesk.) Uitzakking -. Uitneming
der ingewanden. Eviscerer ov.w.: Van
ingewanden ontdoen.
Evitable : Vermijdbaar. Evitage m. en
-ee v.: Zwaaiing (schip). Zwaairuimte.
Evitement m.: Uitwijking. Zwaaiplaats.
Gare d'-: Rangeer-, wisselstation. Voie
d'-: Dood spoor. Eviler ov.w.: 1. (Ver )mijden, ontwijken; ontgaan, -loopen; -zeilen. 2. Voorkomen. - qch a qn: fem. jets
besparen. Evitez qu'il (ne) le lasse: Zorg er
voor dat hij 't niet doet. / onov.w.: Vermijden. Zwaaien (schip). / s'-: Elk.
vermijden. Vermeden worden. Zich zeif
ontwijken. s'- de : Er voor oppassen.
Evocable : (recht) Die naar een ander
rechtscollege kan worden verwezen. Om
op te roepen. Evocateur : Dat voor den
geest terugroept, vol herinneringen. Bezwerend, die de geesten oproept. Formule
-trice : Bezweringsformulier. / m.: Geestenbezweerder (- d'esprits). Evocation v.:
1. Bezwering (geest, duivel), oproeping.
2. Herinnering, weer ophaling (vergeten
zaak). 3. (recht) Verwijzing naar een
ander rechtscollege. (fig.) 't Aan zijn oordeel onderwerpen. Evoeatoire : 1. Van verwijzing naar een ander rechtscollege. Etre
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Evohe-Exceder

- de- Die verwijzing voor een ander rechtscollege meebrengt. 2. Bezwerings-.
Evohe tusschenw. : Leve (Bacchus). I
m.: Bijnaam van Bacchus.
Evolue: Die zich omgevormd heeft. /
m.: Stof die zich heeft omgevormd. Evoluer : onov .w . : 1. Draaien, zwenken, om
zich zelf wentelen. Manceuvreeren. 2.
(fig.) De verschillende ontwikkelingsvormen doorloopen, zich omvormen. 3. Zich
bewegen, verkeeren. Evolutif : Omvormbaar. Omvormend. Van de evolutie (b.v.
een wet). Un cycle -: Een kringloop in de
evolutie. Maladie -ive: Ziekte met veranderlijk verloOp. Evolution v.: 1. Draaiing, zwenking. Beweging. 2. Achtereenvolgende aanneming van verschillende ontwikkelingsvormen, omvorming. - organique: Leer van de ontwikkeling der wezens
uit vroeger bestaande kiemen. - des titres
z. transformisme. - par sauts brusques:
Ev. met sprongvariaties. - de la litterature:
Omvorming en opvolging der letterkundige
genres, letterkundige ontwikkelingsgang.
Evolutionniste m.: Voorstander der evolutieleer. / bv.nw.: Evolutionnistisch.
1vonyme m.: (plantk.) Kardinaalsmuts .
Evoquer ov .w . : 1. Oproepen , bezweren
(geest). 2. Weer voor den geest roepen,
ophalen. 3. (recht) Naar een ander rechtscollege verwijzen. - decant soi , - a soi : Voor
zich brengen. / s'-: Opdoemen. Evrillage m. en -er ov.w.: (Het) ontdoen van
hechtranken. Evulsif: Dat uittrekt, - uitrukt. Evulsion v.: Uittrekking, -rukking.
Ex voorv.: Vroegere, voormalige, oud-.
Ex abrupto (spr. egza-): Plotseling, zonder voorbereiding. Commencer -: Met de
deur in 't huis vallen. Exacerbation v.:
(geneesk.) Verergering. (fig.) Verbittering. Exacerbe: Verbitterd. Verscherpt.
Exacerber ov .w . : Heftig -, verbitterd maken. I s'-: - worden.
Exact (spr. egzakte): 1. (mensch) Nauwgezet, stipt. Vous etes -: U is op tijd. 2.
(z a a k) Nauwkeurig, (volkomen ) Quist,
precies. Strikt (waarheid). Venir a l'heure
-e: Precies op tijd komen. Sciences -es:
Wis- en natuurkunde. 3. Streng. -ement
bw. Exacteur m.: 1. Belastinggaarder. 2.
(thans) Knevelaar, uitzuiger. Exaction
v.: Invordering. (thans) Knevelarij, afpersing . Exactitude v. : Nauwgezet-, stipt-.
Nauwkeurig-, juistheid. (s p o r t) Betrouwbaarheid. Ex tequo (spr. egzeko): Op denzelfden rang, gelijk. En cas d'-: Bij gelijke rechten.
Exageratem. m.: Overdrijver. Exagêratif: Overdrijvend, -dreven. Exagêration
v.: Overdrijving, overdrevenheid. Grootspraak . Exagêrê, -ment : Overdreven.
Exagerer ov .w . : Overdrijven . -schatten .
/ onov .w . : Te ver gaan. / s'- : Zich overdreven voorstellen. Exalbumine: Kiemwitloos. Van eiwit ontdaan.
Exaltable : In vervoering te brengen.
Exaltation v.:1. Verheffing (vooral paus).
z. eroix 1. 2. Verheffing, -heerlijking. 3.
Begeestering. 4. Opvoering tot een hooger
peil. 5. Geestesoverspanning. Hoogste prikeling der zinnen. Exaltê b y .nw. en m.:
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Overspannen (mensch ) , „opgewonden standj e " . Exalter ov .w . : 1. Verheffen , verheerlijken, zeer hoog prijzen, hoogelijk roemen.
2. Vervoeren, -rukken; -hoogen (gevoel).
3. Overspannen, prikkelen. In vuur zetten (hoofden). / s'-: Verheven enz. worden. Zich verheffen (tot de hoogste mate).
Zich overspannen. Zich opwinden, in
geestdrift -. Tot dweperij geraken. Elk.
ophemelen.
Examen (spr. egzamin) m.: 1. (Nauwkeurig) onderzoek. Faire l'- de : Onderzoeken. Cela ne merite pas -: Dat is al te
dwaas. A l'-: Bij nailer inzien, - nadere
beschouwing. Le libre -: Het vrije onderzoek (waarbij de rede de godsdienstige
begrippen onderzoekt). - de conscience:
Gewetensbeproeving, zelfonderzoek. Faire
son - de conscience : Zijn hand in eigen
boezem steken. 2. Examen. - de passage
: Overgangs-. - de sortie, - de fin d' etudes :
Eind-. - interieur: School-. - exterieur,
d' Alai: Staats-. - d'entree, - , d'admission: Toelatingsexamen. 3. (recht) Verhoor. Examinateur m.: 1. Onderzoeker.
2. Examinator. Examiner ov.w.: Nauwkeurig onderzoeken, - nagaan, - ondervragen. Opnemen (mensch). Examineeren.
1 s'-: Zich zelven beschouwen, - onderzoeken. Elk. beschouwen.
Exanthêmateux, -ique : Met huiduitslag, - vlekken. Un -: 'n Lijder aan een
affection -se = Exanthême m. : Huiduitslag.
Exaration v.: Afschuring.
Exarehat (spr. -ka) m.: Waardigheid -,
ambt van exarque m. : 1. Provinciaal
gouverneur der Grieksche keizers. 2. Afgevaardigde van den patriarch van Constantinopel.
Exasperant: Ergerlijk, die iem. uit zijn
vel doet springen. Exasperation v.: 1.
(geneesk.) Hevigste stadium. 2. Hevige
verbittering. Exaspere : Verbitterd, tot
't uiterste gebracht. Overdreven. Exaspêrer ov.w.: 1. (geneesk.) Tot 't toppunt
doen stijgen. 2. Tot 't uiterste -, buiten
zich zelf brengen, belgen. / s'-: Wanhopig -, tot 't uiterste gedreven worden.
Exaueement m . en -er ov .w . : (Het )
verhooren, inwilligen. Exearnation v. en
-er ov.w.: (Het) ontdoen van 't vleesch.
Ex cathedra : Van of den leerstoel, katheder (professor). Als hoofd der R.Kath.
kerk (paus). Met gezag.
Excavateur m.: Graafmachine. Excavation v.: Het uitgraven. Uitholling,
groeve , gat. Exeaver ov .w . : Uitgraven,
-hollen. Yeux -es: Holle oogen.
Excedant : Overschietend. Afmattend,
lastig. Excedent m.: 1. Overschot, -wicht
(- de poids), -maat. En -: Overtollig.
2. - (de bagages): Overwicht boven de
vrijgestelde bagage. 3. Batig slot (- de
budget), - saldo. - de depenses: Tekort.
Exeklentaire: Die een overschot aanwijst.
Exekler ov.w.: 1. Overschrijden, te buiten -, te boven gaan. Uitsteken boven.
Celle phrase excedait ma pensee: Dat heb ik
zoo niet gemeend. 2. Overladen, -stelpen.
- de coups: Onbarmhartig afrossen. 3.
Lastig vallen. Afmatten. z. fatigue 14
Tout m'excede: Alles is mij te veel. / s'-:
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Excellemment-Excorti ...

Zich te buiten gaan (aan ) , - uitputten .
Excellemment : Uitstekend . In de hoogste mate . Excellence v . : 1. Voortreflijk- ,
uitstekendhe id . Lekkere smaak . Uitstekende kwaliteit . Prix d'-: Eereprijs ;
(school) - voor den leerling die 't heele
jaar nummer een is geweest . 2. Hooge mate.
Par -: Bij uitstek , in den waren zin des
woords . L'orateur par -: Het ideaal van
den redenaar.. 3. Excellentie (titel ) . Donner de l'- a qn : lem . E . noemen . Excellent: Uitstekend, voortreflijk . Heel goed,
- lekker, heerlijk . Doorluchtig. Zeer goed,
best (mensch ) . Exeellentissime : Zeer
uitnemend ; hoogst doorluchtig . (f a m . )
Best, prima. Exceller onov .w . : Uitstekend -, voortreflijk zijn . Uitmunten (in)) .
- entre les autres: De anderen overtreffen .
Excentration v . : Verplaatsing uit 't
middelpunt. Exeentre: Buiten 't middelpunt liggend, - gebracht . Excentrer ov .w . :
Uit 't middelpunt brengen . Roues -ees:
Uitstaande wielen . Excentricite v . : Uitmiddelpuntigheid . Afstand tot het middelpunt; graad van excentriciteit . (f ig. ) Zonderling-, buitenissighe id . Excentrique : 1.
Uitmiddelpuntig. Van 't middelpunt verwijderd . Mouvement - d'un corps d'armee:
B . waardoor een legercorps zich van de hoofdmacht verwijdert . Quartier -: Afgelegen -,
buitenwijk . 2. (f ig.) Buitenissig , zonderling . / m. : Zonderling. Excentriek (schijf
die een draaiende beweging omzet in een
heen en weergaande ) . -ment bw.
Excepte vz . : Uitgezonderd , behalve . que: Behalve dat . I bw . : Uitgezonderd .
Exeepter ov .w . : Uitzonderen . -sluiten .
Exception v . : 1. Uitzondering. U itsluiting . D '- : Bijzonder geslaagd . Tribunal
d'-: Buitengewone rechtbank . Regime
d'-: Staatsvorm, waarbij de bestaande wetten tijdelijk buiten werking worden gesteld .
A 1'- de: Met uitzondering van, behalve .
2. (recht) Exceptie (verwering die niet
de zaak ten principale betreft ) . Exceptionnalite v . : Uitzonderlijk karakter.. Exceptionnel: Buitengewoon . Die een uitzondering bevat, - opwerpt. Exceptionnellement: Bij uitzondering. Buitengewoon .
Excês (spr. ekse) m . : 1. Overmaat, vloed , -daad . Overschot (aftrekking ). En -:
Vooruitspringend ; in overmaat, te veel . 2.
Overdaad , -maat, buitensporigheid , overdrijving . z. (Want 5. Alter a l'-: De
maat te buiten gaan. (Jusqu') a l'-:
Bovenmatig, uitermate . Pousser a l'-:
Overdrijven . - de joie : Overmatige vreugde . Tomber d'un - dans l'autre: Van 't
eene uiterste in 't andere vallen . Des de rage : Buitensporige aanvallen van woede .
de pouvoir: Machtsoverschrijding. 3.
Buitensporigheid , uitspatting, geweldenarij .
de table : Overdadige tafelgenoegens . Se
porter a des -: Tot geweldenarijen overgaan . z . dernier 4 . Exeessif en -ivement :
Overdadig, -matig, -dreven . Ondraaglijk .
Al te zwaar (werk ) . Etre — a tout ce qu'on
fait: Altijd in uitersten vervallen .
Exciper onov .w . : (recht) Zich beroepen op, als exceptie (z. exception 2)
aanvoeren . Excipient m . : Stof,, waarin
een genees-, voedingsmiddel is opgelost,
- opgenomen, bindmiddel .
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Excise v .: Verbruiksbelasting (in Engel . ) ;
-kantoor..
Exciter ov .w . : (h e elk . ) Wegsnij den .
Excision v . : Wegsnijding.
Excitabilitê v . : Prikkelbaarheid . Excitable: Prikkelbaar. . Excitant bv.nw. : 1.
(o o k m . ) Opwekkend , prikkelend (middel ) .
(f ig. ) Prikkel. - de la ponte: Legmiddel.
2. (godsd.) Opwekkend. 3. Prikkelend ,
hartstocht opwekkend . Excitateur m . : 1.
Aanzetter. - de vacarme nocturne: Verwekker van burengerucht . 2. Wekker,, porder (in klooster ) . 3. (f ig . ) Prikkel. 4.
Ontlaadtang , -lader ( electriciteit ) . d'ondes: Golfopwekker ( radio) . 5. „Pushing
man " , iem . die „leven in de brouwerij
brengt" . / bv .nw . : Opwekkend, prikkelend. Courant -: Aanzetstroom . Excitatif z. excitant. Excitation v . : 1. Aansporing, aanzetting . 2. Prikkeling, opwekking . Opgewonden toestand . - intellectuelle: Prikkeling des geestes . L'- des
esprits: De opwinding der gemoederen . 3.
Opruiing, aanhitsing. 4. (e lec tr. ) Opwekking . Exciter ov .w . : 1. Ver-, opwek ken , gaande maken, prikkelen. (v o 1 k )
Etre excite sur: Dol zijn op. 2. Aanzetten,
-moed igen , -vuren, opstoken , aanhitsen .
- un organe : Een orgaan tot meer inspanning prikkelen . Avoir les nerfs excites : Sterk
geprikkelde zenuwen hebben . 3. Heviger
doen worden, - gaande maken. / s'-: Elk.
aanvuren . Zich aanmoedigen . Opgewekt
worden . Exciteur m . : (f a m . ) Opwekker .
Exclamatif : (taalk.) Die een uitroep
aanduidt , - uitdrukt . Point -: Uitroepteeken . Exclamation v . : Uitroep . Point
d'-: Uitroepteeken . Exclamativement:
Als een uitroep . Exclamer (s' ): Uitroepen .
Exclave v . : Gebied -, stuk land door een
ander ingesloten (naast : enclave).
Exelure ov .w . : Uitsluiten . Wegjagen
(leerling ) . Exclusif : 1. Uitsluitend . Bij zonder (smaak , aard ) . Etre — de : Onvereenigbaar zijn met. Vente -ive : Alleenverkoop . 2. Eenzijdig. I m . : Eenzelvige .
Exclusion v . : Uit-, buitensluiting, veering. Wegj aging (leerling) . Onvereen igbaarheid . A 1'- de : Met uitsluiting van .
Exclusive v . : (n ieuw) Uitsluiting . Donner l'- a : Uitsluiten . Exclusivement:
Uitsluitend. Jusqu'a . . . -: . . . niet
inbegrepen . Exelusivisme m . : Bekrompen geest van uitsluiting. Exelusiviste
m . : Bekrompen geest. - voorstander zijner
nationa le eer.. Exclusivitê v . : Uitsluitend-.
Eenzijdigheid . Uitsluitend gebruik . - recht.
Speciaa 1 model (van een modefirma ) . En
-: Uitsluitend hiervoor..
Excommunication v . : (Ka t h . ) (Kerk ) ban . - majeure : Groote , geheele -. - mineure: Kleine -. Excommunie m . : Hij ,
die in den kerkban is gedaan . Visage d'-:
Bleek , ontdaan g. Fait comme un -:
Slordig gekleed . Exeommunier ov .w . :
In den kerkban doen . / s'-: Zich van de
kerk afscheiden .
Excoration v . : Ontvelling. Excorier
ov .w . : Ontvellen .
Excorporation v. : (K a th . ) Bisschop pelijke verklaring, dat een priester niet
meer tot zijn diocese hoort . Excorti .. .
z . dëeorti .. .
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Excrement—Exemption

Excrement m . : Uitscheiding . -werpsel .
(fig.) Schuim, uitvaagsel. Excrementeux
en -(it)iel: Van de uitwerpselen, dat uitgescheiden wordt. Excreta m .mv . : Uitwerpselen. Excreter ov.w.: Uitscheiden,
-werpen. Exereteur: Uitscheidend. Excretion v. : Uit-, afscheiding. Excretoire:
Uitscheidend.
Excroissanee v.: Uitwas. Knoest. Excru:
Buiten het bosch groeiend.
Excursion v.: Uitstapje, tochtje. Inval, strooptocht. (sterrenk.) Afwijking
van den equator. (f ig. ) Uitweiding. Exeursionner onov.w. : Een tochtje maken.
Excursionnisme m.: Het maken van uitstapjes . Exeursionniste m.: Pleizierreiziger.. Deelnemer aan een excursie. — du
dimache : Dagjesmensch.
Excurve : Buitenwaarts gebogen.
Exeusabilite v. : Verschoonbaarheid.
Excusable : Vergeeflijk, verschoonbaar. Je
suis — de : 't Is mij niet kwalijk te nemen
dat. Excusation z. excuse 2. Excuse
ys .: 1. Verontschuldiging, verschooning.
Etre sans — (valable): Niet te verontschuldigen zijn. Mauvaise —: Gezochte -, schijnbare v. ( y olk) Demander — a qn: Iem.
verschooning vragen. Faites —: Neem me
niet kwalijk (maar ge vergist u) . 2. (r echt)
Wettige verontschuldiging (om vrijgesteld
te worden). Excuser ov .w . : 1. Verontschuldigen , verschoonen. 2. Vrijstellen
van. Excuse: Afwezig met kennisgeving.
3. Vergeven, niet kwalijk nemen. Excusez
du peu : Als 't te weinig is, moet ge 't
maar zeggen ; (gra p) dat is geen kleinigheid.
/ s'—: Zich verontschuldigen. Vergeven
worden . — de faire qch : Verzoeken vrijgesteld te worden van. — sur : De schuld
werpen op . Qui s'excuse, s'accuse: Wie zich
verontschuldigt, bekent daardoor eigenlijk
schuld.
Ex dono (ma . onv.) m.: Opdracht van
den gever.
Exeat (spr.egzèate,mv.onv.)m.: 1. Permissiebiljet (om niet naar school te gaan) . 2.
Bewijs van ontslag (ziekenhuis). 3. Verlof
om boeken mee te nemen (boekerij ) . 4.
(Ka th. ) Bisschoppelijke toestemming aan
een priester om in een andere diocees werkzaam te zijn of er geordend te worden. (f ig.)
Donner son — a : Zijn afscheid geven aan.
Execrable : Afschuwelijk, verfoeilijk,
vloekwaardig. Slecht, gemeen. —ment
bw. Execration v. : 1. Verwensching (bij
een eed). 2. Afschuw, afgrijzen. Etre en —:
Verafschuwd worden. Avoir en —: Verfoeien. 3. Voorwerp van afgrijzen, gruwel.
4. (go ds d . ) Ontwijding, 't ophouden der
wijding. Ex'ecratoire: Met verwenschingen
(eed ). Etre —: De wijding doen ophouden.
Execrer ov .w . : Verafschuwen , -foeien .
Executable : Uitvoerbaar. Exeeutant
m. : Uitvoerende (in orkest). Executer ov.
w.: 1. Uit-, volvoeren, volbrengen, ten
uitvoer brengen. Maken. Uitvoeren (muziek ) . Spelen, opvoeren (stuk ). 2. Voltrekken (vonnis). — un dèbiteur: De goederen van een schuldenaar gerechtelijk
doen verkoopen. (handel) — qn (en bourse): Iem. noodzaken zijn verplichtingen
na te komen en hem daartoe zijn waarden
doen verkoopen; (spe 1) - wegens wan-
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betaling der speelschulden doen uitsluiten
uit eon societeit; (fig.) - onmogelijk maken. — une vine: E. s. aan plundering
overleveren. 3. Ter dood brengen, terechtstellen . / s'—: Uitgevoerd worden. Zijn
goederen verkoopen (z . 2). (f ig. ) Door den
zuren appel bijten . (Af) dokken. Zich gewonnen geven. Elk. afkammen.
Executeur m . : 1. Uit-, volvoerder. —
testamentaire: Boedelberedderaar. 2. —
(des hautes ceuvres, - des arréts criminels):

Scherprechter. Executif bv.nw. en m .:
Uitvoerende (macht ). Execution v. : 1.
Uit-, volvoering, tenuitvoerlegging, nakoming. Het maken, aanleggen. Uit-, opvoering. Mettre a —: Uitvoeren, ten uitvoer brengen. Mise a —: Tenuitvoerlegging . Recevoir —: Uitgevoerd worden. En
— de la loi de . . .: Ter voldoening aan de
wet van . . . Agent d'—: Uitvoerende
(naast : bedenker ) . Homme d'—: Voortvarend, flink m. 2. (kunst) Uitvoering,
handigheid. Il a de l'—: Hij hanteert flink
zijn instrument. 3. (z . executer 2 en 3)
Voltrekking. Gerechtelijke verkoop. Uitsluiting (beurs, societeit ). Plundering.
Terechtstelling (— capitale). Delai d'—:
Termijn van oplevering. Executoire:
(recht) Uitvoer-, invorderbaar. Un (titre)
—: 'n Gerechtelijke volmacht om betaling
van kosten te eischen.
Exklre v .: Vertrek voor gesprekken,
salon, exedra.
Exegêse v. : Tekstverklaring, interpretatieleer.. Exegete m. : (Bijbel)tekstverklaarder. Exegetique: Van de tekstuitlegging .
Exemplaire bv.nw. : Voorbeeldig. Als
voorbeeld dienend, afschrikwekkend. I
m.: Voorbeeld. Exemplaar. En deux —s:
In duplo. En trois —s. In triplo . —ment
bw. Exemplarite v. : Voorbeeldigheid.
Exemple m. : 1. Voorbeeld, model. -type: Typisch voorbeeld. Faire un — de,
faire servir d'—: Als een voorbeeld stellen.
Prendre — sur: Zich spiegelen aan. A l'—
de: In navolging van. Par — (z. 3) : Bij
voorbeeld. Sans —: Voorbeeldeloos. It
est sans — que : 't Is nog nooit vertoond,
dat. 2. Schrijfvoorbeeld . 3. (f a m . ) Par
—: Verbeeld je, natuurlijk, waarlijk, waarachtig ; daarentegen ; dat kun je zoo denken,
nu nog mooier ; dat is waar ; nota bene,
vergeet niet; zeg Bens. Non, par —: Wel
zeker niet. Ah! par —, non: 't Valt me
niet in. Exemplification v. en -fier ov.
w . : (Het) voorzien van voorbeelden.
Exempt (spr. egzan) by .nw . : Ontheven ,
vrij, -gesteld, bevrijd. I m.: Geestelijke,
vrijgesteld van 't bisschoppelijk toezicht.
Onderofficier der cavalerie. Onderofficier
van de wacht (belast met inhechtenisnemingen ) . Exempte (spr. egzanpte) m.:
(Voor den militairen dienst) afgekeurde.
Exempter (spr. egzanpte) ov .w . : Vrijstellen, ontheffen. / s'—: Zich vrijmaken
van, - onttrekken aan. Exemption (spr.
egzampsion) v. : Vrijstelling, ontheffing;
vrijdom. Onttrekking aan bisschoppelijke
jurisdictie en plaatsing onder de onmiddellijke rechtsbevoegdheid van den paus.
(schoo 1) Vrijstelling (van straf ); extraverlofbewijs .
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Exequatur-Exogêne

Exequatur (spr . egzekwa-) m . : 1 . (r e c ht )
Voltrekkingsbevel (van scheidsrechterlijke
uitspraak ). 2. Machtiging (aan agent,
consul ) om zijn functie uit te oefenen .
Donner l'- a : Als consul of agent toelaten.
Exercant : Actief dienend. Praktizeerend.
Exerce : Geoefend . Exereer ov .w . : 1.
Oefenen, africhten ; laten exerceeren, drillen . 2. Op de proef stellen. 3. Uitoefenen ,
doen, begaan, plegen, aan den dag leggen ;
beoefenen ; bewijzen (gastvrijheid ) . - la
justice : Recht doen, gerechtigheid doen
wedervaren. 4. Onderwerpen aan 't onderzoek van belastingambtenaren. 5. Uitoefenen, drijven, waarnemen, bekleeden ;
voeren (bevel). / onov.w.: Zijn ambt uitoefenen, praktiseeren. / s'-: Zich oefenen . Doen (aan). Uitgeoefend worden.
Lichaamsbeweging nemen. Exereice m. :
1. Oefening . Lichaamsbeweging, -oefening
(- du corps) . (m i 1. ) Exercitie . Faire de
l'-: Aan lichaamsbeweging doen. Faire
l'-: Exerceeren. Prendre de l'- : Beweging
nemen. - a feu : Schietoefening. -s scolaires : Schoolwerk , opstellen. -s aux appareils : Gymnastiekoefeningen aan de werktuigen. - preparatoires : Vooroefeningen.
Jeu d'-: Bewegingsspel. -s spirituels:
Geestelijke oefeningen. 2. Op de proef
stelling. Voordrachtsoefening. 3. Uitoefening (recht, macht ). Ministre en -: M .
in functie. 4. Dienstboekjaar. L'- (de)
1901: De dienst 1901. 5. Onderzoek door
belastingambtenaren. 6. Uitoefening, bekleeding, bediening (ambt, vak ). Uitoefening (godsdienst ) . Entrer en -: Zijn
ambt aanvaarden. Secretaire en -: Tegenwoordige secretaris. College -, ecole de plein
-: Vrij gymnasium, vrije school met hetzelfde leerplan als een inrichting van den
;-taat. Commune de plein -: Gemeente die
uit administratief oogpunt gelijk is met de
geineenten in het moederland. Mettre en -:
Tot uiting doen komen. 7. Godsdienstoefening. 8. Toer. Exerciseur m.: Toestel
voor kamergymnastiek , (E ng . ) healthexerciser, sandow..
Exerêse v.: (heelk . ) Wegneming. Exergue m. : Afsnede (wat onder den kop v . e.
medaille is ) . Ruimte voor -, inschrift in
de afsnede. (f ig. ) Open ruimte.
Exfoliation v . : Afschilfering, afbladering . Exfolier ov .w. : Doen afschilferen.
/ s'-: Afschilferen. Afbladeren.
Exhalaison v . : Uitdamping, uitwaseming. Exhalant: Dat de uitwaseming bewerkt . Exhalation v . : Uitdamping , -waseming . Exhalatoire: Uitdampend, tot
de uitdamping meewerkend. I v . : Verdampingswerktuig. Exhaler ov .w . : 1 . U itdampen , -wasemen. -ademen. (f i g .) Lucht
geven aan, luchten, uiten ; uithraken (gal).
/ s'-: Opstijgen uit (damp ). Zich verspreiden (reuk ). Uitgeademd worden. In
damp opstijgen, - vervliegen. (fig. ) Zijn
hart uitstorten. Sa douleur s'exhalait en
plaintes : Zijn smart uitte zich in klachten.
- en injures : Zijn gemoed in scheldwoorden
luchten. Exhaure v . : Mij nu itpomp ing .
Pompe -, machine d'-: Mijnpomp . Exhaussement m.: Ver-, ophooging. Exhausser
ov .w. : Ver-, ophoogen. / s'-: Hooger worden. Exhaustif : Dat het onderwerp uitput ,
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volledig, afdoend. Exhaustion v . : 1 . Uitpomping. 2. Uitputting (van alle gevallen ) .
Exheredation v . : (recht ) Onterving.
Exher6der ov .w . : Onterven .
Exhiber ov .w. : 1. (r e c h t ) Vertoonen,
overleggen ; laten zien. 2. Ten toon spreiden . - stellen. (f a m. ) Te koop loopen met.
/ 5 9 - : Een vertooning geven. Vertoond
worden. Zich in 't openbaar vertoonen .
Exhibition v . : 1. (recht ) Overlegging,
vertoon . 2. Tentoonspreiding , tepronk stelling . Faire l'- de: Te koop loopen
met. 3. Vliegdag, -proef, -demonstratie.
Exhibitionnisme m. : Naaktlooperij (als
ziekelijk verschijnsel). Grootdoenerij . Exhibitionniste m. : Naaktlooper. . Exhibitoire : (r echt) Overleggings-. Exhilarant:
(gr a p ) Lachwekkend . (o u d ) Gaz -:
Lachgas .
Exhortatif : Vermanend. Exhortation
v . : Vermaning . Exhorter ov .w . : Vermanen, aansporen, opwekken ; voorbereiden (dood ).
Exhumation v . : Wederopgraving. (fig. )
't Weer aan den dag brengen (papieren) .
Exhumer ov .w . : Weder opgraven . (f ig . )
Weer aan den dag brengen, aan de vergetelheid ontrukken.
Exigeant: Veeleischend. Peu -: Niet
v. Exigence v . : 1 . Eisch, vordering. Selon
l'-, suivant l'- du cas : Naar vereisch van
zaken. 2. Veeleischendheid, aanmatiging.
Exiger ov .w. : Eischerl, vorderen. Vereischen, noodzakelijk maken. Exigibilite
v . : Invorderbaarheid. Opeischbaarheid.
(recht) -s : Invorderbare sommen . Exigible: Invorderbaar..
Exigu: Bekrompen, eng, beperkt ; ineengedrongen, kort ; klein, gering. Exiguite (spr. egzigwi-) v . : Eng- ; kort- ;
geringhe id .
Exil (spr . egzile) m. : Ballingschap, verbanning. (d ichtk . ) Verblijfplaats ver van
de menschen verwijderd. Terre d'-:Vreemde
grond . Lieu d'-: Verbanningsoord. gxil6
m . : Banneling . Exiler ov .w . : (Ver )bannen . Ver wegzenden. I s'-: Vrijwillig in
ballingschap gaan. (f ig. ) Vaarwel zeggen
(aan ) . - du monde : Zich van de wereld afzonderen .
Existant : Bestaand. Voorhanden. / m. :
- hoeveelheid. 't Bestaande. Existence
v . : Bestaan. Aanzijn . Werkelij kheid . Aanwezige voorraad, - goederen (- en magasin) .
Leven. Moyens d'-: Middelen van bestaan.
La grande -: 't Groote lui's leven. Existentiel: Van 't bestaan, dat 't bestaan
bewijst . Exister onov .w . : Bestaan . Leven .
Voorhanden zijn. - par soi-meme: Zich
zelf -, onafhankelijk zijn.
Ex-libris (spr. -iss, mv .onv .) m. : Opschrift . Boekmerk .
Exoeet, -eke m. : Springvisch.
Exode v . (soms m. ) : Exodus (tweede
boek van Mozes ). I m. : 1. (f ig.) Uittocht,
„trek" der Boeren. - rural: Trek naar de
groote steden. - urbain: - naar 't platte
land. - de capitaux: Kapitaalsvlucht .
2. (f i g.) Slot, ontknooping (Grieksch
treurspel). Exogame : Die buiten zijn stam
huwt. Exogamie v . : Gewoonte van huwelijken aan te gaan buiten zijn stam of familie . Exogêne: Van buiten aangroeiend ,van
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Exomphale-Expert

b. af. Exomphale v.: (geneesk.) Navelbreuk . Exondation v . : Droogvalling .
Exondê: Droog gevallen. Exonder (s' ) :
Droog vallen.
Exoneration v.: Vrijstelling, ontheffing.
Uitscheiding. Exonere m.: Vrijgestelde.
Exon6rer ov.w.: Vrijstellen, - van invoerrechten. (f ig.) Vrijmaken. / s'-: Zich
kwijten (van). Exophtalmie v.: (geneesk.) Oogbaluitpuiling. Exorable: Vermurwbaar.
Exorbitamment en -itant : Overdreven, -matig, buitensporig, overgroot. de: Verder gaand dan, overschrijdend.
Exorbiter (s'): Uitpuilen. Des yeux -ites:
Uitpuilende oogen. Exorbitisme m.: Ooguitpuiling.
Exorcisation v.: Duivelbanning. Exorciser ov.w.: 1. (godsd.) Bannen (duivel);
bezweren, den duivel bannen uit (bezetene ) .
2. Wijden (doopvaten). 3. (f ig. ) Dringend bidden. - vermanen. / s'-: Uitgebannen worden. Exorciseur m.: Duivelbanner. Exorcisme m.: Duivelbanning.
Exoreiste : Duivelbanner.
Exorde m.: Aanhef (rede). Exosmose
v.: Van binnen naar buiten gaande stroom
(door poreuse wanden). Exostose v.:
Beenuitwas. Knoest. Exotêrique: Die in
't openbaar geschiedt, voor 't publiek
bestemd.
Exotique : Vreemd, uitheemsch. Exotisme m.: Uithegmschheid. Exotiste m.:
Kunstenaar die het uitheemsche element
in de kunst brengt. / b y .nw.: Met uitheemsche elementen.
Expandeur m.: Spanbout (rijwiel),
(Eng . ) expander. Expansivite v . : Uitzetbaarheid. Expansible: Uitzetbaar. Expansif : 1. Die wil uitzetten, uitzetbaar.
Force -ice : Spankracht. Balle -ive : Dumdumkogel. 2. (fig.) Die zich gaarne uit,
spraak-, mededeelzaam. Il est fres - :
Hij maakt van zijn hart geen moordkuil.
Expansion V. : 1. Uitzetting. Vergrooting.
Balle a -: Uiteenspringende k. 2. (f ig.)
Behoefte om zich te uiten. Ses -s : Zijn
vrijmoedige uitlatingen. Etre tout en -:
't Hart op de tong hebben. 3. Verbreiding
(leer; cultuur). Uitbreiding (land). Expansionnisme m. : Drang naar uitbreiding.
Expansionniste m.: Voorstander van uitbreiding. Expansivite v.: Uitzetbaarheid.
(fig.) Behoefte om zich te uiten.
Expatriation v.: Verdrijving uit 't
vaderland . Verbanning . (Land )verhuizing .
Uitzending. Expatrie m.: Uit 't vaderland verdrevene, - gewekene. Expatrier
ov.w.: Uit 't vaderland verdrijven. Verbannen. / s'-: Uitwijken, buitenslands
gaan.
Expectance v.: Afwachting. En - de:
Die wacht op. Expectant by .nw.: Afwachtend. Die de kat uit den boom kijkt. Medeeine -e : Geneeskunde, die de natuur Naar
gang laat gaan. / m.: Iem. -, leerling die
de eerst openvallende plaats afwacht.
Expeetatif : Hoopgevend, vol verwachting.
Expectation v.: Verwachting; afwachtende
houding. Methode d'-: Geneeswijze waarbij
de geneesheer de natuur slechts steunt.de vie : Levenskans. Expectative v.: Vooruitzicht, afwachting. Beloofde opvolging.
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Afwachtende houding. Avoir une place en
-: Aangewezen zijn om iem. in zijn ambt
op te volgen. Etre dans l'-: Een afwachtende houding aannemen.
Expectorant bv.nw. en m.: (geneesk.)
Slijmoplossend (middel). Expectoration
v. en -er ov..w.: 1. (geneesk.) (Het)
opgeven (fluim). 2. (fig.) (Het) uitflappen , - uitbrengen . 3. (K a t h . ) Openbaarmaking van een kardinaalsbenoeming in
petto.
Expêcliêe v.: Loopend schrift. Expêdient by .nw.: Van pas, geschikt, dienstig.
/ m.: Uitweg, hulp-, redmiddel. List,
onoirbaar middel. Il est fertile en -s : Hij
weet overal wat op. Trouver qq -: Er wat
op vinden. Vivre d'-s: Bestaan van allerlei middelen om aan den kost te komen.
En etre aux -s, etre reduit aux -s: Leelijk
in de klem zitten. Expedier ov.w.: 1.
Spoedig voorthelpen; - afschepen, zich
afmaken van. 2. Naar de andere wereld
zenden. In 't ongeluk storten. 3. Snel afmaken, bespoedigen. Afdoen (zaak). son diner : Zijn eten vlug naar binnen werken. 4. Een afschrift maken van. Ecriture
exp gcliee: Loopend schrift. 5. Af-, ver-,
toezenden. Doen loopen (trein). / s'-:
Spoedig afgedaan -. Verzonden worden.
Expedite'''. m.: Afzender. Goederenvervoerondernemer. Expeditif : Doortastend,
voortvarend. Vlug. Snelwerkend (middel).
Die de zaken vlug helpt afdoen.
Expedition v.:1.Afdoening, uitvoering.
Homme d'-: Voortvarend m.2. Afschrift.
(o u d ) Ambtsbericht . Droits d'-: Leges . 3.
Ver- af-, toezending, vervoer .4. Krijgsverrichting,
ondernemmg. 5. Onderzoekings'
tocht, ontdekkingsreis. 6. (f ig.) Poging,
stap. En voila une -: Dat is me eenondernem ing . Expêditionnaire by .nw . : Die
afschriften maakt. Die aan een expeditie
deelneemt. / m.: Verzender, expediteur.
Maker van afschriften, bladschrijver. Expeditionner ov.w.: Een afschrift maken
van. / onov.w.: Een tocht ondernemen.
Expeditivement : Voortvarend. Expeditrice v.: Afzendster.
Experience v.: 1. Ondervinding, ervaring. Un fait d'-: Een ervaringsfeit.
Par -: Bij o. Faire l'- de : Leeren kennel', een proef nemen met. 2. Verstand
(van iets). L'- vient avec rage: 't Verstand
komt met de jaren. 3. Proef, -neming, experiment. Tenter une-sur: Een proef nemen
met. V erite d'-: Door proeven aangetoonde
waarheid. Une - de cours: Een proef in de
collegezaal. Animal en -, sujet d'-: Proefdier. Verre a -: Proefglas. Experimental,
ement : Proefondervindelijk. Sciences
-es : Ervaringswetenschappen. Experimentateur m. : Proefnemer.. / by .nw . : -nemend . Experimentation v .: Proef , -nem ing .
Experimente: Bedreven,, ervaren (mensch ) .
Beproefd (middel). Experimenter ov.w.:
Beproeven, nagaan. Proeven nemen met.
Ervaren , ondervinden . I onov .w . : Proeven
nemen.
Expert: Ervaren, deskundig. I m.:
Deskundige. Gezworen schatter, die den
inzet op de veiling bepaalt. z. dire (m. 2).
- en ecritures, ecrivain -: Schriftkundige.
- en comptabilite, --comptable : Accoun-
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tant. Expertise v.: Schatting onderzoek door deskundigen. Rapport van den
deskundige . Taxatie . Inventaris-opmaking.
Keuring (door specialist). - en ecritures:
(Hand )schriftkunde . Expertiser ov .w . :
Aan een deskundig onderzoek onderwerpen,
door een expert laten onderzoeken; taxeeren.
/ onov .w . : Een d. o. instellen.
Expiable : Waarvoor geboet dat verzoend kan worden. Expiateur m.: Boeteling . / by .nw . z . -atoire. Expiation
v . : Boete (doening ) , verzoening . Fete des
-s: Verzoendag. Expiatoire : Verzoenend,
dat genoegdoening geeft. Chapelle-: Kapel,
opgericht als eeuwigdurend bewijs van
berouw. Sacrifice -: Zoenoffer. Expier
ov.w.: Boeten voor, uitwisschen. f s'-:
Uitgewischt worden.
Expirant : Zieltogend ; wegstervend
(stem) ; verflauwend (licht) ; die ten einde
loopt (macht) ; afloopend (contract, volmacht). Expirateur m.: (Spier) die de
uit.ademing doet plaats hebben. Expiration v.: 1. Uitademing; -blazing (blaasbalg ) . 2. (f ig. ) Afloop , vervaltijd , einde,
verstrijking Expirer ov .w . : Uitblazen ;
-ademen. f onov.w.: 1. Den geest geven,
sterven. 2. Te niet gaan, wegsterven (geluid); uitgaan (licht); verdwijnen (gevoel);
ten einde loopen (contract, volmacht).
3. Afloopen, vervallen.
Expletif bv .nw . en m . : (t a a lk . ) Aanvullend (woord), dat niet bepaalcl noodig
is. Expletivement : A is aanvullingswoord
(gebruikt).
Explicabilite v.: Verklaarbaarheid. Explicable: Verklaar-, uitlegbaar. Explicateur m.: Verklaarder. Explicatif : Verklarend, uitleggend. Explication v.: 1. Uitlegging, opheldering. (school) Tekstverklaring met commentaar. 2. Verklaring.
3. Verklaring van iem. woorden of
daden. Demander une a qn : Iem.
rekenschap vragen (beleediging). Avoir
une
„Woorden" hebben. Explicit
m. : „Einde", slot (onderaan een afschrift). Explicite : Uitdrukkelijk aangeven, ondubbelzinnig. Duidelijk sprekend,
veelbeteekenend. -went bw. Expliquer
ov .w . : 1. Uitleggen , ophelderen . (school)
Een tekstverklaring geven van. 2. Verklaren. 3. Te kennen geven, openbaren. /
s'-: Zich ontwikkelen. Verklaard worden,
zich laten verklaren. Zich nader verklaren,
rekenschap ophelderingen geven. Zich
uitdrukken. Zich (iets) verklaren, - (iets)
uitleggen. Je ne me l'explique pas: Ik begrijp dat niet. avec qn: Iem. opheldering
geven; - vragen. Je m'en expliquerai avec
lui : Ik zal mij met hem daarover verstaan.
Je m'explique . .
Ik bedoel dit . . . .
Exploit m.: 1. (Helden)daad, wapenfeit. -s galants: Succes in de liefde. (f am. )
Vous avez fait un bel Je hebt wat moois
uitgehaald . 2. (f a m . ) Prestatie . 3. (Deurwaarders )exploot. Exploitabilitê v.: Bruikbaar-, ontginbaarheid. Exploitable: Bruikbaar, ontginbaar, bebouwbaar, tot exploitatie geschikt. Die gauw dupe wordt.
(recht) Tot inbeslagneming geschikt. Exploitant m.: Ontginner; ondernemer. /
by .nw . : Die een exploot heteekent, exploot
doende. Exploitation v.: 1. Ten nutte
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making, onderneming, ontginning, nuttig en
winstgevend gebruik. Colonie d'-: Kolonie, waarvan men slechts de voordeelen
trekt, zonder er zich blijvend to vestigen.
Livrer une ligne Een spoorlijn voor
't verkeer openen. - des mines: Mijnbouw.
2. Landgoed, mijn, bosch dat men exploiteert. Houtaankap. 3. Uitbuiting (door den
patroon). Exploiter ov .w.: 1. Ten nutte
maken, ontginnen, winstgevend gebruiken,
rentegevend beheeren. - a fond : Uitputten. 2. Tot zijn voordeel aanwenden, partij
trekken van. Uitbuiten (werkman). - les
passants : De voorbijgangers berooven. 3.
Exploot doen aan. I onov. w.: Beteekenen
(exploot). / s'-: Geexploiteerd worden.
Exploiteur m.: Winstbejager. Uitbuiter. /
bv.nw.: Ontginnend.
Explorateur m.: 1. Ontdekkingsreiziger. 2. (Instrument) Peilstift. / by.
nw.: Ontdekkings-. Exploration v.: 1.
Onderzoeking, ontdekking. Voyage d'-:
-sreis. 2. Doorzoeking, nasporing, peiling.
3. Zorgvuldige bestudeering (ziekte). Explorer ov .w : Zorgvuldig onderzoeken,
nasporen. Ontdekkingsreizen doen in. Doorsnuffelen . Peilen (wond). Zorgvuldig nagaan
(ziekte).
Exploser onov .w . : Ontploffen . (f ig . )
Tot een uitbarsting komen. Exploseur m.:
Ontploffingstoestel. Explosibilite v.: Ontplofbaarheid. Explosible by .nw. en m.:
Ontplofbaar (lichaam). Explosif : 1. Van,
de uitbarsting, ontploffings-. Ontplofbaar. (in samenst.) Explosie-. Distance
-ive: Slagwijdte (electr vonk ) . 2. (t a a lk . )
Consonne -ive: Klapper. / m.: (Duitsch)
Springstof. - brisant : Brisante -. Explosion v.: 1. Ontploffing, uitbarsting. Faire
Ontploffen, uitbarsten. 2. Plotselinge
aanval (ziekte). 3. (f ig.) Uitbarsting
(haat). Explosive v.: Klapper, ontplofflngsgeluid.
Exponction v . en -tuer ov .w . : (Het )
aangeven (door een punt), dat iets moet
worden weggelaten.
•
Exponentiel: (stelk.) Met een exponent als veranderlijke grootheid.
Exportable : Verzendbaar. Exportateur
m.: Verzender, exporteur. / b y .nw.: Uitvoerend, uitvoer-. Exportation v.: Verzending, uitvoer, export. Uitgevoerde goederen. z. droit (m. 3). - sur place : Locaal
vervoer. Exporter ov.w.: Uitvoeren, verzenden. f s'- : Uitgevoerd worden.
Exposant m.: 1. (recht) Verzoeker,
toelichter (v. e. yerzoek). 2. Inzender.
3. (s t e lk . ) Exponent , machtsaanwijzer
Exposante v.: 1. (recht) Verzoekster. 2.
Inzendster . Exposé m . : U iteenzetting
Verslag, waarin men verantwoording aflegt. - des motifs: Memorie van toelicht ing . Exposer : ov .w . 1. Uitstallen , ten
toon stellen, vertoonen. Opbaren. Te
pronk -, op de kaak zetten (misdadiger).
- aux yeux du public : Aller oog vestigen
op. - en vente: Te koop hangen, - zetten.
2. Uiteenzetten (gedachte, onderwerp),
blootleggen (ziel). - l'action: De handeling uiteenzetten. 3. Blootstellen, plaatsen. - a lair: Luchten. - au soleil: In
de zon zetten. Mur expose au nord: Muur
die op 't Noorden ligt. Un espalier bien
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exposé: Een leiboom aan den zonnekant.
Un endroil exposé: Een gevaarlijke plek.

4. Te vondeling leggen. Aan de wilde dieren
ten prooi laten. 5. Blootstellen (aan gevaar); in de waagschaal stellen. - aux
boles feroces: Voor de wilde dieren werpen.
Nous etions exposes a: Wij liepen gevaar te.
On est exposé a se tromper: Men loopt gevaar
zich te vergissen. / s'-: Zich blootstellen.
- wagen, - in gevaar begeven. Blootgesteld
worden. Uiteengezet -, verklaard worden.
Exposition v.: 1. Uitstalling, tentoonstelling. Tepronkstelling. Het opbaren.
- universelle : Wereldtentoonstelling. 2.
Uiteenzetting. -legging. Uiteenzetting (tooneelstuk ). 3. Plaatsing, ligging. A bonne
de ce
-: Goed in de zon; g. gelegen.
tableau est mauvaise : Dat schilderij hangt
ongunstig. 4. Te vondeling legging. 5.
Blootstelling (aan gevaar). 6. Kijkdag (jour
d'-). 7. Belichting (photo; schilderij).
Expositionnette v.: Tentoonstellinkje.
Expres (spr.. -pre), -esse by .nw . : Uitdrukkelijk, duidelijk. En termes -: Uitdrukkelijk . I m.: Bijzondere -, ijibode.
Distribution par -: Expresse bestelling.
/ bw.: Met opzet, voorbedachtelijk. C'est
comme un fait -: 't Is, alsof men het er op
heeft aangelegd. Il a fait - de : Hij heeft opzettelijk . Express bv.nw. en m.: Snel,
kort. (Train) -: Bliksem-, sneltrein.
Bateau - : Sneldienst. Expressement:
Uitdrukkelijk. Met opzet.
Expressif : Vol uitdrukking, krachtig;
veelbeteekenend (stilte) ; natuurlijk (lezen ). Expression v.: 1. Uitpersing. Sueur
par -: Doodszweet . 2. (fig. ) Uitdrukking.
Au-dela -, au-dessus de toute -: Onuitsprekelijk, meer dan men in woorden kan uitdrukken. 3. Woord. D'- francaise: In 't
Fr . schrijvend . 4. (w i s k . ) Formu le , vorm .
Reduire a sa plus simple -: Tot den eenvoudigsten vorm herleiden ; (fig.) zooveel
mogelijk verkorten; (gra p) zoo verkorten,
dat er niets van overblijft. 5. Uitdrukking,
gevoel. Tete d'-: Studiekop. Expressivement : Veelbeteekenend. Expressivite v.:
Uitdrukkingskracht. Exprimable: Uit te
drukken , - spreken . Exprimer ov .w . : 1.
Uitpersen. 2. Uitdrukken, te kennen geven,
schilderen ; (geldig) uitbrengen (stemmen).
/ s'-: Uitgeput -. Uitgedrukt worden.
Zich uitdrukken.
Ex professo : Grondig, met kennis.
Expropriation v.: (recht) Onteigening.
- forcee: Uitwinning. - pour cause d'utilite publique : Onteigening ten algemeenen
nutte. Jury d'-: Raad, die de schadeloosstelling daarvoor vaststelt. Expropriationniste m .: Voorstander van onteigening.
Exproprier ov .w . : Onteigenen . - qn:
Iem. goederen onteigenen.
Expulser ov .w . : U it- , verjagen , u itstooten. Uit 't huis -; over de grens zetten, uitwijzen. Uitdrijvon, afvoeren (uit
lichaam). Expulsif : Uitdrijvend, die 't
baren vergezelt. Expulsion v.: Verjaging.
U itwijzing , -drijving , verwijdering . Droit
d'-: Recht om vreemdelingen uit te zetten. Expulteur, -trice : Die 't baren
vergezelt.
Expurgation v.: Zuivering van aanstootelijke of kettersche elementen. Expurga-
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toire: Van de zuivering (door de Curie).
Index -: Lijst van boeken die gezuiverd
moeten worden, voordat de Kath. ze mogen lezen. Expurger ov .w . : Aanstootelijke
-. Kettersche plaatsen uit een boek verwijderen. Edition -gee : Ed. voor de jeugd.
Exquis : Uitmuntend, -gezocht, puik,
fijn ; allerliefst (meisje); keurig (meubel).
--ement bw. Exquisite v.: Uitgezocht-,
puikheid.
Exsangue: Bloedeloos. Bleek. Exsuecion, -tion v.: Uitzuiging. Exsudat m.:
Uitzweetsel. Exsudation v.: Zweeting.
Afsche id ing . U its lag . Exsnder ov .w . :
Uitzweeten. Extant: In natura aanwezig.
Extase v.: (Geest)verrukking, -vervoering. Opgetogenheid. En -: Verrukt.
Extasie : Erg verrukt. Extasier : In vervoering brengen. / s'-: - geraken. Extatique by .nw . : Verrukkend , vervoerend .
Verrukt. / m.: Door zinsverrukking bevangene.
Extemporane, -ment : Onvoorbereid
(rede). Zonder voorbedachten rade (misdaad). Dat men dadelijk moet klaarmaken
en toedienen (middel) ; voor tijdelijk gebruik (ziekenhuis). Extemporaneite v.:
Onoverdachtheid. Gave om in eens te kunnen beslissen. Extemporanement: Onvoorbereid (z. -ane) .
Extenseur by .nw. en m.: Strekkende
(spier). Broekenstrekker. Strektoestel,
(E n g . ) hea 1th-exerciser . Extensibilite v . :
Rekbaarheid. Vatbaarheid voor uitbreiding (van beteekenis) . Extensible : Rekbaar. Vatbaar voor uitbreiding (van beteekenis ). Bibliotheque -: Stapelkast. Meuble -: Schakelmeubel. Extensif : 1. Uitbreidend. Signification -ice : Begripsuitgebreidheid. Sens -: Door beteekenisuitbreiding ontstane beteekenis. 2. Culture
-ice : Verbouwing op een groot gebied met
weinig kosten. Engraissement -: Vetmesting in weiden. Extensimetre m.:
Toestel om de grootte te meten. Extension
v.: 1. (Uit)strekking, -spanning, -zetting.
2. Uitbreiding, vergrooting. Prendre de
l'-: Zich uitbreiden. - universitaire:
't Brengen der wetenschap bij 't yolk,
Toynbee-werk. Par -: Bij uitbreiding
(van beteekenis). Extenso z. in -.
Extenuation v.: 1. (fig.) Verzachting,
-mindering. 2. Vermagering, uittering.
Uitputting . Extenuer ov .w . : 1. Verdunnen, -zachten, -zwakken. 2. Vermageren,
uitteren. Extenue (de fatigue): Doodmoe.
/ s'-: Zich uitputten. Zwakker -, minder
worden. - sur les bouquins: Zich kapot
studeeren.
Exterieur by .nw . : 1. Uiterlijk , uitwendig, buiten den mensch, buiten-.
Le monde -: De buitenwereld. 2. Buitenlandsch. 3. Buitenste. 4. - a: Niet behoorende bij. I m.: 1. Buitenste deel, uitwendige. Buitenkant. A l'- de: Buiten.
2. Uiterlijk, -e schijn. 3. Buitenland. De
l'-: Buitenlandsch. 4. Uiterlijk (gelaat,
manieren). Exterieurement : Uitwendig,
van buiten. Naar den schijn. Exteriorisation v. en -iser ov .w . : (wij s b . ) (Het)
buiten zich zelven plaatsen, - als onafhankelijk van ons beschouwen. / s'-: Zich
naar buiten openbaren, (f am.) zich geven .
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Exteriorite v.: Het bestaan buiten ons
om , u itwend ighe id .
Exterminateur m.: Uitroeier, vernietiger,, -delger.. / bv.nw.: (Al )vernielend ,
uitroeiend, verderf brengend. Ange -:
Engel des verderfs. Glaive -: Zwaard der
vernieling. Extermination v.: Uitroeiing,
vernieling . Exterminer ov .w . : Uitroeien,
verdelgen. In 't ongeluk storten. / s'-:
Elk. verderven. s'- a: Zich dood werken
om.
Externat m.: 1. Dagschool (zonder kostleerlingen). 2. Inrichting van 't onderwijs
z66 dat de kinderen bij hun ouders zijn.
3. Betrekking van uitwonend hulpgeneesheer. Externe bv.nw.: Van buiten liggend,
aan de buitenzijde. Uitwonend, niet in de
school of 't gasthuis. Cause -: Oorzaak
van buiten. Face -: Buitenzijde. Pour
l'usage -: Voor uitwendig gebruik. Angle
-: Buitenhoek. Histoire - du francais:
Geschiedenis der bronnen en geschriften
van de Fr. letterkunde, om aldus de feiten
en gedachten te leeren kennen. / m.: Uitwonend -, dagleerling; - hulpgeneesheer.
Exterritorialiser ov .w. : Het karakter
van exterritorialiteit verleenen aan. Exterritorialite v.: Bevoegdheid van den vreemdeling om volgens eigen wetten te leven
en van lasten te zijn vrijgesteld.
Extincteur m.: Brandbluschtoestel (d'incendie). - d' étincelles: Vonkendoover.
Extinction v .
/ by .nw . : Brandblusch- .
: 1. (Uit)blussching, -dooving; blussching
(metaal, kalk). Sonner l'- des feux: 't
Signaal blazen om alle lichten uit te doen,
laatste roffel. 2. Vermindering der lichaamswarmte. Soutenir qch jusqu'd -: Jets tot 't
uiterste volhouden . 3. (f ig. ) Uitsterving
(yolk, familie). Uitdelging (misbruik);
aflossing, delging (schuld). Verlies (stem).
Uitputting (kracht). Verdelging (ketterij ).
Het niet meer strafbaar zijn (misdaad).
Delging (schuld). Jusqu 'el -: Tot men er
bij neervalt. En vole d'-: Aan 't uitsterven.
Au fur et a mesure des -s: Naar mate het
aantal (door den dood) vermindert. 4.
(Door den dood) ontstane vacature.
Extirpateur m.: Verdelger. Uitsnijder.
(landb.) Stoppeluitroeiwerktuig, hakploeg
Extirpation v.: Uitroeiing. Uitsnijding
(zweer ) , verwijdering . (f ig . ) Uitroeiing,
vernietiging, verdelging. Extirper ov .w. :
Uitroeien, -snijden . (f ig . ) -roeien , verdelgen. Met moeite uithalen, - ontlokken.
Extorquer ov .w . : Afpersen , -dwingen .
Extorqueur m.: Geldafperser. Extorsif :
Afpersend, afdreigend. Extorsion v.: Afpersing (- de fonds) .
Extourne v.: Terugboeking. Extourner ov .w . : Terugboeken .
Extra (mu. onv .) m.: 1. lets buitengewoons. Faire des - (z. 2) : Buitengewoon
opdisschen. Plat d'-: Extra-schotel. 2.
m. en v. : Huurkellner. Helper, bijlooper
(domestique d'-) . Noodhulp (vrouw). Faire
des -: Als helper werkzaam zijn. / bv.nw.:
Buitengewoon goed. I bw. en voorv.: Buitengewoon, zeer. Buiten. Extra-budge taire : Niet in 't budget begrepen. - opgenomen . Extra-cellulaire: Buiten de
cel. Extra-conjugal: Buitenechtelijk.
Extraeteur m.: Exhaustor. Patroontrek-

ker. Honigslinger (- a miel). (g en eesk .)
Extractor. Extraetible: Uit te trekken, die
men uittrekken kan (b .v. - par l' ether) ,
bereidbaar uit. Extraetif : Waarmee men
uittrekt, - opdelft. Industrie -ive: Bodemindustrie zonder cultuur (b .v. visschen, jacht,
mijnbouw). Principes -s : Extractiefstoffen.
Extraction v.: 1, Uittrekking, -delving,
opgraving. Het naar boven brengen (mijn).
Het winnen (petroleum). Het uit de gevangenis halen. (geneesk.) Het verwijderen,
uittrekken. 2. Het bereiden uit.
du
sucre: De suikerbereiding. -s animales ;
- vegetales : Dierlijke -; plantaardige extractiefstoffen . 3. (w i s k . ) Het trekken
(wortel). Faire l'- de la racine : Den wortel trekken. 4. Afkomst, geboorte ; stand.
Extrader ov .w . : Uitleveren . Extradition v.: Uitlevering. Extrados m.:
Bolronde zijde, buitenwelving. Extradosset. ov .w . : Van buiten welven.
Extra-europeen : Buiten-Europeesch.
Extra-fin : Extra-fijn, prima.
Extraire ov .w . : 1 . Uittrekken , -delven .
Trekken (tand). Uit de gevangenis halen.
Ontleenen (aan boek, krant); uittreksels
maken uit (id.). 2. Winnen (uit); (sc he ik.)
afscheiden (u it ) . 3. (w is k . ) Trekken
(wortel). Extrait m.: 1. Uit-, aftreksel,
extract. - de Saturne: Loodazijn. 2. Uittreksel (uit boek, krant) ; fragment (v.
schrijver ) . Inhoudsopgave . (f ig . ) - d'homme : Heel klein kereltje. 3. Uittreksel
(van akte). Fragment. - de naissance:
Uittreksel uit het geboorteregister. - mortuaire : - uit 't overlijdensregister . 4. (s p el)
Uitgekomen nummer.
Extrajudiciaire en -ment : (r echt)
Buiten 't gerecht om. Extra-legal en
-ement : Onwettig. Extra-lueide : Helderziend . / v.: Clairvoyante. Extra-muros
(spr . -os): Buiten de (muren der) stad.
Extraneite v . : (s o m s ) Vreemdelingschap .
Extraordinaire by .nw . : 1 . Buitengewoon .
Budget -: Budget der buitengewone uitgaven . 2. Ongewoon, ongemeen, vreemd.
3. Buitengewoon, bijzonder, uitstekend. /
m.: Het buitengewone. De - uitgaven, oorlogskosten. 't - geval. Par -: Bij hooge
uitzondering. -ment bw.
Extra -parlementaire : Niet uit leden
der Kamers samengesteld. Extrapolation
v. en -poler ov .w . : (Het) buitenbrengen .
Extra-reglementaire : Buiten de voorschriften om. Extra-scientifique: Buiten
de wetenschap staande. Extra-statutaire:
Buiten de statuten om. Extra-terrestre:
Buiten de aarde. Extra-tropical: Buiten
de tropen. Extra-urbain : Buiten de groote
stad. Extra-uterin : Buiten de baarmoeder..
Extravagamment : Wonderlijk, ongerijmd . Extravagance v. : 1. Dwaas-,
onzinnigheid. 2. Ongerijmdheid. 3. Faire
des -s : Buitensporigheden begaan. Extravagant m .: Dwaas, onzinnig mensch.
bv.nw.: Ongerijmd . Buitensporig . Dwaas,
zot . Extravaguer onov .w . : Raaskallen ;
gekke dingen zeggen. Dwaasheden begaan.
Extravas (at )ion v., -asement m . :
(geneesk . ) Uitstorting uit de vaten.
Extravaser (s' ): Uitvloeien. Du sang -ase:
Uitgestort bloed. Extraversion v.: Verruiming van -, projectie buiten zichzelf.

L'-
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3. Uiterste. Pousser a l'-: Tot 't uiterste
drijven. Reduit a l'-, - a la derniere -: In
den uitersten nood gebracht. Etre a l'-,
- a toute-, - a la derniere -: Op 't uiterste
liggen. Aller (jusqu' )a 1'- de Doordrijven. 4. Overdrijving. La raison fuit
loute -: De verstandige mensch vermijdt
elke overdrijving. 5. Gewelddadigheid,
mishandeling. Se porter aux dernieres -s
sur qn : Iem. afschuwelijk mishandelen.
Extrinseque : Van buiten komend, uiterlijk. Door de wet bepaalde, nominale
(waarde). Extrinsiquement: Uit omstandigheden van buiten. Nominaal. Extrospection v.: Waarneming van buiten.
Exuberance v.: Weelderigheid (plantengroei). Overvloed. Uitbundigheid (verbeelding). Gezwollenheid (stijl) ; overdreven rijkdom (van beelden). - de vie: Overstelpende levenskracht. - de debit, - de
paroles : Overgroote woordenrijkheid. Exuberant : Weelderig. Overvloedig, blakend.
Overdreven, uitbundig. Gezwollen, te weelderig. Exulceration v.: Lichte verzwering. Exulcerer ov.w.: Licht doen zweren.
(f ig. ) Pijnlijk aandoen.
Exultation v.: Gejuich, jubel. Exulter
onov.w.: Uitbundig vroolijk zijn, jubelen.
Exutoire m.: Kunstmatige zweer, - fontenel; - ettering. (fig. ) Middel om iets
kwaads op te ruimen. Uitweg. Ex-voto
(mu . onv.) m.: Geloftegift.
Ezeehias (spr . -kgas) m.: Ezechias.
Ezechiel (spr.. -kyel) m.: Ezechiel.

Extreme by .nw . : 1. Uiterst, laatst.

L'- gauche; - droite : De uiterste linker-;
- rechterzijde. L'- jeunesse: De allereerste
jeugd. L'-- vieillesse: De hoogste ouderdom. - saison: Nazomer. - automne:

Naherfst. 2. Allerhoogste, -grootste; -laagste, -diepste. Cours -s: Hoogste en laagste koersen. 3. Buitengewoon, ongemeen.
4. Die alles tot 't uiterste drijft, tot 't
uiterste gedreven. Il est - en tout: Hij
vervalt steeds tot uitersten. 5. Gewelddadig, krachtig, hevig. Recourir aux moyens -s :i Tot gewelddadige maatregelen
zijn toevlucht nemen. Un parti -: Een
wanhopig besluit. Rernede -: Paardemiddel.
/ m.: 1. Uiterste. (wisk.) Uiterste term.
Krachtige maatregel. Porter -, pousser a l'-:
Tot 't uiterste drijven. Aller a l'-: Geen
grenzen kennen. Les -s se touchent: De
uitersten hebben steeds punten van aanraking. 2. (sport) Buitenspeler. - droit;
- gauche : Rechts -; links buiten. Extremement : Buitengewoon, in hooge mate, zeer
veel. Avoir - de l'esprit: Allergeestigst
zijn.
Extreme-onetion (my . -s--s) v.:
(Kath.) H. Laatste oliesel. ExtremeOrient m.: Oost-Azie, 't Verre Oosten.
Extreme-oriental (my . -s-orientaux): Uit
't Verre Oosten. Extremis z. in -. Extremiste by .nw . en m.: (Aanhanger) van
de uiterste partijen, ultra.
Extremite v.: 1. Uiterste, einde. Uiterste, grens. 2. Les -s : Handen en voeten.

F
F m.: 1. (letter) F. 2. (verk.) Frere:
Broeder (geestelijke , vrijmetselaar ) . (m u z . )
Forte: Forte. Les F .F .: De broeders. Parler par B. et par F.: Gemeene taal uitslaan.
Li tre de 1'-: Er beroerd aan toe zijn. Marquer d'un f : Als boef (forgat) brandmerken.
F . . . z. foutre en foutu.
Fab.: Franco a bord : Franco boord. Fl.:
Florin : Gulden; Florijn. Fr : Franc : Frank
(pl.m. 9 cent); Frere : Broeder. F° :
Folio : Blad. Ff : Faisant fonction de : Fungeerende als. Fob : Free on board : Franco
boord.
Fa m.: (noot) F. z. clef 3.
Fabagelle v.: Pseudo-kapperstruik.
Fabien m.: Fabian.
Fable v.: 1. Handeling van drama of
epos, „ 't verhaal". 2. Voorwerp van opspraak en spot. Etre la - de la ville : De
geheele stad tot spot strekken. 3. Fabel.
--express: - in een paar regels. 4. Sprookje.
Leugen, verzinsel. Conter des -s : Liegen.
5. La F- : De fabelleer, mythologie.
Fableau of -iau m.: Oud-Fransch verhaal
in verzen, sproke. Fablier m.: Fabelboek.
(gr a p) Fabelschrijver .
Fabricant m . : Fabrikant . / b y .nw . :
Fabrieks-. Fabricateur m.: 1. Maker.
Le - souverain : De Schepper. 2. Verzinner.
Fabrication v.: Fabricage, bewerking,
het maken. Verzinning. Fabricien m. en
by .nw .: (Van een) kerkmeester. Fabrique
v. 1. Bouw, stichting. Kerkbouw. (kunst)
Bouwwerken (op schilderij of in tuin; 18e
eeuw). 2. Inkomen voor 't onderhoud eener

kerk. Kerkfabriek (conseil de -). Bouwwerk (vooral van kerk). 3. Maaksel, vervaardiging, fabrikaat. Prix de -: Fabrieksprijs. Marque de -: -merk. Dessin de -:
Model. De -: Goedkoop. 4. Fabriek,
-sgebouw. Het werkvolk. Fabriquer ov.
w . : Vervaardigen, fabriceeren . (f ig.) Verzinnen, uit zijn duim zuigen. (fam.) Uitvoeren, „uitspoken". Er in laten loopen.
/ se -: Vervaardigd worden.
Fabulateur m.: (geneesk.) Verzinner.
Fabulation v.: 1. Handeling van drama
of epos. 2. Manier waarop iets verteld
wordt. 3. (geneesk.) Verzinning. Fabuler
onov.w.: Verzinnen, bedenksels uitvinden.
Fabuleusement en -eux : Fabel-. Leugenachtig. Op een sprookje gelijkend. Ongelooflijk. Van de mythologie. Les temps -:
De fabelachtige voortijd. Tenir du -,
avoir qch de -: Bijna ongelooflijk schijnen.
/ m.: Het fabelachtige. Fabuliste m.:
Fabeldichter.
Façade v . : 1. (Voor )gevel. Gevelbreedte. Ketelfront. Prendre - sur : Uitzien op. 2. (fig.) Het uiterlijke. 3. Stand.
Face v.: 1. Gelaat, aangezicht. z. careme 2. A double -: Onoprecht (z. 8).
(plantk.) - de loup: Kromhals. - d'hornme porte vertus : De beste bode is de man
zelf. 2. (kunst) Gelaatslengte. 3. Slaap
(aan hoofd ). 4.Voorste deel (lichaam ) .Voorzijde (voorwerp). (f ig.) Oogpunt, zijde.
Uiterlijke schijn, „fatsoen". Portrait de -:
Portret en face, - van vorengenomen. (wapenk .) De -: Aanziend . Faire - a: Staan
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tegenover ; zich wenden naar ; 't hoofd bieden
aan, zich verweren tegen; nakomen (verplichtingen); voorzien in (uitgaven) ; bestrijden (kosten); opgewassen zijn tegen
(zorgen); uitvoeren (bestellingen). - a:
Tegenover; met betrekking tot. Changer
qch de -: Iets een ander aanzien doen krijgen (z. 10). En - a, a la - de: In tegenwoordigheid van, ten aanschouwe van.
Vous osez me soutenir en - que : Gij durft
in mijn geoicht volhouden dat. Aborder
une question en -: Een vraagstuk oink
onder de oogen zien. Faire perdre la qn : Iem. van zijn stuk brengen. Perdre la
-: Den schijn niet langer kunnen redden.
- a - avec: Tegenover. Voir Dieu - a -:
G. z. van aangezicht tot aangezicht. Regarder qn en -: fem. scherp in 't gelaat
zien. (f ig.) Voir -, regarder en -: Onder de
oogen zien. Sauver la -: Den schijn redden. En - de: Tegenover, voor ; (fig. )
vergeleken met. Voisin d'en Overbuurman. A la - du ciel, - du soleil: Op
klaarlichten dag. 5. Beeldzijde (munt,
penning). A pile ou Kruis of munt.
6. Gekeerde kaart. 7. Oppervlakte. 8.
Kant, zijde. Sous toutes les -s: Van alle
kanten z . double (bv .nw . 1 ) . 9. (vo I k )
Zijde (lichaam). 10. (f ig.) Staat, gedaante,
voorkomen. Prendre une
nouvelle, changer de -, se presenter sous une autre Een
andere wending nemen, - aanzien krijgen.
Sans -: Zonder karakter. Face-a-main
(me.
m.: Lorgnet met een steel.
Facetie (spr.. -si) v.: Grap, mop. Facetieusement en -ieux (spr. -sgeu-) : Koddig, boertig.
Faeette v.: Facet (veelvormig geslepen
vlakje). A -s: Uit een groot aantal lenzen
samengesteld (oog) ; schitterend, op 't
effect berekend. Facetter ov .w. : In facetten slijpen.
Fficher ov .w. : 1. Ontstemmen. Je suis
fache de, que . . .: Het spijt mij, dat .. .
Je ne suis pas lai cize de : Ik hen wat blij dat.
2. Kwaad
toornig maken. Fäche contre,
(y olk) - apres: Boos op. Soil di t, sans vous
Ik wil u daarmee niet beleedigen. 3.
(soms) Beknorren. / se -: Zich ergeren.
Zich boos maken. - tout rouge: Verschrikkelijk boos worden. se - avec: Kwade
vrienden worden met. Fficherie v. : Oneenigheid. Il g a de la - entre eux: Zij liggen met
elk. overhoop. Petites -s: Kibbelarijtjes.
Facheusement en -eux: 1. Minder
aangenaam, ergerlijk. De -euse memoire:
Onzaliger gedachtenis. 2. Verdrietig, droevig; jammer, spijtig. Il est - que: Het is
jammer dat. 3. Moeilijk. - te voldoen. 4.
Schadelijk ; leelijk. Benard. f m.: Le de l'affaire: 't Onaangename v. d. z. Un
Iem. die tot last is. Un - troisieme:
Een derde persoon die gelieven hindert.
Facial: Van 't gelaat. Op de voorzijde
aangegeven (waarde). Fades (spr.. -siess), -iës m.: Gelaat. -suitdrukking.
(a a r d k.) (Karakteristiek) voorkomen.
(dierk.) Voorkomen, habitus.
Facile: 1. Gemakkelijk. Vloeiend (stijl,
vers). Cela vous est - a dire : Gij hebt mooi
praten. 2. Vlug, vaardig (pen, penseel).
3. Toegeeflijk, gedienstig.
a vivre:
Waarmee men gemakkelijk opschiet; meeFransch-Nederlandsch. I.
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gaand. Ville -, le Paris -: Stad waar
men losjes leeft. 4. Te toegevend, zwak.
Femme -: Lichte v. Une petite dame -:
Een dametje dat 't met de deugdzaamheid
niet zoo nauw neemt. 5. Te licht. -ment
bw. Facilite v.: 1. Gemakkelijk-. Vloeiendheid. Avec -: Zonder moeite. - de
parole: Flux de bouche. 2. Gemakkelijke
gelegenheid. Inschikkelijkheid. Donner des
-5 pour le payement: Gemakkelijke betalingsvoorwaarden toestaan. Cela me
donne la - de : Dat stelt mij in staat. 3.
Vaardigheid. Avoir de la -: Vlug leeren;
zijn. 4. Toegeeflijk-, gedienstigheid.
Extreme : Zwakheid. 5. Luchtigheid.
Faciliter ov .w . : Vergemakkelijken
Facon v.: 1. Werk, maaksel. Travailler
a Maakloonwerk maken. Ouvrier a -:
Maakloonwerker. Faire moudre son ble
Zijn koren tegen loon laten malen.
Tarif de -5 : Maakloontarief. Des vers de
ma -: Verzen, die ik gemaakt heb. Un
tour -, un plat de sa
Een streek, die juist
iets van hem is. De sa
Uit zijn koker.
2. Vorm, snit, fatsoen. Beloop (schip).
3. Maakloon. 4. Bewerking (- culturale;
grond). Donner la premiere - a: Voor 't
eerst bewerken. Donner une - a la vigne:
Den wijngaard snoeien en mesten. 5. Schijn.
Des -s de chevaux: Schimmen van paarden.
Une - de musicien : Een soort muzikant. 6.
Manier, handelwijze (- d'agir,, de faire,
d'être), wijze. - de parler: Spreekwijze.
C 'est une - de parler: Bij wijze van spreken.
De la belle -, d'une belle -, de la bonne -:
Flunk, geducht. C'est sa Dat is zoo zijn
manier van doen. De la - dont: Op de
wijze waarop. A la - de : Op de manier
van. De toutes (les) -s: Op alle mogelijke

manieren; in ieder opzicht; in alien gevalle. En donner de toutes les -s, - de la
bonne - a qn : Iem. flunk de les lezen. De
- (a ce que) : Zoodat, zoodanig dat, zoo .. .
dat. En aucune
Geenszins. En quelque
Eenigszins. En - de: In den vorm van.
C'est une - comme une autre : Zoo kan men
't ook doen. C'est une - de plaisanter:
Dat is geen ernst. 7. Voorkomen, uiterlijk.
Gedrag. Avoir bonne -: Er goed uitzien.
Elle n'a ni mine ni Zij weet zich niet
goed voor te doen. 8. Plichtpleging. Par -:
Voor den schijn. Je n'ai fait nulle - de:
1k heb ronduit. Faire Cant de -s : Zoo tegenstribbelen. 9. Overdreven plichtplegingen,
complimenten. Sans -(s): Zonder cornplimenten, ongegeneerd.
Faconde v.: Welbespraaktheid, woordenrijkdom.
Faconnage, -ement m.: Bewerking,
fatsoeneering . Faconner ov .w : 1. Bewerken. Den vorm 't fatsoen geven aan.
2. Bewerken (grond). 3. Op-, versieren.
Ploffe -nee of du -ne: Gewerkte, gebloemde
stof. Linge -ne: Pellengoed. 4. Beschaven,
ontbolsteren. - qn Iem. wennen aan.
onov.w.: Complimenten maken. / se -:
Zich vormen. Zich laten bewerken. / se
- it: Zich wennen aan. Faconnier (soms
-eur) m.: 1. Werkman, die grondstof
krijgt en alleen den vorm geeft, maakloonwerker (ouvrier -). 2. Vormtoestel. 3.
Complimentenmaker I b y .nw : Complimenteus.
26
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Fae-similai re-Faiblesse

Fac-similaire : Getrouw nagemaakt.
Fae-simile (mu. --s) m.: Getrouwe
namaak, - navolging.
Factage m.: 1. Bezorging (in de stad).
Bestelloon, bezorgloon. Voiture de -: Bestelwagen. 2. Dienstverrichting-maatschappij. Facteur m.: 1. Instrumentmaker.
2. (w is k.) Factor . (f i g. ) Fac-depianos.
tor, kracht. 3. Zaakgelastigde, commisla
halle
au
ble:
sionnair. - a
Graanmakelaar. 4. Opzichter over den houtaankap.
5. Besteller, dienstman, witkiel. 6. Brie-.
venbestelier. Telegrambesteller (- telegraphiste). - rural: Postbode ten platten
lande. --receveur, --bonier: Brievengaarder. - receveur: Besteller met postkwitanties.
Factiee : 1. Nagemaakt, kunstmatig.
Pierre -: Kunststeen. 2. Voorgewend,
gemaakt. Beaute -: S. die men uit gewoonte mooi vindt . Besoin -;• gout -: Aangenomen b.; - s. Idee -: Door oordeelen
verkregen d. 3. Waarin geschriften van allerlei aard of schrijvers vereenigd zijn.
-ment bw. Factieite v.: Feitelijkheid.
Faetieusement en -ieux (spr. faksy-):
Muitziek, oproerig. / m.: Muiter, oproermaker.
Faction v . : 1. (o u d ) Het maken . 2.
Wacht. Etre en -: Op w. staan. Entrer
en -; sortir de -, etre releve de -: De w.
betrekken; afgelost worden. Relever de sa
-: Aflossen. 3. Politieke partij. Factionnaire (spr. (aksy-) m.: Schildwacht.
Factitif : (taalk.) Die het veroorzaken
van een handeling uitdrukt.
Factorage m . : Bestelloon. Factorat
m.: Makelaarschap. Faetorerie v.: Factorij, handelskantoor in den vreemde.
Factotum (spr. -totomm) m . : (f a m. )
Helper, iem. die allerlei werk verricht,
„jan-draag-an". Faetum (spr. -tomm)
m.: Verweerschrift. Geschrift -, memorie
(om zich te verweren of aan te vallen).
Blauwboekje. Pamfiet.
Facture v.: 1. (kunst) Uitvoering.
Morceau de -: Kunstig stuk, vol technische moeilijkheden. Couplet de -: C.
waarvan de kruising der rijmen moeilijkheden oplevert. 2. Instrumentenfabricage.
3. Afmeting (orgelpijp). 4. (handel)
Factuur. Prix de -: Factuurprijs. Timbre
de -: Plakzegel (op factuur). Facturer
ov.w.: In factuur brengen. Faetureur m.:
Kunstenaar voor wien de vorm alles is.
Facturier m.: Factuurboek. Factuurboekhouder, facturist.
Facule v . : (s t err e n k . ) Zonnefakkel .
Faeultatif en -ivement: Naar verkiezing, willekeurig; niet-verplicht (leervak).
Arret -: Halte waar op verzoek gestopt
kan worden. Faeulte v.: 1. Bevoegdheid.
Recht, macht. Assurance sur corps et sur
-s: Verzekering op lading. Affaire a -:
Termijnzaak waarbij tegen dezelfde voorwaarden twee- of driemaal zooveel moet
worden geleverd of ontvangen. 2. Gave.
Macht, kracht, geschiktheid, vermogen.
11 ne pun pas de toutes ses -s: Hij is niet
wel bij 't hoofd. - d'oubli: (Opzettelijke)
vergeetachtigheid. 3. Middelen, vermogen.
Il depense au-dela de ses -s : Hij geeft meer
uit dan hij verdient. 4. (school) Vak. 5.
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Universiteitsafdeeling, faculteit. La - des
sciences : De philosophisch-natuurkundige
faculteit. 6. La F- : De geneeskundige
faculteit. (fam.) La F- s'y oppose: De
dokter wil 't niet.
Fadaise v.: Flauwiteit, „flauwe kul".
Wissewasje. Fadard : (v o 1 k) Piekfijn
(heer ) . Fadasse : (f a m . ) Naar, flauw,
weeig, naar bleek, zonder pit. Fade : 1.
Smakeloos, flauw, laf. Avoir le cceur -:
Wee zijn. Petit plat -: Liflafje. 2. (fig.)
Geesteloos, zonder leven of pit, laf. Dofbleek . Onbeduidend. / m . : (p la t ) Deel
van de buit. .-ment bw.
Fade bv.nw.: (y olk) Uitgeput, op.
„Niks gedaan , geschochte" . Fader ov .w . :
(plat) (Toe)deelen. Fadet : Een beetje
flauw. Fadeur v.: 1. Flauw-, smakeloos-.
2. Geesteloos-. Onbeduidendheid. Flauw
compliment, laffe vleierij.
Faffe v. of Fafiot m.: (y olk) (Bank)papiertje, bankje. -s de la Sainte-Farce:
Waardeloos bankpapier (b.v. Duitsche
Markenscheine van 100.000 Mark).
Fagine v.: Beukennotenolie.
Fagne v.: Veenplas, -laag (op heuvel).
Fagot m.: 1. Takkenbos. - de sape:
Sappenbundel. De derriere les -s : Oude,
fijne (wijn); (fig. ) van de bovenste plank.
Il y a -s et -s : Er is meer gelijk dan eigen.
Sentir le -: Naar den mutsaard rieken,
van ketterij verdacht worden. z. epine 1 en
bourree 1. Confer -, dire des -s : Praatjes
voor de vaak h. 2. Pak, bundel. En -:
In stukken, - onderdeelen. Habille comme
un -: Smakeloos -, slordig gekleed. Elle
est faite comme un -: Zij is een bezemsteel
met 'n muts op. Fagotage m.: Het binden van takkenbossen. Bindloon. (f ig.)
Broddelwerk. Fagoter ov.w.: Tot takkenbossen binden. (f ig.) Slecht samenbinden.
Vreemd opschikken, opdirken. In elk.
knoeien, samenflansen. I se -: Zich opdirken. Fagoteur m.: Takkenbossenmaker.
(fig. ) Knoeier, broddelaar. Fagotin m.:
1. Aangekleede aap van een hansworst. 2.
Potsenmaker. 3. Vuurmaker. Faguette v.:
Takkenbosje.
Faiblard : (lam. ) Erg zwak, stumperig .
Faible by .nw.: 1. Zwak, onsterk; slap
(thee) ; flauw (wijn) ; niet volwichtig
(munt) ; van onvoldoend gehalte (id.).
z. esprit 10 en cote 2. 2. Zwakkelijk, dun,
tenger.. 3. Onbeduidend, ger ing . 4. Wankelmoedig, zwak van karakter. z. chair 7.
5. Zacht (medeklinker). / m.: 1. Zwakke,
-ling. 2. Zwakke plek. Le - de l'epee: 't
Dunne ondereinde v. d. kling. 3. (f ig.)
Zwak, zwakke zijde. Le fort et le - de : 't
Goede en 't slechte van. Connaitre le fort
et le - d'une chose : Een zaak van haver
tot gort kennen. Attaquer -, prendre par son
-: In zijn zwak tasten. Avoir un - pour:
Een zwak hebben voor. Du fort au -, le
fort portant le -: Dooreengenomen. Faiblement: Zwak. Weinig. Zonder pit.
Faiblesse v.: 1. Zwakheid, zwakte. Gebrek aan gewicht of gehalte (munt). d'esprit: Geesteszwakheid. 2. Dun-, tengerheid. 3. Gering-, onvoldoendheid. 4.
Zwakheid (van karakter). Zwakke zijde.
Avoir une - pour qn: Iem. iets niet goed
kunnen weigeren. 5. Onmacht, flauwte.
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Il tomba en -, it 1W prit une -: Hij bezwijmde . 6. Cette femme a eu une -: Zij

heeft een zwak oogenblik gehad. Faiblet:
Een beetje zwak. Faiblir onov .w. : 1.
Zwak worden. Le vent faiblit: De w. gaat
liggen. 2. Verslappen, -flauwen; wankelen
(moed). Doorzakken. Uiteenvallen (deeg).
Il a faibli dans cette circonstance : Hij h.
zich zwak getoond-, gewankeld in die o .
Faiblisseur : Verzwakkend.
Faience v.: (Gevernist, geemailleerd)
plateelwerk. z. ehien 1. Faiencë: Plateelachtig . Faiencerie v.: Plateelfabriek.
Faiencier m. : Plateelfabrikant. -handelaar . Industrie -iere : -fabricage,.
Faignant z. fainéant.
Faille v.:1. Vrouwenkap, falie. Sceur de
la - : Bagijn. 2. Faille (grove zijden
stof ). 3. (a ardk . ) Verschuiving. - normale : Afschuiving. - inverse : Opschuiving . - a gradins : Trapbreuk . 4. (f ig. )
Gebrek . Breuk , scheiding . Faillê: (a ardk.)
Met verschuivingen.
Failli m.: (handel) Gefailleerde. Faillibilitë v.: Feilbaarheid. Fallible: Feilbaar.. Faillir onov .w . : 1. Ontbreken , in
den steek laten ; uitsterven (geslacht);
ten einde loopen. A jour faillant, - failli:
Bij 't vallen van den nacht. z. aune (v.).
Le cceur me faut: De moed ontzinkt mij.
La maison a failli par le pied : 't H. is op
de fundamenten ingezakt. 2. Weinig schelen of. Il a failli arriver un malheur: Bijna
is er een ongeluk gebeurd. 3. Failliet gaan.
(fig.) Niet aan de verwachtingen beantwoorden. 4. Een misslag begaan, zich
vergissen, falen. 5. - a: Te kort schieten
in. - a sa tache: Niet tegen zijn taak opgewassen zijn. Sans -: Vast en zeker.
Faillite v.: 1. Faillissement. Faire - :
Failliet gaan. Etre en -: - zijn. 2. (f ig.)
Het niet aan de verwachtingen beantwoorden, bankroet (b .v. la - de la science, des theories de Saint-Simon). Faire - a qn:

Iem. in den steek laten.
Faim v.: 1. Honger. z. eanin, 6pouser
en chasser 2. - de loup: Geeuwhonger.
Fausse -: Schijn-. Mourir de - aupres de
son argent: Uit gierigheid zich 't noodige
ontzeggen. Crier (a ) la -: Van honger
rammelen. Visage qui crie la -: Uitgehongerd gezicht. Manger a sa -: Zich den
buik vol eten. Manger plus qu 'a sa -:
Zich volstoppen. Etourdir la grosse -:
Den eersten honger stillen. Marier la et la soif : Twee menschen, die heelemaal
niets hebben, doen huwen. 2. (f ig.) Zucht,
lust. Faim-valle v. : Vraatzucht, geeuwhonger .
Fable v.: Beukenoot. (plat) Sou.
Fainéant m.: Luiaard, leeglooper. Arbeidsschuwe . / by .nw . : Lui, niets doende.
Rois -s : Schijnkoningen (de laatste Merovingers ) . Faineanter onov .w . : Luieren .
Faineantise v.: Leeglooperij, dagdieverij.
Falnee v. : Inzameling van beukenootjes.
I. Faire (z . fait by .nw . ) ov .w . : 1. (in 't
a lg. ) Maken, doen. 2. Scheppen. Tous les
jours que Dieu fait: Alle dagen, die God
geeft. C'en est fait : Nu is 't uit, - gedaan.
- chevalier: Tot ridder benoemen. 2. Voortbrengen, maken. - des enfants; - des petits: Kinderen -; jongen krijgen. z. dent 1.
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On n 'en fait plus comme lui : Die kerel is
eenig. - un regiment: E. r. samenstellen.
3. Uitscheiden, -werpen. - de l'eau:
Wateren. Il a fait dans sa culotte: Hij heeft
't in zijn broek gedaan. 4. Bouwen. Schrijven (boek); opstellen (rede; z. 9); cornponeeren (muziek ). 5. Vormen, fatsoen
geven aan. Ce n'est ni fait ni a -: Dat is
knoeiwerk. 6. Fabriceeren, maken, opleveren. On fait de lui ce qu'on veut: Men
kan met hem doen, wat men wil. z. chou 1.
Que ferez-vous de moi ? Wat zult ge met mij
doen ? wat moet mijn lot zijn ? 7.Verschaffen.
Verdienen, krijgen. Dekken (kosten). - a
qn une rente : Iem. een rente verschaffen .
Cette piece fait de l'argent: Dat is een kasstuk . Ce tableau a fait 30.000 fr.: D. s.
heeft 30.000 fr. opgebracht. (beurs) Cours
faits: Afgedane koersen, k. waarop zaken
zijn afgesloten. - 16 sous a l'heure: 16 sous
in 't uur verdienen. 8. Opdoen, gaan halen ;
behalen (winst); maken (verovering). z.
eau 1. - du bois; - du fourrage: Hout -;
voeder gaan halen. - du charbon : Kolen
innemen, - laden.
9. Doen, verrichten, begaan ; houden
(toespraak ) ; afleggen (ge-, belofte) ; geven
(aalmoes); deelnemen aan (Avondmaal);
bewijzen (beleefdheid) ; aanbieden (excuus ) ; lezen (iem. de les) ; houden (hoogtij ); lijden (verlies); drijven (handel);
uitoefenen ( yak ); afleggen (weg ; z. ehemin
1); geven (vuur) ; voeren (oorlog) ; sluiten
(vrede) ; bieden (weerstand). M. Veroorzaken, voortbrengen. - du tort a: Benadeelen. z. bien (m. 1) en beau (by .nw. 1 en
m. 1). - du mal ei : Schaden. Il m' en a trop
fait: Hij heeft mij te veel leed gedaan. Nous
en ont-ils fait! Wat hebben ze ons een kwaad
gedaan! - gepest! - des ennemis a: Vijanden
doen krijgen, - verschaffen. - des heureux:
Menschen gelukkig maken. - l'admiration
de tous: Aller bewondering opwekken. z.
chaud m. L'argent y fait tout: Het geld is
er almachtig. 11. Gewennen. Dresseeren
(valk). z. bee 1 en armes (1 en 2). 12.
Vormen, goed ontwikkelen. - des soldats:
Soldaten africhten. 13. Gereedmaken, in
orde brengen. Schoon-, aan kant maken
(kamer, schoen), opmaken (bed) ; z. eouverture 2; bewerken (wijngaard ) ; z. barbe
1; opmaken (slachtvee ). Ma vie est faite:
Mijn leven is voor goed ingericht. 14.
(sp e l) In den zak stoppen (biljartbal).
Schudden; verdeelen (kaarten). 15. Uitstaan, geven om, te maken hebben met.
Je n'ai que - de cela : Dat gaat mij niet aan,
daarmee heb ik niets uit te staan ; dat heb
ik niet noodig. 16. Mee-, doormaken ; uithouden. - une maladie: Ziek zijn, een ziekte
doormaken. - de la grippe: Influenza meemaken, - hebben. - de la melancolie: Aan
melancholie lijden. - la quarantaine:
Quarantaine houden. - son temps : Zijn tijd
uithouden ; - uitdienen ; - uitzitten (in
gevangenis). Vous me ferez deux fours : Je
gaat voor twee dagen den bak in. Je n'y
fais plus: Ik doe niet meer mee. 17. Afloopen. - le quartier, - le pays. 18. Maken,
- tot. Benoemen tot. - qn riche : Iem. in
eens rijk maken. - son /its medecin : Zijn
zoon dokter laten worden. 19. Voorstellen
-,doen voorkomen als. On le fait plus mechant
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qu'il n'est: Men schildert hem zwarter of
dan hij is. On le faisait mort : Men zei dat hij

dood was. 20. Het wezen vormen van, uitmaken. Ces qualites font le grand ecrivain:
Die eigenschappen vormen 't wezen van een
groot schrijver. Pierre fait un bon pere de
famille: Piet vervult goed zijn plicht als
huisvader. Quel type to fais: Wat ben jij
toch 'n type. 2 et 2 font 4: 2 en 2 is 4. 21.
Nadoen, zich voordoen als, uithangen.
Zich ziek houden. le grand
-lemad:
seigneur : Den grooten hans uithangen. 22.
Voorstellen, spelen. Qui fait les rois? Wie
speelt de koningsrollen? (fig.) - un sot
personnage : Een belachelijke rol in 't leven
spelen. 23. Schilderen. - du paysage, - des
animaux. 24. (iedere handeling) Afleggen. Bestijgen. Zich bezighouden met.
Nous aeons fait 120 kilometres: W. h. 120
K.M. afgelegd. - du 60 a l'heure : 60 K.M.
per uur afleggen. Il a fait le Mont-Blanc:
H. h. d. M.-B. beklommen. - le boulevard, - le trottoir: Slenteren om heeren te
lokken. Laissez-vous Verzet u niet. 25.
Doen (slaande op een ander w.).
Je vous aiderai comme j'ai fait mon frere.
26. (met den inf.) Laten, doen. Cela
fait rire: Daar moet je om lachen. 27. Be-

studeeren . 28. (plat) Stelen, ontrollen .
Er in laten loopen. Pakken, arresteeren.
Je suis fait : Ik ben er in geloopen, - er bij.
Bedotten. (It ne) faut pas me
29. la Je kunt mij niet nemen. La la
l'emotion: De lui bedriegen door voorgewende emotie.
II. Faire onov .w . : 1. Doen , handelen .
Vous feriez mieux de : Gij zoudt er beter aan
doen. Laissez-moi Laat mij mijn gang
maar gaan. - riche; - grand: 't Rijk -; 't
groot aanleggen (z ook 5) . Avez-vous bientiit
fait ?Zijt gehaast klaar ?Voila qui est fait: Dat
is klaar.. z . bien (bw . 1 ). J'ai encore a - au
jardin : Ik moet nog in den tuin zijn. - bien
ensemble : Goed bij elk. passen. Avoir fort a
Veel te doen hebben. Cela vaut fait:
Het is zoo goed als gedaan. Faites: Go uw
gang. Je n'en ferai rien: Zeker niet. Il n'y
a rien de fait : Er is nog niets (deflnitiefs)
gedaan. En - a sa tete : Zijn eigen zin volgen . - pour -; contre qn : Voor -; tegen iem.
optreden. - a qch : Tot iets dienen. Je n'y
fais plus : Ik doe niet meer mee. - que, en sorle que, - Cant que, - si bien que:

't Net zoo lang probeeren tot men slaagt.
C'est a - a lui : Hij is in staat 't te doen.
Rien n'y fait: Niets helpt er. Nous savons

y -: We kennen dat ook wel. ne - que
Niets anders doen dan, niet ophouden
met; maar even -, nauwelijks doen; geen
andere uitwerking hebben. ne - que de:
Zoo pas iets doen. n'avoir que - de:
Niet behoeven, niets hebben uit te staan
met. 2. De kaarten schudden en geven.
C'est a vous de -: Gij moet geven. 3. Antwoorden, zeggen. 4. Den prijs bepalen
van. 5. (nieuw; met een bv.nw.; z. ook
ov .w . 18 ) Een indruk maken van, „doen".
Cela fait pauvre: Dat „doet" arm. Cela fait
vilain: Dat maakt een beroerden indruk.
III. Faire onpers .w . : 1. (w e de r ) I1 fait
beau : Het is mooi weer. Il faisait du brouillard: Het mistte. Quel temps fait-il? Wat
voor weer is 't? 2 (toestand) Il ne fait
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pas bon ici : Men is hier niet veilig; - pret-

tig. z. cher bw.
IV. Faire (se) : 1. Tot stand komen, gemaakt warden. Gebeuren, geschieden. Plaats
hebben. Ontstaan. Gedaan worden. Cela
pent Dat kan geschieden. Il se fit un
silence : Er ontstond e. s. Le mariage se
fera: 't Huwelijk zal plaats hebben. Comment se fait-il que . . .? Hoe is 't mogelijk
dat ...? Il se fait que . .; Het is zoo dat,
de zaak zit zoo dat. La guerre qui se fait:
D. o. die gevoerd wordt. 2. Worden.
Oud -; soldaat worden. —vieux;soldat:
se fait nuit: De avond valt. 3. Beter, belegen worden; besterven (vleesch). Zich
ontwikkelen (mensch). 4. Zich maken, verschaffen, verkrijgen . z. beau (bv .nw .
2) en devoir (m. 1.) - des amis: Vrienden
krijgen. - un nom: Zich naam maken.
Zich oefenen. - hair; - aimer:
-lamin:
Maken, dat men gehaat -; bemind wordt.
't Zich als een misdaad aan-uncrimed:
rekenen. - un merite de qch : Zich iets als
een verdienste aanrekenen. -gloire -; vanite
de: Trotsch -; ijdel zijn op. - fort de: Zich
sterk maken out. - les ongles : Zijn nagels
knippen; - scherpen (kat) . - la bouche, les yeux : Zich blanketten, - „schilderen".
les griffes: Zijn nagels scherpen. 5. Voorwenden. 6. Vooruitkomen. 7. se - a : Zich
gewennen aan, zich schikken in. 8. s'en
- Zich dik maken; - ongerust - bezorgd
maken. Ne l'en fais pas: Blijf maar kalm.
V. Faire m.: 1. Het doen, uitvoering,
daad. II y a loin du dire au -: Er is een groot
verschil tusschen zeggen en doen. 2. Uitvoering, manier (van schilderen, schrijven,
beeldhouwen). Techniek. Faire -le -faut
(me. one.) m.: Onvermijdelijk iets, een
„moet". Faire-part (me. one.) m.:
Bekendmaking, communicatie (huwelijk,
dood). Il n'y aura pas de -: Eenige en
algemeene kennisgeving. Faire-valoir m.:
Eigen exploitatie (- direct). Faisable
(spr. feza-): Uitvoerbaar, doenlijk. Te
maken (bal). (handel) Te koopen, om te
zetten.
Faisan (spr. fezan) m.: Fazant. - dore:
Goud-. - argente: Zilver-. et collier:
Ring-. Poule -e : Wijfjesfazant. - d'eau:
Tarbot.
Faisanee v.: Verplichting, werkwijze.
-5 : Bijkomende verplichtingen van den
pachter. Une --valoir: Een eigen exploitatie.
Faisandage (spr. fezan-) v. : Besterving (wild) . (f ig. ) Verdorvenheid . Faisande (spr. fezan-) v.: Wijfjesfazant. Faisandeau (spr. fezan-) m.: Jonge fazant.
Faisander (spr. fezan-) ov .w . : Laten
adellijk worden (wild, gevogelte). / se -:
Adellijk worden. Viande -dee: Adellijk
v. (fig.) Litterature -dee: Verdorven 1.
Faisanderie spr. fezan-) v.: Fazantenkweekerij. Faisandier (spr. fezan-) m.:
Fazantenkweeker. Faisane (spr. fezane)
v.: Wijfjesfazant.
Faisant m.: Schoolkameraad.
Faiseeau m.: 1. Bos, bundel. Faire contre: Krachtig verzet bieden tegen. 2.
(gesch.) Bundel roeden om een biji gebonden, lictoren-bundel, fasces. Obtenir
les -x: Consul worden. 3. Pyramide der
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vaandels. 4. Rot (geweren). Meltre les
fusils en -x, former les -x : De geweren
in rotten plaatsen. Rompre les -x: De geweren hernemen. Aux -x! Aantreden! 5.
Bundel (spier, zenuw, licht). (plantk.)
Vaatbundel . - lumineux: Lichtbundel .
6. (f ig. ) Groep, menigte. 7. (n i e u w)
Fascio. Les -x : Het fascisme.
Faiseur, -euse: 1. Maker, vervaardiger.
- (d'affaires): Zakenman met kwade praktijken, bedrieger; -ster - de livres : Prulschrijver. - de projets : Plannenmaker.
Koppelaar. Les grands diseurs
-demarigs:
ne son? pas les -s : Praatjes vullen geen
gaatjes. z. ange I. Cet editeur a ses -s attitres : Die uitgever heeft zijn vaste menschen
die voor hem werken. 2. Praatjesmaker.
Intrigant. 3. (Robe) de la bonne -euse:
(Japon) van de beste modemaakster.
Faisse v.: Teenen band. Faisselle v.:
Teenen korf. Vorm -, vat om kaas te laten
uitdruipen. Faisser ov.w.: Met teenen
banden voorzien. Faisserie v.: Opengewerkt mandewerk. Faissier m.: Mandenmaker.
I. Fait (z. faire) bv .nw . : 1. Gemaakt .
Habits tout -s : Gemaakte k., confectiegoed.
Nous sommes ainsi -s que : Zoo zijn we eenmaal dat. De la maniere dont nous sommes
-s: Zooals we nu eenmaal zijn. Conte - a
plaisir : Verzinsel. Phrase toile -e : Geijkte
uitdrukking. Id& Joule -e : Algemeen geldig i. Te es - : Je bent er bij, - er in geloopen.2.Gebouwd. Bien - (de sa personne):
Welgevormd. Esprit mal -, cervelle mal
-e: Onverstandige -; wonderlijke g. Esprit
bien -: Gezonde g. Avoir le caractere mal
-: Een ellendig k. h. Comme vous voila -I
Wat ziet ge er uit! 3. - a: Gewend aan. 4.
Volwassen. Homme - : Volwassene. Sa
peau n'est pas encore faite : Zijn huid is
nog te zacht. 5. - pour: Geschapen voor,
juist passend voor; geschikt om. 6. Belegen
(kaas); bestorven (vleesch). Viande trop
-e: Vleesch met een luchtje. 7. Bestendig
(weer, wind). Vast (prijs).
II. Fait m.: 1. Daad, handeling. Lede mentir: Het liegen zelf. -s de charge:
Ambtsdaden. - de rebellion : Daad van verzet. Convenir de ses --s: Zijn voornemens
erkennen. Prendre sur le -: Op heeterdaad
betrappen. Cela est du (le) - de: Dat komt
door. De -, par ton -: Door uw schuld. Ce
n'est pas le - d'un honnete homme: Dat is
geen handeling een fatsoenlijk mensch
waardig (z. 2). L'intenlion -, la bonne volonte
vaut le -, - est reputee pour le -: Men moet
den wil maar voor de daad nemen. 2. Handelwijze. Gewenschte zaak. Cela n'est pas
votre -: Dat is niets voor u. z. dire (ov.
w. 4). Il a son -: Men heeft hem goed de
waarheid gezegd ; hij heeft zijn verdiende
loon. Voies de -: Handtastelijkheden. Se
livrer a des voies de -: Tot handtastelijkheden overgaan. -s de guerre, - d'armes,
hauls -s: Heldendaden. -s et gestes:
Handelingen, doen en laten. 3. Feit, voorval, gebeurtenis. Venir au -: Ter zake
komen. z. accompli en divers 2. Mettre -,
poser en -: Vaststellen, als een feit aannemen. Etre le - de : Voortkomen uit.
4. (recht) Feit (tegenover droit).
Venir au -: Ter zake komen. De ce -:
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Daarom, -door, uit lien hoofde. z. article
3 en cause 6. Pour la rarete -, la beaute du
-: Om de zeldzaamheid , mooiheid van
't geval. 5. Werkelijkheid. Dans le -, en
-: Inderdaad, werkelijk. Le - est que,
it est de - que: Zeker is het, dat. Par le
-: Wegens, om. Par mon -: Door mijn
toedoen. Du - que: Doordat, doordien.
Gouvernement de -: Werkelijk bestuur (niet
in naam alleen). De -: Inderdaad, werkelijk. Possession de -: Feitelijk bezit,
Donnees de - : Feitelijke gegevens. Au
-: Eigenlijk gezegd, in den grond genomen; inderdaad ; dat is waar ook, wat
ik zeggen wilde. 6. Zaak (die van belang
is). Etre -; mettre au -: Op de hoogte
zijn; - brengen. Etre stir de son - : Zeker
van zijn zaak zijn. En - de: In zake -,
op 't stuk van. Tout a -: Geheel en al.
Entendre bien son -: Zijn zaak goed verstaan . Il a son -: Hij heeft zijn bekomst,
• vet.
Faitage m.: Nokbalk. Nokpannen; noklood. (gesch.) Recht geheven van elk
gedekt eigendom (droit de -).
Fait-diversier (m y . ---s) m.: Dagbladschrijver voor gemengd nieuws.
Faite m . : 1. Dakstoel , vorst . (a a r dr ij k s k .) Ligne de -: Lijn der hoogste toppen ,
kam. - cornier: Hoeknok. 2. Top, spits,
nok . 3. (f ig. ) Toppunt. Faiteau m. : Nokversiering. Faitiére v.: Nokpan (tuile -).
Dakvenstertje (vue-, lucarne -). Overkapping (boven schip in aanbouw). Tentstank .
Faitout en Fait-tout (m y . onv .) m.:
Aarden keukenpot.
Faix m.: 1. Zware last, vracht. (f ig.)
Last. 2. Zetting. La maison a pris son -:
't H. zal niet meer zakken, - heeft zijn
zeet. Faix-du-corps z. faux-du-corps.
Fakir m.: Mohammedaansch bedelmonnik, fakir. Fakirique: Fakirachtig. Fakirisme m.: Ongevoeligheid. Levenswijze
der fakirs.
Falaise v.: Steile (rots)kust, - oever.
Falaiser onov .w.: Tegen de steile kust
breken.
Falarique v.: Brandpijl.
Falbala m . : Geplooide strook . (f ig . )
Tierlantijn; opschik ; „geurderij". -s et
pompons: Strikjes en kwikjes. Falbalasser
ov .w. : Met geplooide strooken garneeren.
Faleade v. z. falque.
Falcif6re: Sikkeldragend. Falciforme:
Sikkelvormig. Faleinelle m.: Ibis. Falcirostre : Sikkelsnavelig.
Falcon v.: Dramatische sopraan met een
uitgebreid register in de laagte.
Falconidês m.mv. : (dierk.) Valkachtigen.
Fallace v . : (o u d ) Bedrog . Fallacieusement en -ieux: Bedrieglijk.
Falloir onpers .w . : 1. Moeten , noodig
zijn, betamen. Il le faut: Het moet (zoo).
Fallait! 't Moest well C'est ce qu'il faudra
voir : Dat zullen we eens zien. z. comme 3.
Il ne taut qu'un peu de bonte: Een beetje
goedheid is voldoende. Faut-il etre sale?
Hoe kan 'n mensch zoo vuil zijn? 2. Noodig
hebben, behoeven. Vragen, vorderen. I
s'en -: Schelen, ontbreken. Il s'en faut de
beaucoup; - de peu : Er scheelt veel -; weinig
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aan. II s'en taut d'un peu : 't Scheelt nog
al wat. Je suis pret ou peu s'en taut: Ik ben
klaar of zoo goed als. Tant s'en faut: Daar
ontbreekt heel wat aan, wel verre van (daar ),
bij Lange niet. Il s'en faut: Verre van daar.
Falot m.: 1. Groote -, stoklantaarn.
Achterstevenlicht. Achterlicht (auto). 2.
Malle vent . / by . nw . : Bespottelijk , „mal " ;
grillig, vreemd ; onbenullig, zwakhoofdig.
(n i e u w) Zonder uitdrukking. Falote v. :
Mal mensch. Falotement: Mal, dwaas.
Falourde v . : Bos houtblokken . (v o 1 k ;
spe 1) Dubbele zes, krentenbrood.
Falque v.: 1. Buiging (paard ). 2.
(zeev.) Zetbord. Falque : Sikkelvormig.
Falquer onov .w. : Buigingen maken bij
't stilstaan (paard).
Falsifieateur m.: Vervalscher. Falsification v . : Vervalsching . Falsifier ov .w . :
Verva lschen .
Falun m . : Schelpaarde , -merge i . -groeve .
Fanner -ov.w.: Met schelpaarde bemesten.
Falunikre v.: Schelpaardegroeve.
Falzar m . : (plat) Broek .
Fame: Bien -: Te goeder faam bekend.
Mal -: Berucht.
Famelique : Hongerig. Die van honger
sterft. Armzalig, uitgehongerd. / m.:
Hongerlijder.
Fameusement : (v olk ) Geweldig, verduiveld . Fameux: Beroemd, vermaard.
Berucht (trop -). (y olk) Geweldig, verschrikkelijk, geducht, prima. Pas -:
Niet veel zaaks.
Familial : 1. Van -, in 't huisgezin.
Maladie -e: Familieziekte. Patronage -:
Verbetering van jeugdige misdadigers in
't huisgezin. Regime -: Gezinsverpleging.
2. Gezellig, huiselijk. Poesie -e: P. van
den huiselijken haard. Familiariser ov .w.:
Gemeenzaam, gewend maken (met), wennen (aan). Lapin -ise: Konijn, dat niet
meer schuw is. / se - (avec) : Zich vertrouwd, gemeenzaam maken (met), wennen (aan) ; zich eigen maken. Familiaritê
v.: 1. Gemeenzaam-, bekendheid, vertrouwelijke omgang. Vertrouwdheid (met
een taal). 2. Vrijpostige aard. - woord.
3. Eenvoudig-, gemeenzaam-, alledaagschheid (in stijl, taal). Gemeenzame uitdrukking.
Familier: 1. Van 't huisgezin. Dieux
-s: Familie-huisgoden. Esprit -, genie -,
demon -: Geleigeest, spiritus familiaris.
2. Gemeenzaam, ongedwongen, vrij, familiaar, eigen. Vertrouwelijk (omgang). Die
men dagelijks gebruikt (editie). Son visage
m'est -: Ik heb zijn gezicht meer gezien.
3. Tam, mak (dier). 4. Die iem. op zijn
gemak zet. 5. Vrijpostig, te familiaar. 6.
Gemeenzaam (taal, stijl), onopgesmukt.
Langage -: Dagelijksche spreektaal. 7.
Bekend, eigen. Se rendre une langue -We:
Een taal aanleeren. Cette langue m'est -iere:
Ik ben vertrouwd met die taal. 8. Dikwijls
voorkomend bij, gewoon, alledaagsch. /
m.: Goede kennis; huisvriend (- de la
maison); geregelde bezoeker. Vertrouwde,
intime. Gemeenzame stijl. Familiêrement:
Vertrouwelijk, gemeenzaam. Familistëre
m.: Gemeenschappelijk huis voor verscheidene huisgezinnen op coOperatieven grondslag.
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Famine v.: 1. Huisgezin. Vie de -:
Huiselijk -, gezinsleven. En -: In den
familiekring. Soutien de -: (Milicien-)
kostwinner. Pere -; mere de -: Huisvader;
-moeder. 2. Familie. Fils -, enfant de -:
Zoon, die nog onder de vaderlijke macht
stoat; jongmensch van goeden huize;
wittebroodskind. Fille -, demoiselle de -;
Meisje v. g. h. Conseil de -: Familieraad.
z . air 2. Charge de -: Met kroost gezegend ;
met kinderen. Sainte -: Jezus en zijn ouders ;
voorstelling daarvan, Heilige Familie. 3.
Geslacht, huis. 4. (f ig. ) Familie (woorden,
planten, dieren, zouten, enz.). La grande humaine: De menschheid. 5. (sp el) Kwartet. Jeu des -s : Kwartetspel.
Famine v . : Honger (snood ) . Prendre par
la -: Uithongeren (stall); (f ig . ) dwingen
door iem. zijn middelen van bestaan te
ontnemen. Salaire de -: Hongerloon. z.
crier (ov .w . 1). Pacte de -: Trust van
graanspeculanten (in de 18e eeuw).
Fanage m.: 1. Het keeren van 't hooi.
2. Al de bladeren. 3. Hooioogst. Fanaison
v.: Hooitijd.
Fanal m,: Groote (scheeps)lantaarn.
Koplicht (auto) . Kustlicht ; signaal . (f ig . )
Leidster, baken.
Fanatique, -ment : 1. Dweepziek,
geestdrijvend. 2. Vol overdreven voorliefde voor. / m.: Dweper. Dol bewonderaar. Etre (un) - de : Dwepen met. Fanatig er ov .w . : Dweepziek maken, opzwepen .
j se -: Dweepziek worden, gaan dwepen
(met). Fanatisme m.: Geestdrijverij, dweperij. Dwaze bewondering.
Fanehette, -ehon, -ehonnette v.: 1.
De kleine Francisca, Fransje. 2. Hoofddoekje. Noue en -: Om 't hoofd geknoopt.
3. Gebakje.
Fandango m.: Spaansche dans vol wellust .
Fane v.: 1. Blad. Afgevallen blad.
Strooisel (vee). 2. Loof (van beetwortelen,
enz.). -s de navels : Raapstelen.
Fane: Flets, verwelkt; verlept (schoonheid) ; verschoten . Faner ov .w . : 1. (Hooi )
keeren. 2. Doen verwelken. (fig.) - verbleeken, - verwelken. / se -: Verwelken.
(f ig . ) Verleppen . Faneur m . : Hooier..
Faneuse v.: Hooister. Hooischudder.
Fanfan m.: (kind.) Kindje. Liefje,
schatje. - la Tulipe: Dappere soldaat.
Fanfare v.: 1. Fanfare, trompetgeschal.
2. (Militaire) hoornmuziek. 3. Fanfarekorps . 4. Hoorngeschal (jacht). 5. (f ig.)
Ophef , snoeverij . Fanfarer ov .w . : U itbazuinen. Fanfariste m.: Lid van een
fanfarekorps.
Fanfaron m.: Zwetser, opsnijder. Schijnheld. - de vertu; - de vice: Iem. die zich
deugden -; ondeugden toeschrijft, die hij
niet heeft. / by .nw.: Snoevend. Fanfaronnade v.: Pocherij, opsnijderij. Fanfaronner onov .w . : 0 psnij den . Fanfaronnerie v.: Opsnijderij , pocherij.
Fanfreluehe v.: Waardelooze opschik,
vodderij, prutsje. -s: Strikjes en kwikjes.
Fange v.: 1. Dik slijk, modder. 2. (fig. )
Vuil. Ramper -, se trainer dans la -: Zich
in 't slijk wentelen. Couvrir qn de -: Iem.
bemodderen. Sortir de la -: Van zeer geringe afkomst zijn. Fangeux: Modderig,
slijkerig. (f ig . ) Gemeen, laag .
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Fango-Farine

Fango m.: Modderbad.
Fanion m.: Trosvaan. Lansvlaggetje.
Vlaggetje (van taximeter).
Fanoche : Verloopen, verflenst. Fanoir
m.: Hooidroogrek, droogkegel.
Fanon m.: 1. Vaant.je. Neerhangende
bocht (zeil). Slip (mijter). (Kath.)) Manipel (band). 2. Halskwabbe (vee), kossem. Lel (vogel). Vetlok (paard). 3.
(Walvisch )baard .
Fantaisie v . : 1. (o u d ) Verbeelding.
Portrait -, costume de -: Fantasieportret;
-costuum. (le ge r) Souliers (de) -: Buiten-model schoenen. De -: Uitgevonden,
bedacht. Nom de -: Gefingeerde naam.
2. Kunstvoortbrengsel (zonder regels of
model samengesteld ), fantasie . (f ig. ) Faire
de la -: Doorslaan. C'est de la haute -:
Dat is zuivere onzin. 3. Lust, inval. Se
mettre qch en -: Zich iets in 't hoofd halen.
Je puis m'en passer la -: Ik kan me dat
zoo eens permitteeren. 4. Gril, kuur, luim.
Se passer la - de, prendre - de : 't Zich
in zijn hoofd halen om. S'il passait -a R.
de: Als R. 't zich in 't hoofd haalde om.
Pain de -: Fijn brood, dat per stuk wordt
verkocht, pain de luxe. 5. Goeddunken,
welbehagen, smaak. A ma -: Zooals 't mij
invalt. Fantaisiste bv.nw. en m. : (Mensch)
die zich geheel door zijn verbeelding laat
leiden; grillig, verzonnen, uit de lucht
gegrepen. (Humoristisch) schrijver ; - schilder die zich door de verbeelding laat leiden.
Fantasia v.: Arabisch ruiterfeest. Fantas magorie v.: Voortbrenging van verlichte
gestalten in 't donker, schimmenspel. (fig. )
Zinsbegoocheling. Fantasmagorique : Tooverachtig. (f ig.) Bedrieglijk . Fantasme
m. : Hersenschim. Gezichtshallucinatie,
waangestalte. Fantasque bv.nw. en m.:
Grillig, eigenzinnig (mensch). -ment bw.
Fantassin m. : Infanterist.
Fantastique : Door een grillige verbeelding voortgebracht, niet bestaand, ingebeeld. Ongelooflijk. Tooverachtig, wonderlijk. / m.: Hetgeen slechts in de verbeelding bestaat. Fantastiquement : Grillig,
vreemd. Tooverachtig.
Fantoecini (spr . -totchi-) m.mv . : Marionnetten (spel ) . Fantoche m . : Pop , marionnet. (f ig.) Belachelijk wezen.
Fantilmal, (n ieuw) -omatique: Spookachtig. FantOme m.: 1. Spook, geestverschijning. (heelk.) Ledepop. Le Vaisseau -: De Vliegende Hollander; 't spookschip. 2. Schim, schijnbeeld. Hersenschim.
Schim, magere. Membre -: Afgezet lichaamsdeel, dat men nog voelt. Se faire des
-5 de : Zich hersenschimmen in 't hoofd
halen over.
Fanton m.: Schoorsteenanker.
Fanu: Met te veel blad of loot.
Fanum (spr. -omm) m. : Heiligdom,
tempel.
Fanure m.: Fletsheid.
Faon (spr. fan) m.: Hertejong, reekalf.
Faonner (spr . fan6) onov .w . : Jongen
werpen.
Faquin m.: 1. Houten pop (steekspel).
2. (fig. ) Ploert. Windbuil, druktemaker.
„Vent van niks". Faquinerie v.: Ploertigheid. -enstreek.
Faquir z. fakir.
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Far m.: Ketelkoek, jan-in-den-zak.
Faradique : Van Faraday. Van stralenbehandeling. Faradisation v.: Behandeling
met electriciteit van hooge spanning.
Farandole v.: Slingerdans (Z .-Frankr. ).
Farandoler onov.w.: De farandole dansen.
Farandoleur m.: Farandoledanser.
Faraud : (v o 1 k ) Opgedirkt . Poen ig ,
brani. / m.: Poen, brani. Faire le -:
Geuren.
Farce v.: 1. Vleesch-, groentevulsel.
2. Klucht. La F-: De kluchtspelen. Billet
de la Sainte---: Schoorsteenwissel. 3. Pots,
snakerij. Faire des -s : Grappen uithalen.
Faire ses -: De blommetjes buiten zetten.
Faire une - a qn : Iem. een poets bakken.
C'est une -? Houdt ge me voor den gek?
I bv.nw.: Lollig, moppig. Vol dwaasheden (geest). Farceur m.: I. Kluchtspeler. 2. Grappenmaker. (fam.) Dites
done, espke de -: Zeg eens, malle kerel.
3. Iem. die de blommetjes buiten zet. 4.
Zwendelaar. . Fareeuse v . : Lichtekooi .
Farcin m. : Wormziekte. Fareineux :
Wormziek. Op worm gelijkend. Fareir
ov .w . : 1. Vullen , farceeren . Tomate -ie:
Gevulde t. 2. Volstoppen, doorspekken
met. (letterk.) Piece farcie: Stuk ; waarin
Latijn en de landstaal dooreengemengd zijn.
z. epitre 3. / se -: Zich volstoppen (eten ;
geleerdheid). Farcissure v.: Vulsel.
Fard m.: 1. Blanketsel (rood of wit),
schmink. Mettre du -: Zich blanketten.
2. (fig. ) Pronk. Valsche schijn. Veinzerij.
Sans -: Zonder er doekjes om te winden,
onopgesmukt.
Fardage m. : Zware voorwerpen (op
schip ) . Overlast . Los stuwhout . (p la t )
Bedrog. Onderlaag van takkebossen. Farde
v. : Baal koffle van 185 kilo. Bundel
(papieren). Fardeau m.: 1. Last, vracht.
Met instorting dreigende rotsen. 2. (fig.)
Last. Oter un - du cceur: Een pak van 't
hart nemen. Farder onov.w.: Met zijn
voile gewicht drukken (last). Zakken
(muur). Bol staan (zeil). Te dicht naast
elk. varen (schepen). / ov.w.: Blanketten,
verven, schminken . z. pommele. (f ig. ) Opsmukken.Bemantelen,vermommen ;verbloemen . - la marchandise: Koopwaar op 't voordeeligst doen uitkomen; (fig.) den menschen zand in de oogen strooien. Style
farclè: Opgesmukte s. Sans rien -: Zonder
er doekjes om te winden. / se -: Zich blanketten, - verven. Met de poot over het oor
strijken (kat). Farderie v.: Bemanteling.
Fardier m.: Blokwagen (zware lasten).
Farfadet m.: Kwelduiveltje, kabouter.
Farfouiller onov .w . en ov .w . : Omhalen ,
doorsnuffelen, snuffelen -, rommelen in. /
se -: Onderstboven gehaald worden.
Fargue (s ) v . (mv . ) : (z e ev . ) Zetbord .
Faribole v.: Zot praatje, gekheid.
Faridondaine v., -dondon m.: Van
fideldomdeine, van fideldomdom (refrein
v. liedjes). Etre a la -: Geen cent meer
hebben.
Farinacê: Meelachtig. Farinage m.:
Maalloon. Farine v.: 1. Meel. Fleur de -:
Bloem (van meel). Folle -: Stuifmeel.
Terre en -: Fijne aarde. Reprocher la - a
qn: Verwijten, dat iem, niet van adel is.
De meme -: Van 't zelfde slag. 2. Poeder..

815

Fariner-F aubourien

- de moutarde: Mosterdpoeder. - de
mais : Maizena. - de (graine de) lin: Lijnmeel. - lactee : Melkpoeder. - de liege:
Kurkmolm. - de bois: Fijn houtzaagsel.
Fariner ov.w.: Met meel bestrooien. /
onov .w . : Witachtige schilfers krijgen (huid ) ,
een witten uitslag krijgen. / se -: Zich
met meel blanketten. In m. gewenteld worden . Farinet m.: Dobbelsteen met oogen
op een yak. Farineux: 1. Die (zet)meel
bevat ; - voortbrengt; melig, vol meel;
broodig (aardappel). 2. Die er meelachtig
uitziet. Dartre -euse: Uitslag, waarbij de
huid meelachtige schilfers heeft. / m.mv.:
Meelspijzen. Farinier m.: Meelhandelaar.
Fariniire v.: Meelkist.
Fario m.: (dierk.) Forel.
Farlouse v.: (dierk.) Graspieper.
Farniente (spr. farny-inte) m. : Het
nietsdoen.
Faro m.: Belgisch bier, faro. ..
Faroen by .nw.: Van de nit-0er Eil.
Farouehe by .nw . : 1. (Menschen )schuw
(dier), ongetemd. 2. Menschenschuw, die
niet van gezelligen omgang houdt (mensch).
Cceur - : Ongetemd gemoed. Elle n'est
pas -: Zij schuwt de mannen niet. Peu -:
Niet veeleischend (maag) ; nog al makkelijk in den omgang. 3. Woest, ruw, barsch,
ongenaakbaar. Ongelikt. / m. (ook faroueh ) : Boode klaver. Farouehement :
Woest.
Farrago m.: Gemengd koren, masteluin.
Fars, farz of farz -sac m.: Eierkoek.
Fasee v.: (bouwk.) Fries. (wapenk.)
Balk. Fasee : (wapenk.) Met afwisselende
balken. Faseiation v.: (plantk.) Bandvorming, lintvormige vergroeiing. Fascicule m.: 1. Bundel (plant). 2. Aflevering.
3. (m i 1. ) Pap ieren . Fascieule: Bund elsgewijs. Bundelvormig. Faseieulet m.:
Afleveringetje. Fascie v.: Streep (schelp).
(muz.) Stapel (in instrument). Fascie:
Met bonte strepen. (plantk.) Bandvormig.
Fascinage m . : (m i 1. ) Verdedigingswerk
van rijshout. Rijswerk. 't Aanbrengen
van r.
Faseinateur : Betooverend, onweerstaanbaar. Fascination v. : Tooverkracht . (f ig . )
Betoovering, onweerstaanbare invloed.
Faseine v.: Takkebos, rijsbundel. Fas einer ov .w. : 1. Met takkebossen voorzien.
2. Aan de plaats binden (door bilk), verlammen, biologeeren. (fig.) Betooveren,
verblinden . Faseio m . : Fasc isme .
Faseiole v.: Leverbot.
Fascisation v. en -iser ov .w . : (Het))
krachtig verbinden tot een nationale eenheid. Faseisme m.: Nationalistisch streYen. Faseiste by .nw.: Van nationalistisch
streven. / m.: Voorstander daarvan, lid
van een fascia.
o 1 k ) Boon. Paardenboon .
Faseole v . : (y olk)
Fasier onov.w.: Killen, fladderen (zeil).
Faste m.: Pracht, praal. Hoovaardij,
aanmatiging. / b y .nw.: Jour -: Gunstige
-, gerechtsdag (in Rome). / m.mv.: 1.
Tafelen, waarop de Rom. de gerechts-,
feest-, vergaderdagen aanteekenden, kalender. ----s consulaires : Tafelen, waarop de
namen der consuls, dictatoren stonden. 2.
Jaar- geschiedboeken. Inscrire son nom
dans ' les -s de la gloire: Zich onsterfelijk
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maken. Les -s sacres de l' Eglise : 't Boek
der martelaren.
Fastidieusement en -ieux : Vervelend.
Fastigie: (plantk.) Opstaand. Met opstaande takken.
Fastueusement en -eux : Prachtig, vol
pracht en zwier. Prachtlievend. Hoogdravend , weidsch.
Fat by .nw . : 1. (o u d) Dwaas . 2. Verwaand , ingebeeld. / m.: Ingebeelde zot,
fat. Lastig, lomp mensch.
Fatal : 1. Voorbeschikt, onvermijdelijk.
Beslissend. Heure -e, terme -: Stervensuur. C'est -: Het is te voorzien. 2. Noodlottig, rampzalig, jammerlijk. Fatalement :
1. Noodlottig. 2. Noodzakelijk, onvermijdelijk . Fatalisme m.: Leer van 't onvermijdelijke noodlot. Fataliste: Aanhanger
der leer van 't noodlot. / b y .nw.: Fatalistisch. Fatalite v.: 1. Noodlot. 2. Onvermijdelijke noodwendigheid (les -s de
l'existence). 3. - ramp, - voorval.
Fata morgana v.: Luchtspiegeling.
Schijnbeeld.
Fatidique : Voorspellend, die 't lot
openbaart, profetisch.
Fatigabilite v.: Vermoeibaarheid. Fatigable: Vermoeibaar. Fatigant: Vermoeiend. Lastig, vervelend. Fatigue v.: 1.
Vermoeidheid. Excede -, actable de -:
Oververmoeid. Corps de -: Door vermoeidheid ontstane uitscheidingsproducten. 2.
Vermoeienis, zwaar werk (metier de -).
Coeval de -: Werkpaard. Habit -; pantalon
de -: Werkjas ; -broek. z. dur (bv.nw. 3).
Tomber de -: Er bij neervallen. 3. Geestesinspanning. Fatigue: Vermoeid, versleten;
uitgeput (land); afgelezen (boek) ; doodgewreven (schilderij); oude (mop); afgedragen (hoed, jas) ; stompe (pen) ; verbleekte (kleur ) ; dat niet meer pakt (middel,
kunstsoort) ; slap (corset) ; verslonst (bockband) ; te lang aan de lucht blootgesteid
(vleesch). Fatiguer ov .w. : 1. Vermoeien.
Afdragen. Dood wrijven, 't frissche afnemen van. 2. Bewerken (veld). Aanmaken,
toebereiden (sla). (dichtk.) Bewerken. 3.
Lastig vallen (ook vijand) ; vervelen. I onov.w.: Zich afwerken. Te veel te dragen
(balk) -; te doorstaan hebben; zwaar werken (schip). / se -: Zich vermoeien. se
- de : Genoeg krijgen van.
Fatras m., Rommel, hoop. Woordenkraam. Le - du style: 't Verwarde in den
stijl. Fatrassier m.: Beuzelaar, liefhebber
van prullerijen. Woordenkramer.
Fatuite v.: 1. (o u d) Dwaas-. 2. Ingebeeld-, kwasterigheid.
Fau m.: (y olk) Beuk.
Fauber (t) m . : (Scheeps )zwa bber . Fauberter ov .w . : Schoonzwabberen . Fauber teur m.: Zwabbergast.
Faubourg m . : 1. Voorstad . .(f ig. ) La
ville et les -s: De heele stall, Jan en alleman. 2. Buitenwijk. Le (noble) -, le Saint-Germain: De wijk, waar de adel zijn
paleizen heeft. 3. Les -s: De werkliedenbevolking der voorsteden. Faubourianisme
m.: Volksbuurtwoord. Faubourien : (Van
een) minderwaardig werkman. Uit de yolksbuurt. Langage -: Platte volkstaal. 1 m.:
Bewoner van een voorstad. Man uit een
volksbuurt.
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Faucard -Faux

Faucard m.: Biezenzeis. Faucardage m.
en -er ov.w.: (Het) afsnijden met een
biezenzeis, - opruimen van waterplanten.
Fauchable: Maaibaar. Fauchage m.:
Het afmaaien. Maailoon. (leger) Tir de
-: Vernietigingsvuur. Fauchaison v.:
Maaitijd . -feest . (fig. ) Het wegmaaien
door den dood. La - de la jeunesse. Fauchard m.: Tweesnijdende zeis. Fanehe v.:
Het hooien. Hooitijd. Opbrengst aan gras.
(plat) Moord. Fauchee v.: (landb.)
Hetgeen een maaier kan afmaaien per dag.
- zonder zijn zeis te wetten. Faucher ov .w. :
1. (Af )maaien . (f ig. ) - le grand pre:
Op de galeien roeien. 2. (f ig.) Vernietigen,
wegrukken. Uitplunderen. Je suis fauche:
Ik heb geen cent meer over, ik ben gesjochten . / onov .w .: Met de voeten maaien.
Un pas fauchant: Een loop waarbij men
met de voet maait. Fauehet m.: Hooihark.
Fauchette v.: Kap-, tuinmes. Faueheur
m.: 1. Maaier. (gesch.) Met een zeis gewapend soldaat. 2. Hooiwagen (spin).
Faueheuse v . : Maaimachine . -ster. (fig. )
De dood. (leger) Mitrailleuse. Faueheux
m.: Hooiwagen (spin). Fauchon m.:
Kleine zeis, zicht.
Faueille v . : 1 . Sikkel . (s p o t ) Droll cornme une -: Zoo recht als een hoepel. 2.
Haak (om visch uit 't zand te halen). 3.
(y olk) Karper, zalm enz. 4. (plantk.)
Bont kroonkruid. Fauciller ov .w .: Met
den sikkel snijden. Faucillon m.: Heep,
snoeimes. Bois a -: Kreupelhout.
Faucon m.: 1. Valk. - pelerin: Gewone
-. - hagard, - de repaire: - die meer dan
eenmaal geruid heeft. - sor: - die nog niet
geruid heeft. - noble: Edelvalk. 2. Valkenet (kanon). Fauconneau m.: Valkje.
Kwart-, halfponder (kanon). Dwarshout
(kraan). Fauconnerie v.: Valkenierskunst.
Valkerij. Valkenjacht. Faueonnier m.:
Valkenier. Monter en -: Met 't rechterbeen
opstijgen. Faueonniëre v.: Valkeniers-,
zadeltasch.
Faudage m. en -er ov.w.: (Het) in de
lengte samenvouwen. Faudeur m.: Lakenvouwer..
Faufil(e) m . : Rijgdraad . Faufiler ov .w . :
Met rijgdraden vasthechten, rijgen. Binnensmokkelen. I se -: Zich indringen.
Vertrouwelijken omgang aanknoopen. Fanfilure v.: Rijgsel.
Faulx z. faux v.
Faune m.: Veldgod, faun. / v.: Dierenbeschrijving. De in een streek of een tijdperk aanwezige dieren, fauna.
Faunesque: Van een faun. Faunesse
v.:Op een faun gelijkende nimf. Fauniaque,
-nien, -nique, -nitique: Van de fauna,
- dieren.
Fauque v . : (z e ev . ) Zetbord .
Fauquemont m. : Valkenburg.
Faussaire: Vervalscher, -ster. Fausse
... in samenst. z. faux by .nw. Faussement : Valschelijk, ten onrechte. Fausser
ov.w.: 1. Vervalschen, verbreken, verdraaien. Schenden (woord). Onzuiver maken (oordeel, stemming). - parole a:
Zijn woord niet houden ten opzichte van.
z. eompagnie 1. 2. Een verkeerde richting geven aan (geest). - les esprits : (De
geesten) beletten zuiver te denken. 3.Valsch
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zingen, - spelen. 4. Indeuken. Verdraaien,
verwringen, krombuigen. Bederven (stem).
/ se -: Verbogen -; onzuiver -; valsch
worden. Uit de richting geraken (soldaten). Op een dwaalspoor komen. - la
voix = - onov.w.: Valsch zingen. Fausset
m.: 1. Falset-, kopstem, gedwongen hooge
stem. Falsetzanger. Parler d'un ton de -:
Met de falsetstem spreken. 2. Spon. Pennepunt . Faussetê v.: Valsch-, onwaar-,
onjuist-. Onoprechtheid, veinzerij. Debiter des -s: Onwaarheden rondstrooien.
Faussetier m.: Diamantslijper, die alleen
valsche steenen slijpt.
Faussure v.: 1. Ronding (klok). 2.
Indeuking, verdraaiing.
Faute v.: 1. Het ontbreken, tekort,
gebrek. Avoir - de : Gebrek hebben aan.
Faire - a: Ontbreken aan. Ne pas se faire
- de : Niet nalaten, - schromen. Sans -:
Zonder mankeeren, zeker. - de: Bij gebrek
aan. z. grive. - de me connaitre : Omdat
men mij niet kent. 2. Barst, scheur (in pijp ).
3. Misslag, fout. Schuld. Mispas (paard).
Misstap (meisje, vrouw). - de francais:
Fout tegen 't Fransch. Etre en -: Zijn verplichtingen niet nakomen; schuld hebben.
(Sur)prendre en -: Op een misslag betrappen. Faire une - en ecrivant: Zich verschrijven. Se sentir en -: Gevoelen, dat
men schuld heeft. C'est (de) sa -: Dat is
zijn schuld. - grave : Ernstig vergrijp, verzuim. - avouee, - pardonnee : Men
vergeeft hem die oprecht schuld belijdt.
Fauter onov.w.: Een misstap doen.
Fauteuil m.: Leuning-, armstoel. Kinderstoel. - (a la) Voltaire : Groote armstoel met schuinen rug. - de poste : Radiostoel. - mecanique : Beweegbare kappers-,
doktersstoel. - a pivot: Draaistoel. - a
balancoire : Schommelstoel. --club : Clubfauteuil . - academique: Zetel in een geleerd
genootschap. Briguer un - a l'Academie:
Naar 't lidmaatschap der A. Frangaise dingen. - de la presidence: Voorzittersgestoelte. Porter qn au -: Iem. tot voorzitter
benoemen . Occuper le -. Presideeren. (fig. )
Dans un -: Op zijn slofjes, zonder moeite.
de bicyclette: Bakje, stoeltje voor aan
frets om een kind in te zetten. Fauteuilabri (m y . -s--s) m.: Badstoel.
Fauteur, -trice : 1. (o u d ) Beschermer,,
bevorderaar. 2. Aanstichter, -ster, hoofdaanlegger. - de troubles: Onruststoker. d'emeutes: Oproerkraaier.
Fautif : 1. Vol fouten, feilbaar. 2. Onnauwkeurig. 3. Schuldig. Verleid. Fantivement : Verkeerdelijk.
Fauve by .nw. : 1. Vaalrood, rosachtig.
2. Wild. z. bete 1. II y a du - ici: Er is
hier rood wild. Les (grands) -s: De verscheurende dieren ; de katachtigen. 3.
(kunst) Dol vooruitstrevend, geen regels
erkennend, opstandig (kunstenaar). Fanvette v.: Bastaardnachtegaal. - des sautes:
Nachtegaal-rietzanger. - cendree: Gewone
grasmusch. - babillarde : Braamsluiper.
- a tete noire : Zwartkop. Avoir un gosier
de -: Zingen als een lijster. Fauvisme m.:
(kunst) Neiging naar een kunst die dolweg geen regels erkent.
I. Faux v.:1. Zeis.- a rateau , - à ramassette, - armee: - met een teenen hark. 2.
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Krom ijzer (aan oorlogswagen). Lompensnijmes. 3. Boog-, sikkelvormig verlengsel.
II. Faux by .nw . : 1 . Valsch, onwaa.r, verdicht . Bedrieglijk, pseudo-. - serment:
Meineed. - lemoignage: Valsche getuigenis.
C'est -: Dat is niet waar, - mis. 2. Valsch,
schijnbaar, loos, nagemaakt. -sse ate:
Valsche rib. - croup : Onechte kroep. z.
eouehe 3. Fausse porte; - fenetre: Looze -,
geheime d. ; - v. - acacia : Pseudo-acacia.
- fond: Looze bodem. Fausse maigre; laide: Vrouw wier dikte -; knapheid zich
niet opdringt. 3. Valsch, ongegrond, ijdel,
verkeerd. Fausse honte: Valsche schaamte.
De - plaisirs: IJdele genoegens. - point
d'honneur : Misplaatst eergevoel. - bon.
role: Schijnbaar goede rol. 4. Valsch, nagemaakt . Un - nez : Een kartonnen -, wassen neus. -sse monnaie : Valsch geld. monnayeur: Valsche munter. - bonhomme,
f ausse bonne femme z. bonhomme 1. z.
carte 2. Fourrure fausse: Namaak-bont.
5. Onoprecht, dubbelhartig. 6. (fig. )
Schijnbaar, voorgewend, (in samenst.)
schijn-. -sse sortie: 't Doen alsof men heengaat, terwijl men op zijn schreden terugkeert. Faire une -sse sortie : Net doen of
men de deur uitgaat. z. devot m. 7. Onjuist, valsch, verkeerd. Un esprit -:
Onlogisch mensch. Vers -: V. waarvan de
maat niet juist is. Un - sens : Een verwarring . - accord : Wanklank. Un - jour:
Valsch licht. - pas : Misstap. z. êquerre
1, demarche 2, carte 2, coupe 3, bond
en coup 1. Etre dans une position fausse:
In een dubbelzinnige -, scheeve verhouding
z. Fausse page: Even bladzijde. 8. a -:
Verkeerd, valsch, ten onrechte. Partir a
-: Op 't verkeerde oogenblik afgaan.
Frapper a -: Misslaan. En porte a -:
Die niet schijnt gesteund te zijn, zwevend;
(f ig.) zonder grondslag. Porter a -: Niet
gesteund schijnen; (f ig. ) ongegrond zijn,
mank gaan, op onjuiste gronden steunen;
geen doel treffen. Un porte-et -: Een luchtbrug ; (f ig . ) een redeneering zonder gronden.
III. Fapix bw.: Valsch. Verkeerd (redeneeren).
IV. Faux m.: 1. Het valsche, onware,
onjuiste. 2. Vervalsching, bedrog. - en
ecritures: Valschheid in geschrifte. Faire
-, commettre un -: Valschheid in geschrifte
plegen. S'inscrire en - contre: (Een stuk)
voor 't gerecht wegens onechtheid aanvallen; (f ig.) bestrijden, voor onjuist verklaren; ontkennen. 3. Namaak. Valsche
diamanten. En -: Nagemaakt. Fauxaplomb m.: Overhelling. Faux-bras (mu.
onv .) m . : (z e e v . ) Davit. Faux-col (mu.
---5) m.: Boord. Schuimrand op glas
bier, „manchet". Faux-coliere v.: Boordenmaakster.
Faux-du-corps m.: Smalste deel des
lichaams boven de heupen, 't middel.
Faux-fuyant (mu. - -s) m.: Uitvlucht, voorwendsel, flousje. Voetpaadje.
Faux-monnaycur (mu.- -s) m.: Valsche
munter. Faux-saunage, -ier z. sausage,
-ier. Faux-sens m. : Verkeerde beteekenis.
Faverole v,: Paardenboon.
Faveur v.: 1. Gunst, begunstiging. Etre
en -: In de gunst -, in aanzien staan;gezocht zijn. z. entrée 6 en billet 4. Obtentr -,
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avoir un tour de -: VOOr de anderen mogen
gaan. En - de : Ten gunste van; met het
oog op, ter wille van. Avec -: Gunstig.
2. Aanzien, gezag. Ma - l'a fail. 3. Gunstbewijs, -betoon. -s d'une femme: Bewijzen
van liefde e. v. Prendre -: Bijval vinden;

(handel) willig worden. 4. Voordeel.
Toegeeflijk-, goedwilligheid. Jours de -:
Respijtdagen. A la - de (vroeger: sous
la -, en - de): Onder begunstiging van.
Faites-nous la - de: Doe ons 't genoegen.
5. Geschenk, dat een dame aan haar ridder
gaf. 6. Smal lint.
Faveux: Teigne -euse: Hoofdzeer, favus.
Favisme m.: Boonenziekte.
Favorable : 1. Gunstig, -gezind, toegedaan. 2. Voordeelig, gunstig. -ment
bw. Favori, -te by .nw. : Meest geliefd,
lievelings-. Cheval -: Favoriet (paard,
waarop 't meest wordt gewed). / m.: 1.
Gunsteling. Lieveling. z. Apollon 1.
-delafortun:
Gelukskind. 2. Bakkebaard.
3. Favoriet (paard). 4. -te v.: Gunstelinge. Bijzit eens vorsten. Troefkleur.
Favoriser ov .w . : Begunstigen , voortrekken. Bevoordeelen. Bevorderen, meewerken tot. Favoritisme m.: Misbruik van
gunst (in de regeering), regeering door gunstelingen.
Favus m.: Hoofdzeer; -roofje.
Fayard m . : (v olk ) Beuk ; -ehout .
Fayence v.: 1. Faenza (Italie). 2. z.
faience.
Fayot m . : (v o lk ) Gedroogde boon .
Feage m.: Leenverdrag, -plichtigheid.
Feal: Getrouw. z. amê. Son -: Zijn
trouwe vriend. Feaute v.: Trouw, verknochtheid.
Febricitant : Koortsig. / m.: Koortslijder. Febrifuge bv .nw. en m.: Koortsverdrijvend (middel). Febrile : Koortsig,
-achtig. -ment bw.
Fecal : Van de uitwerpselen. Matieres
-es : Drek. Fecalolde : Drekachtig. Feces
v.mv.: Drab, moer, bezinksel. Uitwerpselen , faeces (o o k : feces) .
Fecial m.: Rom. priester die wijding gaf
(aan een oorlogsverklaring, enz.), fetisal.
Fechelle z. faiselle.
Feeond : I. Geschikt tot voortbrenging,
vruchtbaar. CEuf -: Bevrucht ei. 2.
Vruchtbaar, -gevend. Groeizaam (regen,
dauw ) . 3. (f ig . ) Rijk, mild ; vruchtbaar
(schrijver). Feeondable : Bevruchtbaar.
Fecondant : Vruchtbaar makend. Bevruchtend . / m.: - middel. Fecondation
v . : Bevruchting . (p la n t k . ) Bestuiving .
}Wonder ov .w . : Bevruchten . (p la ntk . )
Bestuiven . Vruchtbaar maken . (f ig. ) Doen
gedijen. / se -: Bevrucht worden. Feeondite v . : Vruchtbaarheid . (f ig. ) Rijkdom,
overvloed, vruchtbaarheid. Groeizaamheid.
Fecule v. : Aardappel- ; zetmeel (amylacee). Feculence v.: Rijkdom aan
zetmeel. Drabbigheid. Feculent bv.nw.
en m.: 1. Drabbig, dat een bezinksel geeft.
2. (s c h e i k.) Zetmeelhoudende (stof).
Meelspijs. Feculerie v.: Aardappelmeelfabriek. Fêeuleux: Sterk zetmeelhoudend.
Feculier m.: Aardappelmeelfabrikant. Feculometre m.: Zetmeelmeter.
Federal: Verbonden, der bondgenooten,
bonds-. Der Noordelijke Staten (Amerika).
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Federaliser ov .w . : Tot een (staten)bond
vereenigen. Federalisme m.: Stelsel van
bondsregeering. Federaliste : Betrekking
hebbend op een statenbond, dat een wil vormen. Voorstander daarvan. Federatif : Op een statenbond betrekking hebbend . Etat —: Statenbond. Federation v.:
Statenbond. Samenkomst van gewapende
burgers. (nieuw) Vakverbond. Fête de la
F-: Bondsfeest. - des parents d' éléves:
Centrale oudercommissie. Federe: Verbonden . Les -s : De onder de wapenen gekomen burgers (1815 ; Commune) ; de verbonden volkeren. Federer ov .w . : Tot een
bond vereenigen. / se -: Een bond vormen .
Fee v.: Toovergodin, fee. z. Conte 1
en doigt 2. La - Carabosse : Oude, leelijke,
boosaardige fee, oude tooverkol. Travailler
comme une -: Wonderlijk handig w.
Palais -; pays des --s: Tooverpa leis ; -land.
/ by .nw . : Betooverd .
Feeder (spr. fideur) m.: Voedingskabel.
Feerie (spr. fe-ri) v. : 1. Toover-, feeenwereld. Tooverachtig gezicht. 2. Tooverstuk . Ballet -: -ballet. Feerique (spr .
féri-): Tooverachtig . Feindre ov .w . : 1.
Voorwenden, -geven, veinzen. 2. Verzinnen , -dichten . / onov .w . : 1. (o u d) Aarzelen. 2. Veinzen. / se -: Nagebootst
worden. Zich voordoen als, voorgeven te.
Feint : Voorgewend. Verzonnen.Pseudo -.
Loos.Homme -: Veinzaard. Compte -: Gefingeerde rekening, conto tint°. Feinte v. :
1. Veinzerij. Sans —: Becht door zee, op
den man af. 2. (schermen) Schijnstoot.
3. Verdichting, het rijk der fantasie. 4.
Schijnbeweging . Feinter onov .w . : (n ieuw )
Veinzen. Feintise v . : (o u d ) Veinzerij
Felatier m.: Glasopnemer.
Feld -marechal (mu. ---aux) m. : Veldmaarschalk . Feldspath m.: Veldspaat.
Fele v. : Glasblazerspijp.
Feler ov .w . : Doen barsten, splijten.
Un pot félê: Ziekelijk mensch, „krakende
wagen" (die 't langst duren )._Il a le timbre -,
le cerveau fete, it est (un peu) fele:- Er loopt
bij hem een streep door. Poitrine félée:
Zwakke borst. Voix félée: Stem die klinkt,
alsof er iets gebarsten is. / se -: Barsten,
scheuren . ( y olk) Gek worden .
Felibre m.: (letterk.) Dichter, schrijver in een der bestaande dialecten uit de
Provence. Felibreen : Van de felibres .
Felibrige m. : Vereeniging van félibres.
Felicitation v.: Gelukwensch. Felicite
v.: Gelukzaligheid, geluk. (na am) Felicitas . Feliciter ov .w . : Gelukwenschen . /
se -: Elk. gelukwenschen ; van geluk
spreken. se - de: Zich gelukkig echten
om, - verblijden.
Fend& m.mv. : Katachtigen. Fain :
1. Katachtig. Race -e : Kattengeslacht.
Societe -e: Vereeniging van kattenliefhebbers. 2. (fig.) Zacht en buigzaam.
Valsch, schijnheilig. / m. : Katachtige.
Felinite v. : Katachtig karakter, katachtigheid.
Fellah m.: Egyptisch landbouwer. Fellahine v. : Egyptische landbouwersvrouw.
Felon by .nw . : Die zijn heer verraadt.
Trouweloos. / m.: Trouweloos edelman.
Verrader. Felonie v.: Eedbreuk, ontrouw
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(van vazal). Trouweloosheid. Trouwelooze
daad, verraad.
Felouque v. : Klein roeischip, feloek.
Velure v.: Scheur. II a une - (au
crane): Het is niet recht pluis in zijn bol.
Femelle v . : 1. Wijfje , moeder.. (r echt )
Vrouw. (f a m. ) Ellendig wijf. Les effets
sonts des males, les promesses des -s : Daden
zijn beter dan woorden. 2. IJzeren moer.
Vingerling. 3. Struisveer. / by .nw.: 1.
Vrouwelijk, wijfjes-. Canari -: Wijfjeskanarie. (f a m . ) La gent -: 't Vrouwvolk ,
de „wijven". Duche -: Graafschap, dat
op een vrouw kon overgaan. 2. Omsluitend . Femellerie v . : (p la t) Het vrouwyolk. Femelot m.: (zeev.) Vingerling
(- de gouvernail). Feminiflore : Alleen
vrouwelijke bloemen dragend.
Feminin by .nw . : Vrouwelijk, de vrouw
eigen, van -, met een v. Naturel -: Vrouwelijkheid. Rime -e: Slepend rijm, rijm
uitgaand op een E -: Vrouwelijke of stomme e. Vers -: V. met een rijmwoord, dat
op een stomme e uitgaat. / m.: Het vrouwelijke . (ta a lk . ) Het vrouwelijk geslacht.
L' èternel -: Het eeuwig vrouwelijke, „das
ewig Weibliche". Femininite v.: Vrouwelijkheid, 't vrouw zijn. Feminisation v :
Het vrouwelijk maken. Feminiser ov .w . :
Als vrouwelijk voordoen. (taalk.) Van
't vrouwelijk geslacht maken. I se -: worden. Feminisme m.: (Vrouwen )beweging ten gunste der vrijmaking der
vrouw. - integral: Vrouwenbeweging die
absolute gelijkheid verlangt (niet alleen
in het politieke). Feministe m. en by .nw . :
(Voorstander) der vrouwenbeweging. Mouvement -: Vrouwenbeweging.
Femme v . :_1. Vrouw. Dame. z . auteur,
peintre enz. Etre - a le faire : Er de vrouw
naar zijn om het te doen. Petite -: Lichte
vrouw, scharreltje. Bonne -: Eenvoudig
vrouwtje, - zieltje; bestje ; duimelot. Conies de bonne -: Bakerpraatjes. Remédes de
bonne -: Huismiddeltjes. z. Dieu 1. Maitresse -, - de We : Kordate vrouw, - huismoeder. 2. Echtgenoote, vrouw. Prendre
-: Trouwen. z. diable 1. Prendre maison
faite et - a faire : Een huffs koopen dat af
is, maar een vrouw nemen, wier karakter
nog niet is gevormd. - de marin, - de
chagrin : Zeeman, geen man. Devenir -:
Huwbaar w. 3. Dienstbode. z. charge 2 en
chambre 1. - de journee : Werkster,
schoonmaakster - de ménage : Uitwonend
huishoudster; huisvrouw. Les -s: De
vrouwelijke bedienden (vorstin) Brasserie
a -s :, Bierhuis met kellnerinnen. 4. (in
samenst.) Vrouwelijke (b.v. - auteur, po ête) . Femme -homme (mu. -s--s)
v.: Onvrouwelijk wezen. Femmelette v.:
Vrouwtje, moedertje. Onnoozel vrouwtje.
(f i g . ) Verwijfd ventje .
Femoral: Van de dij, - 't dijbeen. Femoro -tibial : Van 't dij-scheenbeengewricht
(articulation -e). Femur m.: Dijbeen.
Dij (insect).
Fenaison z. fanaison. Fenasse v . :
(p lantk.) Fransch raaigras. Hooiafval.
Fendage m. : Het splijten. Fendant m. :
1. Vechtersbaas, ijzervreter ; held met den
mond. Faire le -: Praats -, lef hebben,
zwetsen . 2. Sabelhouw.. 3. Wijn uit Fransch-
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Zwitsersche kantons. / bv.nw. : Grootsprekend. Avoir des airs -s : Praats hebben.
Fenderie v.: Het klooven, splijten. Splijtwerktuig. Klooverij. Fendeur m.: Splijter.
Kloover (diamant). - de bois : Houthakker.
(fig.) - (de naseaux): Opsnijder. Fendille v.: Barstje. Fendillement m.: Het
scheuren , splijten. Fendiller ov .w . : Scheuren, doen barsten. / se Barstjes krijgen.
Fendoir m.: Kloofmes (v. kuiper). Kloofbeitel. Fendre ov .w . : 1 . Splijten , klooven,
klieven; fijnhakken. z. geler (onpers..w.)
Des yeux bien fendus: Langwerpige en wijdgeopende oogen. (fig.) - la fete a qn:
Iem. hoofd dol maken door 't geraas. La
We me fend : Mijn hoofd loopt om. Le cceur
me fend : Mijn hart breekt.- le cceur -, l'ame
a qn : Iem. door 't hart gaan. Un spectacle
a - le cceur, - Een hartverscheurend
schouwspel. z. eheveu 1. - l'oreille a:
(Een paard) 't oor splijten (als 't afgedankt
wordt) ; (een officier, ambtenaar) aan den
dijk zetten. 2. Doorklieven, verdeelen;
door (de menigte) heendringen. / se -:
Gekloofd worden, scheuren, spleten krijgen.
Uiteengaan. Uitvallen (schermen). Uithalen, groote kosten maken. Afdokken. a fond: Ver uitvallen ; (fig.) zich geheel
blootgeven . ( y olk)
o lk ) Se - de: Afschuiven,
afdokken. Fendu m.: Brood met een keep
in 't midden, „rotterdammer". Fendue
v.: Mijnspleet.
Féne z. faire.
Fenerotet m.: (y olk; plantk.) Polei.
Fènestre: (plantk.) Doorboord. Fenetrage (soms: fenestrage) m.: De Yensters . Fenètre v.: 1. Venster, -opening.
Jeter l'argent par les -s: Zijn geld verspillen. Faire la Voor 't venster staan
om te lokken. (spot) II est homme a jeter la
maison par les -s : Hij wil ons de onmogelijkste dineen wijsmaken. Faites sortir cet
homme par la porte, it rentrera par les -s:

Men kan zich niet van dien man ontdoen.
Il faut passer par la ou par la -: Dat is

onvermijdelijk. 2. Ruit. 3. (ontleedk.)
Venster (in 't oor). 4. Opening (in schrift).
Fenetree v.: De vensters. Fenetrer ov.w.:
Vensters
openingen maken in.
Fenieulaire: Venkelachtig.
Feniére v. en Fenil (spr. -ni) m.: Hooizolder .
Fenouil m.: Venkel. - d'eau : Watery.
- de port: Varkenskervel. Fenouillet m.,
-lette v.: Venkelappel. -water.
Fente v.: Spleet, scheur, barst, kloof.
Uitval. Greffer -, enter en -: In de gespleten
schors enten. Bois de -: Kloofhout. - de
chemise: Split. Fendoir m.: IJzeren kloofmes. Fenton m.: Staafijzer. Pinhout, houten nagel. Schoorsteenanker. Sleutelijzer.
Fenugree m.: (plantk.) Bokshoorn,
fenegriek.
Feodal by .nw.: 1. Van een leengoed,
feudaal, leen-. Droit Leenrecht. Droits
-aux : Heerlijke rechten. 2. Van 't leenstelsel (systeme -, regime -) . Les temps -aux:
De riddertijden. / m.: Lid der adelspartij.
Middeleeuwsch heer. Feodalement: Volgens 't leenrecht . Feodaliser ov .w . : Onder
't leenstelsel brengen. Fêodalite v.: Leenroerigheid . -stelsel . -verhouding . (fig. )
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Overmacht. - financiere: Overmacht der
geldmannen.
Fer m . : 1. IJzer.. z. battre (ov .w . 5 ) ,
battu 2, age 2 en dur bw. Chemin de -:
Spoorweg; -spel; lange bak ; rutschbaan.
obligiste : IJzerglans.- oolithique : IJzeroer,
bruinijzersteen - spathique, carbonate de
- : Spaatijzer. De - : IJzeren; (f i g.)
zeer krachtig, onverwoestbaar; hardvochtig, onbuigbaar. Sante de -: IJzersterk
gestel. Des muscles de -: Stalen spieren.
C ceur de -: Ongevoelig h. Ciel de -:
Streng klimaat. Un bras -, une main de -:
Een groote strengheid (bij 't regeeren).
z. velours 1. Le siecle de -: De ijzeren
eeuw (van ruwe oorlogen). On n 'est pas
de -: Ik ben niet van ijzer en staal. 2.
Prendre du -: Staal gebruiken, - innemen (geneesmiddel). 3. IJzeren werktuig.
de charrue: Ploegijzer. - a repasser:
Strijkijzer. Donner un coup de - a: Opstrijken (hoed); oppersen (kleeren). Avoir
Cant de -5 sur le feu : Zooveel andere huipmiddelen hebben. Porter le - et le feu dans:
Te vuur en te zwaard verwoesten ; hard aanpakken. - a /riser, - a papillottes: Krulijzer. -s de relieur : Boekbindersstempels.
- rouge, - chaud : Gloeiend ijzer. Marquer
avec un chaud, - rouge : Brandmerken. 4.
Hoefijzer (- de, - a cheval). - a glace:
ehien 1. Mettre un - -metijsnagl.z
Beslaan (paard). Tomber les quatre -s en
l'air: Pardoes achterover vallen (ook
mensch). En - a cheval : Hoefijzervormig.
--a cheval: Paardehoefklaver ; hoefijzerneus (soort vleermuis). 5. Punt (pijl,
lans). z. ërnoudre. Stift (nestel). 6. Degen,
zwaard. Schermdegen. Moordtuig, -staal.
z. battre (ov.w. 5), batteur 1, croiser 1
en engager 5. 7. (ontleedk.) Mes. Employer le - et le feu: (fig.) Krasse harde
middelen aanwenden. Les -s : Verlostang.
Porter le - dans les tissus vivants : In 't
leven snijden ; (fig.) voor geen harde maatregelen terugdeinzen. 8. -s : Ketenen,
(hand )boeien, kluisters ; (f ig . ) slavernij,
auk, (dichtk.) boeien. Mettre les - aux
pieds et aux mains a : Aan handen en voeten
ketenen. Condamme a 5 ans de -: Tot 5
jaar dwangarbeid veroordeeld. Jeter qn
dans les -: Iem. in de gevangenis werpen.
Mettre aux -: Aan boeien leggen. Languir
dans les -: In gevangenschap smachten.
9.- en meubles : Meubelopvulsel, -bekleedsel.
Fer -eheval z. fer 4. Fëra (t) v. :
(soort) Houting (visch). Fer-blane m. :
Blik. Ferblanterie v.: Blikslagerij. -slagerswerk . (s p o t) Ridderorden . Ferblantier
m . : Blikslager. . Fer-ehaud m . : (v olk )
Brandig gevoel in maag en slokdarm. }Wet
z. ferret.
Feriable z . ferie. Ferial: (K a t h . )
Van -, op de weekdagen. Jour -: Weekdag (behalve Zaterdag). Office -: Officie
van den dag. Ferie v.: 1. (gesch.; alleen m y .) Rust-, feestdagen (der Rom.).
2. (Ka th.) Werkweekdag (behalve Zaterdag). -s majeures : Noodzakelijke rustdagen. Faire la -: Den weekdaagschen
dienst houden. Ferie: Jour -: Feestdag.
Ferir ov.w.: Slaan. Sans coup -: Zonder slag of stoot. z. fern.
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Ferlage m. en -er ov .w . : (Het ) beslaan .
Rabans de -age : Beslagbanden. Ferlet m.:

Kruis, ferlet (om papier op te hangen).
Fermage m.: Pacht, -som. Ferman m.:
Haak, gesp. Fermant: 1. Sluitend. Couteau Knipmes. 2. Die men kan afsluiten. A portes -es : Met poortsluiting. A jour
-, a nuit -e: Bij 't vallen van den avond.
I. Ferme bv.nw.: 1. Vast, stevig, stijf.
La terre 't Vasteland ; de vaste wal.
Chair -: Stevig vleesch. 2. Vast, stevig,
zonder bewegen. z. 6-trier 1. D' une main -:
Met een krachtige hand. Marcher d'un pas
Flink doorstappen . (A ttendre) de pied -:
Zonder een voetbreed te wijken -; flink (afwachten) Ecrire d'une main -, avoir une
ecriture -: Met vaste hand schrijven. Un
pinceau -; un burin -: Een stout penseel ; graveerstift. 3. Krachtig, fl ink, kordaat. Regarder d'un ceil-: Flink aankijken. -sur la
doctrine : Vast in de leer. 4. Vast, -besloten,
bestendig, onwankelbaar. 5. (handel)
Waarop niet wordt teruggekomen. Achat
Koop voor rekening. z. compte 2.
Vendeur Verkooper, die werkelijk op
zich neemt te leveren. / bw.: Vast, sterk.
(fig. ) Onverschrokken, vast, met kracht,
aanhoudend. Flink, geducht, danig, terdege. Tenir
Vasthouden (aan); volhouden. Fort et
Stijf en strak. Acheter -: Op levering koopen. Demeurer
Standvastig blijven.
tusschenw.: Ferm
zoo! Vooruit maar!
II. Ferme v.: 1. Huurovereenkomst,
pacht. Huur (kerkstoel). Donner a -:
Verpachten. Prendre a Pachten. 2.
(Pacht)hoeve, boerderij. - ecole: Oefenboerderij .
modele,
experimentale : Modelhoeve. Beurre de -: Boerenboter. autruches : Struisvogelkweekerij. 3. Belastingverpachting, -inning. Preneur de bail
Pachter. - generale : Verpachting
van bijna alle belastingen. 4. Dakstoel (de charpente). 5. Achtergrond, -schermen.
Ferme m.: Besloten jachtveld. Fermecircuit (mu. onv .) m.: Stroomafsluiter.
Fermement: Vast, stevig. Krachtig. (f ig . )
Standvastig, stijf en strak. Croire - en qn:
Een vast vertrouwen in iem. hebben. Persister - dans son opinion, - sa resolution:

Stijf op zijn stuk blijven staan.
Ferment m . : Giststof,, -middel. (f ig . )
Zaad. - de discorde : Splijtzwam. Fermentant : Gistend. Zelfrijzend (bakmeel).
Fermentatil : Gisting verwekkend. Fermentation v.: 1. Gisting. Broeiing. putride : Rotting. 2. (f ig. ) Gisting der gemoederen, volkswoeling. Litre en
Gisten.
Entrer en Gaan gisten. Fermenter onov .w . : Gisten . Fermenteseibilitê v . : Vatbaarheid voor gisting. Fermentescible :
Voor gisting vatbaar.
Ferme-porte (mu. onu.) m.: Deurdranger..
Fermer ov .w . : 1. Toe-, af-, sluiten,
toedoen, den in- of uitgang beletten. z. clef
1 en double (by .nw . 1 ) . Versperren (haven).
Toedraaien (kraan). Toeschuiven (lade).
Omdraaien (slot). - au loquet: Op de klink
doen. - au verrou : Dichtgrendelen. vis: Toeschroeven. - la porte sur : De deur
dichtdoen achter. (ram.) - la porte au
nez de qn: Iem. de deur voor den neus toe-
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doen. (fig.) - sa porte qn): (fem.) niet
willen ontvangen. Toutes les portes lui sont
termees : Hij wordt nergens ontvangen.
-lesporta'nmi:
Weigeren den vijand
binnen te laten. - la porte aux abus; - aux
mauvais conseils: Geen misbruik -; geen
slechte raadgevingen meer laten binnensluipen. z. boutique 1 en couronne 2.
Il taut qu'une porte soft ouverte ou fermee:
Of het een, of het ander. - la voie: 't Signaal op onveilig stellen. Aristocratie -;
socitte lermee: Besloten a.; g. waarin geen
vreemdeling komt. Vie -, existence fermee:
Teruggetrokken leven. - les yeux: De oogen
toedoen; sterven; inslapen. Faire qch les
yeux termes: In 't volste vertrouwen blindelings -; op goed geluk iets d. J' irais
bas les yeux lermes: Ik zou daar in 't donker
heen kunnen gaan. - les yeux sur qch:
lets door de vingers zien. - les yeux
qch: lets niet willen zien, blind zijn voor
jets. - les yeux a qn: Iem. doen sterven.
- les yeux -, les pare pi
a qn : Iem. de

oogen toedoen, - in zijn doodstrijd bijstaan.
z. bouche 1. E ferme: Gesloten e.
l'oreille a : Niet willen luisteren naar. . la main -;
le poing : De hand -; de vuist sluiten. (fig. )
Avoir la main fermee: Schriel zijn. Etre
fertile a la musique : Ongevoelig voor muziek zijn. Ferme a toute culture : Geheel
ongeschikt voor beschaving. - le c ceur : De
edele opwellingen smoren. Voiture /ermee:
toerijtuig. Eaux fermees: BeGesloten
vroren toewater. 2. Omgeven, omringen.
3. Sluiten, een eind maken aan. - le jeu:
Het spel sluiten . (s port ) Jeu ferme: Scherp
spel. / onov.w. : Sluiten, toegaan. Gesloten worden. Zijn winkel -. Op zekeren
koers sluiten. Le theatre ferme: De s. sluit.
/ se -: Dichtgaan, -vallen, gesloten worden, zich sluiten. Overgaan (honger). Een
effen plooi aannemen (gelaat). - de soimeme: Van zelf dichtgaan. La nuit s'est
jermee: 't Is volledig nacht.
Fermetê v.: 1. Vast-, stevigheid. 2.
Vast-, onbeweeglijk-. Gedegen- (spj1).
Onveranderlijkheid (koers). Kracht. Ecrire
avec -: Met vaste hand s. 3. (f ig.) Standvastig-, kordaat-, onverzettelijkheid. Fermette v.: Kleine dakstoel.
Fermeture v.: 1. (Af)sluiting, slot. 2.
Het ( (af )sluiten . 3. (z eev . ) Stopstuk . 4.
Split (japon). - automatique a glissiere , -eclair , - metallique: Rits-, treksluiting.
Fermier m.: 1. Pachter. Ondernemer van
publicaties (- d' annonces). - de chasse:
Lem. die een jachtgebied pacht. 2. Belastingpachter.. - general :(ge sal .) Lid eener pachtersvereeniging, die bijna alle openbare belastingen had gepacht ; (t h a n s ) groot-pachter, tusschenpersoon die den landheer en
den pachter verbindt. 3. (spel) Bankhouder. / bv.nw.: 1. Pachtend, die gepacht
heeft. Compagnie -are: Vereeniging tot
exploitatie. 2. Van de hoeve. Fermiêre
v.: Pachtersvrouw. Boender. Fermoir m.:
1. Sluithaak, -stift, slot (boek); klep (v.
couvert) ; beugel (tasch). --eclair : Rits-,
treksluiting. - tabatiere: Knipsluiting. 2.
Steek-, fermoorbeitel. Fermure v.: Boom,
stang . (z e e v ) Stops tuk
Fernamb (o )uc, -bourg rn.: Pernambuk, -brazielhout.
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Fernand m.: Ferdinand.
Fêroce : Wild, woest; verscheurend ;
harteloos . (f ig. ) Verschrikkelijk . Ferocite v.: Wreedheid; wreedaardigheid.
Ferse m.: Iles (de) -: Far-0er Eil.
Ferrage m.: Het beslaan. - in de boeien
slaan. - afstempelen. Ferraillage m. :
IJzeren staven (voor betonwerk). Ferraille
v.: (Oud) ijzer. (fig.) Jeter a la -: Bij
het oudroest gooien. Ferrailler onov .w. :
Schermen, duelleeren (zonder resultaat).
Een Leven (als) van ijzeren voorwerpen
maken . Met sabels kletteren. (fig. ) Krakeelen (voor niets). Ferrailleur m.: 1. Vechtersbaas . Jong sehermer.. 2. (f ig.) Kibbelaar..
3. Handelaar in oud ijzer. 4. Betonwerker (z.
-aillag e) . / by .nw . : Kijfziek . Ferrandier
m.: Hennepwrijver. Ferrandine v.: Half-zijdenstof. Ferrant : Marechal -: Hoefsmid.
Ferrasse v.: Ovendeur. -kist. Ferrate m.:
IJzerigzuurzout. Ferre v.: Afslijpsel. Ferre z. ferrer. Ferrement m.: 1. Stuk ijzer
(voor constructies), beslag, ijzerwerk. Verlostang. 2, z. ferrage. Ferremente v.:
(zeev.) lJzerwerk.
Ferrer ov.w.: (Met ijzer) beslaan. Met
een nestel voorzien. Beslaan (paard).
Ringen (varken). Stempelen, merken (stof).
Wrijven (hennep). Met den haak opslaan
(visch). z. difficile 2. Ferre (a glace): Ten
ijs beslagen, op scherp; (f ig. ) doorkneed
in. Il a le palais ferre: Hij kan de heetste
spijzen eten. Avoir le gosier ferre : Veel sterken drank kunnen verzwelgen. (p 1 a t).
Gueule fen*: Flapuit, vuilbek.- la mule:
Op onrechtmatige wijze geld verdienen,
een slaatje maken (bij verkoop aan derden). Qui monte la mule la ferre: Wie
iets gebruikt, moet 't ook onderhouden.
Baton ferre: S. met ijzeren punt, bergstok. Souliers ferres: Spijkerschoenen. Voie
-, ligne ferree: Spoorweg. Reseau ferre:
Spoorwegnet. Trajet /erre : Vervoer per
spoor. Route ferree: Harde grintweg. z.
avaleur en eau 1 (k o 1. 652) . Ferret m . :
(Veter)beslag, stilt. Glasblazersstaaf om
versieringen aan to brengen. Harde kern (in
steen). Ferretier m.: Hoefsmidshamer.
Koopman in oud ijzer. Ferreur m.: Nestelmaker. Hoefsmid (die beslaat). Ferreux
: IJzerhoudend, -achtig. Oxyde -: IJzeroxyde. Ferrico - : IJzerig-. Ferriere v.:
Slotenmakers-. Hoefsmidszak. Wijnkan.
Ferrifere : IJzerhoudend, -bevattend. Ferrique : Oxyde -: IJzeroxydule. Acide -:
IJzerigzuur.
Ferro- : IJzer- (b .v . --alliage: IJzerverb inding ). Les -s: De ijzerverbindingen.
Ferro -bronze m.: IJzerbrons. Ferro -co bait m.: Kobaltijzer. Ferro-nickel m.:
Nikkeliizer. Ferron m.: Staafijzerkoopman.
Ferronnerie v.: Klein ijzerwerk. -fabriek.
-fabricage. Ferronnier m.: IJzerwerkverkooper. Edelsmid, kunstijzersmid (maitre -). Ferronniêre v.: IJzerwerkverkoopster. Voorhoofdsband, waarop in 't midden
een kostbare steen is. Ferroviaire by .nw . :
Van de spoorwegen, per spoor. Reseau -:
Spoorwegnet . Ferruginuex by .nw . : IJzerbevattend , -houdend. Eau -euse : Staalwater. Source -euse: Staalwaterbron. / m.
my .: IJzer-, staalpreparaten. Ferruginosite v.: IJzerhoudendheid. Ferrure v.:
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IJzeren beslag, ijzerwerk. De hoefijzers.
Manier van beslaan. - a glace: Scherp
beslag.
Ferry, -boat (m y . ferries, ferry-boats)
m.: (Eng.) Veerboot , pont .
Ferse v.: (zeev.) Baan, breedte (zeildoek).
Fertile, -ment : Vruchtbaar. Dankbaar
(onderwerp) . - en ressources, - en expedients : Vindingrijk. Fertilisable : Die
vruchtbaar kan worden gemaakt. Fertilisant : Vruchtbaarmakend. / m.: -e stof.
Fertilisation v.: Vruchtbaarmaking. Fertiliser ov.w.: Vruchtbaar maken. / se -:
- worden. Fertilite v.: Vruchtbaarheid.
Les sept annees de -: De zeven vette jaren. - d'imagination, - d'esprit: Vindingrijkheid.
Fern.: Verwond. Smoorlijk verliefd. Dol
(op). - contre: Gebeten op. - d'amour:
Inverliefd.
Ferule v.: 1. (plantk.) Ferula. 2.
Plak. 3. (fig.) Strenge leiding; - critiek.
Sous la -: Onder de plak. Tenir la -:
School houden; (f ig. ) streng heerschen.
Fervemment en -vent : Vurig, blakend.
/ m.: Vurig bewonderaar. - geloovige. Les
-s de Beethoven : De B.-vrienden. Ferveur
v.: (Vrome) ijver, vuur, dorst (naar),
innigheid.
Fesse v.: Bil (ook van schip). (plat)
Serrer les -s : 'm Knij pen . (v o I k ) N'y
alter que d'une -: De zaak lauw aanpakken.
Se battre les -s de: Geen steek geven om.
Fesse -cahier (my .onv.) m.: Broodschrijver. Fessee v.: Pak op de billen. Fessemathieu (m y . onv.) m . : (p la t ) Woekeraar.. Vrek. Fesse-pinte (my . onv.) m.:
Zuiplap. Fesser ov.w.: Op de billen slaan,
tuchtigen. (plat). Gauw afdoen. - le yin:
Gauw drinken, pooien. Fesseur by .nw . en
m.: (Hij ). die op de billen geeft. Frere -:
Broeder (op de Kath. scholen), die de
kinderen tuchtigt. C'est une mere -euse:
Zij spaart de billen van haar kinderen niet.
Fessier m.: Achterwerk. Achterriem. Bilspier (muscle -). I by .nw.: Der billen.
Fessoir z. fossoir. Fessu: Met dikke billen .
Festal : Van een feest, feestelijk. Festin
m.: Gastmaal, feest. Pour tout -: Als
eenige tractatie. Il n'y a - que de yens
chiches : Men smult nooit beter dan wanneer
Schraalhans uitpakt. Festiner ov.w.: Feestelijk onthalen. / onov.w.: Feestvieren,
pret maken. Festival (m y . -als) m.: Muziekfeest. Festoiement m.: Feestelijke
ontvangst. Festivite v.: Feestelijkheid.
Feston m . : (Bloem )slinger , -sieraad .
Versiering (in dien vorm), rand, loofwerk ;
feston (aan kleed). ( y olk) Faire -, decrire
des -s: In bochten voortsukkelen. Feston*
ner ov.w.: Met slingers versieren. Loofvormig uitsnijden. Festonneeren (stof).
Zigzagsgewijze voortsukkelen (dronkaard).
Festoyer ov.w.: Feestelijk inhalen, ontyangen . / onov .w . : Feestvieren, fuiven .
Fetard m.: Pretmaker.
Fête v.: 1. Feest (godsdienstig). La des Morts: Allerzielen. -s des Saints:
Heiligendagen. - Mt ge, - feriee, - chamee:
Voorgeschreven feestdag. Casquette des
-5 : Zondagsche p. z. carillonne en double
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(by .nw . 3 ) . Deviner les -s quand elles sont
venues: lets aankondigen dat ieder weet.
- des fous, - des emes: Narrenfeest (in de
Middeleeuwen). 2. Naam-. Verjaar-. Patroonsdag van den beschermheilige (patronale) van een dorp of gild. Kermis.
C'est ma - aufourd'hui: Vandaag ben ik
jarig. Souhaiter sa - a qn: Iem. gelukwenschen met zijn naamdag. 3. Openbaar feest. La - nationale: De 14e Juli.
4. Feest, -maal; bal. 't Fuiven. (fig.)
Vreugde . Air de -: Vroolijk ui terlijk .
-desflur:
Bloemencorso . Faire la -:
Pret maken, fuiven. Faire - a : Feestelijk ontvangen ; vol zijn over. Se Mire tine
- de : Zich een waar genoegen voorstellen
van. Se faire de -: Zich indringen, - inviteeren, 66k willen meedoen. Il n'est
pas a la -: Hij is niet voor zijn pleizier uit.
Se donner une - aux depens de qn: Zich
vermaken ten koste van iem. Troubler la
-: De vreugde verstoren. En -: In feestgewaad; in feeststemming ; lachend, lieflijk
(natuur ). Ne s'etre jamais vu -. lrouve a
pareille -, Celle -: Nooit zoo iets hebben
bijgewoond. Il n'est pas tous les fours -:
Het is niet iederen dag kermis. FeteDieu (mu. -s--) v. : Heilige Sacramentsdag. F'êter ov .w . : Vieren. Feestelijk ontvangen . - la bouteille : Duchtig pooien .
z . saint m. Feteur, -euse : Kermisvierder,, -ster.
Fetiche m. : Als een godheid aangebeden
voorwerp. (fig.) Voorwerp -, persoon die
men blindelings vereert, afgod ; mascotte
(poup ee -) . Feticheur m.: Fetischpriester.
I bv.nw.: Die in een fetisch gelooft . Fetichique : (f ig .) Blind. Fetichisme m.: Fetischdienst . (f ig . ) Blinde vereering . (g eflees k. ) 't Aanbidden van een lichaamsdeel
of kleedingstuk. Fetichiste m.: Fetischdienaar. (f ig . ) Blinde vereerder. . (geneesk.) Aanbidder van een lichaamsdeel
of kleedingstuk. / bv.nw. : Fetisch aanbiddend.
Fetide: Hevig stin.kend . (f i g . ) Afschuwelijk . Fetidite v.: Stank.
Fetoyer z. festoyer.
Fetu m.: 1. Stroohalm. (f i g.) Prul,
niks . z. court (bv.nw. 1 ) . Rompre le avec qn: Met iem. breken. Je n'en donnerais pas un -: Ik geef er geen steek om.
2. (s p o t ) Radbraakstang . Fetuque v . :
Zwenkgras. - ovine : Schapengras.
I. Feu m.: 1. Vuur. Faire du -: - aanleggen . Faire du - de : Verbranden. Se
faire du -: Gestookt kunnen worden ; vuur
aanleggen. z. eau 1 en fumee 1. Le dieu du
-: De vuurgod, Vulcanus. Faire -: Vonken slaan (z. 5). Faire - des quatre pieds:
't Vuur uit de steenen doen springen (met
paardenhoeven ) ; (fig.) zich uitsloven. Craindre comme le -: Vreezen als de pest. Le
- du ciel: 't Hemelvuur, de bliksem. z.
central 1. Je n'y vois que du -: Ik begrijp
er geen steek van . Jeter -, vomir - et flamme:
Vuur en vlam spuwen. (dichtk.) Les -x
du four: De zonnehitte van den dag. z.
durer en enter 2. Essais a -x pousses:
Proefstoomen met voile vuren. - de paille:
Stroovuur ; (f ig.) iets dat slechts kort kan
bestaan. Faire trop grand - du bois de qn:
Op onbescheiden wijze met iem. goed om-
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springen. z. bois 3 en air 1. Donner place
a qn au - et a la chandelle: Iem. vuur en
licht geven. Garniture de -: Haardstel.
Mettre sur le -: Te vuur zetten. Mettre le
pot au -: De soep opzetten. z . coup (1
en 4) en ler (3 en 6). Appliquer le - a une
plaie : Een wond met een gloeiend ijzer uitbranden. Bouton de -, pointe de -: Brandijzer . Donner le - a un cheval: Met een
brandmes een wond van een p. toeschroeien.
Mettre le - sous le venire : De wilde haren
afbranden (paard); (fig.) 't vuur na aan
de schenen leggen. Avoir le - au centre:
In 't nauw gedreven zijn. A grand -: Bij
hooge temperatuur gebakken. Premier -;
second -: Eerste -; tweede bakking. Allant
au -, qui va au -: Vuurvast. Art du -:
Pottenbakkers-; glasblazerskunst. Poterie
grand -: Vuurvast aardewerk . Donner le
premier - a une etoffe: Een stof voor de
eerste maal door een kokend verfbad halen.
Mettre le - a une mine; - un canon : Een
mijn -; een kanon doen afgaan. Mettre le
- aux poudres : De lont in 't kruit werpen ,
(fig. ) tot weerstand prikkelen, den opstand doen uitbarsten. Mise a -: Ontsteking. J'en mettrais ma main au -: Ik
verwed er mijn hoofd onder ; ik doe er een
eed op. Prendre -: Vuur vatten ; (f ig.)
driftig worden (z. ook 12).
2. Haardstede, haard, stookplaats. z.
coin 1. Chambre a -: K. die verwarmd
kan worden. N'avoir ni - ni lieu : Geen
onderdak hebben. Sans - ni lieu : Zwervend, dakloos. Un hameau de 50 -x:
Een gehucht van 50 haardsteden, - huisgezinnen. 3. Brand. Le - y est de tour
ales: Alles staat er in brand. Mettre le a: In brand steken. z. eheminee 1. Faire
la part du -: Laten branden, wat men niet
redden kan; (f ig.) iets opofferen. z. crier
(ov.w. 1 ). Jeter des cris de -: Moord en
brand schreeuwen. On y court comme au
-: Iedereen loopt haastig daarheen. Le
- est a ses marchandises : Iedereen haast
zich daarvan te koopen. Mettre le - dans
les affaires de qn : Iem., wiens zaken slecht
staan, krachtig vervolgen. Mettre a - et
a sang: Te vuur en te zwaard verwoesten.
Etre a - et a sang: Verwoest worden. En
-: Brandend ; (f ig. ) gloeiend. L'Europe
est en -: E. is in staat van oorlog, - in vuur
en vlam. Mettre une ville en -: Een stad
in opschudding brengen.
4. Vuurdood, dood op den brandstapel
(supplice du -). Condamner au -• Tot den
vuurdood veroordeelen; doen verbranden
(boek). Brezler -, faire mourir a petit -:
Langzaam verbranden; (fig.) doodmartelen . Je me fetterais pour lui dans le -:
Ik zou voor hem door 't vuur loopen. z.
epreuve 2.5. Vuur (van wapen), ontlading.
Schietvoorraad. z. arme 1 en bouche 3. -I
Vuuri z. croise (bv.nw. 3). - roulant, rapide: Snelvuur. - roulant de plaisanteries:
Schitterend vuurwerk van aardigheden. de file; - de peloton : Gelederen-; pelotonsvuur . Il a deja vu -, essuge le -: Hij is,
reeds in den strijd geweest. (fig.) Je l'ai
vu au -: Ik heb hem bezig gezien. z.
coup 2. Faire - : Vuur geven. z. êteindre 1.
Exercice -; ecole a -: Schietoefening ; -school.
Faire long -: Ketsen, branden zonder te
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ontploffen; (f ig. ) mislukken; als een nachtkaars uitgaan; blijven slepen. Ne pas faire
long - qq part : Ergens een blauwen Maandag blijven. Alter au -: Ten strijde trekken (z. 1). z. baptème.
6. Licht, vlam, vuur; vuurtorenlicht;
licht (trein, vliegtuig, auto). z. extinction 1. Allumer le premier -: De eerste
kaars aansteken (bij verkooping). Pecher
au -: Bij fakkellicht visschen. Les -x du
navire -; de la ate: De lichten van 't schip ;
- de kust. - fixe: Vast licht. - de position:
Boeglicht; voorlicht (vliegtuig). -x de
route: Zijlichten. - flottant: Lichtbaak.
Les -x de la nuit, - du firmament : Maan en
sterren. Les premiers -x du jour: 't Eerste
schijnsel van den dageraad. (fam.) N'y
voir que du -: Verblind zijn; (fig.) er
niets van snappen. -x de joie: Vreugdevuren. Faire des -x: Vreugdevuren ontsteken. z. artifice 3. - chinois : Chineesch
vuurwerk (met transparanten). 7. - sacre:
Heilig vuur (der Romeinen); (fig.) edele
geestdrift, - gloed; dichterlijke ingeving.
Le - nouveau : 't Licht, dat op Zaterdag
voor Paschen wordt aangestoken en gewijd.
8. (tooneel) Des -x : Honorarium; extratoelage (voor tooneelspeler), (oud) kaarsengeld. 9. Haardstel.
10. (fig.) Vuur, pit (in drank). Eau de
-: Vuurwater, brandewijn. 11. (fig. )
Vurigheid (bloed) ; brandend gevoel, hitte.
Avoir le visage en -: Een verhit gelaat
hebben. Avoir le - qq part : Ergens jeuk
hebben. La gorge en -: Met een brandend
gevoel in de keel. Des -x: Roode vlekken,
branderigheid. -x de dents : Uitslag van
't tandenkrijgen. Se mettre le - dans le
corps : Zich een ontsteking op den hals
halen. z. Antoine. - du rasoir: Vurigheid
van 't scheermes. 12. (fig.) Vuur, geestdrift, begeestering. De -: Vurig, hartstochtelijk, vol vuur. Etre dans le - de la
composition : Geheel door zijn werk begeesterd zijn. Jeter tout son -: Veel, maar
kortstondige, geestdrift aan den dag leggen. Dans le - de l'action: In de hitte van
I t gevecht. Etre tout -, tout flamme: Vol
geestdrift zijn. 13. Liefdevuur. Prendre -:
Verliefd worden. Des -x coupables : Een
misdadige liefde. 14. Schittering (diamant ) ,
glans, vuur. Couleur de -: Vuurrood.
Chien noir et -: Zwart- en roodgevlekte
hond.
II. Feu (mu .-s) by .nw . : Wij len, zaliger.
Feudataire m.: Leenman. Prince -:
-vorst. Feudiste m.: (recht) Kenner van
't leenrecht.
Feuillade z. feuillee. Feuillage m.:
Gebladerte. Afgevallen bladeren. Loofwerk (- artificiel). Bladversiering. Feuillagiste m.: Loofwerkmaker. Feuillaison
z. foliation. Feuillant m.: Monnik der
Feuillantenorde. (gesch.) Gematigd republikein (1791). Feuillantine v.: Non.
der Feuillantenorde. (soort) Bakje van bladerdeeg. Feuillard m.: 1. Hoephout (bois
-). - de ler: IJzeren hoepel, - band (om
pak). Bandijzer (f er -). 2. Bebladerde
takken (veevoeder ). Feuillardier m.: Hoephoutmaker. Feuille v.: 1. Blad (boom,
bloem). - morte : Verdord b. Y element
(couleur de) --morte : Grauwbruin kleed.
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- de vigne : Wijngaard-; vijgeblad (om 't
naakt to bedekken). Trembler comme une
(la) -: Als een riet beven. - grasse: Vetkruid. 2. Blad (hout, metaal, steenlaag;
van scherm, lei), plaat (glas, hout),
plankje (vloer). - anglaise : Gevulcaniseerde zuivere rubber, sheet. 3. Blad (papier,
karton). - d' epreuve: Proefblad. z. bon
(bv.nw. 1). Livre en -s: Boek in losse
vellen. - de coupons : Stel c., couponblad. 4. (Dag)blad). z. Chou 1. - volante: Vliegend blaadje, vlugschrift. 5.
Register, lijst. - de route: Reispas; geleibiljet; verlofbriefje, -pas; marschorder ;
vliegaanduiding. - de presence: Presentielijst. - des benefices; - des pensions : Lijst
der prebenden; - jaargelden. / m.: Slagershakmes.
Feuille: Bebladerd. / m.: Gebladerte
(schildersterm). Feuillee v.: Gebladerte,
loof. Priöel. Oogst van bladeren. (plat)
Secreet; loopgraaf die als W. C. diende.
Faire la -: Bladeren inzamelen, - oogsten.
Feuille-morte by .nw . en m . : Grauwbru in .
Feuiller onov .w. en se -: Bladeren krijgen. f ov.w.: 1. Met b. toedekken. De b.
schilderen aan. 2. Een sponning maken in. /
m.: Gebladerte. Feuilleret m.: Lijst-, sponningschaaf . Feuillet m.: 1. Blad (boek).
- de garde: Schutblad. 2. Dunne laag (v.
steen). Dunne plank . Luik (v. diptiek b.v . ) .
Dubbele zaag. Bladmaag, boekpens (3e
maag der herkauwers). (mil.) Conduitestaat. Rentezegelkaart.
Feuilletage m.: Het uitrollen van deeg.
Bladerdeeg. Het doorbladeren. Feuillete
m . : Bladerdeeg . Feuilleter ov .w . : 1.
In bladen -, laagjes afdeelen. Pate -tee: Bladerdeeg. Pierre -tee: Schilferige steen. 2.
Doorbladeren. Naslaan, doorzoeken. Feuilletis m.: Afschilfering van lei. Hoek (edelsteen).
Feuilleton m.: I. Vel druks van 8 zijden.
2. Onderdeel van een dagblad, waarin
kritieken, romans verschijnen. Feuilletoner onov .w . : (gr a p) Feuilletons schrijyen. Feuilletoniste m.: Feuilletonschrijver. Feuillette v.: 1. Blaadje. 2. Wijnvat (van 114 tot 140 L.), -half okshoofd.
Feuillettement m.: 't Doorbladeren. Feuillir onov .w . : Bladeren krijgen. Feuillu:
Dicht bebladerd. Essences -es : Loofboomen. Feuillure v.: Sponning, verscherving.
Feurre m . : (o u d ) Stroo . Faire barbe
(gerbe) de - a Dieu : Tienden met leege
schooven betalen ; (f ig.) oneerbiedig over
godsdienst handelen.
Feutrage m.: Het vilten. - bedekken
met slechte geleiders. Viltachtige stof.
Viltlaag. Feutre m.: 1. Vilt. Vilten hoed.
- schoen. - onderlegger. 2. Stophaar, vulsel. Feutre : Met vilt. (fig.) Zacht; onhoorbaar (pas); verholen (spot). A pas
-s: Zacht, sluipend. Feutrer ov.w.: Vilten. Met vilt bekleeden. Opvullen. (fig.)
Bekleeden. Dempen (geluid). Pouvoir -ant:
Dempvermogen. 1 se -: Vervilten; krullen. Gedempt worden. Feutrier m.: Vatmaker. Feutriêre v.: Hoedenmakersdoek.
Feve v.: 1. Boonenplant. 2. Boon.
Tuinboon. Petite -demaris,go: -:
Stamboontje. (fig.) Les -s sont en flew:
Er loopt bij hem een streep door. Donner
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Fêverole-FieoIde

un pois pour une -: Een spiering uitgooien, om een kabeljauw te vangen. Rendre - pour pois et pain blanc pour fouace:
Flink betaald zetten, - terugbetalen. Que
ce soil pois ou -: Wat 't ook zij, om 't
even. - pour pois: Leer om leer. z. gateau
1. Le roi -, la reine de la -: Degeen die de

boon trekt met Driekoningen. 3. Snijboon.
- a cochon : Zwart bilzenkruid. - d'Egypte: Heilige lotus. Tabac a la -: Met tonkaboonen bereide snuif. 4. ( y olk) Pop
(vlinder). 5. Kikvorschgezwel. Fever°le
v.: Paardenboon. Fevier m.: Boonenboom. - d'Amerique, - a trois feuilles:
Christusdoorn.
Fevrier m.: Februari.
Fez (spr. fez) m.: 1. Roode muts met
kwast der Turken. 2. (aardr.; spr. fess)
Fez.
Fi: Foei (- done)! Bah! (soms) Wel
neen! Dank je wel! - de ce plaisir: 't Is 'n
schande dat we dit een genoegen vinden.
Faire - de : Versmaden, den neus optrekken voor.
Fiaere m.: 1. Huurrijtuig, „bakje".
(oud) Huurkoetsier. Jurer -, sacrer comme
un -: Tieren -, razen als 'n bezetene. 2.
(v o 1 k) Onhandig mensch . - schrijver .
Comme un -: Beroerd.
Fiangailles v .mv . : Verloving. Bruidstijd. Fiancé m., -e v.: Bruidegom.
Bruid . Verloofde . Fianeer ov .w . : 1. Verloven . z . epouser 1. 2. (f ig. ) Verb inden . /
se -: Zich verloven. (fig. ) - verbinden.
Fiasco m.: Mislukking, val. Faire -:
Vallen, uitgefloten worden (stuk); mislukken . Fiasque v.: (Ital.) Flesch met
langen hals.
Fiat (spr. fiat!) tusschenw. : Het zij zoo!
top!
Fibre v.: 1. Vezel. Mijnader. - de barnbou: Pitriet . 2. (f ig. ) Gevoelige snaar ;
vezel. Faire vibrer la - patriotique : Een
beroep op de vaderlandsliefde doen. Avoir
la - poetique : Zeer gevoelig voor poezie
zijn. Fibre-cellule (mu. -s--s) v.: Gelvezel. Fibreux : Uit vezels bestaand, vezelachtig. Racines -euses : Wortelvezels. Fibrillaire : Uit vezeltjes bestaand. Fibrille
v.: Vezeltje. Aartje. Haarvezeltje (plant).
Takje (bezem). Fibrine v.: Bloedvezelstof,, fibrine. Fibro- : (in samenst.) Vezel-.
Fibro-eiment m.: Vezelcement, -gips.
Fibrome m.: Vezelachtig weefselgezwel.
Fibule v . : Gesp -; doekspeld (der Ouden).
Fie m.: Vijggezwel. Ficaire v.: Speenkruid .
Ficeler ov.w.: 1. Toebinden, een touwtje
doen om. (f ig.) Il est ficele (comme un saucisson) : Zijn kleeren zitten hem te nauw.
Bien -; mal ficele: Goed -; slecht gekleed.
Elle est ficelee comme quatre sous : Ze zit
kaal in de kleeren. 2. (y olk) Bewerken,
doen. Bedriegen. / se -: Zich opdirken.
Ficeleur m.: Inpakker. Ficelier m.: Fabrikant van handig in elk. gezette tooneelstukken. Ficelle v.: Bindtouw, -garen.
Touwtje. Draad (aan pop). ( y olk) Kabelspoorweg. ( y olk) Gladde oplichter. Slimmerd . (v o lk ) Kneep, true . (fig . ) Il tient les
-s : Hij laat de menschen naar zijn pijpen
dansen. On voit la -, it montre la -: Men
ziet hoe de zaak in elk. zit, - de verborgen
Fransch-Nederlandsch. I.
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kunstgrepen. Les -s de la piece: De geheime draadjes v. 't s. Tirer sur la -: Te
lang aanhouden. Les -s d'un art: De kunstgrepen . (fig .) Une -: Een middel om geld
los te krijgen of medelijden op te wekken,
handigheidje. Etre —: Eindeloos kletsen. /
bv .nw . : Leep , glad . Ficellerie v . : Touwfabriek. Ficellier m.: Rol voor bindgaren,
touwrol.
Fichaise v.: Prulligheid. La belle -!
't Is me ook wat! Fiehant : 1. Feu -:
Borend vuur.. 2. (p la t ) Beroerd.
Fiche v.: 1. Spie, pin; piketpaal (- de
campement); knier (aan deur) ; stemstift (de piano); snarenstift (- de piano) ; voegijzer
(- de magon). Pieu de 4 m de -: Paal die
4 M. in den grond gaat. 2. Merk, etiket. 3.
Speelmerk, fiche. z. consolation. 4. Kaart,
waarop men titels, gegevens, aanteekeningen verzamelt, steekkaartje. Kaart voor
beursorders. Catalogue sur ----s: Kaartcatalogus. - divisionnaire : Afdeelingskaart.
- a bee: Gids-, Tabkaart. - de rappel:
Verwijzingskaart. Mise en -: Ficheering.
de retour: Retourrekeningnota. --questionnaire: Vragenlijst. 5. (electr.) Stop,
stift, stekker (- male). --ressort : Veerende
stift. Fiehement m.: Het inslaan, - indrijven.
Fidler' ov .w . : 1. Inslaan , -steken , heien . Voegen (steen ) . 2. (f ig . ) Vestigen .
Avoir les yeux fiches sur : Strak kijken naar.
3. (plat; soms fiche) Geven; smijten,
zetten; uitvoeren, doen; brengen. On lui
a fichu une claque : Men heeft hem een opstopper gegeven. Fichez-moi la paix : Laat
me met rust, hoepel op. Fichez-moi le camp:
Loop naar den drommel. Il ne fiche rien de
propre, - n'en f . pas un coup : Hij voert geen
steek uit. - qn dedans: Iem. er in laten loopen. Te n'es pas fichu de . . .: Je kunt niet
eens . . . Qui m'a fichu un type pareil: Wie
heeft me zoo'n type op den hals gestuurd.
- a bas : Omverwerpeu. On t'en fichera : We
zullen je nag meer 't land opjagen. Je t'en
fiche : Dat kun je zoo denken, daar komt
niets van. C'est a tout - /a: Je zoudt den
heelen boel er bij neersmijten. / se -:
Zich plaatsen, - stellen. - par terre: Op
den grond vallen. - qch dans la tete: lets
in zijn hoofd opbergen; - halen. se - de :
Maling hebben aan, niet geven om. Je me
fiche du monde: Ik geef geen weerga om
hetgeen de menschen van me denken. Je
m'en fiche pas mal: Ik heb er maling aan.
Va te faire fiche! Loop naar den drommel!
Ficheron m.: Luns, kophout. Fichet m.:
(s p e 1) Ivoren (triktrak) pennetje . Nummerstrookje . Eichler m.: Ficheskast, -doos;
-dienst ; -verzameling (z . fiche 4 ) . - scolaire
individuel: Schooldossier. Fiehoir m.: Knijpertje . Fiehtre: Verduiveld! Drommels!
Fichtrement : Bliksems . Fiehu by .nw . :
1. (plat; z. fisher 3) Raar, mal, beroerd,
mismaakt, misselijk. Il n'est pas - de faire
cela: Hij kan dat niet eens opknappen. 2.
Verloren, weg, failliet, op, naar de haaien,
naar de maan. Je suis -: Ik ben 'n gesjochten jongen. Etre mal —: Er beroerd
aan toe zijn. Fichu comme quatre sous : Arm.zalig in de kleeren. / m.: Hals-, omknoopdoekje. Fiekament : Ellendig, beroerd.
Fieoide v.: IJsplant (- cristalline).
27
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Fictif-F iguration

Fietif :1. Verdicht, verzonnen, ingebeeld.
Bilan -: Gefingeerde balans. 2. Aangenomen, overeengekomen, schijnbaar. Poids
-: Proefgewichtje. Fiction v . :1. Verdichtsel, verzinsel. Sans -: Oprecht. 2. Overeenkomst. Valeur de -: Aangenomen
waarde. - legale : Door de wet aangeno-

men onderstelling, wettelijke fictie. Fictivite v.: Verdicht -. Aangenomen karakter.
Fideicommis m.: (recht) Erflating,
gave aan iem. toevertrouwd, onder voorwaarde dat hij ze aan een derde zal afstaan ;
(f ig. ) toevertrouwd pand . Fideicommissaire m.: (recht) Hij die een fideicommis
ontvangt. (handel) Trustee, beheerend
tusschenpersoon. Compagnie -: Trustcompany. Fidkisme m.: 't Gelooven omdat het
't geloof is. Fidejusseur m.: (recht)
Borg. Fidèjussion v.: Borgstelling. Fidêjussoire : Borgtochtelijk.
Fidele bv.nw.: Trouw, oprecht. Trouw
aan God, geloovig. Eerlijk (tegenover zijn
meester ) . Nauwkeurig,waar , getrouw . Juist,
getrouw, goed, precies. Presenter des compies -s: Een juiste boekhouding hebben.
/ m.: Geloovige. Getrouwe (van vorsf).
-went bw. Fidêlite v.: Trouw. Oprecht-. Eerlijk-. Juistheid. - confugale:
Huwelijkstrouw. Fidibus m.: Kegeltje
van insectenpoeder . Fidueiaire : 1. (v r o eger) Op vertrouwen gegrond. Heritier -:
Erfgenaam die een fideicommis heeft. Societe -: Administratiekantoor . 2 . (t ha n s )
Zonder werkelijke waarde. Monnaie -:
Papieren geld. Circulation -: Papieromloop. Fiduciairement : Bij wijze van een
daad van vertrouwen.
Fief m . : 1. Leen (goed)) . - lige, - de corps:
-, dat tot persoonlijken dienst verplichtte.
- de dignite : - met een titel verbonden.
Franc--: Vrij leen, onadellijk -. - dominant : Opperleen. - servant, - mouvant:
Achterleen. (fig.) - electoral : Kiesdistrict, waarin men zeker herkozen wordt.
2. Bron van inkomsten. Fieffe : Volslagen,
doortrapt, in den hoogsten graad, aarts-. z.
gueux 1. Ce - Parisien : Die aarts-Parijzenaar. Fieffer ov.w.: 1. Als leen geven.
2. Van een leen voorzien.
Fief m.: 1. Gal. V esicule du -: Galblaas. (fig.) Laiser crever le -, crever la
poche a -: De gal laten overloopen. 2.
(f ig . ) B itterhe id . Wrok , haat . Gal. Malice sans -: Vriendelijke spotternij. 3.
- de verre: Glasgal. - de terre: Duivenkervel; duizendguldenkruid. Fielleux: Galachtig. (fig.) Toornig, hatelijk.
Fiente v.: Drek, mest. Fienter onov.
w.: Drek loozen. / ov.w.: Bemesten. Fienteux: Vol drek.
I. Fier (se): - a : Vertrouwen hebben in,
zich verlaten op; overlaten (zorg); gelooven
(oor). - sur : Zijn vertrouwen stellen -,
rekenen op . (s p o t ) Fiez-vous-y : Reken
daar maar niet op.
II. Fier (spr.. iyere) bv .nw . : 1. Wild,
schuw. (f ig.) Woest, krachtig. Dat moeilijk te bewerken is. 2. Trotsch, fier, hooghartig. - comme un Ecossais, - Artaban,
- un gueux: - als een pauw. Faire le -,
la fiêre: Voornaam doen. 3. Waardig. 4.
Moedig, koen. (kunst) Krachtig. Un genie. 5. f am.) Flink, geweldig; keurig,
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uitstekend, puik. Un - homme: 'n Flink
m. 6. Faire le -: Zich groothouden. Fiera-bras (mu. -s-a--) of Fierabras m.:
Vechtersbaas, ijzervreter. Snoever. Fierement bw . :1. Op trotsche -, stoute wijze. 2.
(kunst) Krachtig. 3. (fam.) Erg, verschrikkelijk, geducht. Fierot : Trotsig,
poenig. Fierte v.: 1. Trotsch-, fier-. 2.
Waardig-, verhevenheid. 3. Moed, onverschrokkenheid. (kunst) Kracht. 4. Minachting3
Ferte v.: Reliekhouder.
Fiesque m.: Fiesco (samenzweerder;
Genua).
Fieu (x ) = fils .
Fievre v.: 1. Koorts. Sentir la -: Een
koortslucht verspreiden. z. chaud (bv.nw.
2). Battre la -: Van k. trillen. Donner la
- a: Koortsig maken; (fig.) de koorts
op 't lijf jagen (z. 2). - putride: Rot-. de lait : Zog-. - jaune : Gele koorts. de Malte, - mediterraneenne : Malta-,
onduleerende koorts. 2. (fig.) Koortsachtigheid, gisting (gemoederen). Dwaze inval. Opwinding, gejaagd-. Bedrijvigheid.
Donner la- (a): Gejaagd maken. Fievreux
by .nw . : 1. Koortsig, -verwekkend. 2.
(f ig . ) Koortsachtig, onrustig. / m . : Koortslijder. Fiêvreusement: Koorts-. Zenuwachtig. Fievrotte v.: Lichte koorts.
Fifi m., fifille v . : (k in d . ) Kleintje, I ieveling. (v o lk) Fifi:Vogeltje.
Fiflot m.: ( y olk) Soldaat.
Fifre m.: Dwarsfluit. Pijper.
Fifrelin m. : Kleinigheid, niets. Pas
un -: Geen steek, geen cent. Des -s:
Geld, „spie".
Figaro m . : (fa m . ) Barb ier , kapper..
Jakje.
Figeage en -ement m.: Stolling. Figer
ov.w.: Doen stremmen, - stollen. (taalk . ) Forme figee: Versteende vorm . (fig . )
Sourire lige: Stijf deftige g. Fige : Vastgeroest. / se -: Stremmen, dik worden.
(f ig.) Onbeweeglijk -; onverzettelijk blijyen. Verstijven (glimlach).
Fignolage m. en -er ov. en onov.w.:
(Het) overdreven zorgvuldig bewerken,
gepeuter. Fignoleur m.: (kunst) Peuteraar.
Figue v.:1. Vijg. - de Barbarie : Cactusvijg. - de bananier, --banane: Bacove.
Moitie -, moitie raisin : Half willens, half
onwillens; half scherts, half ernst; niet
goed en niet slecht. Ni -, ni raisin: Noch
visch, noch vleesch. Faire la - a qn : Iem.
uitsliepen. 2. Wrat. 3. Vijgschelp. Figuerie v.: Vijgeboomgaard. Figuier m.: 1.
Vijgeboom. - de l'Inde, - des banians:
Waringin. - de Barbarie: Raket-cactus.
- d'Adam: Banaan. 2. Vijgeneter (vogel).
Figuline v.: Terra-cotta-vaasje. Emaillewerk.
Figurable : Vatbaar om een gedaante
aan te nemen. Voorstelbaar. Figurant m.:
(tooneel) Stomme persoon, figurant. Figuratif : 1. Die den vorm voorstelt, afbeeldend. Ecriture -ive : Beeldenschrift.
Plan -: Vormteekening. Coupe -ive: Afbeelding van de doorsnede. Art -: Uit-,
afbeeldende kunst . 2. Figuurlijk . 3. (t a a lk . )
Die aanduidt (b.v. s est - du pluriel).
Figuration v.: Voorstelling (in beeld).

837

Figurativement-Filer

Vorm. De figuranten en hun optreden.
Chef de -: Hoofdfigurant. Figurativement
Door een afbeelding, bij wijze van een voorstelling.
Figure v.: 1. Gestalte, gedaante. Vorm,
figuur. Beeld, beeltenis. Sous la - de:
In den vorm van. Prendre - de : De gedaante aannemen van. 2. (wisk.) Figuur.
3. Gelaat. 4. Gelaatsuitdrukking, gezicht.
Faire une triste -: Er droevig uitzien. Le
chevalier de la Triste F- : De ridder van de
Droevige Figuur. Don Quichote. Il ne sail
quelle - faire : Hij weet niet hoe zich to
houden. Faire bonne -; mauvaise -: Een
goed -; slecht figuur maken. Faire sa -:
Zich schminken. Faire -: Uitblinken,
een voorname rol spelen; een grooten staat
voeren. Faire la -: Een kop toonen. 5.
(spel) Prent, pop (op kaart). 6. (taalk.)
Beeld. -s de mot: Woordenbeelden. -s
de pensee: Redebeelden. 7. Beeld, plaatsing. 8. (recht) Faire - de: Handelen als.
Figure bv.nw.: 1. Aanschouwelijk voorgesteld, met afbeeldingen, - figuren. 2.
Gebloemd (stof). Met indrukken (steen).
3. Figuurlijk, overdrachtelijk. Langage -:
Beeldspraak. Style -: Beeldrijke s. / m.:
Figuurlijke zin. Au - = Figurement:
Overdrachtelijk, figuurlijk.
Figurer ov .w . : 1. Vormen . 2. Afbeelden, voorstellen. Den vorm, - schijn hebben van. Aangeven, aanschouwelijk voorstellen. / onov.w.: Een rol spelen, figuur
maken. Als figurant optreden. Figuren
maken (bij 't dansen). Voorkomen. - bien
ensemble : Bij elk. passen. Ce n'est la que
pour -: Dat is daar slechts voor den schijn.
Faire -: Doen voorkomen (in boek, contract). I se -: Zich voorstellen. Voorgesteld warden. Figurette v.: Gezichtje.
Figurine v.: Klein beeldje. Afbeelding;
postzegelvignet. Bijfiguur. Figurisme m.:
Leer, die de personen en gebeurtenissen
uit 't Oude Testament voorstelt als symbolen voor die uit 't Nieuwe. Figuriste
m.: 1. Aanhanger van 't figurisme. 2. Maker van gipsen beeldjes.
Fil m.: 1. Vezel. Haar (aan boon). -s
de chanvre; - de lin: Hennep-, vlasvezels. 2.
Draad, garen. - retors, - cable: Getwijnd,
gedraaid garen. Donner du - a retordre:
Werk -, last bezorgen. Demeter les -s
d'une intrigue : De draden van een komplot
ontwarren. Ne tenir qu 'a un -: Aan een
zijden draad hangen, op vallen staan. z.
aiguille 1 en coudre 1. - en trois : Driedraadsch garen. - en quatre: Vierdraadsch
g . , (v o lk ) brandewijn . - de trame: Inslagdraad. - de chaine : Kettingdraad.
Alter de droit -: Rechtdoor gaan; (fig.)
geen omwegen gebruiken. - isole : Gelsoleerd -, blank draad. - pilote: Proefdraad.
Il y a un - de manque : Er is een steek los.
Toile de -: Hennep-; vlaslinnen. Pur -:
Zuiver linnen. Bas de -: Katoenen kousen. -s de la Vierge: Herfstdraden. metallique: Metaaldraad. - a couper le
beurre: Sterke wil, scherpe kop. Il n'a pas
invente le - a couper le beurre: 't Is geen
snuggere. - a plomb: Schietlood. - telegraphique: Telegraafdraad. Par -: Telegraphisch . z. conducteur (bv.nw.). Les
-s des marionettes : De touwtjes. (f ig.)
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Tenir les -s : De menschen naar zijn pijpen
laten dansen, het heft in handen hebben.
3. (f ig.) Draad (leven, gesprek, boek). 4.
(fig.) Draad (hout, vleesch, steen) ; richting, loop (stroom). Couper de droit -:
Met den draad mee snijden. (Alter) de droit
-: Becht (loopen) door. Perdre le - :
De kluts kwijt raken. Alter au - de l'eau:
Stroomafwaarts gaan. (fig.) Aller contre
le - de l'eau: Tegen den stroom in roeien.
Se laisser alter au - de : Zich overgeven
(aan) . 5. Hengelsnoer. Donner du -: 't
Snoer vieren. 6. Snede, scherpte (snijdend
werktuig). Donner le - a: Slijpen, aanzetten. z. epee 1. Langue qui a le -: Scherpe
tong. Avoir le -: Scherp -; geslepen zijn.
Garder son -: Scherp blijven. 7. Snoer.
v
8. (y
olk)- d'eau : Vederkruid -dep.rls. d'araignee: (plantk.) Huislook; (dierk.)
spindraad. - de serpent: Draadworm.
Draadwier.
-demr:
Filage m.: 1. Het spinnen (ook tabak).
Spinsel. Het uitspinnen (onderwerp). Het
neerlaten (vat). Het laten afloopen (petroleum; touw). 't Nagaan van iem. gangen. 2. = Filago m.: Viltkruid. Filagramme z. filigrane. Filaire m. en v.:
Draadworm. Filament m.: Vezel. Gloeilamp-, kooldraad (- de charbon). Filamenteux: Vezelig. Filandiere v.: Spinster. Les s ceurs -s : De Schikgodinnen.
Filandre v.: 1. Taaie vezel (vleesch). Wild.
vleesch. 2. Zijplank (schip). 3. Herfstdraad. 4. Draad (glas); zachte ader (in
marmer). Filandreux : 1. Dradig, vezelig,
stokkerig. 2. (f i g.) Langdradig, taai.
Filant: Dikvloeibaar. Die taai wordt. z.
êtoile 4.
Filanzane m.: Draagstoel.
Filao m.: Casuarisboom.
Filardeau m.: Snoekje. Rechtstammig
boompje. Filardeux: Met zachte aders erdoor. Filariê: Waar draadwormziekte
heerscht. Filariose v.: Draadwormziekte.
Filasse v.: 1. Zwingelvlas, ongesponnen
vlas; - hennep. Cheveux (de) -; barbe -:
Vlasharen; -baard. 2. Werk. 3. - de
montagne : Asbest. 4. Vezelig vleesch. Filassier m. : Vlas-; hennepbereider. -verkooper. Filateur m.: Eigenaar -, hoofd
eener spinnerij, garenfabrikant. Spinner.
Filature v.: Het spinnen. Spinnerij. Het
nagaan door de politie. Prendre qn en -:
Iem. „schaduwen".
File v.: Rij, reeks. (mil.) Gelid. File
(rijtuigen). Prendre la -: Zijn rijtuig
achter de andere plaatsen, queue maken.
A la -, en ligne de -: Achter elk. Se mettre
a la -: In de rij -, de queue gaan staan.
A la - indienne: Achter elk., als de ganzen. z. chef 2 en feu 4. Par rang et par -:
In rij en gelid. Par - a droite : Hoofd van
de colonne rechts. File m.: 1. Gesponnen
stof.-d'or; - d'argent: Goud-; zilverdraad.
-s de colon: Katoenen. 2. Gesponnen
tabak. / bv.nw. z. filer. Fil -en -trois ,
-quatre z. fit 1.
I. Filer ov .w . : 1. Sp innen . - doux:
Zachtjes spinnen; (fig.) zoete broodjes
bakken. z. coton 1. - une quenouille: Een
spinrokken afspinnen. - de la toile: Garen
voor linnen spinnen. - des fours heureux:
Ongestoord gelukkige dagen beleven. z. soie
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2. - l'or ; - l'argent: G. -; z. tot Braden
trekken. - une corde (a boyau): Een
darm, - snaar met draad omwinden. Bougie
Wee: Waslicht, teeper. - du tabac : T.
spinnen. Sucre file : Gespoten s. 2. Vieren.
- huit nceuds: Acht knoopen loopen. - un
tonneau: Een vat met touwen neerlaten.
3. (f ig. ) Aanhouden. - la carte : Een
(slechte ) kaart wegmoffelen. - un son:
Een toon lang aanhouden. Musique filee:
Lang uitgesponnen m. z. amour 1. Pouls
-ant: Onmerkbare pols. 4. Langzaam en met
zorg uitwerken (beschrijving, vergelijking,
tooneel ). 5. (Iem. ) gangen nagaan buiten
zijn weten, „schaduwen" . 6. Zachtjes
laten afvloeien. /
II. Filer onov .w . : Sp innen . z . Berthe
1. Zacht, met 'n dun straaltje wegloopen
(vloeistof ), dik vloeien (kaas) . Afgevierd
- (lijn ) . Taa i worden (wijn ) . Walmen, pijlen, stoomen (lamp)) . Te hoog opschieten
(boom). Spinnen (kat ) . Vallen, verschieten (ster ) . Afrollen (touw) . Voorbij-,
voortgaan zonder op te houden. Wegtrekken (troepen) . Er van doorgaan, zich uit
de voeten maken. Recht doorloopen (wild)) .
Weigeren hoog te spelen. (pint) Zeuren.
vile: Beenen maken. Filerie v. : Spinnerij . Lijnbaan. Draadtrekkerij .
Filet m. : 1. Draadje . Il n'a plus qu'un
de vie, sa vie tient a un -: Zijn leven
hangt aan een (zijden) draadje. 2. Vezel.
3. Helmdraad. 4. Tongriem. Avoir le bien coupe : Goed van den tongriem gesneden
zijn. 5. Trens. Mettre (un cheval) au -:
(Een p. ) beletten te eten. 6. Reep, plakje
(vleesch, visch ) . -s de sole : Tong zonder graat. - de bceuf : Ossenhaas. Faux
-: Vleesch naast den ha gs gelegen. 7.
Dunne waterstraal. Stroompje . Scheutje .
(f ig.) - de voix: Pieperig stemmetje .
8. Streepje . 9. Smalle rand. Figuurlijn, filet
(op boek) . Lijn (boek ), randje . Evenwijdige lijntjes op postwissel. Randlijst (z ilverwerk ) . Rand (muntstuk ) . Plat, effen iijstje
(schrijnwerk ) . Schroefdraad (- de vis).
Uitspringende rand (muur ) .10. Net. z . coup
4. - trainant : Sleep-. - dormant : Staand- .
a jeter: Werpnet. - (a provisions):
Net om boodschappen (op de markt) te
doen. - de sauvetage: Veiligheidsnet.
(f ig. ) Tomber dans les -s de qn : In iem.
strikken vallen. Bourse de -, en -: Gehaakte
beurs. 11. Netwerk. Nettenvlechtwerk (door
dames ) . 12. (Kranten )artikeltje .
Filetage m. en -eter ov. w. : (Het )
trekken (draad ). (Het ) aanbrengen van
een schroefdraad ; (drukk.) - van figuurlijnen. (Het) zetten van strikken (door
strooper ) . Fileterie v. : Garenfabriek. Fileteur m. : Strikkenzetter. Filetier m. :
Garen-. Nettenmaker. Fileur m. : Spinner
(ouvrier -). Draadtrekker. Agent die iem.
gangen nagaat . (b ouwk .) Voeger,, schilder..
(s p o t . ) Franc - z . franc tireur. Fileuse
v. en bv .nw. : Spinster. Weefspin (araignee -) .

Filial: Kinderlijk. Van een goed zoon
der Kerk. Eerbiedig. Van de eerste editie
afgeleid (uitgave). Finale v. : Bijkantoor.
Dochtermaatschappij . Filialement bw.
Filialite v . : Kindschap . Filiation v . : 1.
Kindschap . 2. Rechte linie van afstam-
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ming. (fig. ) Afstamming. Tableau de -:
Stamboom (boek b .v. ) . 3. Aaneenschakeling , logische verb inding .
Filicifere: Met varenafdrukken. Filicolde: Varenachtig. Filicule v.: (plantk. )
Varenplant. Filiere v. : 1. Trekplaat, -ijzer.
Schroefsnijmachine. 2. Spintepel. 3. (fig. )
Gewone weg (om er te komen ) . Passer par
la -: Doormaken, volgen ; van onderaf
opklimmen. Passer par -, suivre la administrative: Den ambtelijken weg volgen. 4. (hande 1) Borderel (overdraagbaar ; van goederen voor termijnhandel ) .
5. Dwarstouw ; strektouw, stag. Balk.
Mijnader. Filiforme: Draadvormig. Appendice -: Wormvormig aanhangsel. Pouls
-: Zeer zwakke pals .
Filigranage m. : Draadbewerking. Watermerking. Filigrane m. : Draadwerk van
metaaldraden (om een watermerk te maken ) . Watermerk. Filigraan. Filigraner
ov .w . : Als filigraan bewerken. Met een
watermerk voorzien. Filigraniste m. :
Draadwerkmaker. Filin m. : Tros, henneptouwwerk . Filiofolie : Met draadvormige
blaren. Filipede: Draadpootig . Filipendule : Aan een draad hangend (spin) . streng - (zaad ) . / v . : Knolspirea .
Fine V. : 1. Dochter. La - ainee de l' Eglise: Frankrijk . Les -s de Memoire : De
Muzen. Les -s de l'enfer, - de l' Acheron:
De Furien. Les -s de Belial: De afgodendienaressen. 2. Afstammeling. La pauvrete
est - du peche: Zonde baart armoede . Les
-5 de France: De prinsessen uit 't Fr.
huis. - d'Eve : Eva 'a dochter, (nieuwsgierige) vrouw. -s de Sion: Israelietische
vrouwen. 3. Meisje (jeune -). Petite -:
Klein meisje, kindje . Sa petite -: Zijn
dochtertje . Grande -: Volwassen m. (fa m . )
La -! Vrijster 1 Meisje! (f a m . ) Ma -I Beste
meid! 4. Ongehuwde jongedochter, meisje.
Rester -: Ongehuwd blijven. Une vieille -:
Een oude jongejuffrouw. - d'honneur : Hofdame . - d'opera: Operazangeres, -danseres.
La plus belle - du monde ne peut donner
que ce qu'elle a: Men kan niet meer geven
dan men heeft. 5. Publieke vrouw (- publique , - de joie, - folle de son corps) . soumise, - en carte : - onder politietoezicht.
6. Dienstbode, meid. - d'auberge, - de
brasserie : Kellnerin. - de salle : Vrouwe-

lijke bediende in de eetzaal, bedienmeisje.
de ferme, - de basse-cour : Boerenmeid.
- de service: Kamermeisje . 7. Non, zuster.
-s Bleues: Blauwe nonnen (uit 't klooster
der Annunciatie ) . Fille-fleur (mu. -s
-s) v. : Bloemenmeisje (Wagner, Parsifal).
Fine-mere (mu . -s--s) v . : Ongehuwde
moeder. . Fillette v. : Dochtertje . Meisje.
Bonjour lunettes, adieu -s : Als men oud
wordt, is 't met de liefde gedaan. Filleul
m., -e v.: Petekind. (leger) Beschermeling aan het front.
Film m. : 1. Film. - accelere : Versnelde
film. - biologique: Biologische film. educatif : Schoolfilm. - chantant : Gezongen
film. - parlant: Spreekfiilm. - mud,
Zwijgende film. - sonore : Klank-, geluidfilm - de dessins animes : Teekenfilm. au ralenti : Vertraagde film. -documentaire :
Wetenschappelijke f . Tourner un -: Draaien.
( y olk) Deroule ton -: Praat maar op. 2.

-
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Dunne vochtlaag. Filmage m. en -er ov.
w.: (Het) verfilmen. Filmeur m.: Verfilmer.
Filoehe v.: Netvormig weefsel. Molensteentouw. (plat) Beurs. Filoeher ov.w.:
Met 'n netvormig weefsel bedekken. Knoopen. Filocheur m.: lem. die zich overal
doorslaat. Filoir m.: Spinrad. Filon m.:
(a ardk.) (Gesteente )gang, mijnader.. (f am. )
Protectie, kruiwagens. Baantje, „de lijn".
Il a le -: 't Gaat hem voor den wind;
hij heeft een baan. Filonien : Met gesteentegangen, - mijnaderen. Filoselle v.:
Floret-, afvalzijde. Filosite v.: Draderigheid. Filotiêre v . : Looden rand (om glas ) .
Filou m.: Gauwdief, schurk. Filoutage
m.: Bedrog. Filoute v.: Dievegge. Filouter ov .w . : Ontfutselen , aftroggelen .
/ onov .w . : Bedriegen . Filouterie v . : L istig bedrog, afzetterij, schurkenstreek. d'aliments: Eten zonder betalen.
Fils m . : 1. Zoon . (s p o t) - d'archeveque:
Voorgetrokken, voornaam zee-officier. z.
famille 2. Il est bien le - de son pere : Hij
lijkt sprekend op zijn vader; - heeft een
aardje naar zijn vaartje. Un - a papa:
Moeders zoontje ; rijkeluiskind; jongen met
kruiwagens. Le - a papa : De ondergeteekende . (f a m .) Le- Dufour: De jonge D ., D.
junior. z. ainê. Le - de Dieu, - de l' Homme:
Jezus, de Zoon Gods; (soms) le f . de l'H-:
Napoleon II. 2. Afstammeling ; (f ig. ) zoon.
- de France : Prins uit een Fr. koningshuis.
Les - d'Israel: De kinderen Israels. Le
- du Ciel: De keizer van China. - de
Mars: Krijgsman. - de Belial: Afgodendienaar. - d'Apollon : Dichter. Les - de
la Terre : De Giganten. (fig.) Etre (le ) de ses ceuvres : Door eigen verdiensten het
ver gebracht hebben, een self made man zijn.
Le luxe est - de la vanite : IJdelheid baart
weelde. 3. Jongen, zoon. (spot) Le meilleur - du monde : De braafste jongen van
de wereld. Beau -: Elegant jongmensch.
4. Monnik, broeder.. Les - de saint Benoit; de s. Dominique; - de s. Ignace; - de s.
Bruno : De Benediktijnen; Dominikanen;

Jezuleten, Karthuizers.
Filterie v.: Naaigarenfabriek.
Filtrage m.: Het filtreeren, - doorzijgen.
Het laten afvloeien der menigte (door
politie). Filtrant: Dat tot filtreeren dient.
Bassin -: Klaringsbekken. Papier -:
Filtreerpapier. Microbe -: Filtreerende
microbe, m. die door een filter wordt doorgelaten. Filtrat m.: Doorzijgsel, filtraat.
Filtration v.: Filtreering, doorzijging.
Doorsijpeling. Eaux de -: Zakwater.
Filtre m.: 1. Filtreer, filter, voorwerp
tot doorzijging. Papier a -: Filtreerpapier. 2. (Echte) gefiltreerde koffie. 3.
z. philtre. Filtre-eharbon (mu. -s--)
m.: Koolfilter. Filtre-presse (mu .-s--s)
m . : Persfilter . Filtrer ov .w . : F iltreeren,
doorzijgen. (De menigte) laten afvloeien. /
onov.w.: en se -: Doorsijpelen. Doorschemeren (licht ; waarheid ) . (f ig . ) Te
voorschijn komen.
Filure v.: Spinwijze.
Fimieole : Op mest levend.
I. Fin v . : 1. Einde, slot, besluit. - mai:
Ultimo Mei. A la -: Eindelijk, ten slotte.
(fa m.) A la - des -s: Eindelijk en ten
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laatste. Ca n'a pas de -: Daar komt geen
eind aan. C'est la - de la -: Dan houdt
alles op. Sans -: Eindeloos. Courroie sans
-: Riem zonder eind. A la - du compte,
en - de compte : Per slot van rekening. Mener a bonne -, mettre a -: Afmaken, een
eind maken aan. Prendre -: Eindigen, ophouden. Etre sur sa —: Ten einde loopen.
Mettre - a: Een eind maken aan. Tirer a
sa -: Bijna verbruikt, - voorbij zijn, ten
einde loopen. Toucher a sa -: Op sterven
liggen; ten einde spoeden. Faire une -:
Er een eind aan maken; een beroep kiezen;
geregeld gaan leven, met pretmaken ophouden ; „dan maar" trouwen. z. eouronner 5. - de siecle : Ultra modern, verfijnd. - de saison : Uitverkoop wegens
vergevorderd seizoen. 2. (Levens)uiteinde.
Faire une bonne -: Als een goed Christen
sterven, een zalig uiteinde hebben. Cerf
qui est sur ses -s: Uitgeput hert. 3. Doel,
-einde, oogmerk. A cette. —, a ces -s,
( y olk) a seule -: Daarom, tot dat Joel. A
bonne -: Met een goed doel. N' etant a
aulre —: Met geen ander doel. Cheval a
deux -s, - a toute -: Rij- en trekpaard.
Le crime trouve sa - en lui : Misdaad heeft
geen ander doel dan de misdaad zelf.
(recht) A telle - que de raison: Om ten
deze te voorzien. A Joules -s utiles. Tot
al wat dienen kan. (godsd.) Les quatre -s,
les -s dernieres : De vier laatste dingen, de
vier uitersten (dood, laatste oordeel, paradijs, hel). 4. (recht) Eisch. - de nonrecevoir : Grond tot niet-ontvankelijkverklaring; (fig.) nul op 't rekest. Opposer
une - de non-recevoir a: Afwijzend beschikken op; niet-ontvankelijk verklaren.
-s civiles: Eisch tot schadeloosstelling.
Aux -s de: Om te, ter fine van. Aux -5
d'autopsie : Om geschouwd te worden.
Renvoger (qn) des -s de la plainte: Iem.
klacht niet-ontvankelijk, verklaren : - ontslaan van rechtsvervolging.
II. Fin bv .nw . : 1.'_. (o u d ) Verafgelegen .
Vroeg. II vient du - fond de la Russie: Hij k.
uit 't hartje van R. Au - fond : Op den
diepsten bodem ; - den laagsten trap. Le
- mot (de l'affaire): 't Laatste -, beslissende woord, 't fijne (van de zaak); de
oplossing (raadsel). 2. Fijn, zuiver, keurig.
Uitgelezen. La -e f leur : De bloem, de keur.
z. champagne v. Partie -e: Heimelijk,
galant avontuur. Linge -: Fijn linnen.
Un - morceau: Een lekker hapje. 3. Fijn,
bijna onmerkbaar. Allusion -; raillerie -e :
Fijne aanduiding; - spotternij. 4. Fijn,
scherp. -e lame: Uitstekend schermer;
sluwe vrouw. - voilier: Snelzeilend vaartuig. Cheval -, - de bouche -e: P., dat
zacht in den bek is. - gourmet, -e gueule:
Fijnproever. 5. Scherpzinnig, geestig. 6.
Slim, doortrapt, loos. Handig. z. ambre
1 en dague 1. Bien - qui le prendra : 'n
Looze vos die hem vangt. - matois, -e
mouche, - renard: Slimmerd, slimme rot.
Plus - que lui n'est pas bete: Laat hem
maar loopen. 7. Fijn, klein. Ecriture —e:
Klein schrift. Pluie -e: Motregen. 8. Dun,
fijn. -es herbes : Fijngehakte kruiden.
Prendre une bille -e: Een biljartbal snijden. 9. Fijn en welgevormd.
III. Fin m. : 1. Fijn linnen. z. blanehis-

r mage-r-lornure
seuse.2. Fijn goud of zilver.. 3. Sluwerd, listig mensch. Faire le -: Den loozen vos uithangen. Jouer au (plus) -: Elk. een vlieg
trachten af te vangen. - contre - ne vaut
rien pour doublure: Val nooit iem. aan die
even listig is. Un gros Een domoor, die
voor sluw wil doorgaan. 4. Het fijne (eener
zaak), - gewichtige. Savoir le fort et le de: Grondig kennen. Le - du -: Het allerallerfijnste. 5. Kleine letters. Ecrire en -.
IV. Fin bw.: Fijn (schrijven). Prendre une
bille
Een bal fijn nemen. (v o 1 k) Etre
pret: Heelemaal klaar zijn.
Finage m . : Gemeentegrond (gebied ) .
Eerste zuivering, affinage (metaal) .
Final : 1. Aan 't eind, laatste, eindigend, (in samenst.) slot-, eind-. En
fin -e : Ten langen leste. Refus Definitieve weigering. Mettre le point -: Een
eind eraan maken. 2. Als doel dienend. z.
cause 1. (taalk.) Doelaanwijzend. 3.
Tot 't einde toe. Finale m.: (muz.) Slotstuk, finale. I v.: Slotnoot. -lettergreep.
-figuren (dans). Eindrit, -race; -partij;
-strijd, beslissing (in wedstrijd). Doelaanwijzende bijzin (proposition -). Finalement: Ten slotte, eindelijk. Alles wel
beschouwd, ten slotte. Finaliste m.: Aanhanger der leer dat alles met een einddoel
is geschapen. (sport) Deelnemer aan de
eindbeslissing. Finalite v.: Beginsel, volgens hetwelk alles met een einddoel geschapen is, doelbewustheid (in de Schepping).
Finance v.: 1. Geld. Vermogen. Mal
dans ses -s : Slecht bij kas. Mogennant
Tegen betaling (van baar geld). 2. Geld,
dat voor een ambt wordt betaald. 3. Geldzaken. Homme de -: Financier. Papier
de -: Geldswaardig papier. Etre dans la
-: In 't bankvak zijn. 4. Geldmannen,
kapitalisten. La haute -: De groote bankiers, de geldaristocratie. 5. Belastingpachters (= ferme v. 3). 6. Deel der collegegelden. 7. Les -s: De staatsinkomsten, 't -beheer. Loi de -s: Budget. Finaneement m.: Financiering. Financer
onov .w . : (f a m . ) (Af) dokken . / ov .w . :
(n i e u w) Van de benoodigde gelden
voorzien, financieren. Financier m.: 1.
Belastingpachter. 2. Bankier, kapitalist.
3. Financier, man die met geldzaken weet
om te gaan. 4. (tooneel) Rijkeburgerrol.
bv.nw.: Geldelijk, financieel. (in samenst.) Geld-. L' aristocratie -iere: De
geldaristocratie. Financiêrement: Uit 't
oogpunt der -; in de taal der geldzaken;
financieel.
Finasser onov .w . : (f a m . ) Anderen te
slim af wollen zijn. Finasserie v.: Draaierij, quasi-leepe zet. Finasseur, -ier m.:
Draaier, iem. die anderen te slim af wil
iijn. Finaud : Slim(merd) met een dom
uiterlijk, oolijk.
Fine v.: Beste cognac. Fijn schrift.
Faire la Zich slim voordoen. (yolk)
Ma -! Op mijn woord! Finement: 1.
Keurig, fijn. 2. Geestig, scherp. Behendig.
3. Fijntjes, sluw. Fine-metal m.: Wit
gietijzer. Finerie v.: Eerste zuiveringsoven.
Finesse v.: 1. Fijn-, keurig-, zuiver-,
bevalligheid. Fijne smaak. 2. Fijnheid,
bijna onmerkbaar verschil, nuance. -s d'une
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langue . 3. Fijn-, scherpheid (zintuigen).
Cheval qui a une grande - de bouche: P. dat

zeer gevoelig in den bek is. 4. Fijn onderscheidingsvermogen (esprit de -). Avoir
l'esprit de -: Helder onderscheiden welke
principes 't hart beheerschen. 5. Sluwheid,
streek; kunstgreep, list. Chercher -, entendre
Kwaad zien in, ergens iets achter
zoeken. Il n'y entend, n'y sail pas -: Hij
meent 't niet kwaad. 6. Fijn-, klein-. 7.
Dun-. 8. Welgevormdheid. 9. Fijnheid (v.
edel metaal). Finet: Loos, uitgeslapen. /
m.: Looze, gladde. Finette v.: Katoenen
of wollen stof. Fineur m.: Frisscher (v.
metalen).
Fini bv.nw.: 1. Geeindigd, af, uit,
klaar. Tout est -: Alles is verloren. Homme -: M. aan wien 't leven niets meer
biedt, die „op" is; wiens zaken verkeerd
staan. 2. (Zorgvuldig) bewerkt. Bewerkt
(ijzer, staal). Produit
Eindproduct.
Tableau trop
Gelikt schilderij. 3. Volmaakt, -leerd. Met hart en ziel, aarts .. .
Coquin Aartsschurk. Fou Volslagen
gek . 4. Begrensd ; (w is k . ) eindig ; (ta a 1 k )
die persoon en getal heeft (vorm). / m.: 1.
Afwerking. Cela manque de -: Dat is niet
af. 2. (w ij s b.) Het eindige.
Finir ov.w.: 1. Eindigen, een eind maken aan. Afmaken (dier, vijand). 2. Afmaken, voltooien. (De rest) leegeten, - leegdrinken. Oprooken. Aller - annee: Oudejaarsavond vieren. 3. (kunst) Zorgvuldig
afwerken. / onov.w.: 1. Eindigen, ophouden, ten einde gaan, uit zijn; afloopen (contract). Sterven. Cela -, i l finira mal : Het
zal nog slecht (met hem) afloopen. Ainsi
finit Rome: Zoo kwam 't met R. aan 't
einde, - liep 't af met R. 2. Ophouden,
uitscheiden. Quand voulez-vous -? Zult
ge eindelijk ophouden? Il n'en finit pas:
Er komt bij 'm geen eind aan. Elles ne
-, n 'en finissent point : Zij raken niet uitgepraat. - de parler : Uitpraten. Il n'en
finissait pas de partir : Hij ging maar niet
weg. 3. - par: Eindelijk (iets doen).
finira par ceder : Hij zal eindelijk toegeven.
4. - en : Uitloopen, op, eindigen in. - en
pointe: In een punt uitloopen. 5. en avec: Afhandelen, (iets) afdoen, zich afmaken van (iem.); breken met (iem.);
een eind maken aan de handelingen van
(iem.). / se -: Ophouden. Finissage m.:
Afwerking. Finisseur m.: Afwerker. ACwerktoestel. Finissure v. en Finition
v.: Afwerking. Atelier de -: Atelier voor
afwerking.
Finlandais: Finlander. Finlande v.:
Finland . Finnisation v . en -iser ov .w . :
(Het) verfinschen . Finnois : Fin . Finsch .
-e taal.
Finoeher z. fignoler.
Finte v.: Fint (soort elft).
Fiole v
V. : Glazen fleschje . (f a m . ) Flesch
wijn. (fam.) Snuit, smoel.
Fion m. : Keurige afwerking. Handigheid.
Donner le coup de - ez: Keurig afwerken.
Avoir du -: Er fijn uitzien.
Fionie v.: Funen (Deensch eil.).
Fiord (spr.. -or) m.: Diepe, enge kustinsnijding, fjord.
Fioriture v.: (muz.) (Door den zanger)
bijgevoegde versieringen. Versieringswerk
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(op taart b.v. ). (fig.) Bijvoeging. (muz.)
Art des -s: Versieringskunst. Fioriturer

ov .w . : Opsieren .
Firmament m.: Hemelgewelf, uitspansel.
Firman m.: Schriftelijk bevel (sultan).
Paspoort voor vreemde handelaren (in de
Levant).
Firme v.: (nieuw) Handelshuis. Firmanaam.
Fise m . : 1 . Staatskas , -vermogen . (v r o eger) Vorstelijke schatkist. 2. Belastingwezen. Employe du -: Ambtenaar bij de
b. Frauder le -: Bedrog plegen bij de
belastingaangifte. Fiscal : Der belastingen,
- schatkist. Lois -es : Belastingwetten.
Timbre -: Belasting-, -plakzegel. Fiscalement : Volgens de belastingwetten. Fiscalite v.: Belastingwetten; -beheer, -wezen.
Groote ijver voor de schatkist.
Fissi . . .: (i n samenst.) Gespleten.
Fissidaetyle : Met gespleten teenen. Fissifolie : Gespleten. Met g. bladeren. Fissile : Splijtbaar. Fissilingue : Met gespleten tong. Fissilite v.: Splijtbaarheid. Fissipare : Die zich door deeling voortplant.
Fissiparite v. : Voortplanting door deeling. Fissipede : Met gespleten klauwen,
- hoeven. Fissipenne : Met gespleten vleugels. Fissirostre : Met gespleten snavel.
Fissuration v.: Splijting. Fissure v.:
Spleet, kloof, barst. Beenderspleet. (fig.)
Gebrek waar men geen oog op kan houden.
Les -s du systeme : De punten waar het
systeem niet klopt. Il a une -: Er loopt 'n
streep bij hem door. Fissure : Vol spleten.
Fissurelle v.: Spleetschelp. Fissurer onov.w. en se -: Splijten. / ov.w.: Doen
splijten.
Fisteau m.: (school) Groen, baar.
Fiston m . : (v olk ) Zoon . Jongen . Ventje .
Adelborst. Fistot m. : (school) Groen, baar.
Fistulaire: Met een Buis -, fistel voorzien. / m.: (dierk.) Fluitbek. Fistule v.:
(geneesk.) Fistel. Etterafleider. Fistuleux : Van een fistel, fistelachtig. Met een
buis. Fistuline v.: Ossetong (zwam).
Fistulisation v.: Fistelvorming. Fis tulise : In een fistel overgegaan.
Fixable: Vast te stellen. Fixage m.:
Het vastmaken. - vastleggen, - fixeeren
(beeld, kleur). Zuur fixeerbad (bain de -).
Fixateur m.: Fixeerstof (photo). -spuit. pour la chevelure : Cosmetiek . / by .nw . : Die
vastlegt. Sel -: Fixeerzout. Fixatif m.:
Fixeerstof, die op teekeningen wordt geblazen. Fixation v.: 1. Vastlegging, verdichting; bestendiging. 't In rust brengen
(v. slinger, enz.). Abces de -: Abces waarheen de stof wordt samengetrokken. 2.
Vaststelling, bepaling. 3. Het vastmaken.
4. Het concentreeren van de aandac ht.
Fixe bv.nw.: 1. Vast, op een plaats blijvend. F-! Staat! Beau -: Bestendig (weer).
Poste -: Zittende betrekking ; (o o k ,
nieuw) vaste radiopost. Etre a poste -:
Voor goed gevestigd zijn. Regard -: Strakke blik. Avoir l' cal -, le regard -: Strak
kijken. Moteur -: Vaste motor (met
draaiende krukas). 2. Vast, onveranderlijk ; vastbesloten. Corps -: Onsmeltbaar
1. Gaz -: Permanent gas. Idee -: Dwangdenkbeeld. - a la lumiere: Onverschietbaar. 3. Vast, vastgesteld, bepaald. A
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four -: Steeds op denzelfden dag. A (une)
heure -: Op een vast, bepaald uur. A
prix -: Tegen vasten prijs. / m.: Vast inkomen . Onsmeltbaar lichaam . (m il. ) Se
tenir au -: In de positie blijven staan.

Fixe m.: Plaatje op glas achter glas. /
by .nw . z . fixer.
Fixe-chapeau (me. one.) m.: Hoedepen. Fixe-chaussette (me. ---s m.:
Sokophouder. Fixe-eravate (mv. one.) m.:
Dasknijper. Fixe-longe (mu. ono.) m.:
Lijnhouder. Fixement bw.: Strak (aanzien). Fixe-moustache (me. one.) m.:
Snorophouder.
Fixer ov .w . : 1. Vastmaken , -Ieggen, hechten, bevestigen; bestendigen (photo);
fixeeren (kleur). - sa residence : Zijn zetel
vestigen. Tzigane fixe: Zigeuner met een
vaste woonplaats. - l'image de qn sur la
toile, - qn: Iem. uitbeelden. - dans la
memoire : In 't geheugen prenten. - (sa
pensee) sur le papier : (Zijn gedachten) neerschrijven, iets boekstaven. 2. Vestigen
(keus, aandacht, oog). - dans sa memoire:
In zijn geheugen prenten. Son cceur est
fixe: Zijn keus is gedaan. 3. Een vasten
vorm -, een zekere richting geven aan,
vaststellen. (scheik.) Vastleggen, binden.
In rust brengen (slinger). Binden, aan zich
boeien, blijvend (aan zich) hechten. Bepalen (keus). Trekken (aandacht, blik).
Langue fixee: Taal, die een vasten vorm
heeft aangenomen. Etre Fixe sur: Geen
twijfel meer gevoelen over; een juist begrip
hebben van. Me voila fixe: Nu weet ik,
waaraan ik me te houden heb. 4. Vaststellen, bepalen. 5. (sours) Strak aankijken. I se -: Zich vasthechten. - vestigen,
gevestigd blijven op (oog). Zich vastzetten.
Zich vestigen, - neerzetten. Zich bepalen
(keus). Zijn aandacht vestigen. Een vaste
keus doen. Bestendig warden. Fixe-serviette (mu. one.): Servetophouder. Fixite
v.: Vast-. Bestendig-, onveranderlijk-. Onsmeltbaarheid. Regarder avec -: Niet uit
't oog verliezen.
Fjord (spr. -or) m.: Diepe, enge kustinsnijding, fjord.
Fla m.: (muz.) Dubbele slag.
Flabellation v.: (geneesk.) Het toewaaien van lucht. Flabelle, -iforme:
Waaiervormig. Flabellum (spr . -omm) m.:
Groote waaier aan een steel.
Flac : Klets! Plomp!
Flaceidite v.: (geneesk.) Slapheid.
Flaehe v.: Kuil (in weg). Plas. Spleet.
Wankant, schaal (hout). / bv.nw.: Week.
Wankantig. Flasher ov.w.: Merken door
een stukje schors of te slaan (boom).
Flacherie v.: Zijwormen-vlekziekte. Flacheux : Wankantig. Bois -: Wanhout.
Flacon m . : Stopflesch . (f a m . ) Flesch
wijn. - lavoir, - de lavage : Waschflesch.
- d'essai : Proeffleschje. - de pelerin:
Kalebas. Flaconnage m.: Verpakking in
flesschen. Flaeonnerie v.: Fleschjesfabriek.
Maitre verrier en -: Flesschenfabrikant.
Flaconnier m.: Stopflesschenstander; flaconhouder . .etui-: Taschje voor een flacon.
Fla-fla m.: Bluf, grootdoenerij.
Flagellant, -ateur m.: (gesch.) Geeselbroeder, flagellant (13e eeuw). Flagellantisme m.: (gesch.) Beweging der flagel-
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lanten. Flagellation v.: Geeseling. Flagelle m.: (dierk.) Zweepdraad. Flageller
ov .w . : Geeselen . Flagellomane by .nw . en
m.: (Bezetene) die lijdt aan -; lijdend aan
flagellomanie v.: Zucht om zich te geeselen .
Flageoler onov .w. : Trillen, knikken.
Met knikkende knieên loopen. Flageolet
m.: 1. Octaaffluit. Jeu de -: Flageoletregister. Monte sur des -s: Met spillebeenen . 2. Witte boon (haricot -) .
Flagorner ov.w.: Kruipend vleien, flikflooien. Flagornerie v.: Flikflooierij. Fla gorneur m . : Oogendienaar,, flikflooier .
Flagrance v.: Flagrant karakter (van
een misdrijf). Flagrant: (f ig.) In 't oog
loopend, klaarblijkelijk. z. dent 1.
Flair m.: Fijne reuk, reukzin. (f ig. )
Fijne neus, speurzin. Avoir du -, ne pas
manquer de -: Een goeden neus hebben.
Flairer ov .w . : 1. Beruiken . 2. Ruiken . 3.
(fig.) De lucht krijgen, - hebben van, vermoeden . - le vent: Begrijpen uit welken
hoek de wind waait. / onov.w.: Snuffelen.
/ se -: Elk. beruiken. Van te voren bemerkt worden. Flaireur m.: Snuffelaar.
lem. die een fijnen neus heeft (voor).
Klaplooper. - de dupes : Be-decuisn:
drieger . / by .nw . : Snuffelend .
Flamand: Vlaamsch. Vlaming. Fla mandisation v . en -iser ov .w . : (Het)
vervlaamschen.
Flamant m.: Flamingo.
Flambage m.: Het zengen. - vlammen
(gaspijp). - afbranden (verf). Flambant:
Vlammend, brandend. Vlamsgewijs golvend. Tout - neuf : Spiksplinternieuw.
Il est -: Hij zit fijn in de kleeren. Flambard of -art m.: Gloeiende kool. St. Elmsvuur . Ketelvet. Bootje. Zondagsroeier.
Geurmaker, poen, „'n heer". Faire le -:
Geuren . / by .nw . : Geurmakerig . Flambe
v.: 1. Degen met gegolfde kling. Vlammend zwaard. 2. Lisch. - d'eau: Gele
lisch . Flarnbe: 1. (f a m . ) Verloren , weg ,
geruineerd, bedorven, „naar de maan". 2.
z. flamme. I m.: Zeilvlinder.
Flambeau m.: 1. Licht ; kaars. Allumer
le - de l'hgmen : De huwelijkssponde spreiden. - du jour: Zon. - des nuits: Maan.
(fig. ) Le - de la raison; - de la foi : 't Licht
der rede ; - des geloofs . 2. Fakkel, flambouw,,
toorts. Retraite aux -x: Fakkeloptocht.
Course du -, au -: Fakkelloop. - de la
guerre : Oorlogsf. Le - de V Amour : Amor's
f. (dichtk.) Le - (de nos fours): De levensf. . 3. Hooge kandelaar. Flambee v.:
Helder vuurtje. (fig. ) Aanvechting, vlaag.
Flamber onov .w . : Vlammen . Opvlam men, oprijzen. / ov.w.: 1. Zengen, door de
vlam halen; droogmaken; afbranden (verf ).
2. In 't ongeluk storten (z. flambe 1); er
doorlappen (geld). Flamberge v.: Groote,
zware degen. Mettre - au vent: Van leer
trekken; (fig. ) er op losgaan.
Flamboiement m.: 't Vlammen. Vlam.
Flamboyant: Vlammend, flikkerend, schitterend. Vlamvormig. (Style) gothique -:
Vlammende gotiek. / m. : Pernambuk-,
brazielboom . Flamboyer onov .w . : Vlammen; flikkeren, schitteren. Flambure v.:
Vlam (in kleur, weefsel).
Flamiehe v.: Gebak met kaas, eieren
en boter.
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Flamine m.: (gesch.) Rom. priester,
flamen.
Flamingant m.: 1. Vlaamsch sprekend
Vlaming. 2. Voorstander der Vlaamsche
beweging. / by .nw . : 1. Vlaamsch sprekend;
waar Vl. wordt gesproken. 2. Vlaamschgezind. Flamingantisme m.: Vlaamschgezindheid .
Flamme v.: 1. Vlam. Charbon a -:
Vlamkolen. En -5 : In lichte laaie. Livrer
aux -s : Tot den brandstapel veroordeelen;
in brand steken. z . feu (1 en 12) en Bengale.
Les -s eternelles , - de l'enfer: 't Hellevuur,
de hellepijnen. La - a la main : Met de
fakkel in de h. 2. (fig.) Gloed, vuur, leyen . Enthousiasme. Prompt a jeter sa -:
Onmiddellijk in enthousiasme ontbrandend.
Etre tout - pour : Een en al vuur zijn voor.
3. Liefde (- amoureuse). 4. Vlamvormig
sieraad. Stempel met een opschrift. 5.
Wimpel. Lansvaantje (- de lance). 6.
Vlijm (v. veearts); laatijzer. Leibeitel.
7. z. flambe 2. 8. Breed uitstaand lint (op
dameshoed). Flamme : Gevlamd (aardewerk). Flammeche v.: Vonk. Flameole:
Van een vaantje -, wimpel voorzien. Flammerole v.: Dwaallicht. Flammette v.:
1. Wimpeltje. 2. Laatijzer. 3. (plantk.)
Brandende hanevoet. 4. Peperschelp . Flammule v.: Scherpe clematis.
Flan m.: 1. Platte taart. Du -I Niks!
dank je lekker! 2. Muntplaatje, schroot
(- monetaire). 3. Clicheerplaat, cliché,
stiep.
Flane m.: 1. Zijde (van 't lichaam).
Etre sur le - : Bedlegerig zijn. Mettre qn
sur le -: Iem. ziek maken, - uitputten.
(p la t ) Au -: Zonder flinkheid . Il est au -:
Hij is 'n vent van niks. Battre des -s :
Buiten adem zijn (z. se battre). - a -:
Zij aan zij. 2. Ingewanden. (f ig.) Dans
les -5 de : In 't binnenste van. 3. Schoot,
buik. Porter dans ses -s : Onder 't hart
dragen ; verbergen. 4. Zijde (van een voorwerp ) . Helling (berg) . (m il. ) Flank . Par
le - droit, - gauche : Rechts -; links uit de
f. Preter le -: De flank ongedekt laten;
(fig. ) zich blootgeven, - blootstellen (aan).
De -: Flank-. Flanc-garde (m y . --s)
m . : Flankdekking . Handier onov .w . :
Wijken. Weifelen; bang worden. Haperen
(motor). J'ai qch qui flanche: Er is iets niet
in den haak. Flanchet m.: Middelstuk.
Flancheur m.: Kwartjesvinder.
Flandre v.: Vlaanderen. Flandrin m.:
Slungel. Flandrisme m.: Vlaamsche uitdrukking.
Flame v.: Geslenter.
Flanelle v.: Flanel. Gilet de -: Flanelletje . Chemise de -: Sporthemd. - de
tourbe: Turfwol. Flanellette v.: Flanellet
(een stof).
Flamer onov .w . : Rondslenteren, boemelen . Den tijd verbeuzelen. FlAnerie v.:
Het rondslenteren. - luieren. Fitments m.:
Slenteraar, iem. die van ontwikkelend
rondloopen houdt. Flimeuse v.: Slenteraarster . Dekstoel . Flimocher onov .w . :
(f am. ) Langzaam slenteren . Kalmpj es
zijn tijd verbeuzelen.
Flanquant: Flankeerend , zij- , flank-.
Flanquement m.: Flankdekking. Flanquer ov.w.: 1. Aan de zijden voorzien van.
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- staan, - liggen. (mil.) Flankeeren, de
flanken beschermen. (fig.) Vergezellen.
Les tours qui flanquent un edifice : De torens,
die aan de zijden van een gebouw staan.
Flanque de: Tusschen . 2. (p la t ) Smakken ,
smijten. Leggen, plaatsen. Geven. Voorzien van. - a la porte: De deur uitsmijten. I se -: Elk. dekken. (plat) Zich
plaatsen, - werpen, vallen. Elk. werpen.
Flanqueur m.: Op de flank gaand verkenner..
Flap(p)i: „Op", doodaf, zonder fut.
Flaque v.: Plas, poeI. Flaquee v.:
Klets, spat. Flaquer ov.w.: Werpen, kletsen.
Flask m. : (Eng.) Platte flesch . Flasque
bv.nw.: Slap. Krachteloos, mat (stijl).
Zwak (karakter). I m.: Zijwang (affuit). /
v.: Platte flesch. Kruithoorn. Mastklamp.
Kies (v. gangspil). Stijl (ladder). Waaierbeen. -ment bw.
Flatir ov .w. : Pletten (muntplaat). Flatoir m.: Piethamer.
Flatter ov .w.: 1. Strijken over; liefkoozen, streelen. 2. Zacht behandelen.
Zacht strijken over. - werpen. - tokkelen
aan. - le courant: Den stroom langzaam
afleiden. - les vagues: De golven langzaam
tot stilstand brengen tegen een zachte helling. 3. (f ig.) Lenigen (smart). Niet de
volledige waarheid zeggen. Begunstigen
(hartstocht, nuk). 4. Aangenaam aandoen
(zenuwen, oor, oog), streelen. 5. Zand in
de oogen strooien, bedriegen, misleiden.
A ne vous point -: Openhartig gesproken.
6. ov .w . en onov .w . : Vleien . 7. Flatteeren
(portret). I se -: Elk.-. Zich vleien. iets inbeelden. - misleiden. Voor 't eigen
oog bewimpelen. Zich (iets) to mooi voorstellen. Flatterie v.: Vleierij. Flatteur m.:
Vleier.. / bv .nw . : 1. Streelend , lieflijk . Vereerend . 2. Bedrieglijk. 3. Vleiend. 4. Die
mooi doet schijnen, flatteerend. Portrait
-: P. dat iem. mooier maakt. Flatteusement bw.: Lieflijk. Bedrieglijk. Vleiend.
Flatteerend. Se persuader -: Zich wijsmaken.
Flatueux: Winden verwekkend. Flatulence v.: Winderigheid; maaggassen.
Flatulent : Winderig. Flatuosite v.: Winderigheid.
Flave: (d ichtk . ) Goudblond , geluw..
Flaveole v.: (dierk.) Geelgors. Flavert
m.: Geelgroene dikbek. Flaveseent: Geelachtig.
Flaviens m.mv . : Flavii (Rom. keizers).
Fleau m.: 1. Dorschvlegel. 2. - d' armes: Korte vlegel (als wapen). 3. (f ig. )
Plaag, roede, bezoeking, geesel. Lastig
mensch, beroerling. Il est un - de famille:
Hij is een ramp voor de zijnen. Le F- de
Dieu: Attila, de Geesel Gods. 4. Hefboom
(balans). Draaghaak (glazenmaker).
Fleehe v.: 1. Pijl, schicht. z. bois 3.
(fig.) - du Parthe: Scherpe geestigheid,
die men zegt bij 't weggaan. Tout leur est
-: Alles dient hen als wapen. Les -s de
l'amour: De pijlen der liefde. 2. Pip (versiering, haarnaald). Bed-, wiegestang.
Tong (balans). Veld, tong (triktrak).
Arm (kraan). Pijltje (op kaart). Waaierbeen. Richtingwijzer (auto). En fer de -:
Langwerpig vierkant. 3. Spits (toren).
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Topmast (- en l'air). Rechte stengel,
halm. Landmetershaak. - de mer: Dolfijn.
- d'eau : Pijlkruid. 4. Wip (ophaalbrug).
Ploegboom, -balk. Bewegelijke latierboom.
Chevaux (alleles) a la -, - en -: Voor
elk . gespannen paarden , tandem . 5. (m e e tk . ) Pip (in een cirkelsegment). 6. Zijde
(spek ) . 7. (m i 1. ) Affuit, staartstuk . Fleehette v.: Papieren pijltje. Pijltje (uit een
luchtschip geworpen). Fleehlere v.: Pijlkruid.
Flechir ov .w . : 1. Buigen, krommen . z.
genou 1. 2. Vermurwen, overhalen; onderdrukken, 't stilzwijgen opleggen. /
onov .w . : 1. (Door )buigen, -zakken . (mil.)
Wijken. Afnemen (inkomsten); terugloopen (effect). Slap worden. La regle ne doil
jamais -: Men mag nooit van den regel
afwijken. 2. (f ig. ) Toegeven (aan), wijken
(voor). Faire -: Aan 't wankelen brengen.
Son courage a flechi: Zijn moed is aan 't
wankelen gebracht. / se -: Zich buigen.
- laten vermurwen. Flechissement m.:
Het (door)buigen, buiging. Het wijken.
Daling (koers). Achteruitgang. Verslapping
(wil). Flechisseur by .nw . : Buigend . / m . :
Buigspier (muscle -) = Fleeteur m.
Flegmagogue, -sie z. phlegma .. .
Flegmatique: 1. (geneesk.) Met veel
slijm, slijmbloedig. 2. (f ig.) Koel, nuchter ;
afgemeten. Flegmatiquement : Onverschillig, koel. Flegme m.: 1. (geneesk.)
Slijm. Slijmig uitwerpsel. 2. (f ig.) Onverstoorbaar-, koelheid. 3. Foezel. Flegmon,
-eux z. phleg . . . Flemard, flemmard m . : (v o 1 k ) Luilak . / bv .nw . :
Stinkend lui. Flernrnardise v.: Luilakkerij, Flemme, fleme v.: Luiheid. Tirer -,
battre sa -, - la -: Geen snars uitvoeren.
Avoir la -: Lui zijn. Quelle -! Zoo'n luiwammes !
Fleole v.: Doddegras. - des plies: Timotheegras.
Flessingue v.: Vlissingen.
Flet m.: Gewone bot (- commun).
Fletan m.: Heilbot.
Fletrir ov.w.: 1. Doen verwelken, verleppen; - verdorren (vrucht); - verschieten (kleur). Fletri: Verlept. 2. Flets
maken (huid). Joues fletries: Fletse wangen. Linge fletri; etoffe fletrie: Vuil, smoezelig 1.; - s. 3. (fig.) Van zijn luister berooven. Femme fletrie: Verlepte schoonheid. 4. Moedeloos maken, 't hart breken i_(- le cceur). 5. Brandmerken. 6.
(f ig . ) Onteeren, belasteren, bezoedelen,
schandvlekken. / se -: Verwelken. Verschieten. Zacht worden (gezwel). Verdooyen (pok). Vergaan (schoonheid). Verkwijnen. Geschandvlekt worden. Fletrissant : 1. Die doet verwelken. 2. Onteerend, die een schandvlek werpt. Fietrissure v.: 1. Het verwelken. 2. Brandmerk. 3. (f ig.) Schandvlek, smet.
Flette v.: Vlet (bootje).
Fleur v.: 1. Bloem. Bloesem. Bouton
a -: Bloemknop. En -: In bloei; in
de bloei des levens (z. 4) . - sur pied:
Potbloem. z. feve 2. (Couleur) - de
pecher : Perzikbloesem(kleurig). Les quatre
-s : Hoestdrankje uit malva, hoefblad,
maankop en kattepoot. A -s: Gebloemd:
Les ---s de lis: De lelies der Fr. koningen;
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't Fr. koningshuis. Etre assis stir les -s de
lis: Op 't kussen zitten. Passer -: Vrucht
zetten (boom). -s de tempete : Donderwolkjes . 2. (scheik.) Bloem. - de soufre:
-s de y in; - de biere: Schimmel,-vanzwel.
kaam op w.; - b. 3. (fig.) Sieraad, tooi.
Genoegen. Lof, eerbewijs. Compliment.
Un serpent cache sous des -s: Een adder in
't gras. Jeter des -s sur la tombe de qn : Een
doode prijzen. -s de rhetorique: Bloemrijke uitdrukkingen, bloempjes van welsprekendheid . Trop de -s! 't Is al to moon
4. (f ig.) Bloei, -tijd. Maagdelijkheid.
Dons (vrucht). Frischheid (gelaat). A la
- de l'age: In den bloei van 't leven. 5.
Bloem, kern, keur, 't beste. z. farine 1.
La - des pois : De meest elegante menschen,
't puikje der fijne lui. La F- des Saints:
De Levens der voornaamste heiligen. 6.
Oppervlakte. A - de terre ; a - d'eau:
Aan de oppervlakte van den grond ; - 't water, gelijk met -. Des yeux a - de tete:
Sterk uitpuilende o . z. coin 5. A - de peau:
Aan de opperhuid ; (fig.) oppervlakkig,
niet diepgaand, onbeduidend. La - d'une
peau: De haarzijde. A - de chair: Aan de
opperhuid. 7. -s: Vloed. -s blanches:
Witte vloed.
Fleurage m. : 1. Gruttenzemelen. - de
pommes de terre :1 Aardappelmeel. 2. Het
bestrooien met bloem van meel. 3. Gebloemd
patroon. Fleuraison v. : Het bloeien.
Bloeitijd. Fleurdeliser ov .w. : Met lelies
versieren . (o u d ) Brandmerken . Fleure:
Met bloemen op den rand. Fleurer onov.
w. : Geuren, rieken. z. baume 1. f ov.w. z .
'fairer. Fleuret m. : 1. Uitgelezen wol; garen . 2. Floretzijde ; -lint. 3. Floret,
schermdegen. 4. Mijnboor. Fleuretiste m. :
Floretschermer. Fleurete z. fleurê. Henrette v.: Bloempje. Minnepraat, (thans)
flirt. Etre fort sur la -: Goed kunnen flirten . Confer - a : 't Hof maken aan, zoete
woordjes influisteren.
Fleuri: 1. Bloeiend, in bloei ; vol bloemen . Saison -e : Lente. Pdques -es : Palmzondag . La boutonniere -e: Met 'n bloem
in 't knoopsgat. Diner -: D. met bloemen
op tafel. 2. Gestreept, geaderd (bout,
steen ). 3. Sneeuwwit (baard, haar ) . Met
roode pukkels, puistig (neus). 4. Frisch,
blozend, gezond roode (kleur). Aangenaam,
lieflijk (levensweg). 5. Bloemrijk (taal,
rede ). Met ornamenten overladen (bouwstij1). Fleurir onov .w . : 1. Bloeien, in
bloei staan. Rood zijn (neus). 2. (f ig.)
Bloeien, schitteren. Groeien, uitbotten.
3. (fig .) Bloeien, voorspoedig gaan. I
ov .w. : 1. Met bloemen sieren. - sa boutonniere: Een bloem in 't knoopsgta doen.
2. (f ig . ) (Ver )sieren , bloemrijk maken.
se -: Zich met bloemen tooien. Rood worden (neus)) . Een bloem voor 't knoopsgat
koopen. Fleurissant: In bloei, bloeiend.
Fleuriste m. en bv.nw. : 1. Bloemenliefhebber. 2. Bloemkweeker (jardinier -).
Bloemenverkooper (marchand -). Handelaar in -, maker van kunstbloemen. 3.
Jardin -: Bloemtuin, -kweekerij. 4.
Bloemenschilder.
Fleuron m. : 1. Bloemvormig sieraad,
bloemvignet, stempel. Parel. z. couronne
2. Halfmaantje van feuilletódeeg, fleu-
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ron . 2. (p 1 a n t k . ) Schijfbloempje der sa mengesteldbloemigen . 3. Dunne stof . 4.
Voorwerp van trots. Fleuronnê: Met bloemvormige sieraden. Met schijfbloempjes (z.
fleuron 2). Fleuronner onov .w . : Bloempjes krijgen. / ov .w . : Met bloemen sieren.
Fleuve m. : 1. Stroom, rivier. 2. Stroomgod. Barbe de -: Lange baard. 3. (d ichtk.
en f i g.) Stroom. 4. (fam.) C'est un -.
Die man druipt waar hid staat.
Flexibilite v. : Buigzaam-. Kneedbaar(was ) . Lenig- (geest). Gedweeheid (karakter ). Flexible: Buigzaam, enz. (z. -ibilite ) . Flexion v. : Buiging, kromming.
(ta a lk.) Buiging. -svorm. Flexionnel:
(ta a lk . ) Van de buiging; met buigingsuitgangen. Elements -s: Buigingsuitgangen . Flexueux : Met krommingen, in
bochten gewrongen. Flexuosite v. : Bochtigheid. Flexure v.: (aardk.) Knikplooi.
Flibuste v. : Vrijbuiterij. Flibuster onov .w . : Vrijbuiten . / ov .w . : Afgappen .
Flibusterie v. : Vrijbuiterij. (fig. ) Bedrog.
Flibustier m. : Vrijbuiter. Oplichter, afzetter. / bv.nw. : Van vrijbuiters. Expedition -iere: Kapertocht.
Flie m . : (v o 1 k ) Politieagent, „smeris " .
Flicaile v. : De „klabakken" . Flicard m. :
„Smeris" .
Flie flac tusschenw. : Klap. Pats. Faire
- avec son fouet: Zijn zweep laten klappen.
Flikilac m.: Kuitflikker. 't Geklap.
Flingot m.: ( y olk) Geweer, „spuit".
Flint-glass m. : Flintglas.
Flipot m.: Aanvulstukje.
Flique z. Hie.
Flirt m.: Flirt. I bv.nw.: Flirtachtig.
Flirtage m ., -ation v. en -er onov .w . :
(Het) flirten, - coquetteeren. Flirteur,
-euse : Coquet mensch, flirter, -ster.
Floc m. : Kwastje. Floche: Pluizig, wollig. Soie -: Vloszijde. I m. : Zijden kwastje.
Flocon m. : Vlok. Staartkwastje. (geneesk .) V oir -, ramasser des -s: Vliegen vangen (bij 't op sterven liggen). -s d 'avoine:
Havervlokken . Floconner onov .w .: In vlokken neervallen. Floeonneux:Vlokkig. Floculat m. : Vlokkige neerslag. Floculation
v. en -uler onov .w. : (Het) vlokkig neerslaan, - uitvlokken. Floculeux : Vlokkig.
Flonflon m. : Refrein. Liedje, straat- ;
mopje.
Flopee V. : Rammeling. Zooitje.
Floquer onov .w . : (f a m . ) Sneeuwen .
Floraison v . : Bloei, -tijd . Floral: Van
de bloem; bloemen . . . Feuille -e: Schutblad . Jeux Floraux: Letterkundige wedstrijden , waarbij de winners een gouden
bloem krijgen. Floralies v .mv . : Florafeesten . Bloemententoonstelling. Flore v. :
Flora (godin der bloemen, alle planten v.
e. land, beschrijving der pl.). 1 m. : 't Insmeren (schip ) . Floreal m.: Bloeimaand
(der Republ. kalender ; 20 April-19 Mei).
Florence v. : Firenze. / m. : Florentijnsch
taf . Florentin : Florentijn. -sch. Florentine v. : Florentijnsch taf.
Florer ov .w . : (z e e v . ) Insmeren . Flores
(spr.. -ess) m. : Faire -: Veel pleizier
maken; (thans ) uitblinken, opgang maken. Floribond: Rijk bloeiend. Floriculture v.: Bloemencultuur. Floriculteur
m.: Bloemkweeker.
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Floride v . : Florida . / b y .nw . : Rozig,
opgezet. Floridien: Uit Florida . Florifere : Bloemdragend. Floriforme : Bloemvormig . Florilege m. : Bloemlezing. Florin m. : Florijn. Gulden. Florir z. fleurir.
Florissant : (f i g . ) Bloeiend . Floristique
v. : Beschrijving der flora . / b y .nw . : Van
de flora (van een land ). Florule v . : Bloempje (aan aar, samengest. bloem ). Floseuleux : Buisbloemig. Floseuleuses v.mv. :
Buisbloemigen.
Flot m. : 1. Golf . 2. Les -s: De zee ;
't meer . 3. Vloed (tegenover ebbe ) . 4.
Wapperende linten (- de rubans); - kanten (- de dentelle). 5. Stroom (regen,
tranen, woorden, wijn, bloed ). Des -s de
bile: Aanvallen van drift. A -s: Bij stroomen . Couler a -s: Overvloeien. 6. Menigte,
troep . (f ig. ) Overvloed. toevloed . 7. Drijvende toestand. A -: Drijvend, vlot ; niet op
de helling ; (ha ndel) zeilend (lading b .v . ) ;
in de vaart, niet opgelegd (schip)). Mettre
du bois a -: Hout vlotten. Rester a -:
Drijven ; (f ig. ) bovendrijven. Remettre a
-: Weer vlot maken ; (f ig. ) er weer
bovenop helpen. 8. z . floc.
Flottabilite m. : 1. Drijfvermogen. 2.
Gedeelte van de tonnemaat waarmee een
onderzeeer uit 't water steekt. Flottable:
Met vlotten bevaarbaar. Drijfbaar. . Flottage m. : 1. Het vlotten (hout) ) . Bois de
-: Vlothout. 2. Aanspoeling. 3. Het
drijven. Flottaison v . : Waterspiegel. Ligne
de -: Laadlijn. Flottant: 1. Drijvend.
Ile -e: Kunstmatig eiland ; drijftil, krag.
2. (f ig. ) Onzeker ; niet zuiver begrensd . 3.
Golvend, wapperend, fladderend. 4. Vlottend , niet vast. Verplaatsbaar. Met een
weerschijn (kleur ) . Onbestemd (glimlach) .
Population -e: Vlottende bevolking. Dette
-e: Vlottende schuld. Police -e : Contract-polis . Rangs -s: Gelederen, die niet
gericht blijven. 5. (f ig. ) Ongestadig, besluiteloos, weifelend. 6. (n i e u w) Zwevend (gulden) .
Flotte v.: 1. Vloot. - aerienne: Luchtvloot. - marchande: Koopvaardij - . (f a m . )
La - est arrivee : Het schip met geld is aan.
2. (f a m . ) Menigte . Pas des -s : Geen hoo pen. 3. Dobber. Boei. Vlotter (aan net).
4. ( y olk)
o lk ) Regen . Water. Zee. Flottement
m. : Golvende beweging, zoodat de gelederen niet gericht blijven. (f ig. ) 't Wankelen, onzekerheid. Avoir des --s: Wankelen,
aarzelen. Flotter onov .w . : 1. Drijven - á
la ate: Aandrijven. 2. Golven, wapperen.
fladderen. Laisser - les rénes: De teugels
slap laten hangen. 3. Heen en weer gaan.
Niet gericht blijven (gelid) . 4. (f ig. ) Weifelen , dobberen, wankelen. / ov .w . : Met
drijvers -, boeien ophouden. Vlotten (hout).
z . bois 3. Pres flottes: Weiden die nu en
dan overstroomen. Flotteron m. : Dobbertje . Flotteur m. : 1. Houtvlotter.. 2. Drijver, vlotter (am watersnelheid to meten).
3.
Voedingsvlotter (in stoomketel; indicateur). - d' alarme: Alarmvlotter. 4.
Dobber. (fig.) Un bon -: Iem., die goed
drijft. Flottille v. : Vloot van lichte vaartuigen . - gevechtsvliegtuigen.
Flou by .nw . : (kunst) Wazig, niet
scherp (photo)) . / m. : 1. Wazigheid, 't wazige . Rendre le - a ses cheveux: Heur haren

854

wat opdoffen. 2. (f ig. ) Onbestemd-, on..
zekerheid. Flouer ov .w. : Bedotten, bestelen . Ontrollen, afhandig maken. Flouerie v. : Bedotterij . Flouette v. : Windwijzer . Floueur m. : Bedrieger.
Flouss m. : (v o 1 k ) Spie, centen.
Flouve v. : Reukgras (- odorante). de Puelius: Slofhakken.
Fluage m. : 't Vloeien; 't dragen. Fluetuant: Onvast ; schommelend ; die men
wegduwen kan (zweer ). Fluctuation v. :
Weifeling ; ongestadig-, wisselvalligheid,
dobbering. Afwisseling, rijzing en daling.
Fluctueux: Woelig. (f ig. ) Ongestadig.
Fluent: Vochtig. (f i g.) Vlietend. Fluer
onov .w . : V loeien ; dragen . Opkomen (water ).
Fluet : Tenger, lang en smal.
Flueurs v .my . : Vloed. - blanches:
Witte - . Fluide: V loeiend . (fig . ) Voorbijgaand . (n a t k . ) Vloeibaar of gasvormig .
Doorzichtig (manier van schilderen). / m . :
Niet vaste stof, gas- of vloeistof.. Fluidum
(oorzaak van magnetische verschijnselen) .
Stroom, uitstrooming. Fluidification v.
en -fier ov .w . : (Het) vloeibaar maken.
Fluidique : Van het fluidum. Fluidite v . :
Vloeiend-, vloeibaarheid. Het niet vast zijn.
Fluor m.: (scheik.) Fluor (element).
Spath -: Vloeispaat. Fluorescence v . :
Schittering van scheik . lichamen onder
den invloed der lichtstralen in een donkere ruimte. Fluorescent: Schitterend (z.
-cence). Fluorhydrate m. : Fluorwaterstofzuurzout. Fluorhydrique : Acide -:
Fluorwaterstofzuur. Fluorine v. : Vloeispaat. Fluorure m. : Fluorzout.
Flute v.: 1. Fluit. - double: Dubbele -.
traversiere, - allemande: Dwars-. - a
clefs : - met kleppen. - tierce : Terts-.
Petite -: Pijpersfluit, piccolo . - a bec:
Bekfluit, flageolet. - creuse: Holfluit. octavin : Octaviceerende fluit. - a
roseau : Rietfluit. (spot) - a l'oignon:
Mirliton. - de Pan: Herders-, Pansfluit.
z. ajuster 3 en bois 3. Ce qui vient de la
s'en va par le tambour, - s'en retourne
au t.: Zoo gewonnen, zoo geronnen. Leurs
-s ne s' accordent pas : Zij liggen overhoop .

2. Fluitist. 3. Botersteker. Schietspoel.
Fluitje (broodje) . Hoog champagneglas.
Lange flesch. Avoir des jambes comme des
-s: Zeer dunne beenen hebben. Jouer des
-s: De plaat poetsen. Greffe en -: Enting met schuingeslepen kanten. 4. Fluit
(schip ) . Armer un navire en -: Een transportschip maken van. / tusschenw. : Morgen brengen (z. zut)! Non! des -s! Neen!
niks (van dat alles )1 Bien . . .-! Niets
meer . . . stik! Flute: Helder en zacht.
Sons -s: Hooge -; flageolettonen. Fluteau m. : (Groote) waterweegbree. Flitter
onov .w . : Op de fluit spelen. / ov .w . : Boren
(botervat). (gr a p ) Drinken, „hijschen" .
Flfitet z . galoubet. - basque : Blokfluit.
Fhlteur m. : Fluitspeler . Flfitiste m. :
Fluitspeler .
Fluvescent : Breed.
Fluvial: Van de rivieren, - binnenwateren . Péche -e : Riviervischvangst . Axe
-: Stroomas . Par voie -e : Per binnenschipperij . Fluviatile : Aan de rivieroevers
levend, zoetwater-. Fluviographe en
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-metre m.: Toestel om de rivierwas te
meten, peilmeter.
Flux (spr. flu) m.: 1. Stroom. - de
paroles , - de langue : Woordenvloed. - de
verbiage : Stroom van nonsens. 2.(geneesk.)
Vloed, vochtafscheiding. - de bouche, de salive : Speekselvloed. - catarrhal:
Hevige vochtafscheiding. - de sang: Roode
loop. - de venire: Dunne diarrhee. - lunatique -, - periodique des yeux: Maanblindheid (paard). 3. (scheik.) Smeltpoeder.
4. Vloed. (f ig.) Le - et le reflux: De wisseling, - verandering. 5. (electr.) Stroom.
de force : Krachtstroom. En - de force
magnetique: Uitgedrukt in 't aantal magneetkrachtlijnen. Fluxion v.: 1. Ontsteking
en bloedaandrang, zinking. - de poitrine:
Longontsteking. - sur les yeux: Zinking op
de oogen. 2. (wisk.) Methode des -s:
Differentiaalrekening. Fluxionnaire : I.
Die aanleg tot zinkings heeft. 2. z. diff6rentiel. Fluxmkre m.: Toestel om den
stroom te meten.
Foe m.: Kluiver. Grand -, clin -:
Jager. Faux -, second -: Stagzeil. Petit
-: Stag-, stormfok.
Focal : Van de brandpunten. Distance
-e : Brandpuntsafstand. Plan -: Brandvlak . Focale v.: Brandlijn. Foealisation
v.: Plaatsing in 't brandpunt.
Focile m. (soms v.) : Grand -: Dijbeen;
ellepijp. Petit -: Kuitbeen.
Foeimetre m.: Brandplintmeter.
Reim (spr. -feun) m.: Warme, woeste
wind.
Foeêne z. fouine. Foener z. fouiner 1.
Foerre z. feurre.
Foetal (spr . te-): Van den foetus (spr.
fetuss) m . : Lichaamsvrucht .
Foi v.: 1. (Gegeven) woord. Donner -;
jurer -, engager -; garder sa -: Zijn woord
geven; - verpanden ; - houden. - publique:
Toestand door een traktaat ontstaan. (Par)
ma -, (sur) ma -: Op mijn woord, waarlijk, zoowaar, heusch; natuurlijk, nu, och,
nou . . . ja . Ma -, non: Heusch niet.
-

de gentilhomme; - d'honnete homme:

Op mijn woord van edelman ; - eerewoord.
2. Trouw, betrouwbaarheid. Devoir - et
hommage : Trouw en eerbied verschuldigd
zijn. Mauvaise -: Kwade trouw, onoprecht-, valschheid. C'est de la mauvaise -:
Dat is gemeen, u is 'n bedrieger. Bonne
-: Goede trouw, oprecht-, rechtschapen-;
eenvoudig-, lichtgeloovigheid. Etre de mauvaise -: Niet te vertrouwen zijn. Livre de
bonne -: Eerlijk, onopgesmukt b. De bonne -: Eerlijk gezegd. Laisser qn a sa bonne
-: Iem. aan zichzelven overlaten. Possesseur -, detenteur de bonne -: Bonafide bezitter. 3. Betrouwbaar-, zekerheid. La
des traites : De onschendbaarheid der
traktaten . (f ig . ) Sur la - des traites: Vol
vertrouwen. Se reposer sur la - juree: Vertrouwen stellen in 't gegeven woord. 4.
Zinnebeeld van trouw (twee in elk. gestrengelde handen). 5. Geloof, vertrouwen.
z. digne 1. Ajouter - a: G. hechten aan.
Avoir - en (soi-meme) : Vertrouwen hebben
in (zich zelven). 6. Getuigenis. Faire de: G. afleggen van. Sur la - de: Op gezag
van. (recht) Cette piece fait -: Dit stuk
is rechtsgeldig. En - de quoi : Ter beves-
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tilting waarvan. 7. (go dsd.) Geloof.
Avoir la -: Geloovig zijn. Il n'y a que la
- qui sauce : Het geloof maakt alleen zalig;

(fig., tam.) laten we 't maar zonder onderzoek gelooven, 'n goed geloof en een
kurken ziel. z. charbonnier 1. - de saint
Thomas : Geloof, dat tastbare bewijzen
verlangt. N'avoir ni - ni loi: God noch
gebod kennen. Profession de -: Geloofsbelijdenis ; - in de politiek, voor de kiezers
(- politique, electorale). Il est de - que:
Het is een geloofspunt. z. article 2. 8.
Geloof, (kerk)leer.
Foie m.: 1. Lever. - gras: Ganzenlever,
„pâté". Huile de - de morue : Levertraan.
(f ig.) Des -s blancs: Hazenharten. Avoir
les -s (blancs): In de rats zitten. Avoir
du -: Lef hebben. 2. (nat. hist.) --deb ceuf : Ossetong, leverzwam.
Foin m.: 1. Hooi. Annee de -, annee de
rien: Een goed hooijaar, 'n slecht korenjaar. Il a du - aux comes : Ge moet hem
ontwijken, hij is gevaarlijk. z. aiguille,
bete (bv.nw. 1) en bOtte 2. Quand it n'g
apas de - au reitelier,, les ones se battent: Als
er honger in 't land komt, komt er ook twist.
2. Te veld staand gras. Hooitijd. Faire les
5: Maaien. Asthme -, fievre -, rhume des
-s: Hooikoorts . (f ig . ) Faire ses -s :Zijn
schaapjes op 't droge brengen. Faire du -:
Opzien baren; zich verspreiden. Quel -,
ce Clavier. Wat heeft die C. 'n lef. 3. de mer : Zeegras. - grec : Fenegriek. - de.
Bourgogne : Esparcette. 4. Dons (artisjok);
bladerig deel (paddenstoel). / tusschenw.:
Ajakkes! - de . . .: Weg met . . ., ik moet
niets hebben van . . . - de moi : Wee mij1
wat leelijk van me!
Foine, -er z. fouine 1, -er.
Foirail, -al m.: Kermisveld. Foirande
v . : Bingelkruid.
Foire v . : 1. Groote jaarmarkt. (n ieuw )
Jaarbeurs, mis, (Duitsch) Messe (- commerciale) . Kermis. (f i g.) Marktgeschreeuw.
aux jambons: Hammenmarkt. Lettre de
-: Credietbrief. - franche: Jaarmarkt die
voorrechten aan de bezoekers verleent.
d'echantillons, - commerciale: Jaarbeurs. Theatre de la -: Tooneel op de
jaarmarkt; kluchten (18e eeuw), die daar
werden gespeeld. z. s 'entendre 7 en empoigne. La - sur la place : De dolle uitstalling van alle gebreken . La - aux
puces : De markt voor schunnigen rommel.
La - n'est pas sur le pont: Gij behoeft u niet
zoo te haasten. 2. Kermisgeschenk. 3.
(plat) Hevige buikloop. (fig.) Angst.
Flauwte van angst. Foirer onov .w ..:
Hevige diarrhee hebben. Ketsen. Losgaan.
In de rats zitten. Foireux : Met dunne
diarrhee vergezeld. Mine -euse: Bleek g.
I m.: Lijder aan diarrhee. (f ig.) Bangerd.
Foirolle v.: Bingelkruid.
Fois v.: Maai, keer, (in samenst.)
-werf. Une -: Eenmaal; eens ; nu eens, nu
'r 's. Il etait une -: Er was ereis. Fais ga
une -: Doe dat nu 'r's. Je vous l'ai dit
vingt -, - cent - pour une: Ik heb 't je
20, 100 maal gezegd in plaats van eenmaal.
Une - pour toutes, une (bonne) -: Eens
voor altijd. A-, pour cette -, cette --ci:
Voor ditmaal; toen. N'en pas faire a deux
-: Niet aarzelen. Toutes les - que, toutes
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et quantes - que: Zoo dikwijls, telkens
als. Une - que: Zoodra, als eenmaal. Une
(quand it sera) parti, vows le regretterez:

Als hij eenmaal weg is, zult ge 't betreuren.
Encore une -: Nog eens, ik herhaal 't.
Pour une Bij uitzondering. Regarde une
bonne -: Kijk eens goed. Tout (tous)
la -: Tegelijkertijd. A la Te gelijk;
evenzeer. Certaines -: Enkele keeren.
De - a autre: Van tijd tot tijd, of en toe.
Deux - stir: Dubbel zeker. Trois - heureux: Driewerf gelukkig. Plusieurs - millionnaire: Dubbel en dwars m. Combien de
Hoe dikwijls, - vaak? z. eoutume
Nogmaals. (v o 1 k, voor
1. Encore une
parfois) Des -: Menigmaal. (v o 1 k) Des
que ce serail vrai : Stel je eens voor dat
't waar zou zijn. Auriez-vous des - un million ? Heb je soms bij toeval een millioen?
Des - qu'on pourrait bien turner: Zouden
we niet eens opsteken?
Foison v.: Overvloed, menigte. A -:
In overvloed. Foisonnant : Opzwellend.
Welig groeiend. Overvloedig, bij de vleet.
Foisonnement m . en -ner onov .w . : (Het )
overvloedig voorkomen, - krioelen. (Het)
zich sterk vermeerderen. (Het) opzwellen,
- zich uitzetten. Faire - de la semoule:
Griesmeel doen dijen. Le pays foisonne en
ble : Er is overvloed van koren in deze streek.
Fol z. fou. Le chaste -: Der reine Thor,
Parsifal. Folittre: Uitgelaten, dartel, stoeierig . -ment bw.. Folittrer onov .w . : Stoeien, dartelen, schertsen. Folfitrerie v.:
Gestoei, speelschheid.
Foliace : Van een blad. Bladvormig.
Foliaire: Van een blad. Glande Bladklier. Foliaison en -ation v.: Ontwikkeling der bladeren. Bladstand. Het uitbotten. Bloeitijd.
Foliehon: Dartel. Lollig. / m.: Springin-'t veld. Foliehonner onov .w. : Pret
maken, stoeien. Folie v.: 1. Krankzinnigheid, waanzin. - des grandeurs, - de la
persecution : Grootheids-, vervolgingswaanzin. Aimer a la -: Dol zijn op. 2.
Dwaas-, dolheid, manie. Dwaze hartstocht,
- streek. En -: Loopsch, krolsch. Faire
une
-des--s, - un coup de - (z. 3): Een
dwaze streek d. Faire des -s pour : Veel
geld verkwisten voor. Chacun a sa leder
heeft zijn stokpaardje. Il n'est - que de
vieilles gens: Hoe ouder, hoe gekker. 3.
Mallig-, onzinnig-, dwaasheid. Faire des
-s: Grappen uithalen. 4. La F- : De
Dwaas-, Zotheid. 5. -s: Schertsartikelen.
6. Buitenplaatsje, schouwburg, waar men
zich vermaakt. Persoon met zotskap, Pierrot, Pierrette. 7. Draaipoppetje.
Folie : Bebladerd. (scheik.) Bladerig.
Folio m.: 1. Blad (boek, handschrift).
2. Nummer (op bladzijde). Foliole v.:
Blaadje (van samengesteld blad). Kroon-;
kelkblaadje. Foliotage m., -ation v. en
-er ov.w.: (Het) nummeren der bladzijden,
- folieeren. Folioteur m.: Folieerstempel.
Folioteuse v.: Folieermachine.
Folklore m. (au d v . ) : Volkskunde .
Folklorique : Der volkskunde. Folkloriste
m.: Kenner der volkskunde.
Folle v.: 1. Kornet, kor. 2. z. fou. /
bv.nw. z. fou.
Follement : Dwaas. Op buitensporige
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wijze. Dwaas onverstandig genoeg. Follet : 1. Dartel. (Esprit) -: Kwelgeest.
Feu -: Dwaallichtje. 2. Fladderend.
Cheveux -s : Dunne, krullende nekharen.
Poil Vlashaar; -baard. Feu -: Dwaallicht. / m.: Doodkruid. Follette v.:
(dierk.) Tuinmelde.
Folliculaire m.: Prullig journalist. Follicule m.: 1. Klierblaasje. 2. (plantk.)
Kokervrucht.
Fomentateur m.: Onrust-, aanstoker.
Fomentatif : Als broeiend geneesmiddel
dienend. Fomentation v.: 1. Broeiing
(met omslagen). - humide: 't Pappen;
Priessnitz-verband. 2. (fig. ) 't Doen voortduren, aanstoken. - de troubles : 't Onruststoken . Fomenter ov .w . : 1. Broe i en .
Pappen. 2. (fig.) Aanstoken, aanwakkeren, de hand hebben in.
Foncage m.: Het inheien. - voorzien
van een bodem. - voorzien van een grond. graven, - uitdiepen. - donker worden.
Foncaille v.: Bodemduig (ton). Onderlaag
(bed).
Fonce: 1. Donker. Rouge -:-rood. 2.
Geboord, dat niet door en door gaat (gat).
Met een bodem. Foneeau m.: Gemengetafel
(glasfabriek). Foneement z. -cage. Foneer ov.w.: 1. Van een bodem voorzien.
Den bodem beleggen. 2. Inslaan, inheien.
Graven. Boren. 3. Donker maken (kleur);
gronden (behangsel). - en couleur: Verdonkeren. / onov.w. (met sur) Zich onstuimig werpen op. / se -: Donkerder
worden. Foneet m. : Groote ask (200 ton).
Foneeur m.: Gronder.
Foneier bv.nw.: 1. Van den grond, den bodem. Proprietaire Grondbezitter.
z. credit 2. (gesch.) Seigneur -: Landbeer. Justice -iere: Recht, door den landheer gesproken. 2. Grondig; die den grond
uitmaakt van 't karakter, eigenlijk. Voornaamste. Sa qualite -are: Zijn grondeigenschap . Sa bonte -iere : Zijn grond van goedheid. / m.: Grondbelasting. Foneierement : In den grond. In hart en nieren.
Foncoir m.: Klinkijzer.
Fonetion v.: 1. Werk, verrichtingen,
bezigheid. Les -s de ma charge: De werkzaamheden aan mijn arnbt verbonden. 2.
Ambt, beroep, post, functie (-s publiques).
z. entrer (1 met en en 3). Faire - de:
Optreden handelen dienst doen als.
Faisant - : Waarnemend. L'homme de
la -: De rechte man op de rechte
plaats . 3. (Lichaams )verrichting, (levens )functie (-s animales). Il fait bien ses
-s: Hij eet, drinkt en slaapt goed. 4.
Juiste beweging . 5. (w i s k . ) Invloed van
een hoeveelheid op eene andere afhankelijke. 6. Afhankelijke veranderlijke grootheid, functie. (En) - de: Afhankelijk
van. - derivee: Derivaat, afgeleide. 7.
(drukk.) Bijwerk (al wat niet zetten of
drukken is). Fonetionnaire m. en v.:
Ambtenaar, -nares. Fonetionnarisation v.
en -ser ov.w.: (Het) toevertrouwen aan
(onbekwame) ambtenaren. Fonetionnarisme m.: Slechte ambtenaarsgeest. Ambtenaarsstelsel. Beambtendom. Fonetionnel: Van de levensverrichtingen. Fonetionnelle v.: Functioneele vergelijking.
Fonetionnellement : Uit 't oogpunt der
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levensverrichtingen. Fonctionnement m.:
Werking. Werkwijze. Het in gebruik zijn.
Het gaan, - doen (machine). Fonctionner
onov .w . : Werken, dienst doen, „ 't doen".
Aan den gang zijn (machine).
Fond m.: 1. Grond , bodem. Sans -:
Bodemloos ; grondeloos (diepte). A - de
cuve : Met steile wanden. - de bain : Kleedje
op den bodem van 't bad. Au - de sa poche:
Heel diep in zijn zak. A double -: Met dubbelen bodem. Voir le - du sac: De geheime
drijfveeren zien. Ne pas montrer le - du
sac : Zijn gedachten niet verraden. z. cooler
(ov.w. 3 en onov.w. 2) en cafe 1. Ligne de
-: Zetlijn . Il y a 20 brasses de -: Er staat
20 vadem water. Aller a -: Zinken. Torpille de -: Bodemtorpedo. Sur un - de
25 m.: Op 25 M . diepte. 2. Onderste laag,
onderste (uit flesch, vat), grondsop. 3.
(fig. ) Binnenste , diepste , verborgenste .
Lire au - de la pensee, - du c ceur : De geheimste gedachten kennen. Aller (jusqu')au
- des choses , examiner les ch. a -: De
dingen grondig doen, - onderzoeken. z.
fin (bv.nw.). Au -, dans le - (z. 9): In
den grond der zaak, eigenlijk. A -: Grondig, volkomen. Pousser a -: Tot 't uiterste
drijven, volhouden. Marcher a -: Vasthouden, doorzetten. Faire one toilette
poussee a -: Zich eens flunk boenen.
Lancer a - de train : In voile vaart zetten.
Charge a - (de train): Aanval in vollen
ren ; (f ig . ) geweldige aanval. S'engager
a - dans: Zich diep er in werken, - steken.
Manger a -: Schransen. Appuyer a -:
Verder aandrukken. 4. Bodem, bouwgrond . z. comble 3. (f ig. ) Faire - sur:
Vertrouwen op, staat maken op. 5. Onderste
deel, bodem; onderlagen (bed); bodem
(hoed) ; bodemstuk (viool) ; achterste
(broek); vruchtbodem (artisjok ). - de robe:
Onderjurk. 6. Grond (stof ). Netwerk (kant).
Verflaag. Ondergrond (b.v. van kleur).
Achtergrond (schilderij, tooneel), -doek.
z. toile 5. 7. (fig.; recht) De feitelijkheden . Kern, grondslag. Wezen. Inhoud
(van werk ). Par son -: Uit den aard. Un
bon -: 'n Goed karakter; een sterk gestel.
z. emporter 5. Juger au -: In de zaak
zelve uitspraak doen. z. article 2. Faire
le - de : De kern uitmaken van. 8. Kracht
om 't lang uit to houden , taaiheid.
Course de -: Afstandsrit . (f ig . ) Avoir
du -: Grondige kennis hebben. Coureur
de -; course de -: Wielrijder -, looper -;
wedstrijd op de lange baan; langebaanlooper. 9. 't Achterste -, verst afgelegen
deel. Achterzijde (rijtuig). Toile de -:
Achterdoek. - d'atelier : Achtergrond (voor
photograaf ). Au - de : In 't diepst van.
Au - du desert: Heel diep in de woestijn.
Au - du cloitre : In de eenzaamheid -,
tusschen de vier muren van 't klooster.
10. (recht) Le - et la forme: De zaak
zelve -, het wezen en de vorm.
Fondage m. : Smelting.
Fondamental: 1. Den grondslag uitmakend. Os -: Heiligbeen; wiggebeen.
2. Voornaamste, oorspronkelijke, gewichtigste, grond-. Son -: Grondtoon. Accord
-: Grond-, stamaccoord. Loi -e: Fondamenteele (voornaamste) wet. Fondamen -
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talement : Hoofdzakelijk. Onwedersprekelijk. Geheel en al, in den grond.
Fondant: 1. Die doet smelten. Oplossend middel. Die 't vet doet verdwijnen.
2. Smeltend. - en larmes: Die in tranen
wegsmelt. 3. Sappig,!die in den mond smelt,
malsch. 4. Week (hand). / m.: Oplossend -.
(scheik.) Smeltmiddel. Suikergoed, dat
in den mond snel smelt, fondant. Toeslag
(ertssmelterij ).
Fondateur m.: Stichter, grondlegger.
Geyer, oprichter. Membre -: Donateur.
Part de -: Oprichtersaandeel. Fondation
v.: 1. Grondslag, fondament, fundeering.
Het maken daarvan. Pulls de -: Fondeeringsgroeve . 2. Stichting, grondvesting.
3. Stichting, fundatie. Elle est de -: Zij
behoort er bij. Un plat de -: Een stevige
hoofdschotel die bij het maal behoort. Thiers; - Goethe: T-; G-stichting. De -:
Uit den aard der zaak. Fonde (z. fonder 3)
m.: (recht) - de pouvoirs; - de procuration : Gemachtigde; procuratiehouder.
Fondement m.: 1. Grondslag, fondament.
Jeter les -s de : Den grondslag leggen van;
(f ig . ) grondvesten, stichten . Trembler dans
ses -s : Op zijn grondvesten schudden. 2.
(fig. ) Grondslag, steun. 3. Grond, reden,
oorzaak. z. (Mime. Sans -: Ongegrond.
Fonder ov .w . : 1. Gronden , bouwen . 2.
Stichten, grondvesten. (f ig . ) Oprichten,
gelden geven voor; instellen (leerstoel).
3. (fig.) Gronden, zijn hoop -; zijn geloof
vestigen op, bouwen op. Fonde sur des
faits : Op feiten berustend. Fonde en pratique; - en droit: Op de praktijk -; in
rechten gegrond. Dettte fondee: Ingeschreven
schuld (op 't grootboek). Raison fonclee: Gegronde reden. Etre (bien) fonde a : (Goeden)
grond hebben om, gerechtigd zijn om.
Mal fonde: Ongegrond. / se -: Gegrond -,
gevestigd zijn. - sur : Als voorbeeld aanhalen , zijn meening gronden op ; berusten op .
Fonderie v.: Smelterij. Gieterij. Gietkunst. 't Gieten. - de caracteres: Letter
gieterij . Fondeur m.: Eigenaar eener
smelterij. - gieterij. Smelter. Gieter.
Lettergieter. - d'art : Kunst-decarts:
gietwerkmaker.. Fondeuse v.: Gietmachine.
m.:
Fondoir
m.:
Verzakking.
Fondis
Smeltplaats (vet).
Fondouk m.: Pleisterplaats; herberg.
Fondre ov .w . : Smelten. Samen-, versmelten. Doen wegdooien. Gieten. z. cloche
1. (f ig.) Verteederen, doen smelten. Samensmelten . Couleurs bien fondues : K. die
goed samensmelten. / onov.w.: 1. Smelten, vloeibaar worden. Wegsmelten, wegdoo ien . Op lossen . (f i g . ) Verdwijnen , to
niet gaan, wegsmelten, afnemen, vermageren ; slinken (gezwel). Faire - du beurre:
Boter smelten. L'argent lui fond entre les
doigts: Hij kan heel wat geld aan. - en
pleurs, - en larmes, - en eau : In tranen wegsmelten . - en sueur : Van zweet druipen.
Le Biel fond en eau: 't Giet. 2. (oud) Inzakken. z. cheval 4. 3. - sur: Zich werpen op, neerkomen op ; overvallen (ramp);
losbarsten boven (onweer); neerkomen
(bui). / se -: 1. Smelten. Ontdooien.
(f i g . ) Zich verteederen (hart) . - en eau:
In tranen wegsmelten (oog) ; zich in een
overvloedigen regen oplossen. 2. Verdwij -
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nen, wegsmelten. Ineenvloeien (kleuren).
(geneesk.) Dunner worden, slinken. Se
- dans: Zich oplossen in, versmelten tot.
Fondrier: Dat zinkt. I m.: (Bois -, train
-): Zinkhout. Fondriere v.: (Modder )kuil, slijkgat. Brongat, kolk. Sneeuwkuil.
Inzinking. Fondrilles z. efirondilles.
Fonds m.: 1. Bodem, grond (wat de
opbrengst betreft). - dotal : .0nroerend
goed, dat als bruidschat dient. 2. Zaak,
winkel (- de commerce); fonds (- de librairie). Articles -, livres de -: Fondsartikelen . 3. (f ig. ) Voorraad, schat (eigenschappen, aanleg). Kennis. Auteur riche de
son -, - qui tire tout de son -, - qui vit sur
son propre -: Origineel -, scheppend s.
Il manque de -: Hij mist grondigheid.
De son propre -: Uit zijn eigen koker.
Parler de son propre -: Zijn eigen gedach-

ten ten beste geven. 4. Kapitaal, fonds.
Kas (b.v. - de chOmage). Faire les - de:
't Benoodigde k. verschaffen. voorschieten
voor. Rentrer dans ses -: Zijn geld terugkrijgen. z. appel 2. Placer a - perdu:
Als een lijfrente beleggen. - de reserve:
Reservefonds. - de rculement: Bedrijfskapitaal. Mise de -: Aanbreng, aandeel
in 't kapitaal. 5. (Staa t s)fonds, -papieren
(- public, - d' Alai). Gelden. (fam.) Les
- sont bas: We zijn slecht bij kas. Etre en
-: Geld hebben. Mettre qn en -: Iem.
geld verschaffen.
Fondu m.: (kunst) Ineensmelting van
kleuren, eenheid. Fondue v.: Dikke, gekruide soep van geraspte kaas en eieren.
Fonger onov .w . : V loeien .
Fongibilitê v.: Verbruikbaarheid. Fongible : (recht) Verbruikbaar, fungibel
(dat door 't gebruik verdwijnt en dan vervangen kan worden, b.v. eetwaar).
Fongicole : Op zwammen levend. Fongiforme: Zwamvormig. Fongique : Zwamachtig, door champignons. Fongositê v.:
Champignonachtig uitwas. -heid. Fongueux : Champignon-, zwamachtig. Chairs
-euses : Wild vleesch. Fongus (spr. -uss)
m.: Wild vleesch. Zeekampernoelje.
Fonsoir z. fongoir.
Fontaine v.: 1. Bron, wel. - publique:
Fontein op straat. Il ne taut pas dire: -,
je ne boirai pas de ton eau : Zeg Loch nooit:
dit of dat zal ik nooit doen. - de Jouvence:
Bron, die den mensch verjongde. 2. Springbron, fontein. Put. - de compression, de Heron: Heron's fontein. (grap) Quelle
--I Zoo'n huilebalk! Pleurer comme une -:
Tranen met tuiten huilen. 3. Schedelfontanel. 4. Fonteintje (- de ménage). Fontainier z. fontenier. Fontanelle v.: Kunstmatige zweer. Schedelfontanel.
Fonte v.: 1. Het smelten; - dooien;
wegslinking (gezwel). Remettre a la -:
Versmelten (munt ) ; (fig . ) om' erken . 2.
Ruw ijzer. Gietijzer (fer de -). - verte:
Brons. 3. Het gieten. 4. (drukk.) Complete polis, stel letters en teekens. (Letter)gietsel, stel letters. Vieille -: Helletter.
5. Menging (wol). Ineensmelting (kleuren ). 6. Pistoolholster. 7. Afgietsel.
Fontenaisien m.: Bewoner van Fontenay-le-Comte.
Fontenier m.: 1. Aanlegger van water-.
leiding. (oud) - van waterwerken. Fon-
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tein-, kranen-. 2. Pompenmaker. 3. Bronnenzoeker. Fontinal: Van de bronnen.
Fontinale v.: Bronmos. Fontis m.: Verzakking. Fonts (spr. fon) m .mv . : Doop vont (- baptismaux). Tenir sur les -s
(du bapteme): Ten doop houden; (fig.)
uithooren ; over de tong laten gaan.
Footbal (spr. foutbal) m.: Voetbal. veld. Footballeur (spr . fout-baleur) m.:
Voetbalspeler.
For m.: 1. Rechtsgebied. Gerecht. Le
- ecclesiastique : 't Becht der geestelijkheid om in geestelijke zaken en over geestelijken recht te spreken. (fig.) Le - interieur: (De stem van) 't geweten. Dans son
-: In zijn binnenste. Au - exterieur: Naar
buiten. 2. Plaatselijk gebruik.
Forage m.: 1. Het vaststellen van den
prijs. Wijnbelasting. 2. Het (uit)boren.
Boorkuil.
Forain : 1. Van een vreemdeling, buitenlandsch, vreemd. Buiten 't gebied (rechter).
Rade -e: Buitenreede. Proprietaire -:
Forens. 2. Van de kermissen. Marchand
-: Kermiskoopman; boekencolporteur.
Theatre -: Kermisspel; -kluchten. 3.
(f ig. ) Marktschreeuwerig, kermisachtig. /
m.: Kermis-, jaarmarktkoopman. -tooneelspeler (z . foire 1 ). (n i e u w) Forens.
Foramine : Met kleine gaatjes ; met buisvormige cellen. Foraminiferes m.mv.:
Foraminiferen.
Forban m.: 1. Verbanning. 2. Zeeschuimer (zonder kaperbrieven). - litteraire:
Letterdief.. Forbannir ov .w . : Verbannen.
Forgage m.: 1. Het trekken (plant).
- dwingen. 2. Overwicht (munt). Forgat
m.: 1. Galeislaaf. Dwangarbeider. Tuchthuisboef. (fig.) Slaaf, gevangene. 2. Door
de Turken gevangen Christen.
I. Force v.: 1. Kracht, sterkte. Macht,
vermogen. Soulever a la - du poignet:
Boven de macht zetten. z. coup 7 (kol.
463). Ligne de -: Krachtlijn. Travaux de
-: Zwaar werk. Métiers de -: Zware
industrie. Tour de -: Sterke toer; (fig.)
zeer moeilijk ding, heele toer. Etre de - a:
Sterk -, mans genoeg zijn om; (fig.) in staat
zijn om, brutaal -; dom genoeg zijn om.
Etre au-dessus des -s de qn : Iem. krachten te boven gaan. Bali -, taille en -:
Krachtig gebouwd. Il n'est pas de -: Hij
kan niet tegen zijn tegenstanders op. Dans
toute la - de l'eige, dans toute sa -: In de
kracht des levens. Les -s de la nature:
De natuurkrachten. - vice : Levende
kracht ('t halve product van de massa en
't vierkant der snelheid). (fig.) Les -s
vices de la nation : Het gezonde deel der
natie. - morte : Doode kracht (die niet
werkt). Machine de la - de dix chevaux:
M. van tien paardekrachten. - de caractire: Vastheid van karakter. - de lame;
- de la volonte : Ziels-, wilskracht. Etre de
premiere - a: Een Baas zijn in. Un nageur
de premiere -: Een eerste zwemmer. Etre
d'une jolie - sur le violon : Een kranig
violist zijn. La - du sang: De drang des
bloeds. Dans toute la - du mot: In den vollen zin des woords. La - de l'habitude : De
macht der gewoonte. Avoir - de loi : Kracht
van wet hebben. - est rest& -, demeuree a
la loi : De wet -, de mannen van de wet h.
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de overhand behouden. 2. Macht. Un dieu
sans -: Een machtelooze godheid.
3.(vooral mv.) Strijdkrachten. - publique : Openbaar gezag. Agent de la - publique : Agent van politie. A la -! Politie! armee: Gewapende macht. -s de terre:
Landmacht. -s navales : Zeemacht. 4.
Overmacht, geweld. Contre la - il n'y a
pas de resistance : Tegen overmacht kan men
zich niet verzetten. Il y a - majeure, c'est
un cas de - maj .: Er is overmacht in 't
spel. - n 'a point de loi : De wet moet voor
't geweld zwichten. La - des choses : De

drang der omstandigheden, de loop der
dingen. Faire - a: Geweld aandoen. z.
camisole en maison 2. De -, par -, de
vine -: Met geweld, gedwongen. Prendre
de -: Met geweld innemen ; schenden
(vrouw ). - lui fut de: Hij was wet genoodzaakt om. A (Joule) -: Met (alle) geweld ;
desnoods. z. fire 2 en droit (m. 1). 5.
Aantal, hoeveelheid. La - d'un regiment:
De sterkte -, het effectief v . e . r . (d r u k k .)
- de corps : Letterhoogte. (recht) Les
-s de la succession : 't Actief der erfenis.
En -(s) : Talrijk, in grooten getale. A de rames: Met flinke slagen. Faire - de
names; - de voiles: Uit alle macht roeien;
alle zeilen bijzetten. A - de : Door maar
steeds, met behulp van veel, door een
groot aantal, door (middel van). A - de
bras : Met man en macht (geen machines).
A - de vouloir : Als men maar ernstig wil.
Se tuer a - de travail: Zich doodwerken.
Enroue a - de crier : Heesch door 't vele
schreeuwen. (fam.) Il travaille a -: Hij
werkt heel hard. 6. z. forces.
II. Force bw. (zon der de) : Heel wat,
zeer veel, 'n hoop.
Force : 1. Gedwongen (leening, koers).
z. carte 2. De —: Dominosteen dien men
wet moet zetten. Travaux -s : Dwangarbeid . Travail -: Heerendienst (kolonie) ;
gedwongen arbeid . 2. (fig. ) Onnatuurlijk ,
stijf, (af )gedwongen. 3. Verdraaid, gekromd (kogel, mast, sleutel). 4. Overhaast.
Marche -e : Geforceerde (zeer lange of
zeer snelle) marsch. Plante -e : Getrokken
p ., kasplant. 5. Gezocht, overdreven
(stijl, vergelijking). Forceaux m.: Staak
voor een net. Forcement m.: Dwangmiddel. Het met geweld openen, - binnendringen, - forceeren. (zeev.) - de voiles:
Het prangen. Foreement : 1. Door geweld; gedwongen, uit dwang . 2. (f ig . )
Noodzakelijkerwijze.
Foreene by .nw . en m . : Razend (e ) ,
dol(le).
Forceps (spr . -sepss) me: Verlostang.
I. Forcer ov.w.: 1. (Met geweld) noodzaken, dwingen. Geweld aandoen. Verkrachten. Afdwingen. z. carte 2. (1 i g.)
- la main a qn: Iem. noodzaken iets te
doen. Il a eu la main forcee: Men heeft
hem daartoe genoodzaakt. Atterissage force: Noodlanding. 2. Met geweld openen,
- innemen. Openbreken. Den toegang bemachtigen tot (haven). Stormenderhand
veroveren. - l'ennemi dans ses retranchements: In des vijands verschansingen dringen . - la porte de qn : Bij iem. binnendringen, hoewel hij zich niet thuis geeft. z.
consigne 1. - des chaines : Boeien ver-
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breken. - des obstacles: Hinderpalen te
boven komen. 3. Verdraaien (slot, sleutel).
4. Overmatig inspannen. (f ig . ) Overdrijven .
Flatteeren (cijfer) . Verdraaien, geweld aandoen. Tot 't uiterste drijven (gejaagd dier ) ;
afbeulen (paard). Doodjagen (vluchteling).
Trekken in een trekkas (plant). Mesten (vee ;
- en viande). Geweld aandoen aan (talent).
Aanzetten (kleur) . - la dose : Een te
sterke dos is nemen ; (f ig.) overdrijven.
Afbeulen. - le pas, - la marche:
-detravil:
D. p., d. m. versnellen, zich overhaasten.
- les recettes ; - les depenses : Te veel opschrijven als ontvangen; - uitgegeven. Un
c war force : Een overwerkt hart. - sa main:
Zijn hand te zeer vermoeien. - la vapeur:
Vollen stoom geven.
II. Forcer onov .w . : Met troef nemen.
Klemmen (deur). (z e e v.) Toenemen
(wind). - de voiles; - de rames : Zoo hard
mogelijk zeilen; - roeien. / se -: Zich
overmatig inspannen. - geweld aandoen. inhouden. Forcerie v.: Trekkas.
Forces v .mv . : Groote schaar (schapen,
metaal) ; droogscheerdersschaar (laken).
Foreet m.: Slag (aan zweep). Touw .
Forcettes v .mv. : Kleine scheerschaar.
Forceur m.: Verbreker. Bloemkweeker
die de bloemen trekt in een trekkas. - de
blocus: Blokkadebreker. Forciere v.: Pool,vijvertje . Foreipressure v.: Bloedstelping
met knijpers. Foreir onov .w . : ( y olk) Dikker worden. Aansterken.
Forclore ov .w . : (recht) Ontzetten (uit
recht). Forelos : Uitgesloten. - van 't
recht om te duelleeren. / se -: Den tijd
tot uitoefening van een recht laten verstrijken . Forclusion v.: Ontzetting (uit
recht).
Fore : Met 'n gaatje. Cle -e : Pijpsleutel.
Forer ov .w . : Boren, uit-, aan-. Forerie
v.: Geschutboorderij ; boorinrichting.
Foresien : Uit -. Bewoner van -; dialect
uit Le Forez (bij St.-Etienne).
Forestier: Van de bosschen, bosch-,
hout-, woud-. gcole -iere: Boschbouwschool. Richesse -iere : Rijkdom aan bosschen. Journee -iere: Boomplantdag. Arbre
-: Woudboom. I m.: Boschbouwkundige ;
-opzichter, -Wachter. Leerling der boschbouwschool.
Foret m.: (Dril)boor, boorijzer. Tirer
du yin au -: Door 't boorgat wijn aftappen.
Foret v. : 1. Woud. - vierge: Oerwoud.
z. eau 10. On est ici dans une-, - dans lade Bondy : Men wordt hier van alle kanten
afgezet, 't is hier een roovershol. 2. Bosch
(masten, lansen). 3. Houtwerk van een
dak. 4. Les -s : De boschbouw. ForetNoire v.: Schwarzwald, Zwarte Woud.
Foreur m. : Boorder. Foreuse v.:
Boormachine.
Forfaire onov .w.: Zich ernstig vergrijpen aan, te kort schieten in, schenden. I
ov .w . : Geen recht meer hebben op. Forfait m.: 1. Euveldaad. 2. Overeenkomst
van koop en verkoop tot vastgestelden prijs.
A -: Voor een bepaalde som, accoord . . . ;
in eens, bij den hoop, voetstoots; voor
eigen risico tegen delcredere (disconteeren).
Prise a -: Aanneming. S'accorder a -:
Een accoord aangaan. Voyage -, itineratre
a -: Accoordreis. - de substitution pour
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le materiel: Overeengekomen betaling voor
vervanging van gebruikt materiaal. 3.
Forfeit, rouwgeld (wedren). Declarer -:
Forfeit verklaren. Ajax bat H. F. C. par
-: A. slaat H. F. C. wegens niet opkomen.
Forfaitaire, -ment : Tot -, van een vooruit vastgestelde som. Prix - de souscription : Inteekenprijs bij vooruitbestelling.
Forfaiteur m.: Iem. die een ambtsmisdaad
begaat. Forfaiture v.: 1. Verbreking van
de leentrouw. 2. Ambtsmisdaad, plichtsverzuim, misdrijf van een ambtenaar in
zijn functie. Hoogverraad. Schending van
de ambtseed.
Forfanterie v.: Snoeverij, zwetserij.
Forficule v.: Oorworm.
Forge v.: 1. Smederij. Hoef-. - de
campagne, - volante: Veldsmidse. - de
plombier : Loodgieterswerkplaats . (gr a p )
Ronfler comme un souff let de -: Hevig
snorken . z . chaud (by .nw . I ). 2. IJzersmelterij , -gieterij. Maitre de -: Eigenaar
van hoogoevens. Forgeabilite v.: Smeedbaarheid. Forgeable: Smeedbaar. Forgeage m.: Het srneden. Forger ov .w. :
1. Smeden. - a froid: Koud hameren.
(fig.) En forgeant on devient forgeron: Al
doende leert men. - des ters pour soi ; - pour
les autres: Voor zich -; voor anderen ketenen
smeden. 2. Bedenken, uitvinden, fabrieken.
3. Maken (valsch stuk). / onov .w.: In de
ijzers klappen (paard). / se -: Gesmeed
worden. Zich laten smeden. Zich in 't hoofd
halen, - inbeelden. Forgerie v.: Smidsvak.
Hoogovenindustrie . (f ig.) Bedenksel . Forgeron m.: Smid. z. forger I. Vuurwerker.
Forgeur m.: Smid, smeder. Zwaardveger.
(fig.) Bedenker, uitvinder. - de mots:
Woordensmid. Forgis m.: Draadijzer.
Forhu m. : Horensignaal om de honden te
doen terugkeeren. Forhuer of -ir onov .w.:
De honden terugroepen door horengeschal.
Forjet m.: Uitspringing (buiten de rooilijn ) ; buik. Forjeter ov .w. : Doen uitsteken . / se -: Uitzakken . Forlancer ov .w . :
Opjagen (wild). Forlignement m. en
-er ovoy .w.: (Het) afwijken van den rechten weg der voorouders, - uit den aard
slaan. / se -: Uit den aard slaan. Forlonger onov.w. en se -: Een grooten
voorsprong nemen. Verhuizen (wild).
Formaliser (se) : - de : Kwalijk nemen , euvel du iden . / ov .w . : (n ieuw)
Belgen, ergeren. Formalisme m.: Vormendienst, vormelijkheid. Formaliste by.
nw. en m.: Vormelijk (mensch). Cornplimenten-, plichtplegingenmaker. Formalitê v.: 1. Rechtsvorm. 2. Voorgeschreven vorm, - gebruik.
Formariage m.: Huwelijk buiten 't
reechtsgebied van den landheer. Becht
betaald om dat aan te gaan.
Format m.: Formaat, vorm. Formateur m.: Schepper, vormer; formeerder
(ministerie ) . / by .nw . : Scheppend . Formation v.: Vorming. (aardk.) Formatie.
Inrichting, organisatie (kamp). Storting.
Oprichting. Opleiding (jeugd) . - en bataille : Plaatsing in slagorde. - des puissances : Machtsverheffing.
Forme v.: 1. Vorm, gedaante, gestalte.
Lichaamsvormen . (f i g . ) De schijn des
levens. Sans -: Vormeloos. Sous la - de:
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In de gedaante van. Cette esquisse commence
a prendre -: In die schets begint vorm
te komen. Le vice sous toutes les -s: Ondeugd in alle gedaanten. Mettre un papillon
en -: Een vlinder spannen. 2. Regeeringsvorm (- de gouvernernent). 3. Vormen,
manieren . (f a m . ) Avoir des -s; manquer
de -s: Manieren -; geen m. hebben. II y
met des -s: Hij doet dat netjes. 4. (Behoorlijke ) vorm, gebruik, regel. En -,
dans les -s : In behoorlijken (rechts)vorm,
naar de regels, in optima forma. z. emporter 5. Vice -, defaut de -: Gebrek in den
vorm. Sans autre - de proces: Zonder nader onderzoek. Argument en -: Volgens
de regels der logica opgesteld a. Mourir
dans les -s : In den schoot der Kath. kerk
sterven (vrijdenker). Lettre de -: Fraaigevormde letter. 5. Vorm (stijl, taal),
uitdrukking. En - de : In den vorm van.
Par - de : Bij wijze van. 6. Vorm, model.
Leest. Bol (hoed). (Chapeau) haul de -,
(a) haute -: Hooge hoed. 7. Suikerbrood-.
Kaas-. Papiervorm, -schepper. Vorm, ijzeren drukraam. Papier a la -: Geschept
papier. 8. Dok (- de raboub). - flottante:
Drijvend dok. 9. Leger (haas). 10. (wijsb.)
Vorm (tegenover stof ). 11. (sport) Maximum van training, vorm. Se maintenir en -:
In conditie -, „fit" blijven. Etre en pleine
-: In voile conditie zijn. Cheval en -: Paard
dat in goede c. is. Hors de -: In slechte c.
(f ig.) Elle est tres en -: Zij heeft!alles om
te behagen. 12. Overhoef. 13. Aardebaan
(v. spoorweg) ; rijbed (weg).
Formel: Duidelijk, uitdrukkelijk, stellig ; naar den vorm. Les termes sont -s:
't Staat er uitdrukkelijk. Formellement
bw.: Formeel ; ten strengste (verboden).
Former ov.w.: 1. Scheppen, voortbrengen . Vormen, maken. Stichten, oprichten (zaak, maatschappij, bond). Aannemen (gewoonte). Smeden, vormen (plan).
Doen (wensch). Nemen (besluit ). Aanknoopen (banden). Samen-. Instellen
(eisch). 2. Vormen, een vorm geven aan.
Maken (tegenwerping). Uiten (klacht) .
Les fruits sont formes : De v. hebben zich
gezet. Cette jeune fine est form& : D. m. is
huwbaar, - volwassen. 3. Opvoeden, vormen. Drillen (soldaten). - a la vertu; - aux
m ceurs : Gewennen aan de d. ; - a. goede z.
Zijn stijl ontwikkelen. 4. Vormen,
-sontyle:
uitmaken, maken. / onov .w. : Cela forme:
Dat geeft een afdruk. / se -: Ontstaan.
Een gestalte -, e. vasten vorm aannemen.
Gevormd worden. Beschaafd -, gevormd
worden, zich ontwikkelen. Volwassen worden. Bestaan (uit). Zich opstellen (troepen). Zich vereenigen, bijeenkomen (vergadering ) . Formeret m.: Rib (gewelf ).
Formiate m. : Mierenzuur-zout. Formieant : (geneesk.) Zwak en gejaagd
(pols). Krieuwelig. Formieation v.: Jeuking, krieuweling.
Formidable: Geducht, ontzaglijk. -ment bw.
Formier m.: Leestenmaker. Leestwerker.
Formique : Acide -, M ierenzuur . A 1dehyde -: Formol.
Formiste m.: Voorstander van den
vorm; slaafsch navolger.
28
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Formol m.: Formol. Form°16: Met
formol.
Formose v.: Formosa (Japansch ell.).
Formuer ov .w . : Van 't ruien afbrengen.
Formulaire m.: 1. Formulierboek. pharmaceutique : Receptenboek. 2. - (de
foi) : Geloofsformulier (vooral dat van
1665 tegen de Jansenisten). Formulation
v.: Formuleering. Formule v.: Overeengekomen vorm. - bewoordingen. Manier
van zeggen, vorm. Leus; voorbeeld. banale : Dooddoener. - (medicale): Recept. Selon la -: Zooals men gewoonlijk
zegt, - dat heet. - epistolaire: Slot van
een brief. - de politesse : Beleefde uitdrukking. - de telegramme : T.-formulier.
Formuler ov .w .: 1. In den vereischten
vorm opstellen. Voorschrijven (recept). 2.
Duidelijk onder woorden brengen; uiten
(klacht). Formulette v.: Rijmpje -,
wijsje -, versje (om of te tellen, enz. ; d' elimination).

Fornicateur m.: Ontuchtige. Fornication v.: Ontucht. Forniquer onov.w.:
Ontucht plegen.
Forpaitre, -paiser, -payser onov .w . :
Veraf weiden. Fors vz.: Behalve, uitgezonderd.
I. Fort bv.nw. : 1. Sterk, krachtig. Hevig.
Un - domestique : Een volwassen knecht.
- des reins; - des bras : Mefisterke lendenen;
- armen. - comme un Turc: Reusachtig
sterk. Mer -e: Hooggaande z. Poufs -:
Ongeregelde pols. Place -e: Vesting. z.
colle 1 en biire 2. Terre -e : Vette, zware
a. Vin -: Zware w. The -; cafe -: Sterke
t.; - k. -es chaleurs: Hevige warmte. Liqueurs -es : Sterke dranken. -Cigare -:
Zware s. Papier -: Zwaar p. 2. Sterk
(riekend); ranzig (boter); scherp (kaas).
Avoir l'haleine -e: Uit den mond rieken.
3. Krachtig, machtig, kloek (wil, gevoel,
geest), hevig. Kras. z. esprit 10. C 'est
trop -, c'est un peu -: Dat is te kras, - te
machtig. (fam.) Elle est -e, celle-M: Die
mop is al te kras. ga n'est pas -: Dat
heeft niet veel om 't lijf. 4. Knap, flink,
geleerd, handig. Il est - en theme; - en x:
Hij is knap in de letterkundige -; in de
wiskundige vakken. Une -e tete : Een knappe kop; een kwade kop, een raddraaier.
.11 n'est pas -: Het zit bij hem niet diep.
I1 est le plus - de sa classe : Hij is de knapste
v. z. k. (fam.) - en gueule: Niet op zijn
mondje gevallen. z. faire (se) 5. L'homme
-; la femme -e: De m. -; de v., die geen
wil dan den zijnen kent. La femme -e
(selon la Bible): De degelijke vrouw (uit
het Evangelie). Se porter - pour : Instaan
voor. 5. Machtig, die zijn macht doet gelden . Avoir affaire a -e partie: Met een
gevaarlijken tegenstander. te doen hebben.
z. conscience 3. - de (son droll): Vertrouwende op (zijn recht). - de son innocence: Sterk door zijn onschuld. La maniere
-e: 't Krachtige ingrijpen, de dwang. 6.
Dik, stevig. Groot. Uitgebreid. Dichtbegroeid. Zwaar. Moeilijk. Kostbaar. Belangrijk, hoog. De -es etudes: Degelijke
studies. Consonne -e: Stemhebbende m.
Une -e femme : Een corpulente vrouw.
Les bles sont -s : Het koren staat dicht opeen. Plat -: Rijkelijk voorziene schotel.
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Maison -e : H. dat duur van onderhoud is.
-e teiche: Zware taak. Poids -: Bruto gewicht. Prix -: Genoteerde winkelprijs,
waarop rabat wordt verleend. - salaire:
Hoog salaris. Mesures -es: Krachtige
maatregelen. Temps -: Maatdeel met den
nadruk. 7. Sterk (getal). Its sont -s de
30000 hommes .

II. Fort bw.: 1. Sterk, hard, krachtig,
raak. z. ferme bw. (spot) Tu vas un peu
-: Je overdrijft een beetje. 2. Veel. Erg,
zeer. z. faire (onov.w. 1) en se faire 4.
bien : Heel goed. Aimer si -: Zoozeer
houden van. Elle va -: Zij maakt 't te
bar ; zij durft, - heeft lef (z. 1) .
HI. Fort m. :1. Sterk mensch. De sterke.
z. droit (m. 2). - de la halle: Lastdrager
der hallen. Un- en theme; - en x: Een kraan
in de letterkundige -; in de wiskundige
vakken. 2. Sterke plek, - deel. Le - de
l' epee: 't Boveneinde v. d. d. Le - du
navire: Het midden van 't schip. Le d'une poutre : Het dikste deel van een balk.
3. (f ig.) De sterke zijde. C'est M mon -:
Daarin ben ik een baas. z. faible (m. 3).
La philosophie est son -: Wijsbegeerte is
zijn hoofdvak, -studie. 4. Hoofdzaak ;
spit, knoop. Le plus - est fait: 't Zwaarste is achter den rug. Le - de l'accusation:
Het hoofdpunt van de beschuldiging. z.
fin (m. 4). 5. Midden. Hoogste graad. Au
de l'hiver : In 't hartje van den winter.
Au - de la tempete: In 't felst van den
storm. Au - de ma douleur: Nu mijn smart
't hevigst is. Au - de la saison: In 't
drukst van 't s. Se jeter au - de la melee:
Zich in 't hevigst van den strijd werpen.
Le plus - des hanches: De grootste heupwijdte. 6. Fort, sterkte. - de campagne:
Veldschans . z. arret 1. (z e e v . ) Le central: De bepantsering der vitale deelen.
7. Dicht hout (waarin de dieren schuilen).
du loup: Leger v. d. w.
Forte (spr.. -te) bw . : (m u z . ) Krachtig,
forte. Le -: Het forto. Les -: De forti.
Fortement: Krachtig. (f ig. ) Met nadruk, klem . Sterk, hevig. Stijf en strak. Fort-engueule (mu. -s-en--) m.: Schreeuwbek.
Fort -en -theme (mu. -s-en--) m.: Bolleboos op school; - in de letterkundige
vakken. Forte-piano z. pianoforte. Forteresse v
V. : Vesting . Fortif m . : (y o 1 k )
Wal, bolwerk. Fortifiable: Die versterkt
kan worden. Fortifiant by .nw . en m.:
Versterkend (middel). Lecture -e : L. die de
ziel sterkt. Fortificateur m.: Vestingbouwkund ige . Fortification v . : Het versterken.
Versterkingskunst. Vestingwerk. - naturelle : Natuurlijk verdedigingswerk. Fortifier ov.w.: 1. Sterk maken, kracht bijzetten (ziel, lichaam, macht). (fig.) Sterken, vermeerderen. 2. Versterken. / se -:
Sterker warden, zich versterken. Zich verschansen. Fortin m.: Fortje. Fortiori
(a) (spr.. -si-o-): Zooveel te meer, - te eerder . Fortitude v . : (o u d) Standvastigheid ,
sterkte. Fortissimo by . en m.: Zeer krachtig (deel).
Fortrait: Afgejakkerd. Fortraiture v.:
Groote afmatting.
Fortuit: Toevallig. Cas -: Toeval. De
facon -e : Toevalligerwijze = -ement bw.
Fortune v.: 1. Fortuna (godin), geluks-
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godin. La roue de la -: 't Rad van F. 2.
Lot. 3. Toeval, kans. Corriger -, aider la -:
Valsch spelen. Tenter la -: Een kans wagen, zijn fortuin beproeven. Coup de -:
Buitenkansje, gelukkig toeval. Tenter la
- des armes : Zijn geluk in den oorlog beproeven. Venez diner a la - du pot: Kom
bij ons eten wat de pot schaft. Par - rare:
Door een buitengewoon toeval. 4. Geluk
(bonne -), fortuin. Ongeluk (mauvaise -).
z. bon (bv.nw. 1). De -, par -: Bij toeval ; toevallig, tijdelijk. Faire la - de qn
: Iem. fortuin maken. Dans la bonne et la
mauvaise -: In lief en leed, in voor- en
tegenspoed. - de mer: Zeeschade, zeeevenement; averij. Voile -; mat de -: Noodzeil; -mast. Par des moyens de -: Met
voor de hand liggende hulpmiddelen. Constructions de -: Tijdelijke gebouwen. Un
repas de -: Een potje eten. Officier de -:
0. die als soldaat begonnen is. J'en courrai
la -: Ik zal 't er op aan laten komen.
Poursuivre sa -: Zijn eigen gang goon.
Bonne -: Buitenkansje; (fig.) gunst der
vrouwen. Homme a bonnes -s: Hartenveroveraar. En bonne -: Die een galant
avontuur heeft (z. bon bv.nw. 1). 5. Lot,
wedervaren, levensloop. 6. Fortuin, vermogen. Groote rijkdommen, - bezittingen.
La - publique: Het nationale vermogen.
Homme de -: Vermogend man. Elle a connu
la -: Zij is vermogend geweest. 7. Opkomst.
Fortune : 1. Gelukkig, door de fortuin
begunstigd. Les Iles -es : De Gelukzalige
Eilanden . 2. (v o 1 k ) Rijk , gefortuneerd .
Forum (spr. foromm; m y -s) m.: 1.
Forum, marktplein. 2. (fig.) Plaats, waar
's lands zaken behandeld worden.
Forure v.: Boor at.
Fosse (spr. foss) v.: 1. Kuil, groeve,
gat; put. z. aisanee 3. - septique: Septic
tank.- a chaux: Kalk-. - a piquer: Sintelkuil. - de visite : Werkkuil. - mobile : Wiseelton. 2. Graf. Avoir un pied dans la -: Met
't eene been in 't graf staan. z. ereuser. commune: Algemeen graf (der armen of onbekenden). 3. - a loups: Wolfskuil. - aux
lions; - aux ours : Leeuwen-, berenkuil. 4.
Holte. - nasale: Neus-. 5. Mijnschacht. 6.
Kuil, holte (voor 't orkest), de „orkestbak".7. (aardk.) Diep (v. bekken). Fosse
(spr. fosse) m.: 1. Sloot, greppel. -d'ecoulement: Afvoergreppel. z. bout 1. Ce qui
tombe dans le - est pour le soldat : Wat
er buiten valt, is voor den vinder. Faire
de la terre le -: Steeds nieuwe schulden
maken om de oude of to betalen. Il a saute
le -: De kogel is door de kerk. 2. (f ig.)
Kloove. Fossette (spr. fOssett) v.: Kuiltje.
Jouer a la -: - knikkeren. - du cceur:
Maag-, hartkuil.
Fossile: Uitgegraven, opgedolven. Versteend . Uitgestorven . (fig. ) Verouderd,
van 't jaar nul. I m.: Versteening. (fig.)
Ouderwetsch mensch. Fossilifere : Fossielenbevattend. Fossilisation v.: Versteening. Fossilifier of -iser (se): Versteenen.
(f i g.) Verstompen. / se -: Fossiel worden. Fossoir (spr. foss-) m.: Wijngaardhouweel. Fossoyage of -ement m. en -er
(spr. foss-) ov.w.: Het uitgraven (graf,
sloot). - bewerken (grond). Fossoyeur
(spr. foss-) m.: Doodgraver. Aastor.
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I. Fou, fol, folle by .nw . : 1. Gek, krank zinnig. - a Tier: Stapelgek. L' ceil -:
Met een verwezen oog. 2. Dwaas, zot, onverstandig. z. enehere 1 en encherisseur.
3. Dol, onzinnig. Il en est -: Hij is er dol
op. 4. Vreeselijk, buitensporig, overmatig.
Il y avail un monde -: Er waren vreeselijk
veel menschen. (Amoureux) - de: Smoorlijk op. Prix -: Ongekend hooge prijs.
Succls -: Buitengewoon s. Argent -:
Vreeselijke hoop geld. 5. Uitgelaten. rire: Onbedaarlijke lach. z. corps 1. 6.
Onvast, ongestadig (wind); die doorslaat
(kompas, naald, balans), dol. Une meche
folle: Een weerbarstige lok. Branche folle
: Wilde t. z. avoine en farine 1. Piece
folle: Kanon, waarvan de ziel scheef is.
Tourner -: Doordraaien, dol worden.
Monter - sur : Monteeren zoo dat het
doordraait.
II. Fou m., folle v.: 1. Gek. gekkin.
La - du logis: De verbeelding. HOpital
de -s: Gekkenhuis. - furieux: Razend
krankzinnige ; dolleman, razende Roeland.
2. Nar. - de tour: Hofnar. z. fête 1. Faire
le -: Voor gek spelen. Faire le petit -, la
p. -lle: Mal doen, zich aanstellen. 3. Dwaas,
zot. Zottin, gekkin. 4. Uitgelaten mensch.
Plus on est de -s, plus on rit: Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd. 5. (s p el) Raadsheer. 6. (dierk.) Domme zeezwaluw. blanc, - de Bassan : Jan-van-Gent.
Fouace v.: Aschkoek. z. fêve 2. Fouader m.: Aschkoekenbakker. Fouage m.:
Haardstedengeld (droit de -). Fouaille v.:
Deel van 't wilde zwijn, dat aan de honden
wordt gegeven.
Fouaillee v.: Pak slaag. Fouaillement
m. en -ler ov.w.: (Het) geven van een
pak slaag met de zweep. - platschieten,
(f ig.) - scherp bespotten.
Fouailles v.nv.: Kolengruis.
Fouane z. fouine 1.
Fouarre z. feurre.
Foueade z. fougade 1.
Fouehtra tusschenw . : (p la t ) Verduiveld 1 / m . : (gr a p ) Auvergner..
Foudre v.: 1. Bliksem (en donder), b1.straal. Pierre de -: Meteoorsteen. - en
boule : Bolbliksem ; cosmische vuurbol.
Comme la -, avec la rapidite de la -:
Bliksemsnel . 2. (f ig. ) Onheil. z. coup
1. Les -s de l'eglise, - du Vatican, de l'excommunication : De banbliksem. Les
-s de la guerre : De vuurmonden. / m.: I.
- d'eloquence : Zeer meesleepend redenaar.
de guerre : Geducht krijgsheld. 2. Groot
wijnvat (50-300 H .L . ) . 3. (f ig . ) B liksem (v. Jupiter). Foudrerie v.: Vatenfabricage. Foudrier m.: Vatenmaker. Foudroiement, -olment m.: 't Neerslaan (z.
-oyer). Foudroyant: Bliksemend . (fig. )
Vernietigend, -pletterend. Die dadelijk
doodt (vooral een beroerte). Bliksemsnel.
Foudroyer ov.w.: 1. Treffen (bliksem).
2. (f ig. ) Verpletteren, -nietigen. Met banbliksems treffen. Uitvaren tegen. 3. Platschieten. Morsdood schieten. I onov.w.: 1.
Den bliksem slingeren. (f ig.) Donderen,
hevig uitvaren. 2. (Ont)ploffen (gistende
stoffen).
,Fouee v.: Lichtbak (voor vogeljacht).
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Ovenvuur. Takkenbos. Takkenbossenvoorraad.
Fouêne z. fouine 1.
Fouet (spr. fwa of fou-è) m.: 1. Roede.
Donner le - a: Een pak (op de billen)
geven; geeselen. Avoir le -: Gegeeseld
worden; een pak krijgen. (f ig.) Le - de la
satire : De geesel, - hekel der s. (oud) Donner
le - sous la custode : Zonder getuigen een
uitbrander geven. 2. Gedraeid touw. Slag
(aan zweep). Snoer gevlochten als de
slag van een zweep. 3. Vleugelspits (- de
l'aile). Staartwaaier (- de la queue).
Zwieping, topstuk (mast). Feu -, tir de
plein (b et e r : de plain) -: Vlakbaanvuur.
4. Zweep. z. coup 1 en claquer 1. Donner un coup de - a: Striemen; (fig.)
aansporen, -zetten. Peine du -: Geeseling. 5. Eierklopper. Fouettage m.: Het
kloppen, - klutsen (vloeistof). Lubbing.
Fouettard z. fouetteur. Fouettement
m.: Het striemen. Fouetter ov .w. : 1.
Zweepen. Fouette, cocker! Leg de zweep
er over, koetsier; (fig.) vooruit maar!
2. Kastijden (kind). Il n'y a pas la de quoi
- un page, - un chat : Daar behoef je geen
woord over vuil te maken. Y aller comme
un chat qu'on fouette: Jets tegen zijn zin
doen. Fournir des verges pour se faire -:
Anderen wapens tegen zich zelven in de
hand geven. Il a d'autres chiens -, chats a
-: Hij heeft heel wat anders te doen. 3.
Geeselen. - qn de ses vers : Iem. in zijn verzen g. 4. Kloppen, klutsen (vloeistof). Tot
schuim slaan (ei). z. creme 1. - le sang:
Het bloed sneller door de aderen jagen.
a qn: Iem. prikkelen. 5. (fig.)
-lesang
Striemen, kletteren -, slaan tegen. Le vent
nous fouettait la neige au visage : De wind
joeg ons de sneeuw in 't gelaat. Cela fouette:
't Regent in ; (p 1 a t) 't stinkt . 6. (m i 1 . )
In de vlakbaan beschieten. 7. Lubben. 8.
Bestrijken (muren ) . 9. (f 1 g.) (Kunstmatig)
opzweepen, - aanzetten. / onov.w.: In de
vlakbaan schieten. Slaan tegen (wind).
Fouetteur m.: 1. Ranselaar. Frêre -:
Broeder, die de leerlingen geeseide. Le pêre
-: De strenge vader; de zwarte knecht,
Pietermijnknecht (v. St-Nicolaas). 2. Eierklopper.
Fougade v.: 1. (lam.) Bui, vlaag. Dolle
verliefdheid. Par -s: Bij buien, bij vlagen. 2. = Fougasse v.: (mil.) Fladder-,
floddermijn. Faire -: Springen.
Fougeraie v.: Veld -, piek met varens.
Fougere v.: 1. Varen. Danser sur la -:
Op 't gras d. - femelle: Wijfjesvaren. male: Mannetjes-. - arborescente : Boom-.
- royale: Konings-. - aquatique, - fleurie: Maanvaren. 2. (Verre de) -: Drinkglas.
Fougon m.: Scheepsvuur. Fougue v.:
1. Vurig-, onstuimig-. 2. Oploopendheid,
drift. La - le prend : Hij geraakt in woede.
3. Het te veel hout vormen. 3. Mat de -:
Bezaansmast. 5. Zwermraket. Fougueux:
1. Vurig, wild, onstuimig. 2. Oploopend,
driftig.
Fouillage m.: Omwoeling. Fouille v.:
1. Opgraving, -delving. Blootlegging (om
lek te zoeken). Chantier de -s : Graverij;
graafwerk. - de sable : Zanderij. Champ
de -s : Exploratieterrein. 2. Onderzoek.
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Nasnuffeling. Fouilleering (door douane).
3. Gietgal. Fouille m.: (kunst) Doorwerktheid . Fouille-au-pot (m y . onv.) m.:
Koksmaatje. Fouille-merde (my . onv.)
m . : (p 1 a t ) Mestkever..
Fouiller QV .w.: 1. Opdelven, uit-, opgraven, omwoelen. Doorzoeken. 2. (kunst)
Diep uithollen, - beitelen. Des ornements
fouilles avec soin : Zorgvuldig uitgewerkte
o. Style fouille: Tot in kleinigheden nauwkeurige s. Etude fouillee très avant : Zeer
doorwrochte st. 3. Doorzoeken, -vorschen,
-snuffelen. - qn: tem. zakken of goed
doorzoeken . / onov .w . : 1. Graven, (om)) woelen. 2. Zoeken in. - dans sa poche.
(fig.) - a la poche, - a la bourse, - a
l'escarcelle: In den zak tasters. 3. Zoeken,
snuffelen. Fouillez! Uitzoeken maar!
-danslepé:
't Verleden doorvorschen.
1 se -: Zijn zakken doorzoeken. Tu
peux te -: Dat kun je zoo aan je hart
voeten, morgen brengen! Fouilleur m. :
Graver . (f ig.) Snuffelaar.. Fouilleuse v. :
Vrouw, die belast is (voor de politie, de
douane) vrouwen op 't lijf te onderzoeken.
Omwoelende ploeg, graafmachine. Fouillis
m.: Warboel, rommel. Un - de verdure:
Een verwarde groene massa. Fouillot m.:
Tuimelaar (van slot). Fouillon m.: Rommelaar .
Fouinard m . : Gluiper.. / by .nw . : Gluiperig . Fouine v.: 1. Gaffel. Aalgeer. 2.
Steenmarter.. (fig. ) Snuffelaar.. Des yeux de
-: Onderzoekende -, gluiperige o. Fouiner
onov .w. : 1. Met een aalgeer visschen. 2.
(fa m. ) Er van door gaan. Snuffelen. Foulneur: Gluipend. / m.: Lafbek, gluiper.
Fouir ov .w . : Graven, delven . Fouisseur
m.: Graafdier, graver. / bv.nw.: Gravend,
graaf-. Guepe -euse: Graafwesp.
Foulage (z. fouler) m.: Het treden
(druiven). - voilen (stof). - drukken (door
cylinder of degel). - doordrukken (letter).
Foulant : Pompe -e : Perspomp. Foulard
m.: Zijden zak-; halsdoek. Foulardzijde.
Foule v.: 1. (oud) Het vollen (stof). 2.
Gedrang. Menigte. Drukte van de menigte;
volte (in magazijn). En -: In grooten getale . Il y avail -: Het was er vol. Perdu -,
coniondu dans la -: In de menigte verloren
gaand. (fig. ) Se tirer de la -: Op den voorgrond treden. 3. 't Gros. Foule m.: Zomerlaken . Foulke v. : 1. -s: Licht spoor (wild).
2. Oogenblik, waarop de voet op den grond
rust, aantrede. 3. (sport) Beenwijdte;
pas. A larges -s: Met wijde stappen. 4.
Hoeveelheid huiden die gelijktijdig gevold
worden.
Fouler ov .w . : 1. Ineenpersen, samendrukken . Treden (druiven). Vollen (stof).
Drukken (door cylinder of degel). Doordrukken (letter). Touwen (huid). Moulin
a -: Volmolen. 2. Den voet zetten op.
- la terre natale : Den geboortegrond betreden. - aux pieds, - sous les pieds: Vertrappen; (fig.) met voeten treden. - une
enceinte: Een streek afloopen (op jacht).
3. Verstuiken, -zwikken. 4. Les chiens foulent la bête: De h. werpen het d. om en bijten het. 5. (f ig.) Onderdrukken; met belastingen bezwaren. / onov .w. : Drukken.
/ se -: Getreden, gevold enz. worden.
Zijn voet verstuiken. - la rate:
-lepid:

873

Foulerie-Fourneau

Pijn in de zijde krijgen van 't loopen ; (f ig.)
zich overwerken. (f a m.) Il ne se la foule
pas, - I . p . la rate : Hij overwerkt zich niet, maakt zich niet druk. Foulerie v. : Volmolen . -machine. Pershuis, druivenperserij.
Fouleur m. : Druiventreder. Lakenvoller.
Volmachine. - au tonneau: Huidentouwer.
Fouloir m. : Kanonwisscher. Stamper.
Volkamer. Kuip, waarin men de druiven
treedt, - kneust, perskuip. Fouloire v. :
Voltrog. Voltafel. Foulon m. : Voller.
(Moulin a) -; (machine a) -: Volmolen ; -machine. z. Chardon 1. Foulonnier
m. z. foulon.
Foulque V. : (Meer )koet, waterhoen.
Foulques m . : (n a a m ) Fulco .
Foulure V. : 1. Verstuiking, kneuzing.
Verstuikt deel. - de la couronne : Kroonbetrapping . - de talons : 't Verballen. 2.
Spoor (hert). 3. 't Vollen.
Fou-1'y-laisse z. sot-1'y-laisse.
Fouquet m. : Pijlstormvogel.
Four m . : 1. (Bak )oven . - de campagne:
Veldoven; braadpan met vuur boven en
ander. Bouche du -: Oveningang. - a
creusets : Smeltoven Chambre a -: Bakkeet.
Piece de -: Taart. Petits -s: Gebakjes. P.
-s secs : Koekjes. Il g fait chaud comme dans
un -: Het is hier een rechte oven. (Ouvrir)
unebouche- (grande) comme un -: Een vreeselijk wijden mond (opendoen). z. ehauffer
(onov.w.) en bachot. On ne peat pas etre au
- et au moulin : Men kan geen twee Bingen
te gelijk doen ; - niet overal te gelijk zijn.
Il fait noir comme dans un -: Het is er
pikdonker. 2. (f am .) Donkere kamer, huis. (k i n d.) Le aux - bebes: 't (Zwarte)
hok voor de stoute kinderen. 3. (to onee I)
Mislukt stuk, „sof"; (fig.) fiasco. C'esl
un - noir : Dat is een vreeselijk prul. Faire
-: Mislukken, fiasco maken. 4. Smelt-,
kalk- (- a chaux) ; steen- (- a briques);
lijkverbrandingsoven (- crematoire).
coke : Cokesoven. Salle des -s : Stokerij
-a
(in gasfabriek). 5. - a cristaux: Holte
vol bergkristal. 6. (scheik.) - a tubes:
Schietkast.
Fourbe v . : Schurkerij . / by .nw . : Bedrieglijk , schurkachtig. / m. : Schurk,
bedrieger. Un maitre -: Een eerste -.
Fourber ov .w . : Bedriegen . Fourberie v . :
Schurkerij , schelmenstreek . Fourbi m. :
(fam.) 1. Streek, bedriegerijtje. 2. Pak,
„bullen" (der soldaten). Tout le -: De
heele rommel. Connaitre le -: De loopjes
kennen.
Fourbir ov .w. : Polijsten, blank poetsen . Fourbissage m . : Gepoets. Fourbisseur m. : Polijster, zwaardveger. Se battre
avec l' epee qui est chez le -: Om des keizers
baard twisters. Fourbissure v. : Het poetsen, - polijsten.
Fourbu : Hoefbevangen (paard ) . (fig. )
Uitgeput, afgewerkt, dood-op ; afgereden
(fiets). Fourbure v. : Hoefbevangenheid.
- chronique : Knolhoef.
Foureat m.: (zeev.) Slaper.
Fourche v. : 1. Hooi-, stal-, mestvork.
A la -: Slordig, zorgeloos, met den Franschen slag. Trailer qn a la -, prendre la -:
lem. brutaal behandelen. 2. Vischspeer.
3. Winkelstang. 4. -s patibulaires: Galg.
5. Gaffelvormige verdeeling, vork; twee-
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sprong. Le chemin fait la -: De w. verdeelt
zich in tweeen. -s caudines: Caudijnsche
passen. (fig.) Passer par les -s caudines:
Een vernedering moeten ondergaan. 6.
Vork (fiets). 7. Haarspeld. 8. Kruis (van
broek ). 9. Gaffelvormige houtverbinding.
Fourche z . fourchu. Fourchee v. : Hooivork vol. Fourche-fiere (mu. ---s) v. :
Hooivork. Dubbele piek. Fourcher onov.
w. : Zich vertakken, - splitsen. La langue -;
la plume lui a fourche: Hij heeft zich versproken ; - verschreven. Fourchet m. :
Schapenklauwzeer. Tweetandige vork.
Fourchetee v. : (Eet)vork vol. Fourchette v. : 1. Vork. z. dejeuner (m. 1).
Coup de -: Prik (voedsel). - a pain:
Vorkje om brood rond te dienen. Prendre
un coup de -: (lets) oppikken. Avoir un
joli coup de -, etre une bonne -, belle -: Een
flunk eter zijn. Une pauvre -: Een slecht
eter. z. Adam. 2. Gaffel, vork. Railvork.
Musketvork , forket . Vorkbeen (tje ) . Beleg-,
vingerstuk. 3. Hoornstraal (paard).- pourrie: Rotstraal. 4. Rolklaver. 5. (leger)
Bajonet. Fourchon m. :1. Tand (aan vork).
2. Gaffel (v. boom). Fourchu: Gevorkt,
gaffelvormig; gespleten. z. arbre 1. Pied
-: Gespleten hoef ; bokspoot (duivel). //
a le pied -; on reconnait le pied -: Hij heeft
- : men ziet zijn duivelsche plannen. Chemin
-: Tweesprong. Fourchure v. : Vorkvormige splitsing, gaffel, mik.
Fourfiere v. : Brandhaak.
Fourgat, -geur m . : (p la t ) Heler .
Fourgon m.: 1. Pook, stook-, rakelijzer.. La pelle se moque du -: De pot verwijt den ketel dat hij zwart is. 2. Overdekte
legerwagen . - d' ambulance: Z iekenwagen .
3. Bagagewagen. - des posies : Postwagen.
- de tete: B. achter den tender. 4. Verhuiswagen . Fourgonner onov .w . : Rakelen ,
poken (in 't vuur). (fam. ) Door elk. gooien
en doorsnuffelen. Fourgonnier m. : Opzichter in goederenwagen.
Fourgue m . : (p I a t ) Heler..
Fourierisme m. : Sociaal-economische
leer van Fourier. Fourieriste bv.nw. en
m. : (Aanhanger) van de leer van Fourier.
Fourmi v. : Mier. Avoir des -s dans les
jambes, - les mollets : Gekriebel in de beenen
hebben; (fig.) geen oogenblik kunnen
stilstaan. - blanche: Witte mier, termiet.
Fourmilier m . : Miereneter . -vogel . Fourmiliere v . : 1. Mierennest, -hoop . C 'est un
coup de baton dans une -: 't Is een knuppel
in 't hoenderhok. 2. (fig.) Hoop, zwerm,
menigte . 3. (fig . ) Mierennest, gewriemel .
Fourmi-lion (mu . -s--s) m . : (n a t .
hist.) Mierenleeuw. Fourmillant: Krioelend, wriemelend. Fourmillement m. :
Gekrioel. Jeukte, gekrieuwel. Fourmiller
onov .w. : Krioelen, wriemelen. Vol zijn
van. Jeuken, kriebelen.
Fournage m. : Bakloon, ovengeld. Fournaise v. : 1. Gloeiende oven. On est ici
comme dans une -: Het is hier om te stikken . Se jeter dans la -: Zich in 't heetst
van den strijd mengen. 2. Vlammenzee,
vuurpoel. Jeter de l'huile dans la -: De
gemoederen in vuur en vlam zetten. 3.
(f ig.) Smeltkroes. Fourneau m . : 1. Oven.
- de fusion : Smelt-. Haut -: Hoog-. a vent: Luchtoven. 2. Keukenfornuis.
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Fournee-Foyer

Tafelkomfoor. - economique : Gaarkeuken,
spijskokerij, soepinrichting. Ban de -:
Spijsbon. potager: Fornuis (met hout).
- a petrole : Petroleumstel. 3. - a charbon:
Mailer. - de mine: Mijnkamer. - d'une
pipe: Pijpekop . 4. (p la t ) Lammeling,
stommerik. Fourn6e v.: 1. Baksel, ovenvol. z. pain 1.2. (fig.) Vracht, bezending.
Par -s: Bij troepjes, bij karrevrachten.
Faire tine - de pairs : Een hoop pairs benoemen. Officiers de la Wine -: 0. van
dezelfde promotie. De la derniere N ieuwbakken , pas benoemd. Fournette v . : Kleine
reverbeeroven. Fournier m.: 1. Ovenhouder. -bouwer. Bakker. Petit -: Gebakjesverkooper. 2. (dierk.) Furnarius. Fournil (spr. -ni) m.: Bakkeet. Waschhuis.
Fourniment m. : Uitrustingsstukken,
ledergoed, (tam.) „de bullen".
Fournir ov.w.: 1. Voltallig maken,
aanvullen. Chose fournie: Overvloedig aanwezig voorw. Chevelure fournie: Dik haar.
Moustache fournie: Zware knevel. Loup
solidement fourni: W. die dik in zijn pels
zit. Bois fourni: Dicht bosch. Taille bien
fournie : Gevulde g. Mal fourni: Dun. 2.
(fig.) Afleggen. z. earriëre (4 en 7). 3.
Voorzien van, leveren, de leverantie hebben van. Boutique bien fournie: Welvoorziene w. 4. Verschaffen, (op)leveren, bezorgen, aan de hand doen. Storten (geld).
Afgeven (stroom). 5. Inleveren, aanbrengen. Overleggen (stukken). - une carte:
Bekennen, de gevraagde kleur spelen. ses griefs : Zijn grieven uiteenzetten. - des
armes a son ennemi : Zijn vijand wapens in
de hand geven. I onov .w . :1. Leveren (aan).
2. Voorzien (in). Bestrijden (kosten),
zorgen (voor), bijdragen (tot). (f ig.)
Voorzien (in), opgewassen zijn (tegen).
3. De gevraagde kleur spelen, bekennen.
Il n'a pas fourni a c ceur : Hij heeft Been
harten bekend. / se -: 1. Zich voorzien.
- chez : Zijn inkoopen doen bij. 2. Dikker
worden. Fournissement m.: Inleg, storting. Afrekening (aan mededeelgerechtigden). Fournisseur m.: Leverancier.
Gietgat. Fourniture v.: 1. Levering, het
verschaffen. 2. -s : Leveranties, geleverde
artikelen. 3. Verschot (tegenover maakloon). 4. Toekruiden (bij sla). Benoodigdheden. Bed en matras.
Fourrage m. : 1. (Beesten )voeder . brut: Hooi en stroo. -s verts : Groenvoer.
- de disette: Spurrie. 2. Legervoeder, fourage. Aller au -: Fourageeren. 3. Troep,
die op fourage uitgaat. Fourrager onov .w. :
1, (Leger )voeder halen. 2. (f ig.) Rommelen (in kast, lade). Rommelen, in de
war brengen (papieren, boeken). / ov .w.:
Verwoesten. Dooreengooien, in wanorde
brengen. Kreukelen. Voeder halen voor. I
by .nw . (v o or a 1 -ere) : Als veevoeder
dienend. Plantes -eres : Veevoerplanten,
Prairie -ere of Fourraf6re v.: Weide voor
veevoeder , hooiwei . Fouragewagen . (m i 1. )
Vangsnoer. Fourrageur m.: Voederhaler.
Plunderaar. Snuffelaar. Fourr6 m.: Kreupelhout. I by .nw . z . fourrer.
Fourreau m.: 1. Scheede, koker, foedraal. L' epee -, la lame use le fourreau:
Het lichaam slijt door te groote geestesinspanning. -- de pistolet: Pistoolholster.
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2. Lange, rechte en nauwe japan (robe -),
onderkleed, -jurk. Alorsjurk. 3. Zwarte
mees. Foul-ree v.: Vischweer. Inlegzobl.
Fourrelier m.: Scheedenmaker. Fourrer
ov.w.: 1. Bekleeden. Voeran (met bont,
stof). Aanstrijken (pannen). Pain -re:
Belegd b. (met ham, enz . ). Pays -re : Streek
vol dicht gewas. Chocolat -; bonbon fourre:
Gevulde ch.; - b. Manteau -re : Pelsmantel. Langue -ree: Bereide ossetong. -re de
malice: Vol list. Oiseau Bien -re: V. die
dik in zijn veeren zit. Chat -re: K. met
een dikken pals; (f ig.) rechter. 2. Bedekken om te vervalschen. Monnaie -ree:
Verguld of verzilverd koperen geldstuk.
(f ig. ) Paix -ree : Schijnvrede. Malice -tee:
Steek onder water. Coup -re : Stoot,
waarbij de beide tegenstanders elk. verwonden ; (f ig. ) wederzijdsche ondienst .
3. (f a m . ) Steken -, duwen in , stoppen .
fourre le nez partout: Hij steekt -overal
den neus in. Oa ai-je fourre mon mouchoir ?
Waar heb ik mijn zakdoek gestopt? - qch
dans la tete a qn : Iem. iets met moeite in
't hoofd stampen; - dwaas aanpraten. Se
- qch dans la tete : Zich iets in zijn hoofd
stampen; - in zijn h. halen. - qn dans
une affaire: Iem. in een leelijke zaak wikkeen. ( y olk)
qn dedans: Iem. er in laten loopen. qn au bloc: Iem. in de provoost stoppen. I se -: 1. Zich met bont
kleeden. 2. Zich verstoppen, - bergen. Oil
t'es-tu fourre? Waar zit je nu weer? Ne
Niet weten, waar men (van
savoir
schaamte) kruipen zal. 3. Zich inlaten met,
indringen. Il se fourre partout : Hij steekt
overal zijn neus
II est toujours fourre
chez vows: Hij is altijd bij u over den vloer.
4. - le doigt dans 1' veil: Zich zwaar vergissen. S'en Zich volstoppen met (eten).
S'en - jusque-la : Tot den hals zich volstoppen. Fourre-tout (mu. one.) m.:
Rommelkamer, berghok. Fourreur m.:
Bontwerker (ouvrier -). Bonthandelaar.
Fourrier m.: 1. Fourier. 2. Hoffourier,
kwartiermaker. Fourri6re v.: Schuthok
(voor gevonden honden, yee, wapens; in
N e d e r 1. ook : hondenwagen, aschbelt).
Fourrure v.: 1. Bekleeding, omwoeling.
2. Pelswerk, pelterij ; pels. 3. Hermelijnen
pelswerk der doctoren of rechters. (wapenk.) Bont. 4. Vulstukje.
Fourvoiement m.: Afdwaling. Verkeerde bezorging. Fourvoyer ov.w.: Van
den rechten weg afbrengen. / se - : - of raken, verdwalen; misloopen. - dans une
societe : In een gezelschap raken, waarin
men niet thuis hoort. Fourvoye: Die 't
spoor kwijt is; verdwaald.
Foutaise v.: (p 1 a t) Ding van niks.
Fouteau m . : (v o 1 k ) Beuk . Foutelaie
v.: Beukenboschje.
Foutre ov.w.: (zeer plat) z. fieher
(ov .w • 3). / tusschenw . : Verduiveld! Foutriquet m.: Vent van niks. Foutu z.
fichu (1 en 2).
Foyer m.: 1. Haard. -stede. -plaat
(marbre -, dalle du -) . -kleedje (lapis de -) .
2. Haard, pot (fornuis, kachel). 3. Huiselijke haard (- domestique). Eigen mooning,
„home". (fig.; veel mv.) Haardstede.
Ajmer (a garden) son -: Graag thuis -,
huiselijk zijn. Homme de -: Huiselijk man.
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Fox-Fraise

Retourner dans ses -s : Naar zijn haardsteden terugkeeren. Art du -: Huisvlijt.
- du Soldat: Tehuis voor Militairen. des Etudiantes: Tehuis voor vr. studenten.
4. (tooneel) Foyer. 5. Middelpunt.
Lichtbrandpunt . 6. Brandpunt-delumiér: .
7. Zetel, haard, middelpunt (kwaal);
bron. - de contagion, - d'infection: Besmettingshaard. - de suppuration : Etterhaard.
Le - de l'incendie: 't Hart van den brand.
Des -s: Weer opvlammende haarden.
8. (fig.) Middelpunt, hoofdzetel. 9. (fig.)
VI:Air.
Fox m.: Fox, fox-terrier. Fox -trott m.:
Fox trott.
Frac m.: (o u d) (Heeren)rok. z. ook
Erie -.
Fracas m.: 1. Hevig gekraak, - geklater,
- geweld. Geratel (donder). 2. Drukte.
Spektakel, kabaal, misbaar. (fam.) Knaleffect. Le - du monde : De wereldsche
drukte. Faire du -: Opzien baren ; drukte
vercorzaken. 3. (kunst) Knaleffect, misbaar. Fracasser ov.w.: Verbrijzelen, -morzelen. stukslaan. I se -: Verbrijzeld worden. Fraeasseur m.: Opschepper.
Fraction v.: 1. (oud) Het breken (van
't brood). 2. Gedeelte. Fractie (eener
partij). 3. Breuk. Fraetionnaire : Een
breuk uitmakende. Nombre -: Gemengd
getal; breukgetal. Fractionnement m. en
-per ov.w.: (Het) splitsen (in deelen),
- versnipperen, - afdeelen in termijnen.
Payements -es: Termijnbetalingen. / se -:
Zich verdeelen.
Fracture v.: 1. Braak, openbreking.
2. Breuk (metaal, steen). Sur la -: Op
de b. 3. (heelk.) (Been)breuk. - du
crane: Schedel-. - de la cuisse: Dijbeenbreuk. Fracturer ov.w.: 1. Ver-, openbreken (slot, deur). 2. (heelk.) Breken
(beenderen). / se -: Breken. - le crane:
Een schedelbreuk krijgen.
Fragile : 1. (L icht ) breekbaar,, broos,
teer. 2. Zwak, teer. Le sexe -: Het zwakkere geslacht. - des poumons : Met teere
longen. 3. Vergankelijk. 4. Licht aan bederf onderhevig. Robe -: Japon die gauw
kreukt, teere j. 5. (f ig.) Zwak, licht verleidbaar. Fragilitê v.: Breekbaar-, broos-,
zwakheid; zwakke constitutie. Fragment
m.: Brokstuk, scherf, splinter. Overblijfsel.
Fragment. Fragmentaire : In brokstukken, stuksgewijs. Fragmentairement : Bij
brokstukken. Fragmentation v. en -er
ov.w.: (Het) in brokstukken verdeelen.
- afbrokkelen. / se -: Afbrokkelen.
Fragon m.: Steekpalm (- epineux) .
Fragrance v.: Geur. Fragrant: Geurig.
Frai m.: 1. Afsliiting (munt). 2. Het
kuitschieten. Bevruchting. Kuit. Schot
(kikvorschen). Broedsel, pootvisch. Aasvisch.
Fraiche v . : 1. (Avond )koelte . A la -!
Koele drank! (uitroep der straatventers).
Vers la -: Tegen de schemering. Tourner
a la -: Koeler warden. 2. Stijf briesje.
3. Weide, die veel gras geeft. Fraichement : 1. Frisch, koel. Accueillir -:
Koeltjes ontvangen. Il vente -: Er waait
een stevige bries. 2. Onlangs, pas, versch.
Fraleheur v . : 1. Fr ischheid , koelte .
(zeev.) Koelte, briesje. Il y a de la -:
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Het is frisch. 2. (f a m.) Verkoudheid.
3. Frisch-, helderheid. Frissche -, levendige kleur. Nieuwheid. Verschheid (ei).
Fraiehir onov .w .: Koel worden . (zeev . )
Aanwakkeren, stijven. Il fralchit: 't Begint te waaien.
Fraie, fraison v.: Tijd van het kuitschieten.
Frairie v.: Feest. Pretmakerij. Etre
de -: Smullen. Jour de -: Slemppartij.
I. Frais, fraiche bv .nw . : 1. Frisch,
koel. Luchtig (kleed). Die lang vochtig
blijft (grond); kil. 2. Frisch, versch.
Nieuw, ongebruikt. Frisch, uitgerust. comme une rose : Frisch als een hoen. Gant:
-: Ongebruikte handschoenen. Joues -s:
Frissche -, gezonde wangen. Troupes -s:
Versche troepen. 3. Nieuw, pas gedaan,
- gebeurd. Traces -s : Versche sporen. z.
date. Il est tout - du college: Hij komt
pas van 't gymnasium. Nouvelles -s:
Pas ontvangen berichten. Argent -: Nieuw
geld (voor nieuwe zaken). 4. (ram.) Vous
voila -: Nu zijt ge er mooi aan toe. / bw.
: 1. Frisch, koel. Boire -: Koud drinken.
Il vente -: Er waait een stevig briesje.
II fait -: Het is frisch. Cela vows donne -:
Dat is frisch. 2. Onlangs, pas, versch. z.
6moudre. Roses fraiches cueillies : Versch
geplukte r. de - bw. uitdr.: Onlangs,
pas. Rase de -: Pas geschoren.
H. Frais m.: Koelte, frissche lucht.
Prendre -, respirer le - : Een luchtje
scheppen. Tenir au -: Koel houden. Au
-: In de koelte. Mettre qn au -: Iem.
in de doos stoppen.
III. Frais m .mv . : 1. Kosten , onkosten . de premier etablissement : Oprichtingskosten;
(drukk.) kosten voor de uitgave van een
eersten druk. Faux -: Onvoorziene onkosten. - de maison, - de ménage : Huishoudgeld. z. deplacement. - de confection:
Maakloon. A - communs : Voor gezamenlijke rekening. - de representation : Representatiegelden. Sur nouveaux -: Van voren
of aan. Tous - pages : Vrij van alle kosten.
Tous - faits: Na aftrek van alle kosten.
Faire ses - : Zijn kosten goedmaken;
(fig.) zijn doel bereiken; zijn moeite beloond zien. Retirer ses - de qch, rentrer
dans ses -: Zijn kosten vergoed krijgen.
En are pour ses -: Zijn moeite -, tijd kwijt
zijn. Jouer les -: Om de kosten spelen.
Se mettre en -: Onkosten maken; (fig.)
zijn best doen; uitpakken; erg lief doen;
zijn beste beentje voorzetten. Se mettre en
- de politesse : Zich uitsloven om beleefd
te zijn. Mettre -, constituer qn en -: Iem.
op kosten jagen. Faire les - de: De kosten
dragen van; (fig.) al de moeite hebben
(zonder 't genoegen); het hoofdbestanddeel vormen van, meewerken tot. Faire
les - de la conversation : Het gesprek gaande
houden. Une fete dont la gaite fait tous lee
-: E. f. waarbij vroolijkheid alles is.
(f ig.) Faire des - pour qn: Iem. trachten
te behagen. A peu de -: Zonder veel
kosten; (f ig.) heel gemakkelijk, zonder
veel moeite. 2. Geldsom die een kellner
moet storten om te mogen bedienen.
Fraisage m.: Het freesen, - uitboren.
boren (tand).
Fraise v.: 1. Aardbei. -- des quatre
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Fraisement-Franehissement

saisons , - de tous les mois: Maandbloeier.
ananas : Ananasaardbei. - maillasse :

Donkerroode aardbei met witte punt. en grappe : Vrucht van den aardbeiboom.
2. (fig.) Vlek (op lichaam). 3. Omloop
(lam, kalf). 4. Radkraag. 5. Lel (kalkoen). 6. Paalwerk. 7. Freesboor. Opruimer, verzinkijzer. Fraisement m.: Paalwerk. 't Voorzien met paalwerk. Het freesen. Fraiser ov.w.: 1. In den vorm van
een kraag plooien. 2. Met paalwerk voorzien. 3. (Door)boren. Uitboren (gat voor
schroef), freesen. Boren (tand). Machine
a -: Freesmachine. 4. Doppen (boon). 5.
Kneden van rechts naar links (deeg). Aanlengen (kalk). Fraiseraie v.: Aardbezietuin. Fraisette v.: 1. Geplooid omslagje
(als manchet). 2. Aardbeienlikeur. Fraiseur m.: Metaalfreeser. Fraiseuse v.:
Metaal-, freesboor, freesmachine. Fraisieulteur m.: Aardbeienkweeker. Fraisier
m.: Aardbezieplant. - des bois: Boschaardbei. - en arbre: Aardbeiboom.
-ans:
Ananasaardbei (plant ) . Fraisiêre
v.: Aardbeientuin. Fraisièriste m.: Aardbeienkweeker.
Fraisil (spr.. -zi) m.: Kolen-, houtsintels. -asch.
Fraisoir m.: Freesmachine. Fraisure
v.: Holte.
Framboise v.: Framboos. Framboise:
Framboosvormig. -geurig. Framboiser ov.
w.: Met frambozensap bereiden. Framboiserie v.: Frambozenkweekerij. Framboisier m.: Frambozenstruik. Framboisiere v.: Aanplant van frambozenstruiken.
Framee v.: Lange spies (der Franken).
I. Franc m.: I. (vroeger)z, livre tournois en mare 1. 2. (thans) Frank (-1S cent). --or : F. in goudwaarde, goudfr. --papier: F. in papierwaarde. --sterling : F. in sterlingwaarde. 3. (v.: franque; ook frank en franke; ook by.
nw.) Frank. Frankische vrouw. Peuple -:
Frankische v. 4. Naam der Europeanen
in de Levantsche havens. Le quartier des
-s : De vreemdelingenwijk. Langue -que:
Frankische taal (mengsel van Romaansche
en Oostersche talen).
II. Franc, franehe by .nw . : 1 .Vrij , frank .
z. arbitre 4, eoudêe 2 en corps 8. - de
port: Vrachtvrij, franc°. Avoir le port -:
Vrijdom van port hebben. Avoir part -che:
Zijn aandeel hebben, zonder bij te dragen.
Terre -che, domaine - (z. 3): Onbezwaard
1. Ville -che ; port -: Vrije stad ; vrijhaven.
- archer : Door een parochie verschaft soldaat, van belasting vrijgesteld. Carte -che:
Vrije kaart (die de hoogste is geworden).
de toutes charges: Vrij van alle lasten.
de coulage: Lekkage buitengesloten.
2. Vrijmoedig, rondborstig; gul (lach). comme l'or : Eerlijk als goud; goedrond.
Avoir son - parler : Vrijuit (kunnen) spreken. 3. Zuiver, echt, onvervalscht. Van
nature zoet (vrucht) ; ongeent, tam (boom);
natuurlijk, zuiver (wijn); zonder gebreken
(steen); zuiver (smaak, lucht); ongeteerd
(touw). Geheel, sterk. Vent -: Regelmatige en gunstige w. Allure -che : Rechte
richting. Un - succês: E. s. van echt allooi.
Une -che aversion: 'n Oprechte afkeer.
Moineau -: Gewone huismusch. Arbre
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(de pied) : Wortelechte boom. - sot; menteur : Aartsdomkop; -leugenaar. animal : Groote lomperd. Un - Gaulois:

Een echte Gallier, een oer-Franschman.
z. collier 3 en etrier 1. Un goitreux -:
Een zuivere kroplijder. Pompe -che: Pomp
die lens is. Tenir les pompes franches: Geen
water in de pompen hebben. Jouer au carreau: Met schijven in een vierkant werpen. Y alley - feu , jouer de - feu : Openkaart spelen. Dormir la -che matinee:
Den geheelen morgen s. Huit fours -s:
Acht volle dagen. Terre -che : Zuivere teelaarde (z. 1). Botte -che: Volledige stoot,
die niet gepareerd is. Le noir -: Zuiver
zwart. Un ton -: Een zuivere kleur (zonder nuance). (sport) Sur coup -: Na een
vrijen schop. (zeev.) Un nceud -: Een
voile knoop (snelheid). 4. (kunst) Los,
ongedwongen, flink. / bw.: Ronduit, vrijuit. Geheel en al. (kunst) Los, fiks.
Francais bY .nw .: Fransch . / m.: Franschman. Le -: Het Fransch. En bon -: Zonder er doekjes om te winden. Il entendit
le -: Hij begreep wat 't zeggen wilde.
Parler -: Fransch praten ; (f i g . ) precies
zeggen, waar 't op staat; dreigen. A la
-e: Op zijn Fransch; (fig.) vroolijk,
flink; krachtig; snel; met een koketten
moed. Habit a la -e: Heerenrok met staanden kraag. Aller aux -: Naar het Tiled ireFrancais gaan . Franc-alleu (m y . -s--x)
m.: Allodiaal goed, zonneleen. Francarcher (my . -s--s) m. z. franc ( by .nw.
1) .Franc-bord (mv .-s-s)m.:Vrije oeverrand. Hoofdplank.A -:Glad.Frane-comtois: Bewoner van -. Uit Franche-Comte.
France v . : Frankrijk. z. enfant 2 en file
2. Franeerie v.: (nieuw) Franschheid,
Fransche cultuur en wezen. Franefief (my.
-s-s) m. : Vrijleen. Franefileur z.
fileur. Franefort m.: Frankfort. Francfortois by .nw. en m.: Frankfortsch. -er.
Franehement bw.: Ronduit, zonder
omwegen. Vrij. Openlijk. Luid. Geheel en
al. Tenir une terre -: Een grond zonder
lasten in leen hebben. (A parler) -:
Ronduit gezegd.
Franehir ov .w . : 1. (o u d ) Vrijmaken .
Leegpompen (schip) ; lens maken, of laten
loopen (pomp). 2. (thans) Overspringen,
-klimmen, -trekken, -vliegen, gaan door;
overspringen ( tusschenruimte). Afleggen
(afstand). - le pas, - le saut : Den beslissenden stap doen, 't wagen. - le mot : Het
beslissende woord er uitbrengen; zeggen
waar 't op staat. (fig.) - les bornes: De
perken te buiten gaan. - des difficultes:
Moeilijkheden te boven komen. / onov.w.:
Vast worden (wind). Lens zijn (pomp).
Franchise v.: 1. Vrijstelling, -dom,
-heid. Les -s d'une province : De vrijdommen v. e. p. 2. Vrijstelling van rechten.
- des lettres , - de port : Portvrijdom. En (de droits): Tolvrij. Faire passer en -:
Binnensmokkelen; onbelast invoeren. 3.
Asylrecht. Lieu de -: Vrijplaats. 4. Vrijmoedig-, openhartig-, rondborstigheid (de langage , - de ton). 5. (kunst) Los-,
ongedwongenheid. 6. Precies karakter.
Franchissable : Waarover men heen
kan komen. Franehissement m.: Overschrijding, beklimming.
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Francien -Frayer

Francien : Van 't oude Ile-de-France (Bekken van Parijs). Franeique : Frankisch. rhenan: Rijnfrankisch. Francisant : (Iem. )
die de Fransche cultuur bezit. Un Canadien
-. Francisation v. en -iser ov .w . : (Het))
geven van een Fr. vorm aan, - verfranschen . (Het) inschrijven van een schip in
Frankr. Acte de -isation : Fransche zeebrief .
I se -: Fransch worden. Franeiscain m. :
Franciscaner monnik, minderbroeder . I
by .nw . : Franciscaner . Franeiseaine v . :
Franciscanes. Franeisque v. : Strijdbijl der
Franken. Frane-juge (m y . -s-s) m. :
Veemrichter. Franc-mason (me. -s-s)
m.: Vrijmetselaar. Franc-maconnerie v. :
Vrijmetselp rij . (fig.) Geheimzinnige overeenkomst tusschen gelijkgezinden, gelijkgezindheid. La - du grand monde. Francmaconnique : Vrijmetselaars .. .
Franco bw. : Vrachtvrij . - d'emballage:
Zonder kosten voor verpakking. I m. :
Vrachtvrije zending. (b eurs) Vrijstelling
van kosten. 1 bv.nw.: (in samenst.)
Fransch-. --russe : Franco-Russisch. Francois m. : Frans, Franciscus. Francoise
v.: Francisca. Franeolin m. : Berghazelhoen. Muet comme un -: Stil als een muffs.
Franeonie v.: Frankenland. Franeonien:
Uit Frankenland. Jura -: Frankische Jura .
Franeophile : Franschgezind. Francophi lie v . : Franschgezindheid. Francophobe :
Anti-Franschgezind. Franeophobie v . :
Vijandigheid tegenover het Fransch. Francparler m.: Vrijmoedigheid. Franc-sale
m.: Vrijstelling van zoutbelasting. Franctireur (mv. -s--s) m. : Vrijschutter, lid
van een vrijcorps.
Frange V. : 1. Franje. (f ig. ) Rand.
(na t k . ) -s d' interference: Interferentiefranjes. 2. Franjevlinder. 3. Ponyhaar.
Franger ov .w . : Als franje uitrafelen. Met
f . bezetten, een f. vormen rondom. I m.:
Franjemaker (o o k -Bur, -ier) . Frangere
(o o k -iere, -Buse) v. : Franjemaakster.
Frangin m., -e v. : Broer. Zuster.
Kameraad.
Frangipane v. : 1. Reukwerk (uit de
jasmijn). Creme -, Carte a la -: Met amandelpas bereide room ; - taart. 2. Amandelpas . Gateau a la -: Letterbanket. Frangipanier m. : Amerik. jasmijnboom.
Frangule V. : Vuilboom.
Franquette v.: (fam.) A la (bonne) -:
Zoo huiselijk weg, zonder complimenten.
Frappage m. : Het slaan (van indruk ) .
Frappant : Treffend, opvallend; sprekend
gelijkend. Frappart m. : Losbandige monnik (frere -). Frappe v. : Aanmunting.
Afdruk (muntstempel). Tik (op schrijfmachine b.v . ) . (drukk.) Compleet stel
matrijzen voor een stel letters en teekens.
(f ig. ) Stempel. Afkoeling in ijs (drank)) .
Frappe m . : (m u z . ) Neerslag . Frappe ment m. : Het slaan, - kloppen.
1. Frapper ov .w . : 1. Slaan, kloppen,
stooten. Metal frappe : Geklopt metaal.
- une monnaie : Een munt slaan. Ouvrage
frappe au bon coin, - bien frappe: W. vol
smaak, - talent (z . ook coin 5). Voila des
vets bien frappes: Dat zijn krachtige verzen. - du pied: Schoppen ; op den grond
stampen. Drap frappe : Dicht gevold 1. Vair : De lucht doen weergalmen. - les
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epingles: Een kop maken aan de sp. (zeev.)
- une man ceuvre : Want sjorren. Costume
frappe a flews: C. met bloemen er op gedrukt. La lumiere frappe le Blocher: 't L.

verlicht -, valt op den toren. 2. Treffen
(wapen, bliksem). z. coup 7 (kol. 463). qn au cmur: Iem. gevoelig aandoen. Frappe
a mort: Doodelijk getroffen; doodziek. de mort: Ten doode opgeschreven. 3. Afkoelen in ijs. Vin frappe. 4. (f ig.) Treffen
(ziekte, leed, dood). Frappe d'aveuglement:
Met blindheid geslagen. - de destruction:
Verwoesten. 5. Treffen (straf ). Bezwaren
(met hypotheek). Belasten (met in-, uitvoerrecht ) . - d'une amende : Beboeten. 6.
Treffen, aandoen, indruk maken op. - les
geux, - la vue : In 't oog vallen. Avoir l'esprit
frappe: Zeer onder den indruk zijn.
H. Frapper onov .w . : Slaan, kloppen ;
hameren, timmeren. - a faux : Misslaan. On
frappe : Er wordt geklopt. (f a m . ) - sur:
Hameren op . - a toutes les portes : Overal
om iets aankloppen. / se -: Zich slaan.
Elk . slaan. Afgekoeld worden (drank).
Zich iets aantrekken ; - bezorgd maken. Le
malade commence a -: De z. b . bang te
worden (voor den dood). - aisement : Spoedig onder den indruk zijn. Ne te frappe
point, it n'y a pas de quoi -: Maak je niet
dik . Frapperie v. : Geklop. Frappeur m. :
Ranselaar, klopper. Voorhamervoerder. sur metaux: Metaalpletter.. I bv .nw .: Slaand .
Aanmuntend. Esprit -: 'Klopgeest .
Frase en -er z. fraise (3-7) en -er.
Frasque v.: Pretmakerij, lol (van jongeren). Amoureus avontuur (van ouderen).
Frater (spr.. -er) m . : (f a m . ) Monnik .
Barbier, chirurgijn (uit den ouden tijd),
scheepsbarbier. (spot) Un - de village:
Een plattelandsheelmeester. Fraternel:
Broeder-, zusterlijk. -lement bw. Fraternisation v.: Verbroedering. Fraterniser onov .w . : Broederschap sluiten. Vertrouwelijk omgaan. Fraternite v. : Broederschap. Broederlijke liefde. - d'armes:
Wapenbroederschap . Fratricide by .nw . en
m. : 1. Broeder-, zustermoordend. -enaar.
2. -moord .
Fraude v.: 1. Bedrog. 2. Smokkelarij.
Smokkelwaar. Faire la -: Sluikhandel
drijven. Passer -, introduirc en -: Binnensmokkelen . Acheter en -: Hamsteren.
3. Bedriegerij . Une - pieuse : Een bedrog uit naastenliefde. 4. 't Verbodene.
Faire - a la loi : De wet ontduiken.
Frauder ov .w . : Bedriegen . Bena dee len
door smokkelarij. Binnensmokkelen. I onov .w . : Knoeien, bedrog plegen. Fraudeur
m. : Bedrieger. Smokkelaar. - du fisc:
Belastingontduiker. Frauduleusement en
-eux: Bedrieglijk. (in samenst.) Smokkel-. Peche -euse: Vischstrooperij. Commerce -: Sluikhandel.
Fraxinees v.mv.: (plantk.) Eschachtigen . Fraxinelle v. : Esschenkruid.
Fraye v. : Tijd voor het kuitschieten.
Frayer ov .w . : 1. Schuren, schaven . Even
aanraken. 2. Afslijten (geld). Snoeien
(door afslijting na te bootsen). 3. Begaanbaar -, effen maken ; banen (weg). 1 onov.
w.: 1. Kuit schieten. 2. - avec: In goede
verstandhouding leven -, omgaan met.
Ne pas - avec la peur: Geen vrees kennen.
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Frayire-Freux

I se -: Zich banen (weg). Zich schaven.
Frayere v .: Paaiplaats (om kuit to schieten ) .
Frayeur v.: Angst, schrik, afgrijzen.
Frayonne v . : (v o 1 k) Mantelkraai .
Fredaine v.: Dartele kuur, onbezonnenb.eid. Galant avontuur, minnarijtje. Faire
des -s: De bloemetjes buiten zetten.
Frederic m.: Frederik. Fredêricien:
Van Frederik II. Frederique v.: Frederika,
Rika.
Fredon m.: Refrein, wijsje. Trifler.
Fredonnement m . en -ner ov .w . : (Het )
neurien. Een triller maken. Fredonneur
zn.: Iem., die steeds neuriet.
Fregate v . : 1. (z e ev . ) Fregat . z. capitaine 2. 2. Fregatvogel.
Frein m.: 1. Gebit, mondstuk. z. dorê
1. (f ig. ) Ronger -, mordre -, mticher son -:
Zijn verdriet -, spijt verbergen, zich verbijten. 2. (f ig . ) Breidel, Loom, teugel .
Mettre un - a : Beteugelen, inhouden. 3.
Remtoestel, -ketting, rem; yang (molen).
- a air comprime, - pneumatique : Luchtdrukrem. - a (sur) jante:Velg-. - sur
pneu: Band-. - a cuiller: Lepelrem. - a
vis: Blokrem. - a vide : Luchtrem. - a
main : Handrem.- a pied: Voetrem. Pedale
de -: Rempedaal. Faire -: Remmen. Serrer -, bloquer -, faire jouer le -: Remmen.
4. (ontleedk.) Band. - de la langue:
Tongriem . Freinage m. en -er ov .w . :
(Het) remmen. - sur la roue: Op 't wiel
remmen. Freinateur, -trice : Remmend.
Frelatage m., -ation v. en -ement m.:
Vervalsching . Frelater ov .w . : Vervalschen . (f ig . ) Beaute frelatee: Gekunstelde
s. / se -: Vervalscht worden. Frelaterie
v.: Vervalsching (drank). Frelateur m.:
Vervalscher.
Frele : 1. Broos, licht breekbaar. 2.
(fig.) Zwak, tenger. Vergankelijk. LIdel,
nietig. Rank (boot). Une - existence:
Een leven, waaraan ieder oogenblik een
eind kan komen.
Freloche v.: Vlinder-. Schepnet.
Frelon m.: 1. Hoornaar, horzel. - litleraire: Afgunstig letterkundige, die een
ander afkamt . 2. Onnut wezen . 3. z . fragon.
Freluche v.: Zijden kwastje. Herfstdraad. (f ig . ) Nietigheid . Freluquet m . :
Flauwbek; saletjonker.
Fremir onov.w.: 1. Ruischen (bladeren ); razen (water); zich met geweld bewegen ; bruisen (zee); trillen (lucht).
Trillen (snaar, klok). 2. Sidderen, trillen. C'est a -, cela fait -: 't Is afschuwelijk . Faire - la nature: De natuur doen
ontstellen. La nature fremit: Een siddering
vaart door de natuur. Fremissement m.:
1. Geruisch, geraas; getril. 2. Gesidder,
gebeef, trilling.
Frenaie v.: Esschenbosch, -laan. Frene
m.:Esch. - orne , - a la manne : Manna-esch.
- fleuri: Bloemesch. - pleureur, -parasol (my . -s--s) m.: Treuresch.
Fren • • • z • frein • • •
Frenesie v.: 1. Razernij , woest ijlen.
2. Dolle woede. Buitensporigheid. Aimer
jusqu'd la -: Razend verliefd zijn op.
Avec -: Als waanzinnig. Frenetique,
-ment: Razend, dol. Uitbundig. Le roman
-: De schrikwekkende roman. / m.: Razende. - liefhebber (van).
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Frequemment:Veelvuldig, dikwerf,vaak.
Frequence v. : Menigvuldige herhaling,
veelvuldigheid. (geneesk.) Gejaagdbeid.
(n a t k.) (Wisselstroom)frequentie. Frequencemittre m . : (Wisselstroom )frequentiemeter.. Frequent : Menigvuldig, herhaald. (geneesk.) Gejaagd. Frêquentatif by .nw. en m.: Herhaling aanduidend
(werkwoord). Frequentation v.: Omgang.
(Herhaald) bezoek. Menigvuldig naderen
(van de H . Tafel). Herhaald naslaan (boek ).
- scolaire : Het schoolgaan, -bezoek. De
mauvaises -s : Verkeerde omgang. Frequenter ov.w.: 1. (In grooten getale) bezoeken. Peu friquente: Weinig bezocht.
Rue frequentee: Druk bezochte s. 2. (Dikwijls ) bezoeken. - les sacrements : Dikwijls
biechten, - 't Sacrament des Altaars vieren . 3. Omgaan met. I onov .w . : Dikwijls
aan huis komen (bij).
Frequin m.: Stroop-, suikervat.
Frere ,.: 1. Broeder. - de pere et de
mere: Voile -. - de pere z. consanguin.
- de mere z. uterin.- de lait : Zoogbroeder.
2. (f ig . ) Broeder. Ordebroeder, monnik .
- mineur: Franciscaner, missiebroeder. precheur: Dominicaner. - visiteur: Bezoekbroeder. L'ecole des -s, les -s: De
broederschool. z . doctrine 2. 3. (Mede ) broeder . Faux -: Verrader, iem. die de
anderen in den steek laat ; onderkruiper. d'armes: Wapenbroeder. -s ennemis : Menschen, die dezelfde belangen hebben en
elk. bestrijden. 4. Voorwerp, dat met een
ander een stel vormt, pendant. Frere-lacOte m . : Strandj utter . Frerot m . : (f a m . )
Broertje.
Fresaie v .: Kerkuil.
Fresillon m.: (plantk.) Liguster.
Fresque v.: Fresco (schildering). Frescosch ilderkunst . (f ig . ) Grootsch , we idsch
schilderij. Fresquiste m.: Frescoschilder.
Fressure v.: Ingewanden, omloop.
Fret (spr. frett) m . : 1 . Vracht (loon ) . de sortie : Uityracht. - fluvial : Sleeploon.
- sur le vide : Wanvracht. Faux -: Halve
vracht. - de retour : Retourvracht. proportionnel: Prorata-vracht. 2. Scheepshuur. Donner a -: Vervrachten. Prendre
a -: Bevrachten. 3. Lading. Fretement
m . en freter ov .w , : 1 . (Het ) (ver- )huren
van een schip. - cap et queue: - zonder
eenig voorbehoud. 2. (Het) uitrusten.
Freteur m.: Scheepsverhuurder, reeder,
vervrachter.
Fretillage, -ement m.: Sparteling ;
onrustige beweging ; gekwispel (staart);
gekwikstaart (vogel). Fretiller onov .w. :
Spartelen; huppelen ; kwispelen; dribbelen. -ant : Huppelend, spartelend ; beweeglijk, springerig; woelig, onrustig. La langue lui /retitle: De tong jeukt hem. Fretillon m.: Woelwater.
Fretin m.: Katvisch. Dun hout. (f ig.)
Uitschot; mindere naapers, - zootje (menu
-) ; lager personeel.
Frettage m.: Het met ring of band beslaan . Armatuur-, beslagband. Frette v.:
Beslag, ring, band. Klembeugel. Fretter
ov.w-.: Met een ring of band beslaan.
Fretteur: Dat een beslag vormt.
Freudien: Freudiaansch, volgens Freud.
Freux m.: (dierk.) Roek.

885

Freze-Fri se-beurre

Freze v.: Vraatzucht (bij zekere insecten
na de gedaantewisseling).
Friabilite v . en -able : Gesch ikt (he id )
om gemakkelijk te worden fijngewreven,
brokkelig(heid). Sol -able: Indroge grond.
Friand bv.nw.: 1. Op lekkernij gesteld,
smulziek. - de: Verlekkerd verzot op.
Mets -, plat -: Lekker hapje. - de la lame:
:
Die graag duelleert. .4voir le goat
Weten wat lekker is. (fig., fam.) Un
minois Een snoezig gezichtje. 2. Uitlokkend, de (eet)lust opwekkend. Fijn
(kleur) . I m.: Lekkerbek. Amandelgebakje.
Pasteitje. Friandise v.: 1. Snoepachtigheid, zucht tot smullen. (f ig.) Verzotheid. 2. Lekkernij. Des -s : Snoepgoed,
lekkers.
Fribourg (spr. -bour) m.: Freiburg.
-en-Brisgau : F. im Breisgau.
Frie m.: ( y olk) Geld, „spie". Erie
frac tusschenw.: Krak! 11 n 'y a ni fric
ni frac: Daar helpt niets aan. Ne trouver
ni fric ni frac: Niets te eten vinden. / m.:
(v o 1 k) Inbraak (in onbewoond huis),
„kraak".
Frieandeau m.: Gelardeerd vleesch, -e
visch . Fricassee v . : V leeschragout . (f a m. )
Opruiming. Menging. Fricasser ov.w.: 1.
In saus laten stoven. 2. Koken. 3. (spot)
Klaarmaken. On ren fricasse: Dat is geen
spek voor je bek. 4. (fig.) Opfuiven, verbrassen . f onov .w . : Kokerellen . Fricasseur m.: Prulkok, -restaurateur. Opfuiver,
slemper.
Frieatif : Met wrijving gepaard. Consonne -ive of Fricative v.: (taalk.)Schurer.
Friehe v.: Woeste grond. Li tre laisser
en -: Woest, onbebouwd liggen, - laten -;
(f ig. ) ongebruikt zijn, - laten.
Friehti m . (v o I k ) = Fricot m . : (v o 1 k )
Gestoofd vleesch, ragout. 't Eten. Il y aura
du -: Er valt wat te bikken. Fricoter
onov .w : 1. Kokerellen 2. Smullen . 3.
(fig.) Ongeoorloofde winsten maken, snaaien. (mil.) Zich aan den dienst weten te
onttrekken , lijntrekken . / ov .w . : Opstoven .
Er doorlappen, door zijn keelgat jagen.
se Gebeuren. Fricoteur m.: Smuller.
Prulkok, spijsbederver. Pretmaker. Iem. die
ongeoorloofde winsten maakt. Soldaat die
zijn plicht verzuimt, lijntrekker. (yolk)
Luiwammes.
Friction v.: 1. Wrijving. Af-, inwrijving.
sur la tete: Hoofdwassching (haarwater) . 2. Wrijving, oneenigheid. Frietionner ov .w . : (In )wrijven . la tete : 't
Hoofd wasschen.
Frigeration v.: Voortbrenging van kou.
Frigidaire m . : Koelkast . Frigide by .nw .
en m.: Koud, hartstochtloos (mensch).
Frigidite v.: Gevoel van koude. Onvermogen . Frigo m.: Koelvleesch, vleesch uit
koelinrichting. / v.: Koelkast. Frigorie v.:
Eenheid van koude, negatieve calorie (hoeveelheid warmte die moet worden onttrokken om 1 K.G. zuiver water 1 graad C. te
doen dalen). Frigorifere bv.nw. en m.:
(Toestel) dat koude ontwikkelt. Frigorifler ov.w.: Doen bevriezen. Viande -flee:
Bevroren vleesch. Frigorifique : Koudmakend, (in samenst.) koel-. Chambre
Koelkamer. Procede
Bevriezingssysteem. / m.: Koelkamer. -wagon. Fri-

886

gorigene bv.nw. en m.: (Toestel) dat
koude doet ontstaan. Frigotherapie v.:
Geneeswijze door koude. Frileux bv.nw.
en m.: Kouwelijk (mensch). ( y olk) Roodborstje. Lafbek. Frileuse v.: Wollen vrouwekap . o 1 k ) Roodborstje •
Frimaire m.: (Vorstmaand), derde
maand v. d. Republ. kalender (21 Nov.
-20 Dec . ). Frimas m. : Rijp, rijm. Avaleur
de -: Iem., die met open mond droomt.
- de la mer: Stofregen ontstaan door 't
slaan der golven. Poudre a -: Licht gepoederd. Les -: Kou, (nacht)vorst. La
saison des -: 't Koude jaargetijde.
Frime v . : (f a m ) Schijn . Pour la -:
Voor de mop. Frimer onov.w.: Er uitzien, een flguur slaan. / ov.w.: Aankijken.
Doen alsof.
Frimousse v . : (v o 1 k ) Bakkesje , snuitje .
Fringale v.: Geeuwhonger.
Fringant: Trappelend (paard). (f ig.)
Vroolijk, dartel. Vurig, tintelend van leven . ( y olk) Zwierig .
Fringille (spr. -il) m.: Vink. - celibataire: Sijsje. Fringillide (spr. -il-ide) m.:
Vink.
Fringue v.: Kleeren, spullen. Fringuer
onov.w.: Dansen en springen. Trappelen.
I ov .w . : Schudden .
Frion m.: Tong aan ploeg.
Frioul (le): Friaul (in Italie).
Fripe v . : Eten. Friper ov .w . : 1. Opmaken. Opslokken. Wegkapen. 2. Kreukelen, verfrornmelen. Visage /ripe : Vermoeid g. I se - : Kreukelen. Friperie
v. : 1. Oude kleeren en meubelen. (grap)
Se jeter sur la - de : Afrossen. 2. Uitdragerij (magasin de -); -markt. 3.(f ig.)
Oude rommel. La - mythologique est
bien usee: De mythologische rommelzoo
is wel wat erg verouderd. 4. Rietschuur.
Fripe-sauce (m y . onv.) m . : 1. o 1 k )
Vraat, vreetzak. 2. Prulkok. Fripier m.:
1. Uitdrager. - d' ecrits: Letterdief. 2.
(nat. hist.) Voddenhoorn.
Fripon m.: 1. Gauwdief. 2. Guit, deugniet. 3. Ondeugd, schalk. / bv.nw.:
Schalksch. Friponne v.: Stoute meid.
Friponneau m. : Schurkje. Ondeugd, pretmaker. Friponner ov .w. : 1. Ontfutselen,
wegkapen. 2. Bestelen. Bedotten. / onov.
w.: Schelmerijen uithalen. / se -: Elk.
bestelen.Friponnerie v.: Schelmerij, schurkenstreek . Fripouillard: (gr a p ) Schoo ie rig. I m.: Schooiertje, boefje. Fripouille
v.: (zeer plat) Schooler, gemeene smeerlap . Fripouillerie v.: Smerige streek.
Friquet m.: Ringmusch.
Frire ov.w.: Bakken, braden. Avoir qch
-: Jets te bikken hebben. Il n'y a rien
-: Er is niets aan to verdienen. Cet
homme est frit: Hij is voor de haaien, - bakker-an. / onov.w.: Bakken, braden. I se
Gebakken worden.
Frisage m.: 't Noppen (stof). 't Krullen (veer).
Frise v.: 1. Fries (platte lijst). 2.
(tooneel) Fries (zolderdoek). 3. Baai,
duffel. (z e e v . ) Poortzuiger. 4. Friesland.
5. Friesch Hollandsch linnen (toile de
-). 6. z. eheval 4.
Frise-beurre (mu. onv .) m.: Boterspaan.
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Frisee-Froissure

Frisee, (s o m s ) -el6e v . : Krulziekte .
Friselis m. : Geritsel. Frisement m . :
Krul. Friser ov .w . : 1. Krullen. Opdraaien
(snorrepunt). Tete frisee: Krullekop. Serin
frise: Kanarie met gekrulde veeren. - au
fer: Friseeren. - qn : Iem. krullen zetten,
- friseeren. - une serviette : E. s. kunstig
opvouwen. z. ehou 1. - une etoffe: E. s.
noppen. 2. (f ig.) Rakelings strijken langs.
Even aanraken. Grenzen aan. Veel hebben
van. Lumiere -ante, jour-ant: Schamplicht.
- la corde, - la potence : Veel gevaar loopen
gehangen te worden. - la cinquantaine:
Naar de vijftig loopen. - l'impertinence:
Op 't kantje of zijn van brutaliteit. / onov .w. : Krullen. Kleine kristallen vormen.
(drukk.) Dubbel drukken (pers). I se -:
Zich krullen zetten. Opdraaien (snor).
Frisette v . : Krulletje. Friseur m., -euse
V. : Kruller, -ster (- de plumes). Frisoir m. : Krulijzer. Nopijzer. . Friseermachine. Frison m.: 1. Krul, lok. (Buitenste) zijdeafval. 2. Pul, drinkkan.
m. en by .nw . : Fries. Friesch. Frisotter
ov .w . : In fijne krulletjes zetten. / onov.
w. en se -: Fijn krullen.
Frisquette v.: Frisket, drukkersraam.
Frisse v. : Rijbed.
Frisselis m. : Zacht geruisch. Frisson
m. = Frissonnement m.: Billing, huivering . Donner le -on: Doen rillen. Frissonner onov.w. : Rillen, huiveren, sidderen. Zacht koken. Ruischen (loover).
Frisure v. : Krulling. Gekrulde haren.
Frit z . frire en fruit 6 . Frite v . : (v olk )
Gebakken aardappelreepje. Friteau m. :
Pastei. Friterie v.: Het vullen der sardijnenblikken.Sardijnenconservenfabriek . Fri-,
teur m.: 1. (y olk) Verkooper van toebereide eetwaren (vooral van gebakken aardappelreepjes ). 2. Sardijnenblikkenvuller.
Friteuse V. : Pan voor gebakken aardappelreepjes. Friteux m.: (vo lk ) z. friteur 1.
Fritillaire v. : (plantk.) Keizerskroon
(- imperiale). - damier, - pintade:
Kievitsbloem.
Friton m.: Kaantje, zwoordje.
Frittage m.: 't Fritten, - uitgloeien.
Fritte v. : Uitgegloeide glasspecie, frit.
(Metaal )s lak . Fritter ov .w . : Uitgloeien ,
fritten (glasstof ). Fritteux: Slakkenachtig.
Frittier m. : Fritter.
Friture v. : 1. Het bakken (in de pan).
2. Gebakken spijzen. Marchand de - z.
friteur 1. 3. Gebakken visch. Bakvischzootje. 4. Bot.er -, vet om te braden. Sardijnenbereiding, -blikkenvulling. 5. Lijngeru isch . Friturer ov .w . : Bakken . (fig . )
Opmaken. Friturerie v.: Gebakkenvischwinkel. Sardijnenbereiding. Friturier z.
friteur 1.
Fritz m. : (v o 1 k) Un-: Een Duitscher..
Frivole : 1. Onbeduidend, beuzelachtig, ijdel, nietig. 2. Kleingeestig, beuzelachtig. / m. : Het beuzelachtige. Frivolement : Beuzelachtig, oppervlakkig. FrivoUser ov .w . : Beuzelachtig maken. Frivolite V. : IJdel-, beuzelachtig-, nietigheid.
Frivolite (dameshandwerk ). Lekkernij, bonbon.
Froe (spr. frok) m. : 1. Monnikskap. 2.
Monnikspij, -kleed. Jeter le - (aux orties),
quitter le -: Het kloosterleven vaarwel-
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zeggen, den kap op den tuin hangen ; (f ig.)
een ander beroep kiezen. Prendre le -:
Monnik worden. 3. Saai (stof ). Frocaille
V. : (f a m . ) Monnikengebroed . Froeard
v
m.: (ong. bet.) Monnik, paap.
Frcebelien: Van Froebel.
I. Froid by .nw, : 1. Koud. z . bain 4
en ehaud (bv.nw. 1). Chambre -e : Koelkamer. Semences -es : Verfrisschende zaden. Abcês -: Gezwel, dat geen acute
ontsteking ten gevolge heeft. Humeurs -es:
Sint-Marcolf-zweren (klieren). Station -e:
Hoogtekuuroord. 2. (f i g.) Koel, kalm,
zonder vuur of geestdrift, koud; zonder
temperament. Flauw (grap). Bedaard
(mensch). Ingehouden (woede). 3. Onverschillig, koel. Etre - pour qn, - avec qn:
Iem. koel bejegenen. Cela me laisse -:
Dat raakt mien koude kleeren niet. La -e
raison : 't Nuchtere verstand. 1 a -: 1.
Koud, zonder vuur. Forger -, teindre a -:
Koud hameren; verven zonder vuur te
gebruiken. Depart ii -: Starten met een
kouden motor. 2. (f ig. ) Zonder hartstocht,
koel. Faire de l'enthousiasme a -: Geestdrift voorwenden.
II. Froid bw.: Koud. Battre -, faire
- a qn z . battre (onov .w . 1 ) .
HI. Froid m.: 1. Koude, vorst. Un noir: Een grimmige kou (bij somber weer).
- de loup, - de canard: Vinnige kou. 2.
Koude. Prendre -, (fam.) attraper -:
Attraper un mauvais -: Gemeen -,-vaten.
gevaarlijk kou vatten. Avoir -: Koud zijn.
Coup de -: Plotselinge verkoudheid.
Donner -: Doen huiveren. Il n'a pas aux yeux : Hij is voor geen klein geruchtje
vervaard . z . ehaud m . (f a m . ) Cela me fait
-: Dat maakt me koud. 3. (fig.) Koelheid,
gebrek aan vuur of geestdrift. 4. (fig. )
Onverschillig-, koelheid. Verkoeling. Il y
a du - entre eux: Er is verkoeling tusschen
hen. Li tre en - avec : Op gespannen voet
staan met. Cela a fete du -, - un -: Dat
heeft een onaangename stemming, - stilte
doen ontstaan. 5. Koeltechniek. Froidement : (f ig.) Koeltj es . Nuchter, ka lmpj es ,
droogjes. In koelen bloede. - poli : Koel
beleefd. Froideur v.: 1. Koude. 2. Koelbloedigheid (- de temperament). 3. (f ig.)
Koelheid, gebrek aan geestdrift; nuchterheid (stijl). - d'esprit: Nuchterheid. 4.
(f i g.) Koel-, onverschilligheid. Verkoeling . Des -s: Bewijzen van koelheid. Froidir onov .w . : (f a m . ) Koud worden . Froidure v. : Koude. Winterkou. Froidureux:
(oud) Kouwelijk. Met kou gepaard.
Froissable : Kreukelig. (fig. ) Gauw
gekrenkt. Froissement m.: 1. Kneuzing
(lid), bezeering. Samendrukking (slagader ). Verkreukeling (stof). Gekraak (ijzer );
geruisch (zijde) ; geritsel (papier ). 2. (f ig.)
Wrijving, strijd. Krenking. Des -s : Gevoeligheden. Froisser ov.w. : 1. Kneuzen, bezeeren. Samendrukken :slagader).
Verkreukelen, verfrommelen. - le fer:
Den degen wegduwen. - les branches:
De takken uiteenduwen. 2. (f ig.) Kwetsen (gevoelen). Verstoren (illusie). Schaden (belangen). I se -: Zich kneuzen.
Het te kwaad krijgen met elk. - de: Zich
gekrenkt gevoelen door. Froissure v.:
Kneuzing. Kreuk.

889

FrOlement-Frottis

Frillement m. : Lichte aanraking, schaving. (g e n e e s k.) Geruisch. FrOler
ov .w. : Licht aanraken, schampen. Kopjes
geven (kat) . / se -: Schuren. FrOleur:
Strijkend. (f i g.) De zinnen licht prikkelend. Streelend. Frillis m.: 't Schampen.
Fromage m.:1 . Kaas. - a la pie, - trais:
Weeke -. - sec, - terme: Harde -. - cuit:
Door koking bereide k. - glace : Roomijspudding. - de Me, - de cochon : Hoofdkaas. - d'Italie: Pres(s)kop. - de Paris : Fransche pres (s )kop . z . entre 1. (f ig . )
Faire des -s : De japon als een klok laten
uitstaan. Herbe a -: Malva. 2. Steunblok,
rond stelblok. 3. Dikke letters (z. vedette).
Fromageon m . : Witte schapenkaas . (v olk )
Kaasjeskruid, malva. Fromager m.: 1.
Kaashandelaar. -maker. -vorm. 2. (p lantk . ) Kapokboom . / b y .nw . : Kaas- . Industrie -ere: Kaasbereiding. Fromagére v.:
Kaasstolp. Tafeltje waarop men kaas bereidt. Fromagerie v.: Kaasfabriek, -makerij ; -bereiding; -handel; -hut. Fromageux : Kaasachtig.
Froment m . : Tarwe , weft. (b ij b el) Le
- des elus: 't Voedsel der ziel. - d'Inde,
- de Turquie: Turksche tarwe, mais. barbu: Grootarige gerst. Faux -: Fransch
raaigraas . Fromentae6 by .nw . en m . :
Tarweachtige (plant). Fromental m.:
Fransch raaigras , langgras . I by .nw . : Tarwe-. Fromente : Ros. Fromentee v.: Lammertjespap . St .-Janskever . Fromentier by.
nw.: (in samenst.) Tarwe-.
Fronee v.: Plooi, vouw. Rimpel. Froncement m.: Fronsing, rimpeling. Froneer
ov.w.: Fronsen, rimpelen. Plooien (stof).
Froneiller ov.w.: Fijn plooien. Froneis
m.: Rij plooitjes, - opnaaiseltjes.
Frondaison v.: Uitkomen der bladeren.
Loof. Fronde v.: 1. (plantk.) Loof der
naaktkiemenden. Voorjaarsgroen. Loof. 2.
Slinger. (heelk.) Slingerverband. - hydraulique : Centrifugaalpomp . 3. (gesch.)
Partij die in opstand kwam tegen Mazarin
en de Regentes. (f ig.) Onlusten. Aanhangers. 4. Kattepul (speelgoed). Fronder
ov.w.: Met een Slinger treffen. (fig.) Laken; hekelen, afgeven op. / onov.w.: Met
steenen werpen. Tot de partij der Fronde
behooren . (f ig. ) Ontevreden zijn, steeds
morren. Frondeur m.: 1. Slingerwerper.
2. m. en -euse v.: Aanhanger, -ster der
Fronde. (fig.) Bediller der regeering. Bediller, vitter. Oppositievoerder tegen de
chefs. I b y .nw.: Bedil-, kibbelziek. Oproerig. Spottend, spotziek. Die de eenmaal
aangenomen ideeen omwerpt (stelling).
Esprit -: Hekelzucht. Etre — envers:
Bestrijden.
Front m.: 1. Voorhoofd. Hoofd. Se
trotter le -: Over zijn v. strijken. (yolk)
Avoir le - dans le cou : Een kalen knikker
hebben. Baisser -, courber le -: 't Hoofd
buigen. Le - leve: Met opgeheven hoofde. z.
airain 4 . Avoir du -: Brutaal zijn . (f a m . )
N'avoir pas de -: Geen schaamte kennen.
Avoir le - de : De onbeschaamdheid h.
2. Top. 3. Voorzijde, front. - de bataille,
- d'attaque: Voorste gelid, front. z. bandiêre. - unique: Eenheidsfront. Faire (contre): Front maken (tegen). Changement de -: Frontverwisseling ; (fig. )
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olotselinge verandering (opinie, partij).
Faire - a: 't Hoofd bieden aan. De -:
Van voren; naast elkander ; te gelijker tijd;
in 't gezicht. Aborder une question de -:
Een vraagstuk funk aanpakken. - a -,
- contre -: Becht tegenover elk. Mener
de - les plaisirs et l' etude: Gelijktijdig
zich vermaken en studeeren.
Frontail m.: Kopriem. Hoofdband (versierd ; paard ) . Frontal by .nw . : Van 't voorhoofd, voorhoofds-. Van 't front. Bataille
-e : Veldslag op een breed front. / m.:
Voorhoofdsbeen. (geneesk.) Verband om 't
hoofd. Hoofdpranger (strafmiddel). Frontaller m. : Eigenaar -, bewoner aan de grens
(die daardoor zekere voorrechten in een
ander land geniet). / by .nw.: Van die
grensbewoners. Fronteau m.: 1. z. frontal
m. 2. Hoofdband der Joden. 3. z. frontal'.
4. Schild, hakkebord (op schip). Frontiste
v.: Grens. (sport) Eindstreep. / by.nw.:
Aan de grens liggend, grens-. Frontispiee
m.: (bouwk.) Hoofdgevel. Titelblad (met
versiering ) . Titelplaat . Frontiste by .nw .
en m.: (Lid) van de frontpartij. Fronto-:
(in samenst.) Voorhoofd-. Fronton m.:
(bouwk.) Gevelversiering . (z e ev . ) Hakkebord . Muur waartegen de bal van het
Baskisch pelotespel wordt geslagen. Kop
(boven spiegel of kast).
Froquer ov .w . : (f a m . ) Monnik -, non
doen worden.
Frottade z. frottee. Frottage m.: Het
wrijven, - boenen. Frottant: Wrijvend.
Frottee v.: (f a m.) Pak ransel. Met knoflook ingewreven brood. Frottement m.:
Wrijving . Het wrijven. (f ig . ) Aanraking ;
wrijving, moeilijkheid . Omgang. (m u z . ) 't
Tegen elk. inklinken van twee nabije toonaarden. Machine ajustee a -: Machine door
wrijving juist te stellen. -s a bille: Kogelassen . (n a t k . ) - au depart: Wrijving bij
den aanvang. - de pivotement : Tapwrijving.
- de glissement: Slepende wrijving. - de
roulement: Rollende wrijving.
Frotter ov .w . : 1. Wrijven , schuren ,
boenen. Afstrijken (lucifer). Un eine frotte
l'autre: De eene ezel prijst den ander. 2.
Inwrijven, bestrijken met. - un appartement: Den bodem van een vertrek met was
boenen. Ce domestique sait -: D. b. kan
den vloer met was boenen. 3. (kunst)
Met een dun laagje verf bedekken, aanzetten. 4. - qn, - le dos -, les epaules a qn:
Iem . afrossen . z . oreille 4 . (f a m . ) -- son
nez qq part : Ergens komen, waar men niet
welkom is. 5. (f ig.) Il est frotte de . . .:
Hij heeft eenige kennis van . . . I onov.w.:
Wrijven tegen; licht aanraken. Wringen
(deur b.v.). / se -: 1. Zich wrijven. 2.
se - a: Omgang hebben met, zich afgeven
met. Den strijd aanbinden met. Ne vous y
frottez pas : Brand daar je vingers niet aan.
Qtz'on vienne s'y -1 Kom maar eens op!
Qui s'y trotte s'y pique: Wie hem aanraakt,
brandt zijn vingers, hij is geen katje om
zonder handschoenen aan te pakken. Frotteur m.: Werkman, die de houten vloeren
met was boent. Stroomafnemer, sleepcontact, wrijfkussen (om electr. op te wekken).
Frottins m.my .: Rubberafyal, gebruikt
caoutchouc. Frottis m.: Doorschijnende
(verf-, houtskool)laag. Schilderij -, teeke-
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p ing waar de kleur dun is opgedragen.
Door kloppen met een borstel verkregen
afdruk. Door slijping afgenomen laagje
(voor microscoop). Oppervlakkige kennis.
Frottoir m.: Wrijf-, schuurlap. Doekje
om 't scheermes of te vegen; bakje van
rubber daarvoor. Wrijfborstel (voor vloer).
Wrijfkussentje (voor hoed). Wrijfkussen
(electriseermachine). Polijsttand. Schuurpapier. Strijkvlak (lucifersdoos). Frotton
m.: (drukk.) Borstel om afdrukken te
slaan.
Frouer onov.w.: Den nachtuil of de
gaai nabootsen.
Frou-frou m.: 1. (soort) Kolibrie. 2.
Licht geruisch. Faire
Drukte maken of
Froufrouter onov.w.: Licht ruischen.
Froussard : Bang. / m.: Bangerd.
Frousse v. : (p la t) Angst. Donner la a: - aanjagen. Avoir la -: In de rats zitten.
Fructieulteur m.: Vruchtenteler. Fructiculture v.: Fruitteelt. Fruetidor m.:
(Vruchtmaand), twaalfde maand v. d.
Republ. kalender (18 Aug.-16 Sept.).
Fruetifere : Vruchtdragend. Fruetifiant:
Vruchtgevend, -dragend. Fructification
V. : Vruchtvorming. -stand. Fructifier onov .w . : 1. Vrucht dragen . (b ij b e 1) Faire
- la vigne du Seigneur: 't Geloof verbreiden.
2. (f ig. ) Winst opleveren, rente geven.
Faire - de l'argent. Fructueusement en
-eux: Vruchtdragend. Vruchtbaar, voordeelig. Frugal: 1. Sober, matig in spijs en
drank. 2. Eenvoudig, sober (maal, leven).
-ement bw. Frugalite v.: Soberheid.
Frugifere: Vruchtgevend. Frugivore by.
nw. en m.: Van vruchten levend (dier).
Fruit m.: 1. Vrucht. - a noyau : Steen-.
- a pepins: Kern-. Les quatre -s: Vijgen,
dadels, rozijnen, boschbessen. (fig.) Du
- nouveau: Nieuwe vrucht, iets nieuws. z.
defendre (ov.w. 3). -s du midi: Zuidvruchten. charntz: Vleeschyrucht.
-sec:
Gedroogde vrucht; uitgedroogde (en
waardelooze ) vr ; (f ig. ) m islukt leerling, mensch (die zijn examen niet heeft kunnen
doen), achterblijver, „aflegger". -s de
la terre : Voortbrengselen d. a. En -s:
In de vrucht. 2. Dessert. -s monies: In
versierde schalen opgedragen vruchten.
-s rafraichis: Vruchtensalade. 3. (Lichaams )vrucht der moeder.. (f ig . ) Voortbrengsel . 4. (f ig . ) Vrucht (en ), winst . Nut,
voordeel. Gevolg. Avec -: Met goed gevolg,
met vrucht. Sans -: Vruchteloos; noodeloos. 5. Opbrengst, inkomsten, -s civils:
Huur, rente. -s naturels: Natuurlijke opbrengst (hooi, hout, dieren). -s industriels: Door kweeking verkregen opbrengst
(wijn, koren). 6. Afschuining (muur).
Fruitaire : Fruit -. Dejeuner Fruitlunch.
Fruitarien bv.nw. en m.: (Iem.) die zich
alleen met vruchten voedt. Fruitarisme
m.: Uitsluitende voeding met vruchten.
Fruite: Naar de vrucht smakend.(wapenk.)
Met vruchten van een andere kleur. Fruiterie
v.: Fruitkamer, -kelder; -winkel; -handel.
(s o m s ) Kaasmakerij . Fruiteur m . : Kweeker van fijn fruit. Fruitier by .nw.:Vruchtdragend, (in samenst.) ooft-, vrucht-. /
m.: Fruittuin. Fruitkamer, -kelder. Vruchtenrek . -handelaar.. (s o ms ) Kaasmaker.
Fruitiere v.: Fruithandelaarster. Zuivel-
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vereeniging. Fruition v. : (o u d) Genot.
Frumentaire: Loi
Korenwet.
Frusquer ov .w . : Kleeden . Frusques
v.mv.: (y olk) Kleeren of meubels, „bullen " . Frusquin of saint-- m . : (fa m . )
Al zijn hebben en houden, boeltje. Frusquiner ov.w.: Kleeden, „in zijn bullen
zetten".
Fruste : 1. Afgesleten (munt). 2. Verweerd, ruw (steen, gelaat); oneffen (papier).
3. Ruw; ongepolijst (stij1); onontwikkelde
(geest). Homme Onbehouwen mensch
(- d'allures). 4. (geneesk.) Bijna onmerkbaar, opkomend, versch ; pas ziek.
Frustrateur m.: Beroover, iern., die
te kort doet. Frustration v.: Berooving.
Frustratoire : Op verijdeling uitstel berekend. Frais -5: Noodelooze kosten, die
een ambtenaar veroorzaakt om maar wat
te verdienen. Frustrer ov .w . : 1 . Berooven.
Te kort doen (door niet te betalen) ; benadeelen (in zijn rechten). 2. Verijdelen, teleurstellen ; ontrieven.
Fruteseent : Struikachtig.
Frutille v.: Chili-aardbei. Frutill (i )er
m.: Chili-aardbeiplant.
Fuchsia m.: Fuchsia. Fuehsine v.:
Roode aniline-kleurstof.•
Fueacees v .my . : Zeewierachtigen . Fuiciforme: Wiervormig. Fueus m.: Zeewier.
Fuegien by .nw . en m.: Vuurlandsch. -er.
Fugaee: Vluchtig, vergankelijk. Slecht
(geheugen). Vroeg afvallend (plantendeel).
Fugacite v.: Vluchtig-, vergankelijkheid.
Fugitif by .nw.: 1. Voortvluchtig, vluchtend. 2. Snel voorbijgaand, vluchtig. Vergankelijk, kortstondig; onecht tkleur).
Poesie -ive : Kort en eenvoudig gedicht.
m.: Vluchteling. Fugitivement bw. :Vluchtig. Fugitivite v.: Voorbijgaand karakter.
Fugue v . : 1. (m uz . ) Fuga . Double
Dubbel-. 2. Plotselinge verdwijning. - uitstapje. Faire une - a Paris: Naar P. een
slippertje maken. 3. kgeneesk.) Zwerflust; -tocht. Fugue: In fugavorm. Fuie
v.: Duivenslag.
Fuir onov.w.: 1. Vluchten, vlieden.
Snel weggaan, - voorbijgaan. L'hiver a Itzi:
De w. is voorbij. Front qui luit: Wijkend v.
Faire
Op de vlucht jagen. Un outil qui
Een wcrktuig, dat uitglipt. Le terrain luit sous ses pas : 't T. zakt weg. 2.
Lekken (vat). Doorlekken, uitstroomen
(vocht, gas). 3. Wijken (voorhoofd ; achtergrond v. schilderij ) . 4. (f ig. ) U itvluchten zoeken. I ov.w.: Ontvluchten, vermijden, ontwijken, -loopen, -gaan. Afkeerig zijn van. Ontsnappen. Onbegrijpelijk
zijn. Cela me fait: Daar kan ik niet bij.
se -: Elk. vermijden, - ontloopen. Zijn
wroeging verveling trachten te ontgaan.
Afkeer van zich zelven hebben. Vermeden
worden. Uiteenloopen.
Fuite v.: 1. V lucht, het ontvluchten,
ontwijken. Mettre en -: Op de vlucht
drijven ; (f ig . ) wegjagen. La - des capitaux: De kapitaalvlucht. La - d'un livre:
't Verdwijnen van een (geleend) boek. La
- de la vie : Het voorbijsnellen des levens.
2. Uitvlucht. 3. Het wijken (der beelden).
Points de -: Afwijkingspunten. 4. Lek.
-- de gaz. 5. Afvoer. Canal de -. 6.
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(nieuw) Verbreiding van geheime stukken in vreemde handen, verraderlijke uitlating. 7. Wijking (in 't voorbijgaan).
Fulere m.: Hechthaar.
Fulgore m.: Lantaarndrager (- porklanterne) . Fulgural : Van den bliksem.
Fulg-uranee v . : Het lichten . (f ig . ) Schittering. Fulgurant : Bliksemend. Schitterend. (g en e e s k.) Schietend. Fulgurateur m.: Bliksemgod. Waarzegger uit
den bliksem. Fulguration v.: Weerlicht.
't Treffen (door bliksem). 't Blikken (van
zilver). (geneesk.) Behandeling met stroomen van hooge frequentie. (fig.) Plotselinge flitsing in den geest. Fulgurer ov.w.:
Treffen. Met stroomen van hooge frequentie
behandelen . (f ig. ) Vernietigen . / onov.w. :
Flikkeren. Fulgurite v.: Dondersteen.
Fuligineux : Roetkleurig. Walmend.
(fig. ) Kletserig, verward . Fuliginositê
V . : Dunne roetlaag. Roetkleurig beslag
(bij ziekte). Fuligulicles m.mv.: Duikeenden.
Fulmar m.: IJsmeeuw (petrel -).
Fulmieoton m.: Schietkatoen. Fulminaire, -al: Van den bliksem. Fulminant :
1. Bliksem slingerend . (f ig . ) Bulderend ,
die gauw opspeett. Dreigend, vinnig. 2.
Ontploffend, knallend. Pois -s: Knalerwten. Or -: Knalgoud. Fulminate m.:
Knalzuur-zout. - d 'or: Knalgoud. - de
mercure : Knalkwik. - de coton : Schietketoen.Fulminateur m.: Slagpijpje.Fulmination v.: (k erk) Slingering (ban). (natk.)
Knallen. Fulminatoire: Dat de ban slingert. Fulmine: Met zigzaglijnen a Fulminer ov .w . : (k er k ) Slingeren (ban, veroordeeling). I onov.w.: Knallen. Den bliksem
slingeren. (fig. ) Hevig uitvaren, razen,
tieren. Fulminique: Acide -: Knalzuur.
Fulminifere: Mine -: Floddermijn.
Fulvi . . .: in samenst.) Geelrood.
Fumage m.: 1. Het rooken. 2. Het bemesten. Fumagine v., -go m.: Zwarte
aanslag, roestziekte. Fumaison v.: Het
rooken (vleeSch). ----s: Gerookte eetwaren.
Fumant m.: 1. Bookend. 2. Dampend.
- de colere: Van toorn schuimbekkend.
3. Verward , nevelig . (soms)
ms ) Opgewond en .
Fumante v . : (p la t ) Zweetsok . Fuma riackes v .mv . : Duivenkervelachtigen . Fumariose v.: Wortelrotting. Fume m.:
(drukk.) Rcetafdruk. Fume-eigare (mu.
----s) m.: Sigarenpijp. Fume-cigarette
(mu. ---s) m.: Sigarettenpijp.
Fumee v.: 1. Rook. Damp. Noir de -:
Zwartsel . Sans -: Rookvrij . 11 n 'y a pas
de - sans feu : Men noemt geen koe bout
of er is een vlekje aan. 11 n'y a pas de feu
'sans -: Geen rook zonder vuur. (fig.)
S'en alley en -: In rook vervliegen. 2.
Damp, geur ; etenslucht. (f ig. ) Manger son
pain a la - du rot: Mogen toekijken. 3.
Uitademing, -waseming, damp. 4. -s:
Dampen (dronkenschap , wijn) ; roes. (fig. )
Verblinding, opwelling, roes. Bedwelming (slaap). 5. -s: Drek (v. wild). 6.
Vlek (op diamant).
Fumer onov.w.: 1. Rooken, rook verspreiden ; walmen (lamp). Il fume ici:
Het rookt hier. 2. Dampen (spijs, bloed,
van zweet). 3. (f ig.) Zieden, woedend zijn.
(grap) - sans tabac : Ziedend zijn. I ov.
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w.: 1. Rooken, in den rook hangen. - le
renard: Door rook d. v. uit 't hot verdrijyen. Verre fume: Rookglas. Cristal -e:
Rookkrista I . Chene fume: Donkerbruin eikenhout . 2. Rooken (pijp, sigaar). 3. (Be)mesten. (gra p) - ses terres : Een huwelijk met rijke burgerlui sluiten (adellijke). f
se -: Gerookt worden. Trekken (sigaar).
Fumerie v.: 1. - d'opium: Opiumkit.
2. 't Rooken. Fumerol (1)e v.: Vulkaandamp , fumarola . (s o ms ) Rookwolk . Fumeron m.: Rookende kool. Nachtpitje.
Kereltje dat al rookt. ( y olk) Dun been,
zwavelstok. Hoopje mest. Fumet m.:
Geur (wijn, spijs). Vleeschsap met truffels
en champignons. Uitwaseming (dier). Fumeterre v . : Du ivenkervel . (soms) He lmbloem. Fumeur m.: Rooker. Compartiment pour -s: Rookcoupe. - d'opium:
Opiumschuiver. Fumeuse v.: Rookstoel.
Fumeux : 1. Rookerig; walmend (lamp,
licht). 2. Die naar 't hoofd stijgt, koppig
(wijn)) . (f ig . ) Bedwelmd , trotsch . 3. z.
fumant 3.
Fumier m.: 1. Mest, -hoop. Trou -, fosse
a -: -kuil. - de ferme: Stalmest. Etre
hardi comme un coq sur son -: Onverschrokken zijn, omdat men op zijn eigen erf is.
Li tre comme Job sur son -: Zoo arm als
Job zijn. Mourir sur le -: In de diepste
ellende sterven. L' veil du fermier vaut -:
't Oog van den meester maakt 't paard vet.
2. (fig.) Slijk, aardsche stof. 3. (plat)
Ellendeling, „stuk mist". Fumiere v.:
Mesthoop. -kuil.
Fumifuge : Rookverdrijvend. Fumigateur m.: Toestel om tabaksrook te verdrijven. - om te berooken (b.v. om insecten
te verdrijven). Berooker. Fumigation v.:
Berooking, -damping (uit gezondheids- of
schoonheidsoogpunt). - de cigarettes de
chancre : Het rooken van hennepsigaretten
(om pijn te stillen). Fumigatoire : Voor
bedamping dienend. Fumigêne: Rookverwekkend. Bombe -: Rookbom. Fumiger ov .w . : Berooken . Fumignon m . :
Rookkringetje. Fumiste m.: Rookverdrijver, schoorsteenveger; specialiteit voor
kachels . (f ig. ) Grappenmaker, , bedrieger.
Fumister onov.w.: De lui beetnemen.
Fumisterie v.: Schoorsteenvegersvak, werk. Schoorsteenwerk, 't bouwen van
schoorsteenen . (fig. ) Grappenmakerij, bedriegerij . Fumivore : Rookverterend, verbrandend. / m.: Walmvanger. Rookyang; inrichting voor rookvrije verbranding. Furnivorite v.: Rookverbranding.
Fumoir m.: Rooksalon. -vertrek. Hookerij . Fumosite v.: Rookerigheid. Fumure
v.: Bemesting. Mest. Roetplek op koehuid.
Funambule m.: Koorddanser. Funambulesque: 1. Van de koorddansers. Danse
-: Koorddanserij. 2. (letterk.) Vol virtuositeit en geest. Fune v.: (zeev.) Touw.
Sleepkabel (treil).
Funibre: 1. Van de begrafenis, doods-,
rouw-, lijk-. Cortege -: Begrafenisstoet.
Honneurs -s: Laatste eer. Oraison -, eloge
-: Lijkrede. L'administration des pompes
-s : De begrafenisvereeniging. Employe
des pompes -s: Lijkbidder, „kraai":
Couche -: Doodsbed. Vetements -s.
Rouwkleeren. 2. Doodsch, somber, treurig.
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Griezelig. Des idees -s : Sombere gedachten
over den dood. Oiseau -: Onheilspellende
nachtvogel, ongeluksvogel.
Funer ov .w . : (z e e v . ) Optu igen .
Funêrailles v.mv . : Lijkstaatsie, begrafenis . Funeraire: Begrafenis- , lijk-, graf- .
Urne -: Lijkurn . Funeste: 1. Doodelijk,
van den dood. 2. Rampzalig, noodlottig,
droevig. -ment bw.
Fungus m . z . fongus.
Funieulaire : Met touwen -, kabels werkend . Un (chemin de fer) -: 'n Kabelspoorweg . Courbe -: Kettinglijn . Funicule m . : (plantk.) Zaadsnoer. Funin m.:
Want . Blank touwwerk (franc -) .
Fur m . : Au - et a mesure : Naarmate ;
telkens als .
Furet m . : Fret . (f ig. ) Speurhond ;
steekneus . (sp e l) Jeu du -: Soort van
slofje-onder,, waarbij een ring moet worden
opgezocht, die aan een touw rondgaat (du bois joli). Furetage m. : Konijnenjacht
(met fret) . (f ig. ) Gesnuffel. Fureter onov .
w . : Met een fret jagen. (f ig. ) Snuffelen .
I ov .w. : Met een fret doorzoeken . (f ig. )
Doorsnuffelen, -zoeken ; opsnorren . Fureteur m . : Jager met het fret. (f ig. ) Snuffelaar,, speurhond ; steekneus. Jachtmaker . /
by .nw . : Doorzoekend, bespiedend .
Fureur v . : 1. Hevige woede, razernij .
Entrer -, se mettre en -: Woedend worden.
En -: Woedend . Mettre en -: W. maken.
Des -s : Vlagen van woede . 2. Dol-,
krankzinnigheid . 3. Begeestering. - poetique : 4. Hevige hartstocht, - drift. Dolle
voorkeur, , 'n „rage". Aimer a la -: Dol
zijn op . La - des duels ; - du feu : De onbeheerschte zucht tot duelleeren ; - spelen .
Faire -: Opgang -, furore maken, veel
toeloop hebben .
Furfur m . : Laag schilfers (huid) . Furfurace: Zemelachtig. Dartre -e : Dauwworm .
Furibond : Razend, woedend . Furie v . :
1. Wraakgodin, furie . (f ig. ) Woedende
vrouw, helleveeg. 2. Hevige woede, razernij . En -, de -: Woedend . Mettre en -:
W . maken . 3. Geweld, onstuimigheid .
Faire -: Bulderen . - frangaise: Onstuimige moed der Fr. bij den eersten aanval.
4. Hartstochtelijkheid. Furieusement :
Woedend . (f a m . ) Geweldig ; vreeselijk ,
uitermate, heel wat . Furieux: Woedend,
razend . Dol. Geweldig, hevig. Onweerstaanbaar . (f a m . ) Buitengewoon , geweldig ,
ontzettend . z . fou (m. 1) . Un - menteur:
'n Baas in 't liegen. Furioso : (m u z.)
Woedend , met woede.
Fumes v.: (aardrijksk.) Veurne (in
Belgie).
Furolle v . : St .-Elmusvuur . Dwaallicht .
Furon m . : Klein fret.
Furoncle m . : Steenpuist . Furonculeux:
Steenpuistachtig. Furonculose v . : Steenpuistziekte .
Furtif en -ivement: 1. Heimelijk,
steelsgewijze . Edition -ive: Nadruk . Entrer d'un pas -: Binnensluipen . 2. (kunst )
Nauwelijks merkbaar, even aangezet.
Fusage m . : Het vervloeien. - knetteren .
Fusain m. : Kardinaalsmuts (plant)) .
Houtskool. -teekening. Fusainiste m . :
Maker van houtskoolteekeningen .
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Fusant: Die vervloeit, vervloeiend (licht ) .
Met een vervloeiende ontsteking.
Fusarolle v . : (b ouwk .) Bandje onder
de eierlijst, fusarol.
Fuseine v . : Drietand .
Fuseau m.: 1. Spit. (f ig.) Faire bruire
ses -x : Heel wat leven maken . Jambes
de -(x): Spillebeenen. Doigts en -:
Spits toeloopende v. 2. Klos (voor kantwerk ) . z . dentelle 1.3. Stekel (van stekelvarken ) . Spijl (ba Icon ) . 4. (wisk.) Boltweehoek (tusschen twee groote cirkels ) .
Strook , reep , baan (van globe, ballon ) .
- (horaire): Uurzone (op spoorwegen ) . dechirure: Scheurbaan. 5. (nat. hist.)
Spilhoren .
Fusee v.: 1. Spilvol. (zeev.) Riemband . 2. Spil. Gangspilstandaard . - d'essieu: Astap . 3. Raket ; vuurpijl. - incendiaire: Brandraket. - eclairante: Lichtraket . 5. Ettergang. 4. Geestigheid, invaU- d'esprit). 6. (fig.) Rire en -, des
-s de rire : Schel gelach dat opkomt en
aanhoudt . 7. Vuurdoop (granaat ) . - a
temps, - fusante: Tijdbuis . - percutante:
Schokbuis. - fusante et percutante : Tijdschokbuis . 8. Fusee (auto ). Fusêen m. :
Vuurpijlbedieningsmanschap . Fuselage m. :
Geraamte, frame. Romp (vliegtuig ) . Fusele:
Spilvormig. Die op een derde van de hoogte
dikker wordt . Dun uitloopend (vinger ) .
Gestroomlijnd . Fuselier m . : Gele kornoelje .
Fuser onov .w . : Vervloeien, zich smeltende verspreiden . Knetteren . Sissend uiteenspatten (zonder to ontploffen ) . (fig. )
Met een sisser afloopen. Even opdoemen.
Des rirés luserent: Gelach steeg op . Fusette
v . : Flolletje (zijde ) . Fusibilite v . : Smeltbaarheid . Fusible: Smeltbaar. / m. : Smeltzekering (plomb -). Fusilorme : Spilvormig.
Fusil m . : 1. Vuurslag. Pierre a - Vuursteen . Battre le -: Vuur slaan . 2. Pandeksel. 3. Geweer . z . aiguille 6 en culasse 1.
- a pierre, - a silex: Vuursteengeweer. . de rempart: Zwaarkaliber geweer. . - a
vent, - pneumatique: Windbuks . z . coup 2
en armer 3. Sous le -: Onder schot. Changer son - d' epaule: 't Geweer overgooien;
(f ig. ) van meening of vak veranderen. Olectrique: Pistool van Volta . 4. Schutter.
5. Wetstaal, messenaanzetter.. 6. (v o 1 k)
Body. Se mettre qch dans le - : lets
naar binnen slaan . Se garnir le -: Flink
schransen . Fusilier m . : Infanterist. de la marine, - marin: Marinier.. Fusiliëre : Pierre -: Kiezelsteen . Fusillade
v . : Geweervuur.. Gevecht met g. Schietpartij (in 't wilde ) . Fusilier ov .w . : Dood-,
neerschieten (met 't geweer ) . Aanzetten
(mes ). (f a m. ) Afzetten (in een restaurant ).
/ onov .w . : Fijne spuwdruppels verspreiden bij 't spreken . / se -: Elk . neerschieten.
Fusillette v . : Kleine vuurpijl.
Fusilleur m . : Opstandeling, die alles
neerschiet . Soldaat .
Fusiniste z . fusainiste.
Fusion v . : 1. Smelting, vloeibaarwording . Point de -: Smeltpunt. 2. Oplossing.
3. (fig. ) Vermenging, samensmelting. Fusionnaire: De samensmelting bevorderend . Fusionnement m . en -ner ov .w . :
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Fute: Sluw, glad, geslepen.
Futee v. : Stopsel van houtlijm en zaagsel.
Fittier m.: Kuiper.
Futile: 1. (zaak) Onbeduidend, prullig.
2. (mensch) Beuzelachtig. -ment bw.
Futilitê v.: Onbeduidend-. Beuzelachtigheid , geringe waarde.
Futur bv.nw.: Toekomstig, later, aanstaand. Vie -e; Leven hiernamaals;
(nieuw) - over zekeren tijd. / m.: Toekomst. Toekomende tijd. Aanstaande (van
vrouw). Future v.: Aanstaande vrouw.
Futurisme m.: Kunstleer die den waren
toekomstvorm meent aan te kondigen.
Futuriste m. en bv.nw.: Van die leer,
futurist, futuristisch. Futurition v.: Toekomstigheid .
Fuyant : 1. Vluchtend. 2. Wijkend (voorhoofd ; lijn). Schuwe (blik). Ligne -e:
Stroomlijn. Les -s d'un tableau: Het verschiet . (f ig. ) Personnage M. zonder
pit; m. waarop men nooit vat krijgt, iem.
die moeilijk te benaderen is. Fuyard m.:
Vluchteling.

(Het) vereenigen, - samenvoegen. / onov.
w.: Samenkomen.
Fustanelle v.: Geplooid knierokje.
Fuste v.: Feloek (tweemaster).
Fustet m.: Pruikenboom. Fustetgeel.
Fustigation v. en -ger ov.w .: (Het)
geeselen.
Fitt m.: 1 . Lansschacht. Geweer-, pistoollade. Hout, handvat (van boor, zaag, ploeg,
strijkstok), zet (v. zaag). Blok (v. schaaf ).
Middelstuk (boomstam). Stam (v. Igewei).
2. (bouwk.) Zuilschacht. Voet luchter).
3. Vat, fust. Sentir le -: Naar 't vat smaken. - perdu : Fust inbegrepen. Non compris le Fust niet inbegrepen. 4. Orgelkast. Houtwerk (trommel, koffer).
v.: Volwassen hout. Jeune -: Jong
hout (tot 40 jaar). - sur taillis: Hout van
40 jaar. De haute -: Hoog hout (120 tot
200 jaar). ['Maine v.: Vat, vaatwerk.
- montee: IneenOngekuipt
-enbots:
gezet
Ffitaillerie v.: Duighout.
Futaine v.: Bever. Futainier m.: Fabrikant van bever.

G
G m.: 1. (letter) G.2. (verk.) Gramme:
Gram.
Gal : General: Generaal. G. 0.: GrandOfficier: Grootofficier (orde). G. C.: GrandCroix : Grootkruis (orde). G.-Q.-G.: Grand
Quartier General: Hoofdkwartier van den
opperbevelhebber. G. V.: Grande vitesse:
(Als) ijlgoed.
Gaban z. eaban.
Gabardine v.: Gabardine (gekeperde,
waterdichte, wollen stof).
Gabare v.: Transportschip. Aak. Groot
sleepnet. Gabariage m.: Bewerking volgens den mat. Gabarier m.: Aakschipper.
Dokwerker, sjouwer. / ov .w. : Volgens den
mat fatsoeneeren. Presse Mallenpers.
Gabarieur m.: Mallenmaker, malder.
Gabari(t) m.: 1. Model: mat (schip). 2.
Voorgeschreven vorm, - maat. 3. Model
voor schriftonderzoek. Gabarot m., -otte
v.: Open aak.
Gabegie v . : (v olk ) Bedriegerij ; gapperij ; wanbeheer en verspilling van 's lands
financien.
Gabelage m.: Belastingteeken op 't
zout. Merk. Gabeler ov.w.: Op den zoutzolder plaatsen en drogen. Gabeleur m.:
Kommies der zoutbelasting. Gabelle v.:
1. Zoutbelasting. -zolder. -pacht. 2. Belasting Gabelou m . : (s p o t ) Douanebeambte.
Gaber ov .w . : Bespotten . Gabeur m . :
Spotter.
Windvaan (op mast).
Gabet
Gabie v.: Mars. Mastkorf. Gabier m.:
Marsgast. Oude matroos. Gabion m.:
Schanskorf. Gabionnade v., -age m.: Verschansing met schanskorven. Gabionner
ov.w.: Door schanskorven beschutten.
Gable, gable m.: Puntgevel.
Gabord m.: (zeev.) Kielgang.
Gaburon m . : (z e ev . ) Mastwang .
Gáehage m.: 1. Het beslaan, - aanmaken. 2. - vermorsen. 't Verknoeide,
knoeiboel. Gaehe v.: 1. Kalkschop. 2.
Fransch-Nederlandsch. I.

Roerstok (beslag). 3. Schoot-, sluitplaat
(slot). - plate, - profilee: Sluitkap. 4.
Haak, ring (aan goot). Giteher ov .w. : 1.
Beslaan (kalk). Spoelen (linnen). De wortels met aarde - (graan). Met natte aarde
bedekken (stroohoop ) . (f a m . ) serre:
'm Van katoen geven. 2. Vermorsen,
knoeien. Beneden de markt verkoopen.
Verspillen. Verpelen (gelegenheid). Gaeherie v.: Verspilling.
Gitehet m . : (y olk) Zeezwaluw
Gachette v.: Palhaak. Krammetje.
Sluitveer (slot). Spanveer (vuurwapen).
Gaeheur : 1. Werkman, die kalk beslaat.
2. Knoeier, broddelaar, prutser. Gaeheux:
Morsig, modderig. Gilehis m.: 1. Mortel
(van gips, kalk, zand en cement). 2.
Dunne modder. 3. (1 i g.) Verwarring,
rommel, herrie, janboel. Nous voila dans
le -: Nu zitten we in den drek. 4. Knoeiboel. Gachoir m.: Pottenbakkerstrog.
Gade rn.: (nat. hist.) Gadus. Gadide
m.: Kabeljauwachtige.
Gadouard m.: Beerputruimer. Gadoue
v.: 1. Beer, faecalien. 2. (Straat)vuil en
uitwerpselen (als meststof). - vertes:
Versch straatvuil. - noires : Verrot, belegen straatvuil; compost. 3. (y olk) Slet.
Gaelique bv.nw. en m.: (Het) Welsch
(taal in Ierland en W.-Schotland). Gaelisant m.: Kenner van 't Welsch.
Gaffe v.: 1. Boom. Bootshaak. (fam.)
Avaler sa Sterven. 2. (fam.) Flater,
onhandigheid. 3. (y olk) Diender. Wachter.
Mond. Coup de -; Schreeuw. / m.: Vaatje
voor zoutvervoer Gaffer ov.w.: Voortvischgeer grijpen.
boomen. Met een haak
onov .w . : (f a m.) Een hater begaan.
Loeren. Gaffeur bv.nw. en m.: (fem.) die
niets doet dan onhandige streken.
Gaga m . : 1. (f a m ) Koekje . Lievelingetje. 2. Halve idioot (z. gateux).
Gage m.: 1. (Onder)pand. Mettre en
Verpanden. En -: Verpand. Preteur
sur -s-: Pandhuishouder. Maison de pret
29
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Sur -s : Pandjeshuis. Lettre de -: Pandbrief. (grap) Demeurer pour -, - pour les
-s: Het gelag moeten betalen, 't kind
van de rekening worden. Laisser pour -:
Verliezen, in den steek moeten laten. 2.
Waarborg. J'ai sa parole pour -: Zijn
belofte waarborgt 't mij. Donner des -s a
un parli: Zich binden. 3. Blijk, bewijs.
Les -s de l'amour: De panden der liefde.
4. (spel)Pand. Jouer aux -s, - au - toudie : Pandverbeuren. 5. Inzet (weddenschap). 6. (vooral mv.) Loon, bezoldiging. Etre aux -s de: In (loon)dienst staan
van. Avoir -, tenir a ses -s : In .zijn (loon)dienst hebben. A -s: (veel ong. bet.)
Betaald, loontrekkend. z. easser 4.
Gagee v.: (plantk.) Geelster.
Gage-mort z. mort-gage. Gager ov.
w.: 1. Verwedden. Wedden. 2. Bezoldigen.
Betalen. Waarborgen (de rentebetaling
eener leening, de waarde van de valuta ).
Gagerie v.: Beslaglegging om een pand to
hebben (o o k saisie--). Gageur m.:
Wedder. Gageure (spr.. ga-ju-) v.: 1.
Weddenschap. C'est une -, Bela ressemble
a une -: 't Lijkt wel of ze 't er om doen;
dat meent ge niet. Par une sorte de -:
Uit een soort bravour. 2. (fig.) Waagstuk. Soutenir la -: 't Aandurven. 3. Moeilijk probleem. 4. Inzet. Gagiste m.: 1.
Loontrekkende , bezoldigd dienaar . (m il. )
Stafmuzikant . 2. Pandhouder..
Gagnable : Te winnen. Gagnage m.:
Weiland. 't Zoeken van een slaapplaats of
voedsel in de velden (wild). Gagnant
by .nw . : Winnend ; waarop 'n prijs valt
(numiner ) . / m . : (Prijs )winner . Winnend
paard. Gagne-denier (m y . ---s) m.:
Daglooner, lastdrager. Gagne-pain (my.
onv .) m.: Broodwinning. Broodwinner.
Gagne-petit (mu. onv .) m.: Scharenslijper.
Kleine koopman, „scharrelaar".
I. Gagner ov .w . : 1 . Verdienen . Winnen .
sa vie, - son pain : Den kost verdienen.
Il l'a bien gagne : Hij heeft 't wel verdiend.
(s p el) - qn: Iem . slaan ; - geld afwinnen .
les cartes : De meeste slagen maken.
Jouer a qui perd gagne : Bepalen dat de verliezer den inzet krijgt. Donner (pantie)
gagne (e) : Zich gewonnen geven. 2. Winnen, verkrijgen, verwerven. Winnen (varieteit van plant). Overhalen. Omkoopen.
qn: Iem. hart winnen, iem. voor zich
innemen.- les voix, - les suffrages : De stemmen krijgen. - qn a sa cause : Iem. voor
zijn zaak winnen. - qch sur (l'esprit de)
qn, - avec qn, - aupres de qn : lets van iem.
verkrijgen. 3. Zich op den hats haven (ziekte ) .
un rhume : Verkouden worden. 4. Zich
meester maken van. Innemen. Veroveren.
Winnen (slag, proces). Behalen (overwinning ; voorsprong) . (f ig. ) Avoir ville gagnee:
Meester van den toestand zijn. z. cause 5.
- les devants: Voorkomen. - le dessus (du
vent): Den wind in zijn voordeel krijgen;
(fig.) de baas worden. - du chemin , - du
pays , - du terrain : Veld winnen, doordringen ; zich verspreiden. - a la main : In de
hand krijgen (paard) . (f i g.) (Se laisser) - a
la main : (Zich laten ) inpalmen. 5. - barre
sur qn: Iem. de baas worden. 6. Bereiken,
inloopen (haven). - les champs, - le taillis ,
- le haul du pays: 't Hazenpad kiezen. - au

900

pied, - la porte, - le large: Er van doorgaan. qn en marche : Iem. inhalen. - qn de vitesse:
Iem. voorkomen; (f ig.) - voor zijn. z.

avanee 2. 7. Aangrijpen (brand). Overvallen (slaap, nacht), bekruipen (slaap).
Zich meester maken van. Onder water
zetten (overstrooming). Sa tristesse me
gagne: Zijn treurigheid slaat op mij over.
II. Gagner onov .w . : 1 . (G e 1 d) verdienen
gros: Veel -. 2. Winnen (in loterij, bij
spel). - a la loterie : Een prijs trekken.
Ce billet a gagne: Op dit lot is een prijs
gevallen. 3. Beter worden, - bevallen. //
gagne a etre mieux connu : Als men hem beter
kent, valt hij mee. Elle n'a pas gagne avec
les annees : Zij is er niet mooier op geworden . 4. Vooruitgaan, vorderingen maken.
au vent: Oploeven. - dans le vent:
Door den wind gedragen vooruitkomen.
5.- sur, - contre qn.: Op iem. de overhand
behouden, op iem. winnen. 6. Rondom
zich grijpen (brand, ziekte). 7. 't Winnen
(in wedstrijd). 8. Dikker worden. 9. Zich
verspreiden. - uitbreiden. La nuit gagnait:
De duisternis werd grooter. 10. Weiden.
III. Gagner (se) : Verdiend -. Verkregen
worden. Besmettelijk - (ziekte). Aansteke ;
lijk zijn (gevoel). Cela se gagne : Dat is aanstekelijk. Gagnerie v.: Boerderij. Gagneur
m.: Winner.
Gai by .nw . : 1 .Vroolijk , lustig, opgeruimd
(van aard). Licht en luchtig (vertrek).
Helder, frisch (kleur). Springend (paard).
(fam.) Een weinig aangeschoten. Avoir
le y in -: Een vroolijken dronk hebben.
Le - savoir,, la -e science : De vroolijke
kunst (der troubadours) ; de kunst. 2. Los,
met veel speelruimte. 3. z. guais. / tusschenw. : Vroolijk wat!
Galac m.: Guajacum, pokhout. -boom.
Gaiacine v.: Guajacumhars. GaTacol m.:
Guajacum-ether.
Gaiement: Vroolijk, opgeruimd. Goedsmoeds. Gaiete v. : 1. Vroolijk-, opgeruimdheid. - fine : Humor. z. coeur 6.
(fam.) Etre en -: Een roesje aanhebben.
Cheval qui a de la -: Levendig, springend
p. 2. Vroolijk tooneelstukje. Vroolijke zet.
Gaillard by .nw . : 1. Lustig, vroolijk.
2. Flink, kloek, stevig. 3. Los, ondeugend,
schuin. Conte -, chanson -e. 4. (ram.)
Aangeschoten. / m.: 1. Vroolijke snaak.
Flinke vent (rude -) . Kerel, heer. Ah!
mon -! Zoo, ouwe jongen. C'est un - pour
ses 11 ans : Da's 'n heele kerel voor 11 j.
2. Kasteel op schip. (thans) - d'arriere: Achterplecht. - d'avant: Voorplecht.
Gaillarde v . : 1. (f a m . ) Flink -, vroolijk
wijf. Fransche dans in drie tempo's. 2.
(drukk.) Galjard (letter van 8 punters).
Gaillardement: Flink. Vroolijk. Onbezonnen. Gaillardie v.: (plantk.) Gaillardia (- peinte). Gaillardise v.: Los-,
dartelheid. Dartel -, schuin praatje, - geschrift ; schuinigheidje.
Gaillet m.: (plantk.) Walstroo.
Gailleterie v.: Bonkjessteenkool. Gailleteux : Twee vuisten groot. Gailletin m.:
Nootjessteenkool. Gaillette v.: Nootjeskolen.
Gaiment z. gaiement.
Gain m.: 1. Het winnen. z. Apre en
cause 5. Etre en -: Aan de winnende
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hand zijn. 2. Winst. Voordeel. Verdienste,
1 overgehoudene. Amour du -: Winzucht.
Se retirer sur son -: Met de winst gaan
strijken. Jouer sur son -: Van zijn winst
spelen. 3. (nieuw) Nieuwe aankweek, varieteit. 4. Aanwas, toeneming.
Gainage m.: Uitwendige bekleeding,
overtrek . Gaine v . : 1. Scheede ; foedraal.
Etui - pour soulier: Schoenzak. - de drapeau : Vaandelfoedraal. - de caoutchouc:
Russische laars. 2. (plantk.) Bladscheede.
(ontleedk.) Bekleedsel, scheede. 3. Van
boven breed voetstuk, waaruit een buste te
voorschijn komt. Horloge a -: Staande klok.
4. Nauwsluitende lange japon. Elastieken
corset met bustehouder (- slomacale, corset
-). 5. Breede zoom (aan zeil). 6. Bekleeding; slang.- d'aerage: Luchtslang. Gainer
ov.w.: Zoomen . Uitwendig bekleeden . (f ig. )
Nauw kleeden, - omsluiten. Gainerie v.:
Fabricage van doozen, - foedralen. Gainier m. : 1. Maker -, verkooper van scheeden, foedralen, doozen, portefeuilles, enz.
2. Judasboom.
Gaize z. gaiete.
Gaize v.: Kiezelhoudend leem.
Gala m.: Feest, statie. Galavoorstelling.
Galaetique: Van den melkweg. Galaetite v.: Melkdistel. Galaeto . . . z. laeto
. . . Galalithe m.: Melksteen.
Galamment : 1. Keurig, smaakvol. 2.
Hupsch. 3. Hoffelijk. Galande z. galante.
Galane v.: Schildpadbloem.
Galant bv.nw.: 1. Keurig, smaakvol.
2. Bevallig, hupsch, net. 3. (voor 't zelfst. nw.) Wellevend, welgemanierd. Un homme : Een fatsoenlijk mensch, - gentleman. 4. Galant, behaagziek. z. aventure
1. Femme -, fille -e : Lichte vrouw. / m.:
Verliefde, hofmaker. Vrijer. Fijn, net man.
Heertje. Het fijne, keurige. (oud) Strik.
C'est du Bernier -: Dat is allerkeurigst.
Un vert -: Een man, die alien vrouwen
't hof maakt. Le roi vert -: Hendrik IV.
I m. en --e v.: Ondernemend, flink mensch.
Galanterie v.: 1. Keurigheid, smaak. 2.
Dienstbetoon, voorkomendheid. 3. Behaagzucht. Vleiend compliment. 4. Minnehandel , minnarijen, avontuur. (o u d )
Echtbreuk. Le monde de la -: De galante
wereld. En trey dans la -: Een publieke
vrouw worden. Galantin m.: Vrouwengek;
fatje. Galantine v.: Koude vleeschspijs
met gelei. Sneeuwklokje. Galantise v.:
Galant spel. Galantiser onov.w.: Galant
doen. I ov.w.: 't Hof maken aan.
Galapiat m.: Smeerlap, schoft.
Galate m.: Galaat, Galatier. Galatie
(spr. -si) v.: Galatie.
Galaxie v . : (s terrenk. ) Melkweg .
Galbanum (spr . -omm) m.: Moedergom.
Galbe m.: 1. Bonding, zwelling (menschenvorm ) , vorm . 2. (f ig. ) Keurigheid,
chic. Galbe In 't midden gewelfd, mooi
gerond. Eenvoudig (blad) . Galber ov.w.:
Doen ronden. / onov.w.: De lijnen mooi
doen uitkomen. Galbeux: Mooi gerond,
o 1 k ) Piekfijn .
gewelfd. (y olk)
Galbule m.: Schubbige kegelvrucht.
Gale v.: Schurft. Elle est mechante
comme la -, c'est une (mechante) -: Zij
is een beroerd wijf, - kreng. Une mauvaise
-: Een pestkop. -s du bois : Wormgaat-
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jes. - des vegetaux: Boomkanker. -s du
lapis: Kale plekken in 't tapijt.
Gale m.: (plantk.) Duitsche tamariske.
Galeaee, -asse v.: Groote galei. Galee
v.: (drukk.) Zetplankje, galei.
Galega m.: (plantk.) Galigaan.
Galejade, (s o ms ) -geade v . : (Z .Frankr.) Grap.
Galene v.: Zwavellood, loodglans. Poste
a -: Kristalontvanger.
Galenique : Met plantaardige basis, volgens Galenus. Laboratoire -: Laboratorium voor Galenische middelen.
Galeopitheque m.: (nat. hist.) Vliegende maki.
Galeopse v., -opsis m.: (plantk.)
Hennepnetel.
Galere v.: 1. Galei. Vogue la -! Vooruit maar, op goed geluk af! Qu'allaii-il
faire dans cette -? Wat deed hij dan ook
in de kou? 2. Galeien, galeistraf. Bagno.
Condamner aux -s : Tot dwangarbeid veroordeelen. Vie de -: Slavenleven. 3. Lang
fornuis. Rijschaaf. Hark op wieltjes. 4.
(n a a m ) Galerius .
Galerie v.: 1. Galerij. Gang. Passage,
ga lerij (overdekte straat). Kunstgalerij,
-verzameling. Kunsthandel (- d'art; b.v.
- Bernheim). - de cure: Lighal. 2. Kijkplaats (bij 't kaatsen). Faire -: Toekijken.
3. De omstanders, het publiek. Consulter
la -: De toekijkers raadplegen. (fig.)
S'inquieter de la -: Zich afvragen wat de
buitenwacht zal denken. Pour la -: Om
de aandacht te trekken, om te geuren. 4.
Uitstek (aan achterschip). Galerij (in
schouwburg). Strook (stof, meubel) ; looper
(van tapijt). Rand voor den haard. Gang
(mijn). Gang door een insect gegraven.
Waterafloop. Imperiale (op rijtuig). Omgang (molen). Four de -: Oven met 't
vuur in 't midden. Galerien m.: Galeislaaf. -boef. Tuchthuisboef. (f i g.) Vie de
-: Hondenleven.
Galerne m.: West-noordwestenwind
(vent de -).

Galeruque v.: (dierk.) Galerucina.
Galet m.: 1. Strandkei, -steen. Strand
met keien. Rolsteen. 2. Schijf, rolletje,
wieltje. Draaischijf. Leirol, -schijf. Boei.
4. (soms) Sjoelbak, -spel.
Galetas m.: Dakkamer, vliering. Armoedige woning.
Galette v.: 1. Ronde, platte koek. Driekoningenbrood. - au fromage: Kaaskoekje. 2. Scheepsbeschuit. 3. Mengsel
van salpeter en kool (voor buskruit).
4. Vlokzijde. 5. (vo lk ) Geld , „dubbeltjes" .
6. Ouwe sok, vent van niks. 7. Hoedenvorm. Galetteux : (Iem.) met „schijven".
Galeux: 1. Schurftig. Qui se sent - se
gratte : Wien de schoen past, die trekke hem
aan. z. brebis 2. Il ne faut qu'une brebis
-euse pour infecter un troupeau : Een rotte
appel in de mand, maakt al het gave fruit
te schand. 2. Bois -: Oneffen h. Verre - ;
metal -: G. -; m. met luchtblaasjes. Terrain
-: T. met onbegroeide plekken. 1 m.:
Schurftlijder. Beroerling.
Galfatre m . : N ietsnutter .
Galgal m.: Tumulus met een krypt.
Galgale v.: Mengsel van Leer, kalk en
one.
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Gaigule m.: Zwemwants.
Galhauban m . : (z e e v . ) Pardo en .
Galibot m.: Wagentrekker (mijn).
Galiee v.: Galicie (Spanje). Galicie v.:
Galicie (Polen). Galieien : Galicisch. -ier.
Galien m.: Galenus (Rom. geneesheer).
Galilee m.: Galilee (Ital. sterrenkundige).
/ v.: Galilea (stall). Galileen by .nw. :
Galilelsch. I m.: Galileer. Le -: Jezus
van Nazareth.
Galimairee v.: Ragout van vleeschrestjes. (f i g.) Poespas.
Galimatias (spr.. -lye) m . : Wartaa 1 .
Onzin. Pompeux -: Bombast.
Galion m.: Galjoen. (f ig.) Les -s sont
arrives: Er is geld gekomen. Galiote v.:
Galjoot (kleine galei). Vrachtschuit.
Galipette v.: Bokkesprong.
Galipot m.: Dennenhars.
Gallate m.: Galzuurzout. Galle v.:
Galnoot, -appel. - du chene, noix de -:
Eikengalnoot.
Galles v.: Wales (Pays de -). La Nouvelle - du Sud: Nieuw-Zuid-Wales.
Galilean : Gallicaansch (van de Fransche
Kath. kerk, die op zekere punten van den
paus onafhankelijk was). / m.: Gallicaan
(voorstander dier vrijheden). Gallicanisme
m.: Gallicaansche leer. - overtuiging.
Gallivant: Die Fransch spreekt (in Vlaanderen); waar Fr. wordt gesproken (la Flan dre -e). Gallieisation v. en -iser ov.
w.; (Het) verfranschen. Gallieisme m.:
Eigenaardige Fransche uitdrukking. Fransche vorm in een vreemde taal bij vergissing gebruikt. Franschgezindheid.
Gallieole: In galappels levend, g. vormend. Galli/ere : Galappels dragend.
Gallinaces m .my . : Hoenderachtigen .
Galline : Esp ece -: Hoendersoort. Gallinette v.: (plantk.) Ratelaar.
Gallique : 1. Uit galnoten. Acide -:
Galzuur. 2. Oud-Gallisch.
Gallois: Bewoner van -. Uit Wales .Welsh.
Gallomane by .nw. en m.: (Van een)
overdreven bewonderaar van de Franschen.
Gallomanie v.: Overdreven bewondering
voor de Franschen en hun cultuur.
Gallon m.: Eng. maat van pl.m. 4 L.
Gallophage : (g r a p) Franschenhater.
Gallophagie v.: Franschenhaat. Gallo phile : Franschgezind. -e. Gallophobe:
Franschenhater. -hatend. Gallophobie v.:
Franschenhaat. Gallo-romain : Gallo-Romeinsch. Gallo-roman : Gallo-Romaansch.
Galoehe v. .: 1. Klompschoen. Overschoen. Menton de -: Klu(t)skin. 2.
(zeev.) Blok. 3. Groote priktol. Jeu de -:
Spel waarbij men een kurk omwerpt (z.
bouchon 2). Galoeherie v.: Klompschoenmakerij . Galoehier m.; Klompschoenenmaker .
Galon m.: Boordsel, galon, tres. Smalle
rand (om een perk; b.v. an - de buis).
Rand om glas in lood. Quand on prend du
-, on n'en saurait trop prendre : Als men
iets neemt, moet men -; als men zich in de
hoogte steekt, moet men 't goed doen. Vieux
habits, vieux -s! Ouwe kleeren te koop!
Perdre ses -s : Gedegradeerd worden.
Galonnard m . : (s p o t ) Gouden tor, goudvink. Galonne m.: Gegradueerde. Galon ner ov.w.: Met galon versieren ; een hies
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zetten langs. Korporaalsstrepen geven aan.
Galonnier m.: Galonmaker. -verkooper.
Galop m.: 1. Galop (paard). Grand -,
- de course : Gestrekte g. Petit -: Korte
g. Branle de -: Beweging om in g. te geraken. Faire un temps de -: Eenigen tijd
galoppeeren. (f ig . ) Prendre -, courir le
grand -: Voorthollen; op een holletje iets
doen ; doorvliegen (boek). Prendre le -,
se metre au -: Beginnen te galoppeeren;
(fig.) doorslaan. Au -: Inderhaast, overijld. 2. Galop (dans). 3. (fam.) Standje.
Donner un - a. Galopade v.: Gegaloppeer.
A la -: In een ren. Galopant : Galoppeerend. (geneesk.) Phtisie -e: Vliegende
tering . Galope v . : Galop (dans)) . (NT o 1 k )
A la -.: Snel. Galoper onov.w.: Galoppeeren (paard, dans). (fig.) Snel voortgaan . / ov .w . : (f a m . ) In galop brengen .
Voortjagen. Afrennen. Galopette v.: Autoped. Galopeur m.: Galopdanser. Galopeuse v.: Galopdanseres. Secondenwijzer.
Galopin m.: Loopjongen. Straatslijper.
„Joggie". Kwart pint. Galopiner onov.
w.: Straatslijpen, hier en daar wat wegkapen, straatjongensstreken uithalen.
Galoubet m.: 1. (Z.-Frankr.) Houten
fluit met 3 gaten. 2. (tooneel) Stem. 3.
Woordenvloed.
Galuehat m.: Zeehonden-, robbenvel.
Galure v., -in m.: Hoed, „dop".
Galvanique : (natuurk.) Van het galvanisme, galvanisch. -ment bw. Galvanisation v . en -iser ov .w . : 1. (Het ) door
een electr. stroom doen samentrekken (spieren). (fig. ) (Het) tijdelijk nieuw leven
geven aan. 2. (Het) met een batterij (van
Galvani of Volta ) electriseeren. 3. (Het)
met zink bekleeden. Galvanisme m.: Contact-electriciteit. Invloed van electr. op
weefsels. Galvano m.: Langs galvanischen
weg verkregen koperclichó. Galvano eautere m.: Electrisch snijinstrument dat
de wond toebrandt. Galvanometre m.:
Werktuig om de kracht van een galvanischen
stroom te meten. Galvanometrie v.: Meting van den galvanischen stroom. Galvanoplastie v.: Opbrenging van een laag
metaal langs galvanischen weg. Galvano plastique : Dat betrekking heeft op metaalopbrenging langs galvanischen weg. Galvanotherapie v.: Genezing met (galvanische) electriciteit.
Galvaudage m.: Verknoeiing. Verbeuzeling, 't verdoen (van zijn tijd). Onteering.
Galvauder ov .w . : 1. Doorhalen . 2. Te
grabbel gooien (naam) . 3. Bederven, verdoen. Verbeuzelen. / se -: Zijn naam te
grabbel gooien. Galvaudeux m.: Straatslijper, leeglooper. Wijnvatenversjouwer.
Gamaehe v . : 1. Slobkous . 2. (d ierk .)
Zwartkop. / m.: Gamacho (uit Don Quichote ). Les notes de -: 'n Slemppartij.
Gambade v.: Lucht-, bokkesprong.
Payer en -5: Uitvluchten zoeken bij de
beta ling . Gambader onov .w . : Luchtsprongen maken, huppelen. Gambadeur : Huppelend. -aar. Gambe v.: 1. (muz.) Viole
de -: Ouderwetsche viool als onze violoncel, strijkbas, viola da gamba. 2.
(z e e v.) -s : Puttingwant, puttings ..
Gambette v.: 1. (dierk.) Tureluur (che-
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valier -). 2. (y olk)
o l k ) Been. Jouer des -s:

'm Smeren.
Gambie v.: Gambia (in Afrika ).
Gambier z. gambir.
Gambillard m.: Kreupele. Gambiller
onov .w . : Met de beenen slingeren . (plat )
Dansen. (zeev.) Aan de handen alleen
langs een touw opklimmen.
Gambir m.: Gambir (plantenextract).
Gambit m . : (s p el) Schaakzet , waarbij
de pion voor den raadsheer (en den koning)
wordt weggenomen.
Gamelle v.: 1. Groote etensbak. Camarade de -: Baksmaat. 2. Eetketeltje. 3.
Schafthut, -ruim. 4. (zeev.) Tafel der
officieren en adelborsten. 5. Inschuifbare
emmer. Gamelon m.: Eetketeltje.
Gamete v.: Voortplantingselement.
Gamin m.: 1. Helper, maatje. 2. Jongen . - de Paris : Leuke Parijsche jongen.
Mon -: Mijn zoontje. / bv.nw.: Ondeugend. Gamine v.: Meisje, dat veel op
straat speelt. Ondeugd. Gaminer onov .w . :
Ondeugende streken uithalen. Gaminerie
v.: Guitenstreek.
Gammare m.: Vlookreeft .
Gamme v.: 1. Toonschaal, -ladder.
z. chanter 1. Etre au bout de sa -: Uitgepraat -; uitgebulderd zijn. Fou de haute
-: Aartsgek. Monter une -: Harder
schreeuwen. Hors de -: Buiten zich zelven. Changer de -: Uit een ander vaatje
tappen. 2. - des couleurs: Opvolging der
in elk. overgaande kleuren, kleurengamma. 3. (fig.) Reeks.
Gamme: Croix -e : Hakenkruis, swastika. La presse -e De nazipers.
Gamopetale, -sepale : Vergroeidbladig.
Ganache v.: 1. Onderkaak (paard).
Cheval chargé de -: P. dat 't gebrek heeft
een te vleezige, zware onderkaak te hebben.
2. Kinnebak. (fig.) Homme qui a la pesante : M. die er dom uitziet. 3. (tooneel) Oude domkop, - sok, - pruik. 4.
(Fauteuil) -: Gemakkelijke rolstoel. I
bv .nw . : Dom.
Ganche v.: Tenthaak.
Gand m.: Gent (Belgie). Gandhi m.:
Jonge fat. Gandinerie v., -isme m.:
Fatterigheid.
Gange m.: Ganges. Gangetique : Van
den Ganges.
Ganglion m.: 1. (ontleedk.) Knoop.
- nerveux: Zenuwcel. 2. Peesknoop. 3.
Lympheklier. Ganglionnaire: Van de
knoopen. Systême -: Groote sympaticus;
ganglienstelsel.
Gangrenation v.: Versterf. Gangrene
v.: 1. (geneesk.) Afsterving (weefsels),
koudvuur. - des os : Beeneter. - décubitale:
't Doorliggen (van vee). - gazeuse : Gifgasversterf . 2. Houtbederf, boomkanker.
3. (f ig . ) Kanker, zedenbederf . 4. Voortwoekerend kwaad. Gangrener ov .w . : 1. (gen eesk.) Door koudvuur aantasten. Door
houtbederf -. 2. (f ig . ) Vergiftigen, ondermijnen. Zedelijk verderven, verpesten. / se
-: Versterven . (f ig. ) Voos worden, verkankeren . Gangreneux, -eneux : Koudvuurachtig.
Gangue v.: Gangsteen, omhulsel van een
(kostbaren ) steen . (f ig. ) Omhulsel .
Gannet m.: Bruine zeemeeuw.
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Ganolde : Met een bekleedsel van beenachtige platen.
Ganse v.: Tres-, lisband. Boorlint ;
gevlochten koordje. Lis, lus. Haarsnoer.
Doode arm (rivier) . Ganser ov.w.: Met
lisband omboorden. Gansette v.: Kleine
m.aas . Lusje. Gansin m. : (z e e v.) Seizing.
Gant m.: Handschoen. - d'escrime:
Scherm-. - de ville: Gewone - (tegenover
scherm- ). (f ig. ) Jeter le -: Uitdagen.
Relever -, ramasser le -: De uitdaging aannemen. Retourner comme un -: Doen veranderen els een blad op een boom. Cela
me va comme un -: Dat past me precies,
- zit als geschilderd aan mijn lijf; (f ig.)
dat lijkt me net. Il est souple comme un -:
Men kan hem om den vinger winden.
(spot) C'est comme cela qu'on donne les
-s au roi : Op deze wijze moet men iets
aanreiken. Elle a perdu ses -s: Zij is niet
meer onschuldig. Donner pour les -s:
Een fooi geven. Avoir les -s de qch: 't
Voordeel van een zaak hebben. Se donner
les -s de : Zich zelven de eer geven. En -s :
Gehandschoend. Mettre -, prendre des -s:
Voorzichtig te werk gaan. - de bergêre :
Vingerhoedskruid. - de Notre-Dame: Ruig
klokje; vingerhoedskruid ; narcis. Gantelee
v.: Klokje. Gantelet m.: Pantserhandschoen . Handleder.. (g en e esk . ) Handschoenverband . Vingerhoedskruid. Ganteline z. -elee. Gant-eponge m.: Badhandschoen. Ganter ov.w.: Met een handschoen
bedekken. (Iem.) h. aantrekken. Nauw
omsluiten, strak zitten. Des gants qui
gantent bien: H. die goed passen. - six; sept: No. 6 -; 7 dragen. Il est toujours bien
gante: Hij heeft altijd goede h. Cela me
gante: Dat past me net. / se -: Zijn h.
aantrekken. - koopen. Ganterie v.: Handschoenwinkel. -fabriek. -fabricage. -yak.
Gantier m., -Jere v.: Handschoenmaker ;
-verkooper ; -ster . / by .nw . : Handschoenmakers-.
Gantois : Gentsch. Gentenaar.
Ganymede m.: Ganymedes (godenschenker ).
Garage m.: Het in veiligheid brengen, bergen. Bergplaats. Fiets-; autobergplaats.
Fietshok. Boothuis (roeivereeniging). Rails
naar de wagonloods (voie de -). Wijkplaats
voor auto's op een smallen weg. Bassin
de -: Schuilhaven. Garagiste m.: Houder
van een bergplaats. (Auto )garagehouder.
Garancage m.: Het verven met meekrap. Garance v. en bv.nw.: Meekrap.
-kleurig. Rouge -: -rood. Pantalon -:
Roode broek (der Fr. infanterie). Garaneer ov .w . : Met meekrap verven. Garaneeur m.: Meekrapverver. Garanciere v.:
Meekrapveld. -ververij. Meestoof.
Garant m.:1. Borg. Se porter -, se rendre de: Borg blijven -, instaan voor. 2. Pand,
waarborg, zekerheid. 3. (zeev.) Looper.
Garantie v.: 1. Verwaarborging, vrijwaring, garantie. Appeler en -: Voor de
borgtocht aansprakelijk stellen. Formule de
-: Borgstellingsformule. 2. Pand. Donner
des -s : Zekerheid verschaffen. Sur -:
Tegen onderpand. Deux -s valent toujours
mieux qu'une: Men heeft nooit genoeg
zekerheid. 3. Bescherming. -s individuelles : -, die de wet den burger verschaft.
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-s constitutionelles: -, die de rechten des

yolks geniet, in de grondwet uitgedrukt,
grondwettelijke bescherming. 3. Waarborg.
Kantoor van den waarborg (van goud en
zilver ; bureau de -) . Garantir ov .w . :
1. Instaan -, borg blijven voor. Verzekeren,
op zijn verantwoording nemen. 2. Vrijwaren,
beschutten. / se -: Zich vrijwaren.
Garbe z. gabarit en galbe.
Garbon m. : Mannetjespatrijs.
Garbure v. : Dikke soep met kool en
spek.
Garee V. : Lichtekooi, meid. Celle - de
toux: Die belabberde hoest. - de vie! Wat
'n hondeleven!
Gareette v. : Seizing, beslaglijn. Matrozengeesel . Tangetje.
Garcon m.: 1. Jongen. 2. Knaap, jongeling. (fa m. ) Kerel. Mauvais -; Schavuit,
„zware jongen". Son petit -: Zijn zoontje.
Etre petit - auprês de qn: Ver bij iem.
achterstaan. Faire figure de petit -: Als
'n kwajongen er bij staan. Etre assez grand pour : Oud en wijs genoeg zijn om. Il est
foil -: Hij is 'n mooie vent. (spot) Vous
étes un joli -: Jij bent me een beste.
Etre bon -: Niet lastig zijn. 3. Vrijgezel.
Rester -: - blijven, niet huwen. Diner -;
dejeuner de -s : D. van vrijgezellen of van
mannen zonder hunne vrouwen. - d'honneur: Bruidsjonker. 4. Handwerksgezel,
knecht. - tailleur: Kleermakersknecht.
Amanuensis; zaal-desal,'mphitr:
knecht ; eetzaalkellner. - de cave: Kelderknecht. - de magasin, - de boutique :Winkelknecht . 5. - (de cafe): Kellner, koffiehuisbediende . - de cabine :Hutsteward . - d' etage: Etagekeliner. - .1 un bock ! Aannemen! een bier! Garconne v.: Vrijgevochten meisje, dat zich uitleeft. Garconner
onov .w. : Met jongens spelen; als een jongen
doen. Garconnet m. : Jongetje. Garconnier: (in samenst.) Jongens-, -achtig.
Garconniere V. : 1 . Vrijgezellenwoning. 2.
v. en bv.nw.: (Meisje) dat graag met
jongens stoeit, jongensgek. Jongensachtig
-, wild meisje.
Gardage m. : 't Nahouden na werktijd,
overuren. Gardant m. : (zeev . ) Sloepenhijsch.
I. Garde v. : 1. Bewaking, hoede, op-,
toezicht . Bescherming. Bewaring. Wacht,
dienst. Droit de -: Bewaarloon. Avoir la
- de : Passen op, waken bij ; moeten oppassen (bij ) , - verplegen. Avoir en (sa) -,
- sous sa -: Moeten bewaren. Mettre en
bonne -: Zorgvuldig behoeden. Donner en
-: Te bewaren geven (bont b .v . ) . Se donner
de - de : Er wet voor oppassen om. Dieu vous
alt en sa (sainte en digne) -! God behoede
u! (f a m . )Etre de bonne -: Goed zijn boel bij eenhouden (mensch); goed bewaard kunnen
worden (spijs). Fromage -; fruits de -: K.-;
V. die goed blijven. Prendre en -: Bewaren
(tapijten, bont). z . ehien 1 (kol. 348 ).
Etre de -: De wacht -; dienst hebben. Le
medecin de -: De dienstdoende d. Monter
la -: De wacht betrekken ; op wacht
staan; (fig. ) oppassen ; opwachten (om
iem. de waarheid to zeggen). Descendre la
-: Van de aftrekkende wacht zijn; (f ig. ;
plat) sterven. 2. (sc hermen) Gedekte
stelling, gevechtsstand, -stelling. Etre en
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-: In de positie staan ; (f ig.) zich in acht
nemen. Tomber en -: Gedekt staa.n. En -!
Opgepast! Mise en -, se mettre en -:
(Het) in de gevechtsstelling komen; (f ig. )
't oppassen. Une mise en -: Een aanmaning, een wenk. Se tenir sur ses -s,
assurer sa -; Op zijn hoede zijn. Mettre
qn en -: Iem. doen oppassen. Etre hors de
-: Zich blootgeven; (fig.) noch kunnen
aanvallen, noch zich verdedigen. Se donner
: Oppassen. Prendre - a qch.: Op iets
passen. Prendre - de qch: Zich voor jets in
acht nemen; letten op iets. (Prenez) - a
vous! Opgepast! Geeft acht! Faire bonne -:
Goed oppassen. N ' avoir - de : Er niet aan
denken, zich er wet voor wachten, ver er van
of zijn. 3. Wacht (de menschen). Patrouille.
Garde (van vorst ).- montante ; - descendante:
Opkomende -; aftrekkende wacht. - avancee, - bile : Vooruitgeschoven w. - francaise :
(soort) Lijfwacht. - nationale : Schutterij .
nationale mobile: Landweer. - municipale, - republicaine : Parijsche gendarmerie.
d'honneur : Eerewacht. Corps de -:
Wachtpost; -huis. Mettre au corps de -:
Opsluiten. Des propos de corps de -:
Platte, gemeene praatjes. Crier a la -:
De w. in 't geweer roepen. 4. Ziekenoppasster,, verpieegster. Baker. Bewaakster. 5.
Gevest, beugel (degen, dolk). Schutblad
(feuille de -; boek). Werk (slot). (spel)
Bijkaart. Oogbeschermer (aan bril). Papier
de -: Pakpapier, omslag. Cuir de -: Leer
voor omslagen. 6. (zeev.) Stoptouw ; borg.
7. Lac de G-: Garda-meer.
II. Garde m.: Bewaarder, Wachter, opzichter, oppasser. Gardesoldaat. Soldaat
van de lijfwacht (- du corps). - national:
Schutter. - noble: Pauselijke lijfwacht. z.
champetre. - forestier : Houtvester.
Dragonder der Pa-municpal,reb:
rijsche gendarmerie. - mobile : Soldaat van
de landweer. Garde-i-vous m. : Houding
(van 't geweer presenteeren) . Etre sur le -:
In de houding staan ; (fig.) oppassen.
Garde-barriêre (mu . -s-s) m. : Overwegwachter . Ambtenaar bij 't octrooi.
Garde-bceuf (mu. -s--s) m. : Reiger.
Garde-bois (mu . ---) m. : Boschwachter. Garde-boue (mu . onv .) m. : Spatbord,
-leer. --enveloppant: - met zijstukken. Garde-boutique (mu . ---) m. : 1. z.
garde-magasin 2. 2. IJsvogel. Gardebut (mu. onv .) m. : Doelverdediger. Gardeeabine (mu. onv .) m. : Seinhuiswachter.
Garde-canal (mu . -s-canaux) m.: Kanaalopzichter.. Garde-eendres (mu. onv .) m. :
Aschbak. Garde-ehaine (mu. onv .) m.:
Kettingkast. Garde-ehampetre (mu . -s-s) m. : Veldwachter. Garde-eharrue
(mu. onv .) m.: Witstaart. Garde-ehasse
(mu. -s--s) m. : Koddebeier. Gardechiourme (mu. -s--) m. : Opzichter der
galeiboeven. Garde-eonsigne (mu . -s--)
m. : Magazijnopzichter. Garde-corde m.
(mu. onv .): Drukker, lichter. Garde-corps
(mu. an y .) m.: Scheepsleuning, reling ;
klimstag. Garde-cote(s) (mu. ----s) m. :
Kustverdediger (schip ). -wachter. Gardecouches (mu . - -) v.: Kraamvrouwenverpleegster . Garde-erotte (mu . onv .)
m. : Spatbord, -leder. Garde-ëcluse (mu.
--s) m . : Sluiswachter. Garde-êpaule
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(mu. ---s) m. : Schouderstuk . Gardeetalon (mu . ---s) m. : Stoeterijoppasser.
Garde-feu (mu. ---x) m. : Vuurhaardhekje,vuurscherm . Groeve tegen boschbrand ,
brandstrook. Garde-fou (mu. -----s) m. :
Leuning. Garde-fraisil (mu. onu.; spr.. -il)
m. : IJzeren plaat. Garde-frein (mu . -s--) m. : Remmer . Garde -frontiere (mu. s-s ) m. : Grenswachter. . Garde-jambe
(mu . onv.) m . : Beenbeschermer, (E ng . )
legguard. Garde-jupe (mu . ---s) m. :
Rokbeschermer, net aan damesflets . Gardeligne (mu. onu.) m. : Lijnopzichter. Gardelinge (mu . onv.) m . : Linnenkamer.. Gardemagasin (mu. ---) m. : 1. Magazijnoppasser.. 2. Onverkocht voorwerp, „strop" .
Garde-main (mu . onv.) m. : Onderlegger
(papier). Garde-malade (mu . -s--s) m. :
en v. : Ziekenoppasser, -ster. Garde-manche (mu. onu.) m. : Morsmouw. Gardemanege (mu. -s--s) m. : Stalwacht.
Garde-manger (mu. onv .) m. : Spijs-, vliegenkast . Vliegennet . Provisiekamertje.
Garde-meuble (mu . ---s) m. : Bergplaats
voor inboedels. - de la couronne, - national: - der rijksmeubelen. Garde-mine (mu.
-s--s) m. : Mijnopzichter . Garde-nappe
(mu. onu.) m. : Onderlegger onder schaal,
rn.at j e .
Gardenia m. : Gardenia (plant)).
Garde-noble (mu . ---s-s) m. : Adellijk lijfwacht des pausen. Garde-note (s )
(mu . ---s) m. : Bewaarder der minuten.
Garden-party (mu. --parties) v. : Tuinfeest .
Garde-péche (mu. onv.) m. : Opzichter
der vischwateren. Schip der visscherijpolitie.
Garde-place: Die de plaats vrijhoudt (in
trein). Ticket H-: Bewijs voor een gereserveerde plaats (un -). Garde-platine (mu.
onu.) m. : Slotovertrek (geweer ) . Gardeport (mu . -s--) m. : Havenmeester.
Garde-punaises m. : (p la t) Smeris.
Garde-quai (mu . -s--) m. : Kaaimeester.
I. Garder ov .w . : 1 . Bewaren, goed houden. 2. In acht nemen, nakomen (gebod,
vasten) ; bewaren (stilzwijgen, geheim) ; houden (woord, eed ) ; z. ban 2; betrachten (welvoeglijkheid). - rancune a, - une dent
contre : Boos blijven op . 3. Bewaren, achter-,
(be )houden . Aan-, ophouden, niet uitdoen.
- qn a diner : Iem . bij zich ten eten houden.
son serieux, -e9a granite: Ernstig blijven.
l'anonyme: Anoniem blijven. - pour soi:
Achterhouden, voor zich h. ; niet zeggen. 4.
(Op )houden, bewaren, achterhouden. Reeds
klaar hebben. 5. Bewaken, passen op, hoeden . 't Toezicht houden op. Bewaren . - a
vue : Nauwlettend bewaken, niet uit 't oog
verliezen. Donner a -: In bewaring geven
(z . donner ov .w. 1, kol. 349 ) . - les manleaux, - les balles: Buiten wachten, terwip
de anderen pret hebben. z . cochon 1. Chasse
gardee : Besloten jachttijd ; -terrein ; (fig. )
eigen terrein. 6. Niet verlaten. - la chambre ;
- le lit: De k . -; 't bed houden. - les rangs:
In 't gelid blijven. - les arras: Arrest hebben. 7. Oppassen (zieke ) . 8. Behoeden, beschutten . (Que) Dieu uous garde : God behoede u. (Que) Dieu m'en garde: God beware me daarvoor.
H. Garder onov .w . (met de en que) :
Oppassen voor, vermijden.
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III. Garder (se) : Bewaard (kunnen) worden. Oppassen, op zijn tellen passen. - a
soi : Zichzelf willen blijven. - de : Oppassen dat niet, zich hoeden voor. z. earreau 2. - pour la viande : Weinig eten om
bij 't vleesch zijn best te doen.
Garderie v. : Woning -, betrekking van
boschwachter. Kinderbewaarplaats (- d'enfants). Besloten jacht. Garde-riviere
(mu. -s--) m. : Rivieropzichter, agent
van de rivierpolitie. Garde-robe (mu. -robe(s)) V. : 1 . Kleerkamer, -kast, 2. -voorraad, plunje. 3. Citroenkruid. 4. Stilletje.
Geheim gemak, sekreet. 5. Stoelgang. Uitwerpselen . 1 m. : Schort met mouwen.
Garde-roue (mu. ---s) m. : Randsteen,
trottoirband . Garde-scelles (mu. onv.) m. :
Bewaker der verzegeling,- der zegels. Gardesemaphore (mu. onv.) m . : Lichtwachter..
Garde-temps m.: Tijdmeter. Chronometer .
Gardeur m., -euse v. : Hoeder, bewaarder.
-ster. Garde-vaisselle (mu. -s--) m. :
Zilverbewaarder. . Garde -vente (mu. -s-) m. : Opzichter over den houtaankap.
Garde-vigne (mu. -s--) : Wijngaardopzichter. Garde-vote (mu. -s--) m. : Blokhuis-, baanwachter. Garde-vue (mu. onv.)
m . : Oogscherm. Lampekapje.
Gardien m. : 1. Bewaker, bewaarder,
wachter. ( f ig. ) Beschermer. - de la paix:
Agent van politie (te Parijs ). (fig.) Dieu
est noire meilleur -: God is onze beste
schutsheer. z. ange 1. (sport) - de but:
Doelman, goalkeeper. - du phare : Lichtwachter.. --chef : Hoofdopzichter. 2. Kloosteroverste , gardiaan. Grootmeester van den.
Kouseband. I bv.nw. : Pcole -ne: Bewaarschool. Gardiennage m. : Bewaking, toez icht . Bewakingskosten . Gardiennat m . :
Betrekking van gardiaan. Gardiennerie v. :
Kinderbewaarplaats . (z e ev . ) Konstabe 1kamer .
Gardon m . : (Blank )voorn (- commun).
Gare tusschenw. : Opgepast. -dessous!
- la We! - l'eau! Van onderen! z . bombe
1. - a ceux qui font cela: Wee hen, die dat
doen. Sans crier -, s . dire -: Zonder te waarschuwen . - au fouet! Denk om de zweep! /
V. : 1. Station. - d' evitement : Wisselplaats.
CE'uvre des -s : Stationswerk (tegen handel
in vrouwen). - de tete, - tete de ligne:
Kopstation. - terminus : Eindstation. - de
passage : Tusschenstation. 2. Rivierhaven,
wijkplaats (- d'eau). Gare-frontiere
(mu . -s--) v. : Grensstation.
Garenne v . : 1. Afgesloten visch-, jachtplaats . Opslagplaats (tabak ). 2. Konijnenhol. -berg, -fokkerij. 3. (o u d) (Becht van)
warande. (Lapin de) --:- = Wild konijn.
Garennier m. : Opzichter van een konijnenfokkerij.
Garer ov .w. : 1 . In een wijkplaats- (boot)).
Op een zijspoor in veiligheid brengen (trein ) ;
binnenloodsen. Stallen (in garage) ; parkeeren (langs den weg). 2. Opbergen ; -slaan. I
se -: Uitwijken, op zij gaan. (fig.) Uit
den weg gaan, oppassen (voor). Gareur m. :
Houder van een bergplaats.
Gargamelle v . : (v olk ) Keel .
Gargantuesque : Van Gargantua . Van
een reus.
Gargariser ov .w . : Gorgelen . / se -:
Zich gorgelen. (f ig). Drinken. Rollen met
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de r . Gamma 's spelen. Se - de : Geuren
met, iets groots zien in. Se - de , - avec;
Zijn hoofd kwijtraken door zijn eigen
mooie woorden. Se - de Tires : Gamma 's
lachen. Gargarisme m. : Gorgeidrank . Gorgeling. Loopje. Salle de -: Sprudel. Gar goine v.: (p 1 a t) Keel(gat). Gargotage
m . : Slecht eten, poespas. Gargote v. :
Slecht eethuis. Goedkoope restauratie, gaarkeuken . Gargoter onov .w . : Onzindelijk
eten, - drinken. In slechte eethuizen eten.
Gargotier m. : Gaarkeukenhouder. (f ig. )
Slechte kok .
Gargouillade V. : Gerommel (in buik ).
Tirelantijntjes (bij muziek ). Jodellied .
Stortvloed. Gargouillage m.: (f a m. ) Gekwebbel. Gargouille v. : Bek, spijer (in
den vorm van een dier). Afvoer-. Trekkingspijp (hoogoven ) . (p 1 a t ) Keel . Gargouillement m. : Geruisch van vallend water.
Borreling, rommeling. Gargouiller onov..
w. : Plassen. Rommelen (lijf). Jodelen.
Gargouillis m. : Geluid van kletterend water. Gargoulette v. : Koelkruik.
Gargousse v.: Kardoes, kruitlading.
Gargoussier m . , -fere v. : Kardoeskoker.
Garigue v. : Braakland
Garnement m. : Deugniet, kwajongen
(mauvais -, mechant -) .

Garni bv.nw. : 1. Voorzien. Avoir la
bourse bien -e, - le gousset bien -: Ruim
in zijn geld zitten . Avoir la panse bien
-e, - l'esfomac bien -: Flink geschranst

hebben. 2. Gemeubileerd. z. hotel 1.
3. Bezet. La salle n'est pas -e (de spectatears): De zaal is niet bezet. Bouche been -e
:M . met mooie tanden. 4. Gegarneerd. 5.
Opgemaakt (schotel). z . choucroute en
assiette 7. COtelette -e : Karbonade met
groenten. 6. Beschut . / m. : 1 . Gemeubileerde kamer.. - huis. Tenir un -: Kamers verhuren . En - : Op kamers. 2. Vulling
(steenen ) . 3. Haardbekleeding.
Garnir ov .w . : 1 . Bezetten (met troepen
of zittenden ) ; versterken (wapenrusting);
takelen (schip ) ; verdubbelen (hiel aan kous ),
voeren ; bespannen (wagen) . 2. Voorzien van
( 't noodige ), meubelen, stoffeeren. Lakens
en sloopen doen op (bed ). Vullen (lamp,
taartje ) . Verpakken . 3. Aanvullen (steenen).
4. Bezetten, garneeren, versieren. Opwerken
(laken ). Opvullen (stoel). / se -: Bezet -,
belegd worden. Zich vullen, vol worden.
Schoon linnen aandoen. - la panse : Duchtig
schransen. - les mains: Stelen. - de: Zich
voorzien van. - conlre: Zich beschutten
-, zich instoppen tegen. Garnisaire m. :
( o u d) Ingelegerde (bij slechte belastingbetalers ), garnisair.. Garnison v.:1. Bezetting.
2. Garnizoensplaats. 3. Ingelegerde soldaten (z . garnisaire ). (y olk) Avoir de la
-: Beestjes hebben. 4. Aangevoegd stuk .
Garnisonnaire z . garnisaire.
Garnisonner onov .w . : In garnizoen zijn.
Garnissage m . : Het bezetten, versieren,
opmaken ; bekleeding . Garnisseur m . :
Stoffeerder, garneerder. Garnisseuse v. :
Kaardtrommel. Garniture v. :1. Toebehooren , garnituur, stel. z . feu 1. - de toilette:
Waschstel. - de toiler : Haardstel. - de poulies : Stel katrollen. - de bureau : Bureaubenoodigdheden . 2. Bezetsel, belegsel.
Versiering. Kraagje en manchetten (op
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japon) . 3. Opvulsel (stoel, pastei). Sorteering . Takelage . Klavier (van een slot ;
(drukk.) Formaatwit • Pakking
-mobile).
(om machinedeel ) . Garno m . : (f a m . )
Hok ; slaapstee.
Garou m.: 1. z. loup--. 2. (plantk.)
Mizerieboom. Faux -: Zwart peperboompje.
3. Bessen van den mizerieboom. 4. Courir
le -, etre en -: 's Naehts pierewaaien =
Garouage m.
Garouille v. : Dwergeik. -eschors.
Garrigue v. : Braakland.
Garrot m. : 1. Leistok. Slagader-pincet.
Pakstok, knevel. Doodstraf door worging
(supplice du -). 2. Schoft (van paard). de l' argon : Schoftdeel van den zadelboog.
3. Brileend. Garrottage m. : Kneveling.
Garrotte v. : (p 1 a t) Gevangenis. Worging
als straf.. Worgpaal. Garotter ov .w . : 1.
Ten leistok plaatsen bij. 2. Met een pakstok
toebinden. 3. Knevelen. 4. (f ig. ) De handen binden. - par un contrat.
Gars (spr . ga) m. : Jongen ; fiksche klant
(- solide). Mauvais -: „Zware jongen"
Garus (spr. -uss) m. : Maagelixer.
Gas (spr. ga) m. z. gars.
Gaseon m . en by .nw . : Gascogner. Gasconsch . (f ig.) Zwetser, opsnijder . -end .
Gaseonisme m . : Verkeerde uitdrukking -,
- uitspraak door 't Gasconsch dialect. Gaseonnade v. : Snoeverij, opsnijderij. Gaseonner onov.w. : Met een Gasconsch accent
spreken. (f ig. ) Opsnijden.
Gaspard m . : Kasper, Slimmerd . (plat)
Kat. Rat.
Gaspillage m . : Verkwisting , -spilling .
Slecht beheer. Gaspiller ov.w . : Verkwisten,
-knoeien, -spillen. Opmaken (geld ). Nutteloos besteden (tijd ) . Gaspilleur m. : Doorbrenger, verspiller . / by . nw. : Verspillend .
Gaster (spr. 4r) m. : Buik. Maag.
Gasteropodes m.mv.: (nat. hist.) Buikpootige (weekdieren ). Gasterotomie v. :
Maagafzetting. Gastralgie v. : Maagpijn,
-kramp . Gastralgique : Van maagpijn.
Gastreetomie v. : Maagafzetting. Gastrique : Van de maag. Suc -: Maagsap . Gas trite v. : Maagvliesontsteking. Gastro . . . :
(in samenst .) Maag-. Gastroeele m.:
Maaguitzakking. Gastro-entkrite (mu.
---s) v. : Maag-darrnontsteking. Gastrohepatique (mu . --s) : Maag-lever- .
Gastro-hipatite (mu . ---s) v . : Maagleverontsteking . Gastro-intestinal (mu.
---aux) : Van maag en darmen, maagdarm. GastrolAtrie v. : Smulpaperij .
Gastronome m. : Fijnproever,, lekkerbek .
Gastronomie v. : Kunst van lekker eten
en drinken. Gastronomique : Van een fijnproever. . Gastropathie v. : Maagziekte .
Gastro-peritonite (mu . ---s) v. : Maagen buikvliesontsteking. Gastroraphie v. :
Hechting van 'n buikwonde. Gastrorragie v . : Maagbloeding. Gastrotomie v. :
Buikoperatie.
Gate m . : Bedorven plek. / b y .nw . z .
g titer .
Gateau m . : 1. Koek. - des rois , - de la
f êve: Driekoningenbrood, -koek (met een
boon ). (f i g.) Avoir part au -: Aandeel in
de winst, - in de buit hebben. Se partager le
-: De winst -, buit deelen .(f a m.) Papa -,
le pêre -: Al to toegevende vader.. 2. Taart.
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Taartje. Koekje (— sec). Manger des —x:
Taartjes eten. — aux pommes : Appeltaart.
3. (Honig)raat. (Hout)blok. Harskoek (bij
't electriseeren). Pluksellaag. Metaal-,
slakkenkoek (na smelting).
Gate-bois (mu. an y .) m.: Slecht timmerman . Wilgenhoutvlinder. Gate-cuir
(mu. onu.) m.: Slecht schoenmaker. Gateenfant (s ) (mu . onv.) m.: Kinderbederver.
Gate-maison of Gate-menage (mu. onv.)
m.: Al te trouw dienaar (in 't oog der
anderen), dienstklopper. Gate-metier (mu.
onu.) m.: Loonbederver. Beunhaas, knoeier.
Gate-papier (mu. onu.) m.: Prulschrijver.
Gate-pate .(mu. onu.) m.: Slecht (banket )bakker. Knoeier (in ieder yak). Gate-platre (mu . onu.) m.: Slecht metselaar.
Gater ov .w . : 1. Bederven, beschad igen ;
in 't honderd sturen (zaken) ; schaden.
Papier verknoeien, veel en slecht
—dupaier:
schrijven. — le metier: De markt bederven.
La richesse ne gate rien : Rijk zijn is nog zoo
kwaad niet . 2. Bevuilen . (v o 1 k) Tu es gate
Je bent er bij . 3. Doen rotten. Fruits -; wufs
gates: Rotte v.; - e. Auoir le sang gate:
Bloedbederf h. 4. (f ig. ) Bederven, verwennen . Liefkoozen. Enfant gate : Bedorven k.
Enfant gate de la fortune : Gelukskind. —
qn dans l'esprit de : Iem. zwart maken bij.
I se —: Bederven, onbruikbaar worden.
Een slechten keer nemen. Betrekken (lucht,
weder). Bedorven worden. Zedelijk achteruitgaan . (fam.) Cela se gate : Het wordt
hommeles. Le metier se gate: De klad komt
in 't vak.
Gaterie v.: Vertroeteling; liefkoozing;
lieve attentie ; lekkernij. Gate-sauce (mu.
onv.) m. en v.: Slechte kok. - keukenmeid.
Koksjongen. Gate-tout (mu. onu.) m. :
Iem., die alles bederft. Gateur m.: Bederver. Verknoeier. Verwenner. — de papier:
Prulschrijver. Gaveuse v.: Koetsiers-,
lange jas. Gfiteux m. : Zieke, die zich
bevuilt. Tot kindschheid vervallen, afgeleefd mensch. Gfitine v. : Dorre, moerassige
plek. Gfitisme m.: Toestand -, ziekte van
iem. die zich bevuilt, afgeleefdheid.
Gattilier m.: (plantk.) Kuischboom.
Gauche by . nw.: 1. Scheef, krom. 2. Onbeholpen, linksch. Onhandig, plomp. 3.
Linker, linksch. Le centre —: De leden
van 't centrum, die 't meest vooruitstrevend zijn. Mariage de la main —: Morganatisch huwelijk; samenleving van ongehuwden. (fig.) La main —: Buitenechtelijk
leven. 4. (natk.) Linksdraaiend. / v. :
Linkerhand. -vleugel. -zijde. z. extreme 1.
Prendre sa —: Links afslaan. A —: Links;
naar links. A —! of —I Links oml Mettre a
—: Potten, voor zich houden. Faire un a —:
Een linksche zwenking maken. z. arme 1.
Donner a —: Verkeerd handelen. Gauchement : Onhandig. Gaucher m.:Linkschhandige. Lid derIinkerzij de . / b y .nw . : L inksch (handig). Die de oogen aan de linkerzijde
heeft. Gaucherie v.: 1. Plomp-, onbeholpen-. 2. Onhandigheid, domme streek. 3.
Linksch (hand ig )heid . Gauchir onov .w . :
Uit-, afwijken. Kromtrekken. (f ig.) Niet
gerust zijn. Er omheen draaien. / ov .w. :
Krom -, scheef maken. Gauehissage, -ement m.: Het kromtrekken. Kromming.
't Scheeftrekken . Afwijking. (f ig . ) -chisse-
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ment de la personnalite : Verwringing van
de persoonlijkheid. Gauchissement: Toestel

om den invalshoek van een vliegtuig te
wijzigen.
Gaud (spr . go) v.: Greta.
Gaude v.: 1. Wouw. Gele kleurstof uit
wouw bereid. 2. Maismeel, -pap.
Gaudeamus (spr . -uss) m . : (f a m . )
Vroolijk gezang.
Gauder ov.w . : Geel verven (met wouw).
Gaudir (se): Zich vermaken. Gaudis sard , -art m.: Lollige vent. Gaudriole
v. : Losse, schuine scherts, lolletje. Gaudrioler onov .w. : Lol maken.
Gaudron . . . z. godron .. .
Gaufrage m.: Het blinddrukken (van
figuren ) . Gaufre v . : 1. (Honig )raat . 2.
Wafel. (fig.) Etre la — dans une affaire:
Erg in 't nauw zitten. Faire —: Van 't
paard vallen. Moule a —s: Wafelijzer ;
(gra p) mottige. 3. Door blinddrukken
ontstane figuren. Gaufrer ov.w. : Figuren blinddrukken op; ribbelen; plooien.
Papier gaufre: Crepe-papier. Papier gaufre
pour emballages: Golfpapier. / se —: Rimpelig worden. Gaufrette v.: Wafeltje. Gaufreur m.: Werkman, die op stoffen of
papier figuren blinddrukt. Gaufreuse v.:
Gaufreermachine. Gaufrier m.: Wafelijzer.
(f ig. ) Model. Gaufroir m . : Gaufreerijzer..
Gaufrure v.: Blindgedrukte figuur. Bewerking der kunstbloemen.
Gaulade v .: Slag met een roede. Gau lage m.: Het afslaan der vruchten. Gaule
v.: 1. Staak, lange stok. Aanwijs-. Vlagge- .
Pompstok. Hengel. 2. Gallie. Gaul& v.:
Met een stok afgeslagen vruchten. (vo lk )
Pak ransel. Gauler ov.w.: Met een stok
slaan.- afslaan (vruchten) van. Gaulette v. :
Staakje. Gaulis (spr. -li) m.: Groote tak
(van hahhout). Lames de —: Gespleten
takken.
Gaulois 1w .nw . : 1. Gallisch, van het
oude Gallie. 2. Uit den ouden tijd, eenvoudig -, degelijk maar ruw. 3. Onbeschaafd .
4. Een beetje al te vrij, schuin. Esprit —,
sel —: Een beetje platte, maar gezonde
geestigheid . I m . : Galli er . (f ig . ) Rechtschapen man. Ongemanierd mensch, natuurkind . Gauloiserie v.: Ruw-. Plat-,
schuin gezegde; dubbelzinnige daad.
Gaultherie v.: Gaultheria.
Gaultier m. z. Gautier.
Gaupe v.: Slons, sloerie. Snol.
Gausse v . : (f am. ) Verzonnen verhaaltje ,
mop. Gausser ov .w. en se —: Den draak
steken (met iem.) in iem. gezicht. Gausserie v.: Spotternij. Gausseur m.: Spotvogel.
/ by .nw . : Spotziek .
Gautier m. : Walter, Wouter. — sans
Avoir: Wouter zonder Land.
Gauvain m.: (n a a m) Walewijn.
Gavage m.: 't Mesten met deeg. 't Volstoppen, - volproppen (o ok fig.)
Gave m.: Bergstroompje.
Gayer ov.w . : Volstoppen, volproppen
(o o k f i g.) ; mesten met deeg. / se —:
Zich volstoppen. Op 't mesthok zitten
(vogel).
Gavette v. : Staaf voor 't draadtrekken.
Gaveur : Vetmester. Gaveuse v.: Toestel om vogels vet te mesten. (schoo 1)
Pompschool.
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Gavial m.: Snavelkrokodil, gaviaal.
Gavion, -ot m . : (p la t ) Keel. Se rincer
le -: Zuipen. En avoir jusqu'au -: Zoo
vol zijn, dat men 't met den vinger kan bereiken.
Gaviteau m . : (z e ev . ) Boei .
Gavotte v.: Gavotte (dans in twee ternpo's).
Gavroehe m. : De Parijsche straatjongen.
Gayac z. galac.
Gaz m.: 1. Gas. -soort. 2. - (d'eclairage): (Licht)gas. Le personnel du -: Het
p. der gasmaatschappij . Employe du -: Gasfitter. - a l'eau: Watergas. - pauvre,
- d'air: Zuiggas. Donner les -: Vol gas
geven. Couper les -: Den gastoevoer afsnijden. Eteindre son -: Zijn licht uitdoen;
(y olk) het hoekje omgaan. 3. Gasachtigheid, winderigheid. 4. (nieuw) Gifgas,
gas voor oorlogsdoeleinden. La guerre des
-: De gasoorlog. Gazage m.: Het afzengen in de gasvlam.
Gaze v.: 1. Gaas. - a blutoir: Builgaas.
2. (fig.) Bewimpeling, bemanteling. Voiler
qch de -: lets in bedekte termen zeggen.
Gaze m.: Slachtoffer van gifgas.
Gazeifiable : Vergasbaar. Gazeificateur
m.: Gasgenerator. Gazeification v. en
-fier ov.w.: (Het) gasvormig maken, vergassen. - met een gas (b.v. koolzuur)
doortrekken. Vin gazeifie: Schuimwijn.
Gazeiforme: Gasvormig. Gazeite v.:
Gasvormigheid.
Gazelle v.: Gazelle (herkauwer).
Gazer ov .w .: 1. In de gasvlam gladzengen. 2. Met gaas bedekken. (fig.) Bewimpelen, verbloemen. Sans -: Recht op
den man af. 3. Met gifgassen bestrijden, dooden, - buiten gevecht stellen, gassen. /
onov .w . : Snel rijden. Vlug vliegen (vliegtuig ), (fig.) Gesmeerd gaan. Ca gaze : De
boel schiet op, - loopt; hij geeft 'm van
katoen.
Gazetier m. : Dagbladschrijver. -uitgever.. (f ig. ) Nieuwtjeskramer. . Gazetin
m.: Geschreven krantje. Gazette v.: 1.
Dagblad, courant . (f ig. ) Nieuwtjesverspreiding. Une - vivante : Een wandelend
nieuwsblad ; babbelkous . (v o 1 k ) Son chei'al
lit la -: Z. p. staat buiten en krijgt niets
to eten. 2. Vorm, mal.
Gazeur m.: Afzengtoestel. Gazeux : 1.
Gasachtig, -vormig; (in samenst.) gas-.
Air -: Koolzuurgas. 2. Gas-; koolzuur. m.:
houdend . Eau -euse : Spuitwater.Gazier
Gasstoker. Aanlegger van gasleidingen. Gaswerker. / bv.nw.: Van 't gas. Industrie
-iere: Gasfabricage. Personnel -: Werklui der gasfabrieken. Installation -iere:
Gasaanleg. Gazogene m.: Gasgenerator.
Toestel om spuitwater te maken. Mengsel
van alcohol en terpentijn. / bv.nw.: Gas
voortbrengend. Gazoline v.: Petroleumether (van een hoog kookpunt : 70-90
C.). Gazometre m.: 1. Gashouder. 2.
(scheik.) Gasmeter.
Gazon m.: Gras. -perk, -vlakte. -zode.
Banc de -: Zodenbank. - d'Olympe, d'Espagne: Engelsch gras. - anglais: Raygrass. - de Mahon: Violier. - d'or: Vetkruid. - du Parnasse : Parnaskruid. Gazonnant : Zodenvormend. Gazonnee v.: Grasveld . Gazonnement m.: Het bekleeden
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met gras, - bezoden. Gazonner ov.w.: Met
gras bekleeden, bezoden. / onov.w.: Zoden
vormen. Met gras bedekt -, groen worden.
Gazonneux: Van -, als gras.
Gazouillement m.: Gekweel, gekwinkeleer . Geruisch (blad). Gemurmel (water).
Gebabbel, getater (kindje). Gazouiller
onov .w . : Kweelen . Ruischen . Murmelen .
Beginnen te babbelen, tateren. Gazouillis
m.: Gekweel. Gemurmel.
Geai m.: Meerkol, Vlaamsche gaai. C'est
le - qui se pare des plumes du paon, c'esl
le - de la fable : Hij pronkt met andermans
veeren.
Geant m.: 1. Reus, Gigant (der Ouden).
2. Reus. A pas de -: Met reuzenschreden.
Un pas de -: Fen reuzenschrede; (gymn.)
een zweefmolen. / bv.nw.: Reuzen-. FouOre -e: Reuzenvaren.
Geastre m.: Aardster.
Gecko m.: Gekko (soort hagedis).
Gedeon m.: Gideon.
Geffroy of -oi m.: Godfried.
Gehenne v.: (b ij b e 1) Hel, hellepoel,
jammerdal.
Geignard m.: Oud wijf, dreiner, zanik.
Geignardise v. : Gedrein; huilerigheid.
Geignement m.: Gejammer, gedrein. Geigneur z . -ard. Geindre onov .w . : Voortdurend klagen, dreinen ; stenen, steunen.
Knarsen. I m. z. gindre.
Geiser z. geyser.
Gel m.: 1. Vorst (z. gelee 1). - fondu:
IJzel. 2. (scheik.) Gel.
Gelatine v.: Gelei-, lijmstof; beenderlijm (- des os). Copier a la -: Hectografeeren. Gelatine: Met gelatine bestreken;
tot g. verkookt. Papier -: Gelatinepapier.
Gelatineux : Vischlijmachtig. Gelatineur
m.: Fabrikant van vischlijm, Gelatiniser
ov.w.: Tot gelatine maken. / se -:- worden.
Gelee v.: 1. Vorst, vriezend weder.
Het vriezen (- a glace). Le temps est a la
-: Het zal wel gaan vriezen. - blanche:
Rijp, rijm. Coup de -: Plotseling ingevallen vorst. Temps de -: Vriezend weer.
2. Gelei. Dril, vleeschgelei. Se prendre en
-: Stollen.
Geler ov.w.: 1. Doen bevriezen, tot ijs
maken. Hard doen worden. Erg koud maken. (fig.) Afschrikken (door zijn koelte).
Je suis gele: Ik ben bevroren. 2. (nieuw)
Bevriezen (crediet, kapitaal). / onov.w.: Tot
ijs worden; toe-, bevriezen. Het erg koud
hebben, verkleumen. Je Ole: Ik ben ijskoud.
(spel) Tu geles! Koud! C'est gele: Dat is
niks gedaan. I onpers.w.: Vriezen. - a
blanc: Rijpen. Il gele a pierre fendre: 't
Vriest, dat 't kraakt. / se -: Bevriezen.
't Erg koud hebben. Geleur m.: IJsaanbrenger. Les -s de vignes, - de raisins : De
ijsheiligen. Gelif : Die door vorst splijt; die
gauw bevriest. Gelification v.: (scheik.)
Vorming van een gel. Gelinier ov.w.: 1.
Doen splijten door vorst. 2. (s c h e i k.)
Een gel vormen.
Gelinier m., -iere v.: Kippenren.
Gelinotte (soms ge-) v.: Hazelhoen.
Gelis z. OM. Gelissure v.: Spleet
door vorst, ijsberst. Gelive: Gespleten.
Gelivite v.: Splijtbaarheid. Gelivure v.:
IJsberst.
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Gelose v.: Agar-agar. Gelosique : Als -,
van agar-agar.
Gemallipare : Die tweelingen voortbrengt.
Gembloux m.: Gembloers (in Belgie).
Gemeaux m.mv.: (sterrenk.) Tweelingen. GenieHaire: Van tweelingen. Gemellaritê v.: Tweelingengeboorte. GemelMore: Dubbelbloemig.
Gemination v.: (schoo 1) Samenvoeging . Paarsgewijze plaatsing. Gemine: 1.
Paarsgewijs -, tegenover elk. geplaatst.
Verdubbelde (letter; om 't getal twee aan
te du iden ) . Consonnes -es : Medeklinkers
die uitgesproken worden door het geluid
te verzwakken en dan te versterken. 2.
(recht) Herhaald. Geminer ov.w.: Verbinden, samenkoppelen.
Gemir onov .w . : Zuchten , kreunen .
(dichtk.) Steunen, kraken; suizen. Zacht
kirren. Faire - la presse: De pers laten
zwoegen. Gemissant : Zuchtend, steunend.
Gemissement m.: Gezucht, gesteun, gejammer, gekerm. Zacht gekir. Gesuis,
gekraak . (f ig . ) Klachten .
Gemmage m.: Harsinzameling. Gemmal: (plantk.) Van den knop. Gemmation v.: Het knoppen krijgen. Tijd daarvan. (dierk.) Voortplanting door knopvorming. Gemme v.: 1. Edelsteen (pierre
-). 2. Knop. (dierk.) Knop, waaruit
een nieuw dier zal voortkomen. 3. Harsdruppel . I bv .nw . : Sel -: Steenzout .
1 onov.w. : Knoppen krijgen. Gemme : Met
edelsteenen . Gemmer ov .w . : Insnijden
voor harsaftap. Gemmifere : Knoppen
dragend. Met edelsteenen. Gemmipare:
Door knoppen zich voortplantend . (d ierk. )
Die zich door knopvorming voortplant.
Gemmiparite v. : Voortplanting door
knoppen of uitwassen. Gemmule v. :
Kiembeginsel.
Gemonies v.mv.: (gesch.) Trappen,
waarop de lijken der misdadigers werden
ten toon gesteld, galgeveld. (f ig.) Trainer
aux -: Bitter hoonen, door 't slijk sleuren.
Genal: Van de wangen, wang-.
Genant: Lastig, hinderlijk. Knellend.
Gencival: Van 't tandvleesch. Gelid.ve(s) v.(mv.): Tandvleesch.
Gendarme m.: 1. (vroeger) Man van
wapenen. 2. (thans) Militaire politiea gent , veldwachter.. Marechaussee . 3. (f ig . )
Vitter, bediller. Sa mere est un vrai -:
Z. m. is een rechte dragonder, - een molenpaard. 4. IJzeren punt aan den ploeg.
Vlek (op oog, diamant) ; troebeiheid (wijn).
Vonk, sprankel. (grap) Bokking. Rotstoren. Gendarmer (se): Opstuiven. Zich
verzetten. Gendarmerie v.: Corps der
militaire marechaussee. Kazerne daarvoor.
Gendelettre m.: (nieuw; spot) Letterkundige . Gendelettrie v. : (s p o t) Inbeelding van den „auteur".
Gendre m.: Schoonzoon.
Gene v.: 1. (oud) Pijnbank. Marteling,
foltering. Mettre a la -: Pijnigen; afmatten. 2. Knelling, drukking. Knel. 3. Hinder, overlast. Faire de la - a: Hinderen.
4. Geldverlegenheid, gebrek. Dans les
moments de -: Als men slecht bij kas is.
5. Gedwongen-, gegeneerdheid. Etre sans
-: Alle vormen ter zijde zetten. C'est un
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sans -: Hij houdt zich niet in. Eprouver
de la -: Niet op zijn gemak zijn.

Genealogie v.: 1. Geslachtslijst, stamboom. 2. Geslachtkunde. Genealogique:
Van de geslachtkunde, -lijsten. Arbre -:
Stamboom. Arbre - des sciences : Overzichtstabel der wetenschappen. Genealogiquement: Uit 't oogpunt van geslachtkunde. Genealogiste m.: Geslachtkundige, genealoog.
Genepi of -ipi m.: (plantk.) Zwitsersche artemisia.
Goner ov .w . : 1. (o ud ) Pijnigen, folteren. 2. Hinderen, knellen, drukken.
Nous etions genes dans cette voiture : We zaten in dat rijtuig te dicht opeen. J'ai la
respiration genee : Ik kan niet vrij ademhalen. 2. In verlegenheid brengen, hinderen. Etre gene vis-a-vis de qn: Verlegen
staan tegenover iem. 4. In geldverlegenheid
brengen. Etre gene: Krap zitten. I se -:
Zich zekeren dwang aandoen. - behelpen,
- geneeren. Elk. tot last zijn. Vous ne vous
genez pas : Je bent wel wat al te vrij. Il
ne sait pas -: Hij weet zich niet in te houden in bijzijn van anderen.
General bv.nw.: 1. Algemeen. Idees
-es : Door toepassing op 't algemeen ontstane denkbeelden. En termes -aux : Zonder te preciseeren. Commerce -: In- en
uitvoerhandel. 2. Voornaamste, (in samenst.) hoofd-, opper-. Quartier -:
Hoofdkwartier. z. fermier 2. Officier -:
Opperofficier ; (z e ev . ) vlagofficier . / m . :
1. Het, algemeene (tegenover 't bijzondere).
En -: In 't algemeen; gewoonlijk. 2.
Generaal. Veldheer. z. chef 2, brigade 1
en division 6. 3. Overste (pore -) eener
monnikenorde. 4. Hoofdinspecteur. Generalat m.: Generaalsrang. Waardigheid van
orde-overste. Generale v.: 1. Generaalsvrouw. 2. Generale marsch. Battre -,sonner
la -: Alarm slaan, - blazen ; (f ig. ) kiappertanden . 3. (t ooneel) Algemeene repetitie.
Generalement: Algemeen. Uit een algemeen oogpunt. - parlant: In 't algemeen
gesproken.
Generalisable : Toepasselijk op 't algemeen. Generalisateur : Synthetisch. / m.:
-e geest. Generalisation v.: 1. Het algemeen worden. - verspreiden, - tot gemeengoed maken. 2. Toepassing op 't algemeen.
Generaliser ov .w . : 1 . Algemeen maken . In
ruimeren zin nemen. Tot gemeengoed doen
worden . 2. Tot een algemeen denkbeeld terugbrengen . / onov .w . : Philosofeeren, op 't algemeen de denkbeelden toepassen. / se -:
Algemeen worden. Generalissimat m. :
Rang van Generalissime m.: Opperbevelhebber. Generalite v.: 1. Algemeenheid,
uitgebreide opvatting. 2. Algemeen begrip.
Les --s: 't Algemeen gedeelte. 3. Meerderheid, gros. La (grande) - des hommes.
4. Administratief gebied onder een Intendant (soort Commiss. d. Kan.) staande
(voor 1789), generaliteit. 5. Generale staf.
Generateur bv.nw.: 1. Telend, voortbrengend ; van de voortplanting. Puissance -trice: Teelkracht. 2. Vormend,
voortbrengend. Son -: Hoofdtaon. Idee
-trice: Grondgedachte. Triangle -: Rechthoekige driehoek, wiens wenteling om een
der zijden een kegel doet ontstaan. - d'al-
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cool: Alcoholvormend. Usine -trice (d'electricite): (Electrisch) krachtstation. Ligne
-trice of -trice v. : Beschrijvende kromme die

een vlak voortbrengt. / m.: Ontwikkelaar.
Voortbrenger. Ouder. Stoomketel. (electr.)
Generator, inductor. Generatif : Van de
voortplanting.
Generation v.: 1. Voortbrenging, vorming. 2. Voortteling, -planting. - sponlanee: Ontstaan uit zich zelf. 3. (godsd.)
Stichting van een afdeeling door 't moederhuis. 4. (f ig. ) Vorming, ontstaan. (m e e tk .) Beschrijving van vlakken. 5. Nakomelingen, geslacht. 6. Geslacht. La - presente , - actuelle : 't Tegenwoordige g. La montante: 't Opkomende g. Les -s : De opeenvolgende geslachten. Il a vu lrois -s : Hij
heeft drie menschenleeftijden beleefd. Generatriee v . : 1. (w i s k . ) Generatrice (z .
-ateur by .nw. 2). 2. (electr.) Generator,
dynamo.
Genereusement en -eux : 1. Edel-,
grootmoedig; met een breed gebaar. 2.
Mild, gul. Vruchtbaar (grond). Vol (wijn).
3. Edel (ros). / m.: Faire le -: Zich edelmoedig voordoen. Generique : Tot het
geslacht -, de soort behoorend. Nom -:
Geslachtsnaam. Generiquement: Uit 't
oogpunt van 't geslacht. Generosite v.:
1. Edel-, grootmoedigheid, 't nobele, 't
edele. 2. Mild-. Vruchtbaarheid. Volheid
(wijn). 3. Milde gift. Faire des -s : Weldaden bewijzen, ruim geven.
Genes v.: Genua.
Genese v.: 1. Ontstaan. Geschiedenis
van 't ontstaan. 2. (g o d s d.) Genesis.
Genesique: Van de voortteling. Van de
wording. (nieuw) Lusten opwekkend. Uit
Genesis.
Genestrol (1)e v.: Verversbrem. Genet
m.: Brem, -struik. - des leinturiers: Verversbrem. - a balais • - commun : Brem.
- d'Espagne : Spaansche brem. - anglais:
Heukeldoorn. - epineux: Gaspeldoorn.
Genet m.: Klein (Spaansch) paard, genet.
Genethliaque by .nw.: Van de geboorte.
Poeme -: Wiegezang. I m.: Sterrenwichelaar, horoscooptrekker.
Genetiere v.: Veld vol brem.
Genetique : Van de voortteling, - wording, naar 't ontstaan. / v.: Afstammingsleer. Genktiste m.: Kenner der afstammingsleer.
Genetraie v.: Veld 'vol bremstruiken.
Genette v.: 1. Genetkat. 2. Turksch
gebit. A la -: Met korte stijgbeugels.
Geneur m.: Lastpost. De derde mensch
die to veel is.
Genevieve v.: Genoveva.
Genevois (s o m s Ge-) : Uit -. Inwoner van Geneve.
Genevrette, gene- v.: Jeneverbessenwijn. Genevrier m.: Jeneverbessenstruik.
- sabine : Zevenboom. Genevriere v. :
Plaats waar veel jeneverbessen groeien.
Genial: Door 't genie ingegeven, vernuftig. Van genie. Geplante v.: Geniaalheid. Genie m.: 1. (Goede of kwade) geleigeest. Son bon -: Zijn goede genius. z.
familier 1. 2. Geest (in sprookje). 3. Genius, beschermgeest, allegorische voorstelling, engeltje. 4. Aanleg, begaafdheid,
vernuft, verstand. Il a le - de la destruc-
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lion : Hij is door een geest van vernielzucht
bezeten. 5. Aard, karakter; inborst. Le de la langue: Het taaleigen. 6. Scheppend -,
vindingrijk mensch (homme de -). (fa m .)
Iem. die boven het gemiddelde is. 7. De
genie, 't geniecorps (- militaire). 't Ingenieurswezen. - civil: Burgerlijke ingenieurs ; - bouwkunde.
Genien: Van de kin, kin-.
Genieux m.: Steelpan. Groote kop.
Genievre m . : Jeneverbes . -senstru ik .
Jenever. Vin de -: Jeneverbessenwijn.
Genievrerie v.: Jeneverstokerij.
Genipi m . : (p la n t k . ) Bijvoet .
Genisse (s o m s ge-) v . : Vaars . Genisson m.: Hokkeling.
Genistelle v.: Pijlbrem.
Genital: Tot de voortplanting dienend,
geslachts-. Geniteur m.: (veel grap)
De Oude heer, de pipa. Genitif m. :
(taalk.) Theede naamval. Genitoires m.
my . : (g r a p) z. testieules. Genito-urinaire (me. ---s): Tot voortplanting en
waterloozing dienend . Geniture v • : (o u d )
Kroost.
Genois by .nw . : Uit -. / m . : Bewoner
van Genua. Amandelkoekje.
Genope v . : (z e ev . ) Lasch . Genoper ov..
w . : (z e ev . ) Lasschen .
Genou m.: 1. Knie. Il a les -x portes en
dedans: Hij loopt met de knieen naar binnen. Se metire -, se jeter a -x: (Neder)knielen. Plier -, flechir le - decant, se jeter aux
-x de : De knie buigen -; zich verootmoedigen voor; aanbidden. z. embrasser 1.
Etre a -x decant, - aux -x de: Een diepe
onderworpenheid toonen voor. Etre sur
les -x des Dieux: In den schoot der Goden
liggen, onbeslist zijn. Son pantalon faisait
des -x: Hij had knieen in zijn broek. Sa
tete est comme un -, it a le -: Hij heeft
een kalen kop. Ce couteau coupe comme un
-: Op dat mes kun je wel naar Keulen
rijden; dat mes zegt : snij zelf. 2. Knie
(instrument). Kniehout. 3. (f a m.) Kaalkop. Genouillere v.: Kniestuk (ridder).
Knieleer (werkman, paard). Kniekous (tegen koude). Kap (laars). Beweegbaar
scharnier.. (v o 1k) Spurrie . Genouillet m . :
(y olk) Salomonszegel .
Genovefain m.: Kanunnik der orde van
de H. Genoveva.
Genre m.: 1. Geslacht. - humain:
Menschdom . z . ami 1.2. Soort, type . (f a m . )
Avoir bon -; mauvais -: Goede -; slechte
manieren hebben; zich g. -; sl. voordoen.
Etre mauvais -: Heelemaal niet netjes
zijn. Se donner le mauvais - de : De ongemanierdheid hebben om. Se donner des -s
- du -: Gekunstelde manieren aannemen.
Par -, pour faire du -: Uit aanstellerij,
omdat 't elegant staat. Du dernier -, bon -:
Volgens de laatste mode. Avoir du -: Nette
manieren h. Illustre dans son -: Beroemd
in zijn soort. Qqn dans mon -: Iem. zooals ik, - van mijn slag. 3. Stijl. Vak,
letterkundig genre, schrijftrant. Le - dramatique: De tooneelwerken. Peinture -;
comedie de -: S. -; hi. dat eene voorstelling van 't dagelijksch Leven geeft. 4.
Genreschilderkunst . 5. (t a a lk . ) (Woord )geslacht . Des deux -s : Gemeenslachtig.
Gens m y .: 1. Menschen, lieden. Betes
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et -: Menschen en dieren. 11 faut entendre
les - avant de les punir : Men moet iem.
aanhooren, voor hem te straffen. Les petites
-: De kleine luiden. - d'affaires: Mannen

van zaken, zaakgelastigden. z. arme 1,
eheval 1, epee 1 en eglise 2. Les - de
fart,, - du metier : De mannen van 't vak.
Handswerkslieden. - de lettres:
-demétir:
Letterkundigen. - de robe : Rechtsgeleerden. - du commun, - de pen, - de Tien z.
eommun (m. 4 ). - du monde: Leeken (tegenover geestelijken); voorname menschen,
m. uit hoogere standen.- de pied: Voetvolk.
sans aveu : Landloopers. - de sac et de
corde: Schooiers. Se moquer des -: Iem.
voor den gek houden. 2. Bedienden (de maison). Ondergeschikten. Partijgenooten. 3. z. gent 1. / v. (uitspr : ginss' ):
(gesch.) (Patricisch) geslacht (te Rome).
La - Fabia.

Gent v.: 1. Natie. Droit des -s: Volken-;
internationaal recht. 2. Ras, geslacht.
La - qui porte le turban : De Turken. La
trottemenu : De muizen en ratten. La moutonniere: De schapen; (1 g.) de gedweee
meeloopers. La - ailee. De vogels. La litteraire : De letterkundigen. / by .nw . :
(o u d) Aardig, lief , hupsch .
Gentiane v.: Gentiaan. Gentianees v.
my .: Gentiaanachtigen. Gentianelle v.:
Duizendguldenkruid. Veldgentiaan.
Gentil (spr. -ti) by .nw.: 1. (vroeger)
Edel. Le - pays de France. 2. Aardig, lief,
mooi. Bois -: Peperboompje. (spot) Vous
etes (un) - (garcon) : Je bent me een mooie.
(spr. -il) m. en by .nw.: Heiden. -sch
(tegenover de Joden). L'apOtre des -s :
Paulus. Gentilhomme m.: 1. Edelman.
de nom et d'armes: - van geboorte.
Nieuwbakken Vivre en -deparchmin: -:
Luilakken, niets doen. 2. Hofjonker. z.
ehambre 2. / by .nw . Als een edelman.
Gentilhommerie v . : (f a m. ) Adeldom,
adellijke rommel. Vereeniging van edelen.
Gentilhommiere v.: Klein adellijk landgoed . / by .nw . : Adel-.
Gentiliee m.: Volksnaam. Gentilite v.:
Heidendom (z. gentil m.).
GentillAtre m, : Kale jonker. Gentillesse v.: Lief-, aardig-, aanvalligheid.
Aardig woord. Liefkoozing. Faire des -s:
Lief doen. Gentillet : Snoeperig, erg lief.
Gentiment : Aardig, net, hupsch, aanvallig.
Genufleeteur : Buigend . (f i g .) Kruipend. Genuflexion v.: Kniebuiging ; voetval . (f a m . ) Des -s: Kruiperigheid . Genupectoral : Waarbij de borst op de knieen
rust.
Geo m.: (f a m,) George.
Geoeentrique: Met de aarde als middelpunt. Geochirnie v.: Scheikunde van de
aardkorst. Geoehimique : Van de scheikunde van de aardkorst. Geoelase v. :
(a ardk ) Aardscheur. Geode v.: Holle
massa met kristallen. Geodesie v.: Aardmeting, -meetkunde. Geodesien m.: Aardmeter . Geodesique: Aardmeetkundig.
Geoffroi, -oy (spr . fo-) m.: Godfried.
Geogenie v.: Leer van 't ontstaan der
aarde. Geogenique: Van 't ontstaan der
aarde. Geognosie v.: Leer van de samenstelling der aardkorst. Geographe m.:
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Aardrijkskundige. Geographie v.: 1. Aardrijkskunde, -beschrijving. - humaine : Anthropogeographie . - sociale: Sociogeographie . 2. Aardrijkskundeboek. Geographique : Aardrijkskundig. Repartition Verdeeling over de aarde. Geographiquement : Uit aardrijkskundig oogpunt.
GeOlage (spr. jo-) m.: Sluitgeld. GeOle
(spr. Ole) v.: Gevangenis, kerker. Cipierswoning. GeOlier (spr. JO-) m.: Cipier,
gevangenbewaarder. GeOliere (spr . 0-)
v.: Cipiersvrouw, gevangenbewaarster.
Geologie v.: Aardkunde. Geologique :
Aardkundig. Geologiquement : Uit aardkundig oogpunt. Geologue m.: Aardkundige. Geomagnêtifere by .nw . : Van -, betrekking hebbend op geomagnetisme m.:
Aardmagnetisme. Geomane (i )e v.: Aardwaarzeggerij . Geomaneien m.: Aardwaarzegger..
Geometral: In de juiste verhoudingen
afgebeeld. Plan -: Omtrekteekening zonder perspectief aan te brengen. -ement
bw. Geometre m.: Meetkundige; landmeter.. (d jerk ) Spanner, spanrups. Geometrie v.: 1. Meetkunde. - descriptive:
Beschrijvende - plane: Vlakke meetkunde , planimetrie. - dans l'espace:
Stereometrie. Avoir l'esprit de -: Een geest
hebben die alles logisch wiskundig ziet en
verbindt. 2. Leerboek voor meetkunde. 3.
Wiskunde. Geometrique : 1. Meetkundig.
Lieu -: -e plaats. 2. (fig.) Streng methodisch, nauwkeurig. Geometriquement:
Op meetkundige wijze. (fig.) Precies.
Geometrisme m.: Denkwijze die alles
tot de methode en de vormen der meetkunde terugbrengt. Geometrographie v.:
Constructie die 't geringste aantal bewerkingen vordert. Geophage m.: Aardeter.
-etend. Geophagie v.: 't Eten van aarde.
Geophysique v.: Natuurkunde der aarde.
Georama m.: Reliefkaart.
George(s) m.: Joris.
Georgie v.: Georgie. Georgien : Uit
Georgie. / m. : Georgier, -isch. Georgiques v .mv. : Velddichten (van Vergilius of
Delille), Georgica. I b y .nw.: Van -, over
den akkerbouw.
Gerance v.: 1. Bewindvoerderschap, beheer. Prendre une banque en -: Een holding company oprichten over een bank.
2. (zeev.) Laadboom.
Geraniaeees v .my . : Ooievaarsbekachtigen . Geranium (spr. -omm) m.: Ooievaarsbek . Geranium-lierre (spr . -omm;
mu . -s--s) m.: Klimgeranium.
Gerant m.: Bewindvoerder, beheerder.
Zetbaas . I by .nw . : Beheerend . Directeur
Verantwoordelijk directeur (krant,
tijdschrift).
Gerard m.: Gerrit, Gerard. Gerardine
v.: Gerritje.
Gerbage m.: Het in schooven plaatsen.
Garfpacht. Gerbe v.: Schoof, garve. (fig. )
Bundel, geheel. z. feurre. - de f leurs :
Bloemtuil ; -stuk. - de mitraille: Schrootkegel. - de feu : Vuurbundel. - d'eau :
Breede fontein. En -: In een uiteenbuigenden bundel. Gerbee v.: Stroobos met
enkele aren. Bundel (voeder). Gerber ov.
w.: In schooven binden. Opstapelen. I
onov .w. : Als een schoof uiteenbuigen.
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Gerbier m.: Garvenschuur. Gerbilire
v.: Schoovenbindster. -wagen.
Gerbo m., -boise v. : Springmuis.
Gerce v.: Spleet, barst. Mot. Gercer
ov .w. : Splijten, doen barsten. Des mains
-ees: Springende h. / onov .w. en se —:
Splijten, barsten. Gercure v.: Kloof, barst.
Gerer ov .w . : Beheeren . Waarnemen .
Gerfaut m.: Geertelsel. Geervalk.
Gerlon m.: Lompenkuip.
Germain b y .nw .: 1. Germaansch. 2.
Van dezelfde ouders, vol, echt. Les —s:
De broers en zusters. 3. Van broers of zusters afstammend . Cousin —: Voile neef.
Cousins issus de —: Achterneven. / m.:
Germaan . (n a a m ) Herman. Germaine v . :
Germaansche . (n a a m ) Hermanna .
Germandrke v.: kplantk.) Liggende
gamander (— petit chene).
Germanicite v.: Duitsch -, Germaanschheid. Germanie v.: Germanie. Germanique : 1. Germaansch. 2. Duitsch. Louis
le G- : Lodewijk de Duitscher. Germanisant m. : Kenner der Germaansche talen.
Voorstander van 't Deutschtum. Germanisateur m.: Iem. die de Duitsche macht
wil verbreiden. Germanisation v.: Verduitsching . Germaniser ov .w . : Verduitschen . / se —: Verduitscht worden. Germanisme m.: Duitsche vorm in een vreemde taal gebruikt. Eigenaardige Duitsche
uitdrukking. (nieuw) Overdreven opvijzeling van Duitsche grootheid, Deutschtum.
Germaniste z. -isant. Germanistique
v.: Germaansche taalwetenschap. Germano . . .: (in samenst.) Duitsch-. Germanolittrie v. en -manie v.: Overdreven
bewondering voor -, aanbidding van Duitschland . Germanophile bv.nw. en m.:
Duitschland genegen. Vriend v. D. Germanophobe bv.nw. en m.: Duitschland
vijandig. Vijand van D.
Germe m. : 1. Kiem. Faux —: Misgeboorte. 2. (fig.) Kiem, beginsel. termer onov .w . : Kiemen . Uitloopen, -schieten , ontkiemen. (f ig. ) Zich ontwikkelen.
Opwellen (traan). / ov .w . : Voortbrengen.
Germicide: De kiem doodend. Germinal bv.nw.: Van de kiem. Feuille —e:
Kiemblad. / m.: (Kiemmaand), de zevende maand van de Republ. kalender (21
Maart-19 April ). (f ig.) Kiemtijd. Germinateur, -atif : Van de kiem. Pouvoir —:
K iemkracht . Germination v . : Kieming .
Uitlooping, ontkieming. Germoir m.:
Mouterij. Bewaarplaats voor late zaden.
Gernotte v.: Aardaker.
Gerome m.: Kaas uit Gèrardmer. Geromois : Uit - . Bewoner van Górardmer.
Gerondif m . : (t a elk . ) Gerundium
(werkw. vorm, die aanduidt dat de handeling plaats heeft of zal plaats hebben).
(Fransche taalk.) 't Tegenw. deelw.
voorafgegaan door en.
Geronte m.: 1. Oudste (raadsheer,
Sparta). 2. (tooneel) Goede oude sul.
(f a m . ) Ouwe sok . Geronterie v . , -isme
m.: Sokkerigheid. Gerontocratie v.: Regeering van oude sokken.
Gertrude v.: Geertrui, -da.
Gervais m.: Gervasius.
Gerzeau: Brand in 't koren.
Geyser m.: Spiermaag.
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Gesine v . : Kraambed . (f ig . ) Barensnood . Gesir onov .w . : Liggen, zitten. Begraven zijn . C 'est let que git la difficulte, le lievre: Daar zit de moeilijkheid, - de
knoop.
Gesse v.: (plantk.) Lathyrus. — odorante : Pronkerwt. — domeslique : Zaailathyrus . — tubereuse: Aardaker. — commune:
Knollathyrus. — vivace, — a larges feuilles : Breedbladlathyrus.
Gessen in.: ( 't Land) Gosen (in Egypte).
Gestation v . : Dracht , zwangerscha p .
(fig.) Het in zich omdragen (letterkundig
werk ). En —: Zwanger. (f ig. ) Etre en
— de : Zwanger zijn van (b.v.. etre en —
de l'art classiqtze). Gestatoire : Draag-.
Geste v.: Heldendaad. z. chanson 3.
Les faits et —s: 't Doen en laten. La — de
Charlemagne : De heldenliederen over Karel
den Groote. I m.: 1. Beweging, gebaar;
wenk (— de la main). 2. (nieuw) Daad.
Beau —: Daad vol edele zwier ; waardige
houding; daad van fier protest. Notre greve
est un —: Onze werkstaking is een uiting
van gekrenkte waardigheid. Gestieulateur
m.: (weinig gebr.) Gebarenmaker. Gesticulation v . , -ement m . : Gebarenma king .
Gesticuler onov .w . : Veel gebaren maken.
Gestion v.: Beheer. — directe: Eigen -.
Frais de —: Beheerkosten. Gestionnaire
m. : Dirigeerend officier (officier —) van
de eettafel. Beheerder, gerant.
Gethsemani m. : Gethsemane.
Geyser (spr. jeizer, geiser) m.: Warme
springbron, geiser.
Ghazel m.: Ghazele (drink-, liefdelied
van Perzisch-Arabischen oorsprong).
Ghetto m.: Jodenwijk.
Ghilde v. : Gild.
Giaour m.: Christenhond.
Gibbeux: Bultig. Met knobbels. Gib-,
bie v.: Bultkever. Gibbon m.: Langarmaap . Gibbosite v.: Bult. Knobbel, uitwas.
Gibeciêre v.: Wei-. Visch-. School-.
Herderstasch. Goocheltasch. Tour de —:
Goocheltoer. Il a plus d'un tour dans sa —:
Hij weet er nog wel wat anders op.
Gibêle v.: Kroeskarper.
Gibelet m.: Zwikboor. Il a un coup de
—: Er loopt bij hem een streep door.
Gibelin : Ghibellijn. -lijnsch.
Gibelot m . : (z e ev . ) Zwaanhals .
Gibelotte v.: Konijnragout, gestoofd
konijn. — de gouttiere: Dakhazenpeper.
Giberne v.: Patroontasch. Enfant de —:
So ldatenkind . Giberner ov .w . : Vervelen .
Giberne-trousse (mu. —s--s) v.: Verbandtasch.
Gibet m.: Galg. Kruishout.
Gibier m.: 1. Wild. -braad. Des —s:
Wildsoorten. Un —: Een stuk w. Gros —:
Grof -. Menu —: Klein-. — d'eau: Waterwild . — a plumes : Vogels. —a poil : Hazen
en konijnen. 2. (f ig.) Iem., dien men tracht
te vangen. Ce n'est pas mon —: Dat komt
niet in mijn kraam te pas. — de potence:
Galgenaas. 3. Wildstand.
Giboulee v.: 1. Bui, slagregen. (f ig.)—s
de mars, - d'avril: Nukken. 2. (fam.) Pak
slaag.
Giboyer onov .w . : Jagen . Giboyeur m . :
(weinig gebr.) Dolle jachtliefhebber.
Giboyeux: Wildrijk.
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Gibus-Givrure

Gibus (spr. -uss) m. : Klakhoed (chapeau -) .

Giclee v.: Guts, stroom. Giclement m.
en -cler onov .w . : (Het) spatten, - (af)gutsen. Giclet m.: Springkomkommer. Gieleur
m.: Sproeier. Gielure v.: Spat.
Giffard m.: Voedingspomp.
Gine v.: Oorveeg. Figure a -s: Een
snuit om er op te slaan. Gifler ov .w . : Een
oorveeg geven aan. Étre a -: Zulk een
lammeling zijn dat men een rammeling
verdient.
Gig m. : Wherry. Jachtwagen.
Gigadou m.: Maatstok, mal.
Gigantesque, -ment : Reusachtig. Gigantisme m.: Reuzengroei. Gigantologie
v.: Beschrijving der reuzen. Gigantomachic v.: Strijd der reuzen tegen de Goden.
Gigil m . : (f a m . ) Gilbert.
Gigogne V. : Persoon -, voorstelling uit
de kluchten, die een aantal kinderen voortbracht. La mere -: Moeder met veel kinderen (die van alle kanten van onder haar
rokken te voorschijn kruipen ). Table -:
Mimi.
Gigolet of -lo m., -te v.: (yolk)
Minnaar. -nares, hartedief ; scharrel.
Gigot m. :1. Schaaps-, lamsbout. Manche
a - (z. 3): Handvat om een bout vast te
houden bij 't snijden. 2. (grap)
p ) Been. 3.
Manche a -: Pofmouw. Gigotage en -e ment m.: Gespartel. Gigote : Met dikke
pooten. Gigoter onov.w.: Met de beenen
spartelen. (gra p ) Dansen, hippen.
Gigue v
V. : 1. (f a m . ) Been . Reebout .
(f i g.) Une grande -: Een kip op hooge
pooten. 2. Levendige ( matrozen )daps,
horlepijp, (E n g. ) jig.
Gilde (spr. ghilde) v.: Gild.
Gilet m.: 1 . Vest. - en cceur:Diep uitgesneden vest . (grap ) Pleurer dans le - de qn:
Tranen met tuiten huilen, zijn hart uitstorten
bij iem. 2. Borstrok (- de colon). - de
chassc : Jachtvest. Giletier m.: Vestenmaker.. Giletiere v.: Vestenmaakster. Horlogeketting.
Glue (spr. jil' ) m.: 1. Groot werpnet.
2. Hansworst. (fig.) Sukkel, hals, bloed.
Faire -: Er van doorgaan. 3. (naam) of
Gilles : Agidius.
Gilotage m.: (drukk.)Phototypogravure.
Gimblette v.: Kransje (koek).
Gindre m.: Meesterknecht (bakkerij ).
Ginette v . : (naam) Eefje , Genevieve .
Gingas (spr. -gha) m.: Geruit linnen
(voor matrassen).
Gingembre m.: Gember. -plant. Biere
au -: Gemberbier, (E n g.) gingerale.
Gingival : Van 't tandvleesch. Gingivite
v.: Tandvleeschontsteking. -expulsive :
-dietanouvl.
Ginglard m.: Zure wijn.
Ginglyme m.: Scharniergewricht.
Ginguelet m.: Zure wijn. Ginguet by.
nw.: Zurig. Prullig, min. / m. : Zurige wijn.
Ginseng (spr . -sang) m.: Krachtwortel.
Girafe v : : Giraffe. (fa m . ) Lang paard '.
Lange, magere vrouw. (f ig.) Springtoren
(zwemschool). (grap; y olk ) Peigner la -:
Niets uitvoeren. Girafon m. : Jonge giraffe.
Girande v. : Schoofvormige licht-, waterbundel . Girandole v.: 1. Kroonluchter.
Oorhanger met verscheidene afhangende ver-
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sierselen. 2. z. girande. 3. Molentje (vuurwerk ).
Girasol (spr. -ra-ssol) m.: Zonnebloem.
Sterresteen.
Giration v.: Draaiing, zwenking. Giratoire : Draaiend. Circulation -: Verkeer
op straat waarbij in een richting wordt
gezwenkt. Point -: Draaipunt.
Giraumon (t ) m. : (soort) Kalebas.
Girer v . : onov .w . : Draaien, zwenken .
Girie v.: 1. Aanstellerij. Faire des -s:
Zich aanstellen. 2. Papiermot.
Girl-scout (mu. -s--s) v.: Padvindster.
Girofle m.: Kruidnagel (clou de -).
Essence de -: Nagelolie. Girofle : Kruidnagelachtig. Giroflee v.: Steenraket. Violier. . - des murailles , - jaune: Muurbloem.
- d'eau: Waterviolier. (fig.; gra p) a cinq feuilles: Oorveeg, waarvan de indruk
der vijf vingers zichtbaar blijft. Girollier
m. : Kruidnagelboom.
Giro (1 )le v.: Eierdooierzwam.
Giron m.: 1. Driehoek (op wapen), geer.
2. Aantrede van trap. 3. Schoot.
Girond : (plat) Mooi, lief.
Gironde v.: Gironde (rivier, departement ) . 2. Gematigde republ. partij. Girondin m. en b y .nw . : Aanhanger der gematigde
republ. partij. Van de Girondijnen. Der
Gironde.
Gironner ov .w. : Rond maken. - slaan.
Op zijn schoot wiegen.
Giroselle v.: Twaalfgodenkruid.
Girouette v. : Weerhaan, windwijzer
(ook fig.). Coq de -: Haan(tje) op den
toren. Girovague m.: Vagant.
Gisant (spr. soms giss-): Liggend. Afgevallen (hout). Aan den grond zittend
(schip). Onderste (molensteen). / m.:
Koetsboom. Liggend grafbeeld. Gisement
m. : 1. Ligging (kust). 2. Ligging der ertslagen. Bedding, ligplaats. 3. (zeev.) Hoek
gevormd door de as van 't schip en 't, punt
dat men wil raken.
Gitane v.: Spaansche zigeunervrouw (femme -). Gitano m.: Spaansche zigeuner.
Gite m.: 1. Verblijf-, slaapplaats, onderdak. - d'etape: Etapeplaats, rustplaats
(trekvogel). 2. Leger (van haas). (f ig. )
Lievre au - : Hazenpastei. (fig.) Revenir
au -: Naar huis terugkeeren. 11 faut attendre le lievre an -: Als men iem. wil aantreffen, moot men hem aan zijn huis opwachten.
3. Strandingsplaats. Laag (erts, kolen).
Onderste molensteen. Stelling voor 'n wijnvat. - (a la noix): Onderste deel van een
runderschenkel. 4. (b o u w k.) Kinderbalk.
I v: (zeev.) Overhelling, slagzijde. Ligging op een ondiepte. Prendre de la -:
Slagzijde maken. Giter onov.w.: Overnachten . Een onderdak vinden. Legeren (dier).
Slagzijde hebben (schip). / ov.w.: Onder
dak brengen. / se - : Overnachten, een
onderdak vinden.
Giton m.: Schandknaap, -jongen.
Givrage m.: IJzel (op ruit) . Givre
m.: Rijp, rijm. Witte kristallen (op vanille ). / V. z. guivre. Givre : 1. Berijpt.
Met witte kristallen. Geijzeld. Cristal -:
IJsglas. 2. z. guivre. Givree v.: Laag
fijngestampt glas. Givreux : Met barstjes.
Givrure v.: Vlek op diamant.
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Glabelle- Glissement

Glabelle v. : Kale ruimte tusschen de
wenkbrauwen. Glabre : Kaal, onbehaard,
glad. Glabreite v. : Kaalheid.
Glanage m.: 't Satineeren (papier). 't
Gladstrijken (linnen). Glagant : Verstijvend , ijskoud .
Glace v.: 1. IJs. Froid comme- : IJskoud. Les -s : De ijsmassa's. -s flottantes :
Drijfijs. z. ferrer. (f ig.) Rompre la -:
De moeilijkheden uit den weg ruimen; een
einde maken aan de koelheid, 't ijs breken.
Les saints de -: De ijsheiligen, de strenge
heeren (koude dagen in Mei). 2. Vriespunt.
Boire a la -: IJskoud drinken. 3. Portie ijs.
IJsco, ijsje. Prendre une -. 4. (f ig. ) Koel-,
onverschilligheid. Verstijving (ouderdom).
Etre de -, avoir un cceur de-: Koel zijn. Essayer de fondre la -: Trachten het ijs te breken, - de ontvangst hartelijk te maken. A la
-: Vervelend, dat koud laat ; koel. 5. Spiegelglas (-sans tain). Spiegel. Raam (rijtuig ) , glas. Faire -: Spiegelen. - de tiroir :
Schuifspiegel. 6. Suikerlaag (op taart).
Dril, gelei (- de viande). Witte vlek (diamant). Glacê:l. Bevroren. Steenkoud . Boire
-: Met ijs d. 2. Oversuikerd. Glanzend,
glace. Peau -e : Glaceleer. Papier -:
Glanspapier.. I m . : Glazuur. Glans, -stof..
Glacee v.: Glans-, ijsappel. IJskruid.
Glacer ov .w. : 1. Doen verstijven. - bevriezen. Zeer koud maken. Doen sidderen.
2. (f ig.) Doen verstijven, - stollen (bloed).
Koel -, onverschillig doen worden. Vervelen.
Doen verstijven (door ouderdom). Sa
reponse me g lap : Z . a. maakte, dat 't me
koud om 't hart werd. - le courage de qn:
Iem. moed uitdooven. 3. Met glazuur -,
vernis overtrekken. Oversuikeren, met suikerglazuur -. Met dril bedekken. Satineeren
(papier). Riz glace : Gepelde rijst./ onov .w.
en se -: Bevriezen. (fig. ) Verstijven.
Glacerie v.: Glasfabricage. -fabriek. IJsverkoop. -bereiding. Glaceur m.: Glaceerder. Glaceux : Met een vlek.
Glaciaire : Van gletschers. Epoque -:
Ustijdperk. Glacial (mu .-ials): 1 . IJskoud.
Die bij de gletschers groeit. Mer -e:
IJszee. 2. (f ig. ) Koel, koud, terugstootend.
Glaciale v . : IJskru id . Glaciation v . :
Gletschervorming. Verijzing. Glacier m.:
1. Gletscher. 2. Glasfabrikant. 3. IJshandelaar. - ambulant: - met een wagentje,
„ijsco". Buffet - : Usbuffet. Glacière
v.: IJskelder. IJsmachine. IJskist. IJskast.
Glaeiologie v.: Gletscherkunde. Glaciologique : Gletscherkundig. Glaeiologiste
m.: Gletscherkundige.
Glacis (spr . -si) m.: Zachte helling.
- glooiing ; afwatering (venster) bank ) . (m i 1. )
Glacis. Doorzichtige kleurlaag die op de
heldere kleur wordt gebruikt om haar eigen
toon daaraan te geven. (f i g.) Dun laagje.
Glacon m.: 1. IJsschots. Amas de -=s :
IJsdam. 2. (fig.) Koelheid. Onverschillig
mensch, „honk ijs". 3. IJspegel. IJsblokje, -kubus. Glacure v.: Glazuur. Het overdekken met glazuur, -verglazen.
Gladiateur m.: Zwaardvechter. Gladie :
Zwaardvormig. Glafeul m.: 1. Zwaardlelie, gladiolus. 2. Lisch. - bleu : Duitsche
lisch . Gladiole : Gladiolusvormig .
Glairage m. : Het glanzen met eiwit.
Glaire v.: Eiwit. Slijmachtig vocht;

928

fluim. Wolkig vlekje (diamant). Glairer
ov .w . : Glanzen met eiwit. Glaireux :
Slijmachtig. Glairure v.: Eiwit (met
alcohol).
Glaise v.: Leem, pottenbakkersaarde
(terre -) . Glaiser ov.w.: Met leem besmeren. - verbeteren. Glaiseux:Leemachtig.
Klef (brood). Glaisiere v.: Leemkuil, -put.
Glaive m.: Zwaard. - der gerechtigheid .
(fig.) Macht.
Glanage m.: 't Arenlezen. (fig.) Nalezing.
Gland m . : 1 . Eikel. z. doux (bv .nw . 1).
- de terre : Aardaker. - de mer : Zeepok.
2. Eikelvormig sieraad, kwastje, trekker.
3. Klem. 4. Eikel, roedehoofd. Glandaire :
Kliervormig. Glande v.: Klier, -gezwel.
Glande: 1. (wapenk.) Met eikels. 2. Met
gezwollen klieren. Glandee v.: Eikeloogst.
Glandi . . . : (in samenst.) Eikel .. .
Glandulaire : Kliervormig, -achtig, uit de
klieren. Glandule v.: Kliertje. Glanduleux : Kliervormig, -achtig.
Glane v.: (Handvol) nagelezen aren.
Tros, rij, rist. Recht van arenlezen. (f ig. )
't Gevondene. Glanement m. en -er ov .w . :
(Het) nalezen. (f ig. ) Nalezing houden van.
Glaneur m.: 1. Arenlezer, nalezer. - de
charbon : Sintelsuitzoeker. 2. (f ig. ) Nalezer. Glanure v.: Nalezing. (f ig. ) Sprokkeling .
Glapir onov .w . : Keffen . Krijschen . /
ov .w . : Uitkrijschen . Glapissant : Krij schend . Keffend. Glapissement m.: Gekef.
Gekrijsch.
Glareole v.: (dierk.) Zwaluwplevier.
Glaris (spr. -iss)m.: Glarus (in Zwitserl.).
Glaronnais : Uit -. Bewoner van Glarus.
Glas (spr. gla) m.: Doodsklok. -gelui.
Kanonschoten bij een mil. begrafenis. (fig. )
Sonner le - de : Uitluiden.
Glauceseent: Zeegroenachtig. Glaucie v.,
-ier m., -iere v.: Hoornpapaver. Glau-,
conic v.: Glauconiet (een kiezelzuurzout).
Glaueomateux : Lijder aan -. Met groene
staar. Glaucome m.: Groene staar. Glauque : Zee-, blauwgroen. Glaux (spr . glo)
m.: Melkkruid.
Glebe v.: Aardkluit. (dichtk.) Grond,
„de taaie schol". Serf attache a la -:
Lijfeigene die aan den bodem behoort, hofhoorige. (fig.) Le paysan est attache a la
-: De b. is aan zijn grond gehecht.
Glechome (spr . -kom) m.: (plantk.)
Hondsdraf.
Glane v . : 1. Gewrichtspan . 2. (z e e v . )
Opgeschoten tros. Glenoidal, -de : Panvormig . Glênoidien : Van een gewrichtspan.
Glette v.: (scheik.) Loodglit.
Gletteron z. gratteron.
Gleueomêtre m. z . glueometre.
Gline v.: Vischmand, kanis.
Glissade v.: 1. Het (uit)glijden. Faire
une -, - des -s: Uitglijden. 2. Het glijden
(op ijs). Glij-, sullebaan. 3. Glij-, sleeppas.
4. (f ig .)Langzaam toegeven. Glissant: Glad,
glibberig. (f ig. ) Bedenkelijk, gevaarlijk.
Glisse m.: Sleep- , glij pas . (mu z .) Glissando.
Glissement m . : 1. Het glijden. (a a rd k . )
(Grond)verschuiving (- de terrain). Frottement de -: Glijdende wrijving. 2. (f ig.)
Verschuiving ; langzame machtsverplaatsing
(- d' autorite) .
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Glisser-Gluten

Glisser onov .w . : 1. Af- , (uit )glijden ,
ontglippen. Le pied lui a glisse: Zijn voet
is uitgegleden ; (fig.) hij heeft een misstap
gedaan. - des mains de qn : Iem. ontglippen.
(fig.) ga glisse : Dat wordt mis. 2. Glijden,
sullen. 3. (fig.) Niet doordringen, schampen. Geen indruk maken, afglijden op. z.
appuyer (ov .w . 1) . - sur qn : Iem . koude
kleeren niet raken. - sur qch: Losjes over
iets heenloopen, slechts even iets aanroeren.
- dans l'ivrognerie : Langzaam tot dronkenschap vervallen. 4. Sluipen. / ov.w.: Heimelijk inschuiven, - insteken. Toestoppen
(geld, voorwerp). - qch a l'oreille de qn:
Iem . iets influisteren. - un mot dans un
discours : Een woord in een redevoering
inlasschen. - son mot : Bedeesd meepraten.
- des erreurs parmi le peuple : Dwalingen
heimelijk onder 't yolk verspreiden. / se -:
Sluipen, binnen-. Zich laten (af)glijden.
Glisseur m.: Glijder, sullende. Glijtoestel, leiblok (v. stoommachine). Glijvliegtuig, -toestel. Glissikre v.: Glijplank.
Glijstang (machine). Kanongeleider. Geleider (v. papier, stift, buis enz.). Schuine
gleuf ; sponning. Porte a -s : Schuifdeur.
Glissoir m.: Weg, waarlangs men 't hout
van de bergen doet glijden. Glissoire v.:
Glij-, sulle-baan. Glijstang. Loopscheen.
Globaire : Voor bolletjes. Global : Rond
(som ) , afgerond . Prix -: Totaa 1prijs . Globalement: In totaal. Globalite v.: Geheel.
Globe m.: 1. Bal. - de l' ceil: Oogbol. 2.
Aardbol (- terrestre); hemelbol (- celeste).
Voyage autour du -: R. om de wereld.
- imperial: Rijksappel. ( y olk; plantk.)
- du soleil: Knipmutsje. 3. Ballon (lamp).
Stolp (over pendule, enz). 4. (yolk)
Hoofd. Globe-trotter (my . ---s) m.:
Wereldreiziger. Globulaire: Bolvormig.
v.: Kogelbloem. Globule m.: Bolletje.
(geneesk.) Korreltje. - du sang: Bloedlichaampje . Globuleux : Bolrond. Uit bolletjes samengesteld. Globulicide: De bloedbolletjes doodend.
Gloire v.: 1. Roem, lof, eer, glorie.
Avide de -: Roemzuchtig. (Se) faire (une)
- de : Trotsch -, prat er op zijn om. Mettre
sa - a: Zijn eer er in stellen. It fut la - de
son siecle: Hij was 't sieraad van zijn tijd.
A la plus grande - de : Tot meerderen roem
van. Tourner a la - de : Tot roem strekken.
- a Pierre! Lang leve Piet! 2. Goede naam.
Trots. Mauvaise -, vaine -: IJdelheid,
roemzucht. Par -: Om uit te blinken.
Etre vetue a sa -: Met haar kleeren pronken .
3. Grootheid, schittering. 4. Heerlijkheid,
majesteit (Gods). Un Christ en -: Een
Christus in den hemel gezeten. Rendre
Dieu: Gods heerlijkheid verkondigen.-a a Dieu: Eere zij God. - celeste, - eternelle : Gelukzaligheid. 4. Stralenkrans,
aureool. Lichtkring.
Glomerule v.: Vlokje, hoopje. Gloria
m.: 1. Gloria (der mis). 2. (y olk) Koffie
of thee met cognac. Gloriette v.: Prieel.
Vogelkooi in den vorm van een huisje.
Glorieusement : Roemvol, met roem.
Glorieux: 1. Roemrijk, -vol, eervol. Les
trois -euses : De drie Revolutiedagen (27
tot 29 Juli 1830). Cela n'a rien de -:
Daarop behoeft ge niet zoo trotsch te zijn.
De -euse memoire : Roemrijker nagedachteFransch-Nederlandsch. I.
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nis. 2. Trotsch. Stralend (gelaat). 3. Hoovaardig, verwaand. Faire le -: Zich verwaand gedragen. 4. Gelukzalig, roemriik.
Corps -: Lichaam van een gelukzalige;
(gra p) 'ern. die leeft van den wind. I m.:
Verwaande (z. bv.nw.). (grap) Le -: De
koperen ploert, de zon. Glorification v.:
Verheerlijking . Glorifier ov .w . : Verheer lijken. Loven. Zalig maken. I se -: Zich
beroemen, - laten voorstaan (op). - dans:
Zijn roem uiten in. Gloriole v.: IJdele
roem, verwaandheid; ijdel vertoon.
Glose v.: 1. Tekst-, woordverklaring,
opheldering, noot. (s o m s) Moeilijk te
verklaren woord. - marginale : Kantteekening. Sans -: Zonder aanmerkingen. 2.
(f ig.) Spottende opmerking. 3. Parodie op
rijm. Gloser ov .w . : Woord-, tekstverklaring geven van. / onov.w.: (fig.) Hatelijkheden zeggen over. Gloseur m.: Vitter,
glossenmaker. Glossaire m.: 1. Woordenlijst (voor verouderde of weinig gebruikte
woorden). 2. Woordenschat. Glossalgie v.:
Pijn aan de tong. Glossateur m.: Verklaarder, verzamelaar van glossen. Maker
van een woordenlijst. Glossien, -ique: Van
de tong. Glossine v.: Glossina (vlieg).
Glossite v.: Tongontsteking. Glosso .. .
: (in samenst.) Tong . . . Glossopêtre
m.: Versteende vischtand. Glossotomie v.:
Wegneming van de tong. 't Doorsnijden
van den tongriem. Glotte v.: Stemspleet.
Glottique : Van de stemspleet. Glottite:
Stemspleetontsteking.
Glouglou (mu . -s) m.: Gekiok, klokken
(vocht). Gekakel (kalkoen). Glouglouter
onov .w . : Klokken (uitgeschonken vocht).
Kakelen, kolderen (kalkoen). Faire - les
dames: De dames laten gniffelen.
Gloussement m . en -er onov .w . : (Het )
kakelen. - babbelen.
Glouteron m.: (y olk) Klis. Kleefkruid.
Glouton bv .nw . : Gulzig . / m . : Gulzigaard, slokop. (dierk.) Veelvraat. Gloutonnement bw.: Gulzig, schrokkig. Gloutonnerie v.: Gulzigheid.
Glu v . : Vogellijm . (f ig . ) Het plakkende .
Avoir de la - aux mains z. gluant. Se
laisser prendre a la - de qn : Zich door iem.
laten lijmen. - marine: Kastenmakerslijm.
Gluant: 1. Kleverig, plakkerig. (f ig. ) Il
a les mains -es : Er blijft bij hem steeds
geld aan maat en strijkstok handen; (o o k)
zijn handen staan hem verkeerd. 2. Opdringerig. Il est si -: Hij hangt als 'n klit aan
je lijf./ m.: Vervelende plakker. Gluau m.:
Lijmstang, -stokje.
Glueinium. (spr . -yomm) m.: (scheik.)
Beryllium (element).
Glucomêtre m.: Toestel om de hoeveelheid (druiven)suiker te bepalen. Glucose
m. en v.: Druivensuiker. Glucoserie v.:
Druivensuikerfabriek.
Gluer ov.w.: Met vogellijm bestrijken.
Kleverig maken. Glueux z. gluant.
Glui m.: Rogge-, dak-, pakstroo.
Glumaeees v .mv . : Kalb loemigen . Glume v.: Bast, kaf. Kafblaadje. Glumë:
Met kafblaadjes. Glumelle v.: Kelkkafje.
Glumellule v.: Kroonkafje.
Gluten (spr. -ten) m.: Kleefstof. (scheik.) Lijmstof. Pain de -: Glutenbrood.
30
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Glutinatif : Hechtend (z. ag- ) . Glutineux : Kleverig; lijmstofachtig.
Glycerie v.: Vlotgras. - flottanle:
Mannagras. - maritime: Zeevlotgras. Glycerine v.: Glycerine. Glycine v.: Blauwe
regen (plant). Glyeocolle v.: Lijmsuiker.
Glycogene: Suikervormend. Glycogenese
m., -genie v.: Suikervorming. Glycose z.
glucose. Glycosurie v.: Suikerafscheiding
in de urine, suikerziekte. Glycosurique :
Van suikerziekte. / m.: Suikerzieke.
Glyphe m.:Groeve,canneluur.Glyptique
v.: Zegelsnijkunst. Glyptographie v.: Beschrijving van gesneden steenen. Glypto logie v. : Studie over gesneden steenen.
Glyptotheque v.: Verzameling van gesneden steenen.
Gnac (spr. njak) m.: (plat) Mot, heibel.
Il y a du -: De zaak is niet zuiver.
Gnaf (spr. njaf) m . : (v o 1 k ) Schoenlapper..
(f i g . ) Prul . Gnaffer (spr. nja-) ov.w.:
Oplappen.
Gnan-gnan (spr . njan) m., v. en bv .nw .
(Lamlendig mensch) die steeds zanikt.
Gnaphale (spr . ghna-) m.: Droogbloem.
- des sables : Zanddroogbloem, zandroerkruid.
Gnavelle (spr . ghna-) v.: Handbloem.
Gneiss (spr . ghne-iss) m . : Gneiss (kwartsmica, veldspaat). Gneissique (spr. ghneiss-): Gneissachtig.
Gniolle (spr . njol') v . : (v olk ) Brandewijn, cognac.
Gnocehis (spr . ghno-ki) m .mv . : Gnocchi,
Ital. meelgerecht.
Gnognotte (spr. njo-) v . : (NT o 1 k ) Prullenboel .
Gnole (spr . njol of njO1) m . : (v olk )
Buts van twee tollen. Slag, opstopper.
Blauwe plek. Brandewijn.
Gnome (spr. ghno-) m.: Berggeest, aardmannetje. Gnomide (spr . ghno-) v.: Vrouwelijke berggeest. Gnomique (spr . ghno-):
In kernspreuken.
Gnomon (spr . ghno-) m.: Zuiden-,
zonnewijzer. Gnomonique (spr . ghno-):
Van de zonnewijzers. / v.: Kunst om zonnewijzers te maken.
Gnon (spr . njon) m.: Opstopper.
Gnose (spr. ghno-) v.: (kerk) Dieper
inzicht in de Christel. waarheden, gnosis.
Gnostieisme (spr . ghno-) m.: Leer der
gnostieken. Gnostique (spr. ghno-) m.:
Gnostiek, aanhanger eener leer van inwendige beschouwing en volmaking.
Gnou (spr. ghnou) m.: Gnoe (soort
Afrik. antilope).
Gnouf (spr . njouf) m.: „Baar", groen.
Candidaat voor de Ecole normale, afd. wisen natuurkunde.
Go (tout de) : Zonder complimenten, zoo
maar.
Gobage m . : (f a m . ) Verliefdheid . G o bant : Aantrekkelijk. Gobe, (s o m s) gobbe
v . : Prop , deegbal. Vergiftige pil . Gobe -la hum (me. one) m.: Iem., die alles gelooft.
Gobelet m.: 1. Beker, kroes. 2. Goochelbeker.. Joueur de -s: Goochelaar ; (fig. )
bedrieger . Jouer des -s : Goochelen ; (fig . )
bedriegen. Tours de -s : Kunstjes. 3.
Bekervormige boom. 4. (plantk.) Waternavel. 5. (gesch.) Dienst voor 't buffet
des konings. Gobeleterie v.: Beker-, glas-,
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flesschenfabricage. -handel. Tafelglaswerk.
Gobeletier m.: Glas-, flesschenhandelaar.
-fabrikant.
Gobelin m.: 1. Kwelgeest. 2. Uit de
hand geweven (wand)tapijt met figuren
(tapisserie des G-s).

Gobelot (t )er onov .w . : Pimpelen . Pret
maken. Gobelot (t )eur m.: Pimpelaar.
Gobe -mouches (me. onv .) m . : (n a t .
hist.) Vliegenvanger. (fig.) Iem. die alles
slikt, goedgeloovige sukkel. Gober ov.w.:
1. Inslikken, uitslurpen, naar binnenslaan.
(f ig.) -- l'apptit, - le morceau, - l'hamecon,
- la prune: Zich laten beetnemen. Je ne le
gobe pas : Hij kan mij niet beetnemen ; (z .2)
ik houd niet van 'm. Il gobe tout, - les
mouches : Hij neemt alles voor goede munt
op. - du vent : Zijn tijd verdoen. 2. Verkikkerd zijn op, graag hebben. Ernstig opnemen. / se -: Ingeslikt worden. Een hoogen dunk van zich zelven hebben.
Goberge v.: 1. Klemhaak. 2. Stokvisch.
3. Bedplank.
Goberger (se) : De bloemetjes buiten
zetten. Zijn gemak nemen ; zich te goed doen .
Gobet m.: 1. Mondvol, beet. 2. Chasser
au - : Met valken jagen. (fig.) Prendre au
-: Onverhoeds knippen. 3. Iem., die alles
slikt, sul, hals; knul. Gobetage m. en -er
ov.w.: (Het) berapen, - ruw bepleisteren
(muur). Gobetis (spr . -ti) m.: Pleisterkalk. Beraapt muurwerk.
Gobette v.: Maatje wijn.
Gobeur m.: Eter, doorzwelger. Goedgeloovige (- de mouches), sul . / bv .nw . :
Goedgeloovig, sullig.
Gobie v.: Zeegrondel.
Gobillard m.: Duighout.
Gobille v.: Stuiter.
Gobin m.: Bultenaar.
Godage m.: Valsche plooi. Blaas.
Godaille z . gogaille. Godailler onov .w . :
Slempen. Godaillerie v.: Slemperij. Godailleur m.: Slemper.
Godan(t) m.: Bedriegerij, strik. Donner
dans le -: Zich laten bedotten.
Godasse v . : 1. (y olk) Schoen, „sigarenkistje " . 2. (Duitsch) luchtschip, „Gotha".
Godefroi, -frog m.: Godfried.
Godelureau m.: Pronker, saletjonker.
Godenot m.: Goochelpoppetje. Dik kereltje .
Goder onov.w.: Valsche plooien maken.
Godet m . : Tumblerglas .Verfpotje . Druipbakje (onder lamp). Tuimelemmer. Pijpekop . Afwateringspijp. Eikelnapje. Gietgat
(aan gietvorm). Smeerpot (- graisseur).
Inktbakje. (scheik.) Vlakke schaal. Golfplooi, klok (aan kleed) . Roue a -s : Scheprad met troggen. Chaine a -s : Jacobsladder
(aan baggermolen). (e lec tr.) - isolateur:
Isoleerpotje.
Godiehe m., v. en bv.nw.: Onhandig,
lummelig (schepsel) = Godiehon m.
Godille v.: Wrikriem. Barque a la -:
Wrikschuitje . Godiller onov .w . : Wrikken .
Lol maken. Godilleur m.: Wrikker.
Godillot m .: Jong rekruut. Lompe
soldatenschoen . (fa m . ) Schoen, „schuit" .
Godiveau m.: (Pastei van) gehakt
vleesch.
Godron m.: Eierrand. Plooi. Godronner
ov .w.: Met een eierrand voorzien. Plooien.
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Feuille -nee: Geplooid b. Godronnoir m.:
Holbeitel.
Goeland (spr. -lan) m.: (nat. hist.)
Groote zeemeeuw.
Goelette v.: Tweemaster, (soort) schoener. Zeezwaluw. Goellete -brick (mu.
—s--s) m.: Schoenerbrik.
Goemon m. : Zeegras. Zeegrasmest.
Goemonnier m.: Zeegrasvisscher.
Goethêen (spr. gheute-in): Van Goethe.
Goête m.: Oproeper van booze geesten.
Goethe v.: Geestenbezwering.
Gcettingue (spr. ghet-) v.: Gottingen.
Golie bv .nw . : Lomp .
Gogaille v.: Geslemp, gesmul. Faire —:
Slempen.
Gogo m.: Lichtgeloovig mensch, hals.
Les —s : De goe gemeente. 1 a — bw.
uitdr.: Volop, naar hartelust.
Gogue v.: 1. Grap. 2. (school) Les —s:
't Privaat. 3. Rolpens. Goguenard :
Spotziek, spottend. f m.: Spotboef. Gogue narder onov. w.: Spotten. Goguenarderie
v.: Spotternij. Goguenardise v.: Spotzucht. Spotternij.
Goguenot m.: Pot; bestekamer.
Goguette v.: Grap, kwikslag. Li tre en
— (s): Vroolijk - ; aangeschoten zijn . (s p o t )
Chanter — (s) a qn : Tegen iem. opspelen.
Goinfrade v.: Vreetpartij. Goinfre m.:
Tafelschuimer . Vraat . Goinfrer onov .w . :
Vreten, schrokken. / se —: Zich volproppen. Goinfrerie v.: Schrokkerigheid.
Goitre m.: Kropgezwel. Krop. — exophtalmique : Basedowsche ziekte. — aerien:
Keelblaas (v. kikkers). Goitreux bv.nw.:
Kropvormig. / m.: Lijder aan een kropgezwel . (f ig. ) Domoor.. Goitrigene : Kropvormend.
Gold-point m.: (beurs) Goudpunt.
Golf m.: (sport) Golf.
Golfe m.: Golf. (ontleedk.) Verwijding.
Golfeur m., -euse v. : Golfspeler.
-speelster.
Gomar m.: Gomarius. Gomariste m.:
Gomariaan.
Gomene z . gumene.
Gommage m.: Het gommen. Het oplossen in gom. Gomme v . : 1. Gom. (s c ho o 1 )
Stukje elastiek, „gummi", „vlak" (— a
effacer). Boule de — : Gembal. — a milcher:
Kauwgom. (Sinop de) —: Met gom bereide
stroop. Boire une —: Een glas verfrisschenden drank drinken, met gom aangelengd.
--resine : Gomhars. --gutte: Guttegom.
--laque : Gomlak. — en ecailles : Schellak.
z. elastique. --grattoir : Radeergom. 2. De
pretmakers uit de groote wereld (la haute—) .
La petite —: De burgerheertjes. 3. (geneesk.) Syphilitisch gezwel. Gommer ov.
w.: Gommen, met gom bestrijken. Met g.
vermengen. In g. oplossen. Absinthe gommee : Met gomstroop vermengde absint.
Taffetas gomme: Gewaste taf ; hechtpleister.
Gomm ette v.: Plakprent. Gommeux :
Gomachtig. Gom bevattend. / m.: Uitgeput pretmaker. Modegek, fat. Gommeuse
v.: Modepopje. Toestel dat stoffen gomt.
Gommier m. : Gomboom. Gommifere :
Gomvoortbrengend. Gommose v.: Gomziekte.
Gomorrhe v.: Gomorrha (stad vol verleiding).
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Gomphose v.: Onbeweeglijke gewrichtsverbinding.
Gomphrene v.: Kogelamarant.
Gonee, -eier m.: Manskerel. Knul.
Gond m.: Hengelduim, har (— de fiche).
(f ig. ) Mettre hors des —s, jeter hors des —s,
Mire sortir des —s : Zijn zelfbeheersching
doen verliezen, razend maken.
Gondolage m.: Kromtrekking. Gondole
v.: Gondel. Oogbad. Drinkschaal. Bevloerde
greppel. Gondolement z. -age. Gondoler
onov.w. en se —: Kromtrekken. (f i g .)
Zich 'n bochel lachen. Gondolant: Om je
dood te lachen. Gondole: Scheef. Vile gondolee : Gegolfd plaatijzer. Gondolier m.:
Gondelroeier.
Gonfalon, -anon m.: Lansvaantje. Kerkbanier. Vaandel. Gonfalonier m.: Banierdrager. (gesch.) Gonfaloniere, voor zijn
leven benoemd, magistraat der Ital. republ.
Gonflage m. : Het oppompen (luchtband) . Un coup de —: Even oppompen.
Gonfle v.: Blaas. Opzwelling. Gonfle:
Opgezwollen, opgezet. (fig. ) Opgeblazen.
Gonflement m.: (Op )zwelling, uitzetting.
Vulling (ballon). Oppomping (luchtband).
Buik (zuil). (fig.) Opgeblazenheid. Gon 'ler ov .w . : 1. Doen opzwellen, (op )blazen .
Vullen (ballon). Opzetten (veeren). Oppompen (luchtband). La soupe gonfle: Soep
maakt opgeblazen. Avoir le venire gonfle:
Een opgezet lijf hebben. ( y olk) C'est gonflant : Je valt er van om, 't is om te brullen. 2. ( f ig. ) Vervullen (met gevoel), doen
zwellen. Avoir le c ceur gonfle: Op 't punt
staan om te schreien. (zeer plat) — le
mou a: Een rad voor oogen draaien. 3.
Opdrijven (cijfer). / onov.w. en se —: 1.
(0p)zwellen. Rijzen (deeg, kalk). Son cceur
se gonlie: Zijn hart zwelt hem in de borst.
2. (fam.) Een hooge borst zetten, geuren.
Gonfleur m.: Luchtbandpomp (— pneumatique) .

Gong (spr. gong) m. : Metalen slagbekken.
Gongorisme m. : Gezwollen en verfijnde
stijluitdrukking (vooral der Spanjaarden).
Goniehon m.: Papieren kap (op suikerbrood).
Goniometre m. : (Kristal)hoekmeter.
Goniometrie v.: Hoekmeetkunst. Goniometrique : Goniometrisch.
Gonne v.: (Teer)ton.
Gonorrhee v.: (geneesk.) Druiper.
Gonorrheique : Van een druiper. 1 m.:
Lijder aan een d.
Gontard , -thier m.: Gunther.
Gonze m.: Mensch. Sul, slachtoffer.
Gonzesse v.: Vrouw. Maitresse.
Gord m.: Vischweer met een fuik.
Gordien : Gordiaansch.
Gorge v.: Gorea (W.-Afrika).
Garet m. : Beer, hog (varken). (f i g.)
Schoenmakersleerling . Smeerpoets . (z e ev . )
Varken, luiwagen, zeug.
Gorge v.: 1. Keel, strot. Krop (vogel).
(fig.) Mettre le pied sur la — a: Met geweld dwingen. Tenir -, prendre qn a la —:
fem. de keel toeknijpen; (fig.) - hevig
doen ontroeren, de keel toeschroeven. Tenir -,
mettre le pistolet -, le poignard -, le couteau sur
la — a qn : Iem. 't mes op de keel zetten.
Tendre la —: Geen weerstand meer bieden.
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Couper la - a qn : Iem. den hals afsnijden ;
(f ig. ) - in 't verderf storten. z . se eouper..

2. Vrouwenboezem . Bovenborst. 3. Keel.
Mal de -: Keelpijn. A pleine -, a - deployee: Luidkeels. z. chat 2. Un rire de -:
Een keellach . Chanter de la -: Met de keelstem zingen. Voix de -: Keelstem. Il en a
menti par la -: Hij heeft in 't openbaar -,
klaarblijkelijk gelogen. Faire rentrer a qn
les paroles dans la -: Iem. noodzaken zijn
woorden terug to nemen. 4. (j acht) Voer
(voor valken). - chaude : Nog lillend, warm
voer. Faire - chaude de : Warm opeten ;
(f ig.) dadelijk na den eten dansen. Rendre
-: Braken ; (fig. ) 't gestolene -, toegeeigende teruggeven. 5. Keel (vestingwerk,
schans) . Bergengte. Nauwe doortocht.
Schoorsteengat. Uitsnijding (scheerbekken).
Stok (landkaart). Groef, gleuf . Klavier
(van slot ) . (a a rdk. ) Rivierengte . (b ouwk .)
Hollijst. - lumineuse : Lichtlijst.
Gorge : Volgestopt. Overladen. - d'humidite : Zeer vochtig, druipend. Jambes -es :
Opgezwollen b. Gorge-blanche (m y . -s-s) v. : Zwartkopmees . Gorge -bleue (mu.
-s-s) v. : Blauwborstje. Gorge -de pigeon (my . -s-de--s) by .nw . en m. :
(Kleur ) met weerschijn, changeant. Gorgee
v.: 1. Slok . Boire a petites -s: Lepperen . 2. Voer (valk ) . Gorge-fouille,
--fouillee (mu. -s--) v . : Kraalschaaf..
Gorge -noire (mu. -s--s) v. : Muurleeuwerik .
Gorger ov .w . : Tot de keel volstoppen.
Proppen (dier ). (fig. ) Overladen, -stelpen, volstoppen. / se -: Zich volproppen.
- overladen. Gorg ere v.: (z e e v.) Scheg.
Gorgeret m. : Smal mes. Gorgerette v.:
Lint (aan muts). Halsstuk (middeleeuwsch
kleed). Bustehouder. Gorgerin m. : Halsstuk (wapenrusting). Halsband. Onderhals
(aan zuil). Gorget m. : Kraalsehaaf .
Gorgiere v. : Halsstuk.
Gorgone v. : Monster, Gorgoon. Hoornpoliep .
Gorille m. : Gorilla (aap ).
Goriot m. : Klappereend.
Garnaud m . : (d ierk.) Kleine poon.
Gosier m. : 1. Strot, keel. Auoir le sec: Een dorstige keel hebben. Auoir le blinde, - ferre, - pave: Heet kunnen drinken . Auoir une eponge au -: Een droge
lever hebben. (f ig. ) Grand-: Pelikaan. 2.
Keel, luchtpijp. z. coup 4. 3. Windpijp .
Gossampin m. : Kaasboom.
Gosse m.: (v o 1 k ) Jongetje , jochie . / v . :
Meisje. Gosselin m . : Te jong vee. (v o l k )
Vrind. Hummeltje. Gosseline v.: Meisje.
Goth (spr. go) v . : Got. (f ig.) Barbaar.
Gotha m. : Jaarboek van den adel en de
koninklijke geslachten (Almanach de -).
(fig.) Lijst van uitgelezen producten. Go thembourg m. : Goteborg . Gothic v. :
Gotland (Zweden). Gothique : Gotisch. Met
gotische letters gedrukt. Middeleeuwsch,
verouderd. I V. : Gotisch schrift. I m.:
Het Gotisch. Gotische stijl. z. flamboyant.
Goton m. : (zeev.) Helmstokring. /
v.: Grietje. Buitenmeid. Slet. Gotte v. :
Grietje.
Gouache v. : Het schilderen met waterverf,, die met gom en honig is aangelengd.
Teekening daarmee gemaakt. Gouache : Als
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gouache bewerkt. Gouachiste m . : Water-

verfteekenaar..
Gouaille v . : Ruwe spot. Gouailler onov .w . : (f a m . ) Ruw -, schofterig spotten .
/ ov.w. : In de maling nemen. Gouaillerie
v. : Ruwe spotternij. Gouailleur : Spottend .
/ m . : Spotter .
Goualer onov .w . : (plat) Zingen, bleren .
Goualeur, , (p la t ) -eux m . : Straatzanger.. Straatschreeuwer, -koopman.
Gouap (p )e v. : Leeglooperij . Bende
straatslijpers. De vriendjes, kliek. Smeerlap , schorem . Lanterfanter. / b y .nw . :
Smerig. Gouap (p )er onov .w . : Straatslijpen . Gouap (p )eur m. : Straatslijper, dagdief .
Goudran = Goudron m. : Teer. Scheepsharpuis. Pekkrans. - mineral: Koolteer.
vegetal: Houtteer. Goudronnage m.
en -onner ov .w. : (Het)) teren. Met teer
vermengen. Eau -née: Teerwater. Cul -ne:
Pikbroek . Goudronnerie v. : Teerkokerij .
-bereiding. Goudronneur m . : Teerder.
Goudronnier m. : Teerstoker. Goudron 'Were v . : Teerstokerij (in 't bosch).
Gouet m. : 1. (Gevlekte ) aronskelk. 2.
Snoeimes.
Goutfre m. : Afgrond. Kolk. Diepte . Un
(d'argent): lets dat veel geld verslindt;
iem. die veel verkwist.
Gouge V. : Holle beitel, guts. Halfrond
mes. Slet, sloerie.
Gougelhopf m. : Tulband .
Gouger ov .w . : Uithollen, gutsen.
Goujat m. : 1. Trosknecht (in 't leger).
Mieux uaut - debout qu'empereur enterre:

Beter een levende hond dan een doode leeuw.
2. (fig. ) Vlegel, schoft, ploert. 3. Opperman . Goujaterie v. : Lompheid. Ploertenstreek.
Goujon m. : 1. Grondel (- de riviere).
- de mer: Zeegrondel. (f ig. ) Aualer le -:
Zich sets laten wijsmaken; sterven. 2. Hol
beiteltje , kleine guts . Scharnierpin.(electr.)
Seinpen. Bout, pin. 3. (p la ntk. ) - saxatile: Rotsschildzaad. Goujonner ov .w . :
Met pinnen vastmaken. Goujure V. : Gleuf.
Goula (s )eh (e ) m. : Hongaarsche hachOe.
Goule V. : Demon, die lijken verslindt.
(plat) Keel.
Goulee v . : (f a m . ) Voedsel . Hap. z.
beler. . Mondvol rook . Fumer a petites -s.
Goulet m . : 1. (o u d ) Ha ls (flesch ) . 2.
Nauwe invaart (haven). 3. Pijpje, monding.
Goulot m. : Hats (flesch, karaf) . Tuit (v.
e . gieter ) . (v olk ) Mond , keel . Goulotte
v.: Sleuf (in lijst). ( y olk) Keel. Goulu :
Gulzig, schrokkig. Pois -s: Peulen. I m. :
Slokop . Veelvraat (dier ) . Goulfiment :
Gulzig.
Goum m. : Contingent der Arab . stammen . Goumier m. : Algerijnsche ruiter.
Goupille v.: Sluitstift, prop, pin. Goupiller ov.w . : Met een sluitstift vastmaken.
Se -: (f a m.) Wel terechtkomen.
Goupillon m. : 1. Wijkwast, kwispel.
Donner du - a qn : Iem. met moose praatjes
afschepen. 2. Wisscher voor lampeglazen,
flesschen, enz . Goupillonner ov.w . : Reinigen met een wisscher.
Gourbi m. : Arab. hut. Dorp van hutten.
(m i 1. ) Ondergrondsche schuilplaats .
Gourbet m. : Zandzegge.
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Gourd : 1. Stijf, verkleumd. Gezwollen
(graan). 2. Onhandig, stom.
Gourde v.: 1. Fleschkalebas (- calebasse , - de pelerin). Uitgeholde kalebas
die als flesch dienst doet. Veldflesch. Flacon. 2. Opstopper. 3. Stommerik.
Gourdin m.: Knuppel.
Goure v . : Knoeiwaar Gourer ov .w . :
Bedotten ; vervalschen. / se - de : Bedriegen , voor den gek houden.
Gourgandine v.: Slet, lichtekooi. Kwaje
meid.
Gourgane v . : Groote boon, paardenboon.
(fam.) Marine.
Gourgouran m.: Indische zijdestof.
Gourmade m.: Stomp in 't gelaat, kink.
Gourmand : Die van lekkere hapjes
houdt. Etre - de: Verlekkerd zijn op.
Pois -s : Peulen. Odeurs -es : Lekkere
geuren van 't eten. Lkres -es: Zinnelijke
lippen. Branche -e : Waterloot. - de
bois: Die veel hout vormt. f m.: Lekkerbek. Waterloot. Gourmander ov .w . : 1.
In bedwang houden, beteugelen. 2. Opmaken, garneeren. 3. Een standje maken,
doorhalen. / se -: Zich verwijten doen.
Gourmandise v.: Lekkerbekkerij. Snoeplust. Des -s: Lekkernijen.
Gourme v.: 1. Droes (veulen). Jeler sa
- ses -s (z. 2): Zijn droes uitwerpen. 2.
Slijmige dauwworm (kind). Jeter sa -:
Dauwworm hebben; (fig.) uitrazen, zijn
wilde haren verliezen.
Gourme: Stijf, norsch; vormelijk, stijf
deftig. Gourmer ov.w.: 1. Den kinketting
aandoen. 2. Vuistslagen geven aan. f se
: Elk. vuistslagen geven, bakkeleien.
Een deftige houding aannemen.
Gourmet m.: 1. Wijnproever. 2. Lekkerbek. - d'art: Verfijnd kunstliefhebber.
Gourmette v.: 1. Kinketting. (f i g.)
Sa - est rompue: Hij luistert niet meer naar
den teugel. 2. Schakel-, (horloge)ketting.
Bracelet -: Schakelarmband.
Gournable m.: Houten nagel, treknagel. Gournaud m.: (dierk.) Kleine
poon.
Goussaut m.: Kort dik paard. Log
mensch. Logge hond. - valk. Gousse v.:
Bast, schil. Peulvrucht. Stokje (vanille).
Bolletje, klauwtje (knoflook). - de plomb:
Looden ring (aan vischnet). -s: Draf.
Gousset m.: 1. Okselholte. Sentir le -:
Naar okselzweet rieken. 2. Okselstuk (aan
mouw). 3. Driehoekig hoeksteunsel aan
tafeltje. 4. Bankje (aan koetsdeur). 5.
(vroeger) Gordelzak. (t h a n s) Vest-,
horlogezak. Avoir le - vide, - plat: Platzak zijn. z. garni. 6. (Spiegel)zakje (in
reisetui); binnenzakje in beurs. Roerkoker.
Knieplaat. - d'assemblage: Verbindingsplaat.
Gout m.:1. Smaak (zin). 2. Smaak (van
spijs), geur. De bon - (z. 4): Smakelijk.
De haut Sterk gekruid; (fig.) prikkelend, scherp; ondeugend, gepeperd (verhaal); (soms) keurig. ca a un Daar
zit een luchtje aan. 3. Trek, eetlust. Prendre - a (z. 7): Trek krijgen in. Mettre en
-: Trek doen krijgen. Entrer en -: Weer
trek krijgen. Mis en - par : Geprikkeld -, opgewekt door. (plat) Faire passer a qn le
-- du pain : Iem. naar de andere wereld
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zenden. Il a perdu le - du pain : Hij is dood
en begraven . 4. (fig . ) (Goede ) smaak,
schoonheidsgevoel. Plein de -, de bon -:
Smaakvol. Sans -, depourvu de -: Smakeloos. De mauvais Smakeloos, flauw;
zonder tact. 5. Net-, beleefdheid. 6. Stijl,
trant, manier. Dans le - du four: Volgens
de hedendaagsche manier. Dans le - de
Rembrandt : In den trant van R. 7. Lust,
zin, liefhebberij. Prendre - a: Zin krijgen
in. Avoir du - pour les sciences: Liefhebberij hebben in de exacte wetenschappen.
Mettre qn en - de: Iem. lust doen krijgen in.
Prendre qn en -: Van iem. gaan houden.
Cela n'est pas de (a) mon -: Dat staat me
niet aan. Avoir des -s modestes: Bescheiden levenseischen stellen.
Goilter ov.w.: 1. Proeven. Met smaak
gebruiken. 2. (fig. ) Genieten van; smaken
(genoegen ) . 3. (f ig. ) Aangenaam vinden,
smaak vinden in. Goedkeuren; ter harts
nemen (raad). Billijken (redenen). GoOte
du public: Dat in den smaak van 't p. valt.
Peu Weinig geliefd; - gezocht (waar).
Je ne puis le -: Ik k. h. n. uitstaan. I
onov.w.: 1. Een licht maal gebruiken tusschen 12 en 7 uur ; middag-, five o'clock
thee gebruiken, teaen. Donner a - aux
enfants : Den kinderen een licht maal geven (gewoonlijk brood met vruchten, chocolade, enz.). 2. - Proeven. 3. - de:
Proeven, voor 't eerst eten of drinken.
(fig.) Voor 't eerst leeren kennen. - de la
mart: Den dood smaken. / se -: Elk.
uitstaan. Geproefd worden. 1 m.: Lichte
maaltijd (z. onov.w.); five o'clock tea.
Goitteur m., -euse v.: Iem., die een licht
maal gebruikt. Goilte-vin (mu. onv.) m.:
Steekhevel.
Goutte v.: 1. Droppel. - a -: Droppelsgewijze ; (fig. ) allengs, bij beetjes.
Suer a grosses -s : Dikke droppels zweeten.
Avoir la - au nez: Een druipneus hebben.
de yin: Slokje. Boire prendre la
une - petite : Een borrel
een likeurtje
drinken. De premiere -: Van niet uitgeperste druiven;
:
appels. Mere
Voorloop. Faire la petite -: Wateren.
de lait: Druppel melk; (geneesk.)
zuigelingenkeuken. N'avoir plus une de sang dans les veines : Doodsbleek worden.
N 'g voir -; n'y entendre Heelemaal niets
zien; - hooren, - begrijpen. 2. Des -s (d'Angleterre): Hoffmans droppeltjes. 3. Proefkorrel. 4. Jicht. --crampe: Krampjicht.
sereine : Zwarte staar. - rose : Roode
vlekken.
militaire: Chronische blennorrhagie. 5. (p lantk.) --de-sang : Kooltje
vuur. Gouttelette v.: Droppeltje. Goutter
onov.w.: Druppelen, lekken. Goutteux:
Jichtig. / m.: Jichtlijder. Gouttiere v.: 1.
Dakgoot. -rand. Goot. Chat de -: Zwervende k. z. gibelotte. 2. Groeve, gleuf.
Holle suede (boek). 3. (geneesk.) Verband . - pld tree: Gipsverband.
Gouvernable : Regeer-. Bestuurbaar.
Gouvernail m.: Roer. Staart (windmolen).
(fig.) Roer van den Staat (- de l' Etat).
de direction : Richtingsroer. - de profondeur,, - d'altitude: Hoogteroer.Gouvernant: Besturend. / m.: Bestuurder. Gouvernante v.: Vrouw van een gouverneur.
Landvoogdes. Huisonderwijzeres. Huis-
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houdster (- d'interieur). Hotelopzichteres,
vrouwelijke maitre d'hotel. Gouverne
v.: 1. Het sturen. Aviron de -: Riem om
mee te sturen. 2. (f ig.) Richtsnoer, naricht. Pour votre -: Tot uw naricht. Gouverne m.: Landskind.
Gouvernement m.: 1. Het sturen. 2.
Beheer, toezicht. - des times: Zorg voor de
z ie len . 3. Regeer in g , staatsbestuur . M inisterie . Homme de -: Bewindsman. Chef du
-: Kabinetsformateur ; Capo del Governo
(Mussolini) . 4. Regeeringsvorm. 5. Overheid. (gra p) Le -: Mijn vrouw. 6. Landvoogdij. 7. Paleis van den landvoogd. 8.
Directie (der Fr. bank). Gouvernemental: Van de regeering. Parti -: Regeeringspartij.
Gouverner ov.w.: 1. Sturen. - a la
lame : Voor den wind wegloopen. - sur
son ancre: Op zijn anker rijden. (f ig.)
- la barque: De zaken besturen. 2. Besturen, beheeren. Leiden. Beheerschen. Opvoeden (kind). Beheerschen (hartstocht).
Zorgen voor (kelder, paard ) . (t a a lk . )
Regeeren (naamval). Comment gouvernezvous cet homme ? Hoe leidt ge, - staat ge
met d. m.? 3. Besturen, regeeren, het bewind voeren over. / onov.w.: Sturen. Naar
't roer luisteren. Regeeren, heerschen.
Art de -: Regeerkunst. / se -: Zich zelven beheerschen. Bestuurd worden. Zich
gedragen. Zich zelven meester zijn, op zijn
eigen beenen staan, zijn roer recht houden.
Gouverneur m.: 1. Land-, stadsvoogd.
2. Leermeester, opvoeder. 3. Loodsvischje.
4. Gouverneur, directeur (van een groote
bank). 5. Mijnbaas die de opbrengst noteert. Gouvernorat m.: Directeurschap.
Goyau m.: Dubbele mijnschacht.
Goyave (spr. go-ia-) m.: Vrucht van den
goyavier (spr. go-ia-) m. : Guavaboom,
djamboe-bidj i .
Graal (spr. gra-al) m.: Graal, schotel.
Grabat m.: Slecht bed, „nest". Ziekbed. Grabataire m.: Bedlegerige. Iem.
die zich op zijn sterfbed nog laat doopen.
Grabeau m.: Afval (drogerijen). Grabelage m. en -eler ov.w.: (Het) ziften.
Grabouiller onov .w . : Rondploeteren .
Grabuge m.: Kibbelarij, gekijf, „mot".
Grace v.: 1. (mensch) Bevallig-, liefheid. Tout respire la - en elle: Zij is allerbekoorlijkst. Plein de -: Lief, sierlijk.
Etre de bonne -, avoir bonne -: Bevallig
zijn, mooi staan. Faire des -s: Lief -, moos
doen, strijkages maken; opzitten (hond).
Avoir mauvaise -: Stijf -, smakeloos zijn.
(fig.) Avoir mauvaise - ii parley ainsi:
Er verkeerd aan doen -, niet passen zoo te
spreken. Il a bonne - a: 't Gaat hem goed
of te. Faire qch de bonne -; - ,de mauvaise -:
lets gewillig -; met tegenzin doen. 2.
(zaak) Bekoring, zwier. Cette plaisanterie
est de mauvaise -: Die g. is laf, flauw.
(f ig.) Jeu des -s: Spel met hoepels en
stokjes , jeu de (s ) grace (s ) . Bonnes -s:
Halve gordijnen (z. 4). 3. Les G-s : De
Gratien. Il n'a pas sacrifie aux -s : Hij
heeft niets bevalligs. 4. Gunst, goedgunstigheid, -bewijs. Etre en - aupres de,
etre en la - de : In de gunst staan bij. Etre
dans les bonnes -s de qn : In iem. gunst
staan. Gagner -, obtenir les bonnes -s de:
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Iem. gunst -; iem. liefdebewijzen (vrouw)
winnen. Demander -, prier en -, - pour -,
- comme une -: Als een gunst verzoeken.
De -: Ik bid u er om, alsjeblieft, och toe.
Vous me faites trop de -s : U is al te goed.
De sa -: Uit eigen beweging.
5. (Goddelijke) genade (hulp bij 't zalig
worden). A la - de Dieu: Zooals God wil ;
in Godsnaam. z. Dieu 1 en an. Etre en etat
de -: De genade Gods deelachtig zijn. d' etat: Genade, die God voor ieder bepaalt
overeenkomstig zijn toestand, genade van
staat. (f a m .)Il est gai , quoiqu' il soil aveugle ,
c'est une - d'etat: . . ., dat is een goedgunstige beschikking van 't lot, - een zegen.
6. Genade, gratie. Faire - a: G. schenken,
gratie verleenen. Faire a qn la - de : Iem.
toestaan. Trouver - devant qn : G. in iem.
oogen vinden. z. coup 1. Dêlai de -, fours
de -: Respijtdagen, verlengde termijn . Faire
- de: Besparen, verschoonen van. Il ne
m'a pas fait - d'un sou : Hij heeft me geen
cent kwijtgescholden. Faites-moi - du
reste: Verschoon me van de rest, genoegl
-I Genadel Genoeg! hou op ! 7. Dankzegging, -betuigmg, dank. Rendre -s a
qn : Iem. danken. Rendre - a qch : Dankbaar zijn ten opzichte van iets. z. action 1.
-5 a Dieu, - au Ciel: God -, den Hemel
zij dank. - a: Dank zij. - a vous : Dank
zij U, - uw tusschenkomst; door uw schuld.
8. (K a t h . ) Les -s: Dankgebed (na tafel ) .
Dire les -s : Danken. 9. Votre Grace : Your
Grace (tegen hertog in Engeland). Graeiable : Vergeeflijk. Waarvoor -, wien gratie
kan worden verleend. Gradier ov .w .:
Genade schenken aan, begenadigen. Graeieusement z . -ieux. Graeieuser ov .w . :
Liefderijk behandelen; lief doen tegen.
Graeieusete v.: Beleefdheid. Gratificatie.
Graeieux: 1. Bekoorlijk, lieftallig. Le -:
Het lieflijke. 2. Vriendelijk, aardig, beleefd.
3. Weldadig, -willend. A titre -: Uit eigen
beweging, zonder eenige verplichting aan de
andere zijde ; (so ms ; z. gratuit 2) gratis,
kosteloos. 4. Genadig. Sa -euse Majeste:
Zijne Genadige Majesteit.
Gracile : Rank, tenger. Fijn. Gracilite
v.: Rank-, tenger-. Fijnheid.
Graeques m.mv . : Gracchen, Cajus en
Tiberius Gracchus.
Gradaille v . : (p la t) Het gegradueerde
tuig. Gradation v.: Trapsgewijze stijging,
climax (- croissante); trapsgewijze daling
(- decroissante), anti-climax ; trapsgewijze
verdeeling. Grade m.: 1. Rang, graad.
Waardigheid. Diploma. Prendre tous ses
-5: Promoveeren, afstudeeren. En prendre
pour' son -: Beroepshalve verantwoordelijk
worden gesteld. Qu'est-ce qu'il a pris
pour son -? Die heeft een uitbrander gehad
die raak was, - er geducht van langs gehad.
2. Vierhonderdste deel van een cirkel (bij
't 100-deelige stelsel). Grade bv.nw. en
m. : Met een rang bekleede, gediplomeerde,
gegradueerde. Onderofflcier. Un non -:
'n Gemeen soldaat. Grader ov.w. : Een
rang geven aan. Gradient m.: Verschil
in barometerdruk in m.M. per graad tusschen oppervlakten van hoogen en lagen
druk. Temperatuursverschil tusschen bodem en lucht. Krachtstoename langs een
krachtlijn per eenheid van lengte. Gradier
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m.: Graadverdeeling. Gradin m.: Trap,
trede . (mij n b . ) Trap . Trapsgewijs bovenstel (v. buffet enz.). Oploopende zitbanken. Faire -s: Oploopen. Gradine v.:
Gradeerijzer.
Graduation v.: Graadverdeeling. Schaal.
Verdamping op kribwerk (zout water);
kribwerk (voor verdamping). Beitiment
de -: Gradeerwerk. Graduè : In graden
afgedeeld. Opklimmend. Naar de moeilijkheid gerangschikt. Van een graad voorzien. Chambre -e : Lekwerk, gradueerhuis.
Verre -: Maatglas. Droit -; timbre -:
Opklimmend (zegel)recht. / m.: Gediplomeerde, iem. die een graad heeft. Verdeelde
lijn. Graduel: Trapsgewijze. Psaumes -s:
Op de tempeltrappen gezongen psalmen.
m . : (Ka t h . ) Trapzang . Koorgezangenboek ,
graduale. Graduellement: Trapsgewijze, allengs. Graduer ov .w . : In graden afdeelen.
IJken. Allengs doen toenemen (in moeilijkheid, enz.). Een graad toekennen aan.
Gradus (ad Parnassum) (spr.. -uss en
-omm) m.: Lat. woordenboek om Lat.
verzen te maken.
Graf (f )igner onov .w . : Voddenrapen .
Graffite (soms mv.: -iti ) : Inschrift of
teekening op de muren der antieke steden.
Graien : Gra j isch (e ) . Alpes -nes .
Graille v.: Roek. Graillement m. en
-ler ov.w.: (Het) krijschen, - schor spreken, rauwe klank.
Graillon m.: 1. Reuk van aangebrand
vet. Sentir le -: Naar a. v. ruiken. (fig.;
y olk) Marie - of -: Vuilpoets, Aagt
Morsebel. 2. Vleeschafval. Onooglijk restje
(maal ) . 3. Fluim . Graillonner onov .w . :
1. Een aangebranden smaak krijgen. 2.
Rochelen.
Grain m.: 1. Korrel. 2. (vooral mv.)
Graan, koren. Commerce des -s: Graanhandel. Poulet de -: In 't hok gekweekt
kuiken. 3. Zaad. 4. Pit, kern, bes, korrel.
Un - de raisin : Een korrel van druiven.
-, d'orge: Gerstekorrel ; (f ig. ) houten
wigje; strontje op 't oog. Toile - d'orge:
Gerstekorrel (stof). 5. Korreltje, kraaltje,
balletje. (fig.) Un - de sel: Een greintje
geest. - d'ambre: Barnsteenen kraaltje.
-s du chapelet: Kralen van den rozenkrans.
Catholique a gros -s : K. die zijn verplichtingen niet nauwkeurig nakomt. -s de vie,
- de sante: Levens-, gezondheidspilletjes. 6.
Keper, draad, korrel, ruwigheid, nerf (van
stof, metaal, leer) ; braam (metaalsnede);
(kunst) effect der kruisstreping. Sans -:
Effen. - de petite verole: Pokputje. - de
beaute : Moedervlekje. - du Levant : Segrijnleder.. Soie gros -: Dik geribde zijde . 7. (f ig. )
Beetje, aasje, weinigje. Avoir un - de
folie dans la tete , avoir un -: Een tik van
den molen beethebben. Avoir un - pour qn:
Een grillige liefde voor iem. opvatten. 8.
Grein. Il ne pêse pas un -: Hij voelt zich zoo
licht als een veertje. ga ne pêse pas un -:
Dat heeft geen gewicht . Je ne le prise pas d'un
- moins que vous : Ik acht hem geen greintje
minder dan u. 9. - (de vent) : Vlaag, rukwind, verloop. (fig.) Veiller au -: Goed
uit de oogen kijken. Voir venir le -: De bui
zien aankomen. Ligne de -s: Buienfront.
10. (geneesk.) Les -s de Bailly : De kra-
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lenrand van B. 11. -s : Steenkool van 8
bij 15 c.M.
Drainage, -aille z. grenage , -aille •
Graine v.: Zaad. Eitjes (van zijwormen).
z . epaulette 2. Monter en -: Zaad schieten ;
(fig.) ongehuwd blijven ; de kans op een
man verkijken. Une mauvaise -, une de potence : Een galgestrop. Mauvaise est tot venue: Onkruid groeit welig. C'est
de la - a niais : Dat is boerenbedrog. de perroquet: Saffloer. Grainer, -eler z.
gre . . . Graineterie, -ier z. gre .. .
Grainette z. grenette. Grainier m.: 1.
Zaadhandelaar. 2. Zadenverzameling. Grainoir z. grenoir. Grainu z. grenu.
Graissage m.: 1. Het smeren, - olien,
- vetten. Boite de -: Smeerpot. Hui le de
-: Smeer. 2. Het taai worden (wijn).
Graisse v.: 1. Vet. Smeer. Prendre -, faire
de la -: Dik -, vet worden. Nog e dans la -:
Vet als spek. Vivre de sa -: Op zijn vet
teren. La - ne l' etouffe pas: Het vet zit
'm niet in den weg. - de port : Reuzel.
Etoiles de -: Oogjes vet. De haute -:
Uitgezocht, heerlijk, vol pit ; (b ij v erg.)
schuin, onbetamelijk. Le y in tourne a la
-: De wijn wordt taai. 2. La - de la terre:
Het vette der aarde. Graisser ov.w.: 1.
(In)smeren, olien. z. botte 2. - la patte a
qn : fem. geld in de handen stoppen om
hem om te koopen. - le marteau : Den
portier omkoopen. - les epaules a: Afranselen. 2. Met vet bevuilen. I onov.w.:
Taai -, olieachtig worden (wijn). I se -:
Zich vet maken. - smerig -. Graisserie
v.: Winkel van een vettewarier. Graisseur
m.: Smeerder. Olieman. Smeerpot (aan
auto b.v.), -toestel. / bv.nw.: Die vet
houdt. Godet -: Smeerpot. Graisseux:
Vettig. Smerig, vol vetvlekken. Degenerescence -euse : Vervetting . 1 m . : (v olk )
Les quatre -: De vier heeren. (leger)
Le -: De kok. Graissier m.: Vettewarier.
Gramen (spr.. -men) m.: Gras (wild).
Graminêe v . : Grasgewas . / by .nw. :
Grasachtig.
Gramrnaire v.: 1. Spraakleer, grammatica. Classes de -: De 6e, 5e en 4e klassen van 't Fr. gymnasium. 2. Leerboek.
- du dessin : - voor 't teekenen. Grammairien m.: Spraakleerkundige, grammaticus.
Grammatical : Spraakleerkunstig. Overeenkomstig de regels der spraakleer. -ement :Volgens de spraakleerregels. Gram matiste m.: 1. Onderwijzer (der Ouden).
2. Taalzifter, schoolvos. Gramme m.: 1.
1/24 ons (bij de Ouden). 2. Gram. Gram mophone m.: Grammophoon.
I. Grand, -e of grand' bv.nw.: 1.
Groot, hoog, lang, breed, wijd. Ouvrir tout
-: Wijd openen. Avoir de-es jambes: Lange
beenen h. 2. Volwassen. Une -e fine:
Een volwassen meisje; - lang -. Les bles
sont -s : 't K. staat hoog. Les -es personnes : De groote menschen. z. eau (1 en
8). Se faire -: Groot worden. 3. Hevig,
sterk, wijd, zwaar, groot. -s amis : Dikke
vrienden. - chaud ; - froid: Hevige warmte;
- koude. - soleil: Hevige zonneschijn.
Frapper a -s coups : Hevig slaan op
(z. coup 7). - bruit: Hevig geraas. silence: Diepe stilte. z. eas 3. Un blessê : Een zwaar gewonde. Un - age:
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Een hooge ouderdom. 4. Groot (in verstand, door wetenschappen). Un — homme:
Een groot man. z. coquette 4. 5. Voornaam, groot. z. air 2. —e dame : Vrouw
uit de groote wereld. Les —s chefs: De leiders . Le — monde : De hoogere standen.
Les —es ecoles: De hoogere vakscholen.
Le G- Seigneur, le G- Turc: De Sultan. 6.
(in titels) Groot-, opper-. — officier:
Grootofficier (ridderorde). — rabbin : Opperrabbijn. 7. Vol, geheel. Talrijk. z. air 1
en coeur 6 . Deux —es lieues : Twee voile
uren. Marcher a —es journees: Groote dagreizen maken. 11 fail — jour: Het is klaarlichte dag. Le — jour: De publiciteit. Au
— jour: In 't openbaar. Mettre au — four:
Aan 't daglicht brengen. z. chemin 1.
Il n'y avail pas — monde : Er waren niet
veel menschen. Sur — papier : (Boek) met
breede randen, - marges. 8. Flink, degelijk.
Un — travailleur. 9. Edel. Un — cceur,
une —e time.

II. Grand m.: 1. Het groote, grootsche.
En —: In 't groot, grootscheeps. Alter du
petit au —: Bij 't kleine beginnen om met
't groote to eindigen. Du petit au —: Als

men 't groote met 't kleine vergelijkt. 2.
Voorname, groote, aanzienlijke persoon.
Groote leerling. La classe des —s, les —s:
De hoogste klasse. Un G- d'Espagne: Een
Spaansche Grande. 3. Le — de reau: Het
hoogste punt bij den vloed. 4. (f am.)
Mon cher —: Mijn (beste) jongen (vrouw
tot man).
III. Grand bw.: Faire —: Het grootsch
aanleggen. Voir —: Een ruimen blik hebben, de dingen groot zien.
Grand -Bane m.: Groote Bank. Grand'
chose v.: Iets bijzonders, - opmerkelijks.
Pas —: Niet veel zaaks. Ii ne sail pas —:
Hij weet niet veel. C 'est un pas —: Hij deugt
niet. Grand -eroix (m y . —s—) v.:
Grootkruis. I m.: Ridder grootkruis.
Grand -due (mu. —s--s) z. due. Grandducal z . ducal . Grande -Bretagne v.:
Groot-Brittanni e . Grande -duehesse (mu.
—s--s) z. duehesse . Grande -Grece v.:
Groot Griekenland (Z.-Italie). Grandelet :
Vrij groot, opgeschoten, al bijna volwassen . Grande -maree (mu. —s--s) v.:
Springvloed. Grandement : Erg, zeer veel,
grootelijks, in hooge mate. Faire les choses
—: Het royaal aanleggen ; de zaken fiks
aanpakken. Avoir — de quoi vivre: Royaal
kunnen leven. Il est — temps: 't Is hoog
tijd. Grandesse v.: Waardigheid van
grande, grandezza. Zwier. Grandet z.
grandelet .
Grandeur v.: 1. Grootte, lengte, uitgebreidheid. De — naturelle: Levensgroot,
op natuurlijke grootte. De — moyenne:
Middelgroot. 2. Hoogte. Regarder du haul
de sa —: Uit de hoogte neerzien op. 3.
(w i s k . ) Groo the id . 4. Waarde , gewicht .
Moeilijk-, zwarigheid. Groot-, heerlijkheid, glans, luister. Edel-, edelaardig-,
verhevenheid. — souveraine : Vorstelijke
macht. z. time 5. — des idees: Verhevenheid der gedachten. 5. (titel) Hoogheid.
Doorluchtige Hoogwaardigheid (bisschop).
Grand'garde (mu. —'—s) v.: Hoofd.wacht. Veldwacht. Grandiflore : Grootbloemig. Grandifoliê : Grootbladig. Gran -
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diloquenee v.: Snorkend-, gezwollenheid .
Grandiloquent : Snorkend, gezwollen.
Grandiose : Grootsch, verheven.
Grandir onov .w . : Grooter worden,
groeien. (fig.) Toenemen. / ov.w.: Grooter -. (fig.) Edeler maken. I se —: Zich
verheffen. - uitrekken. Grandirostre :
Grootsnavelig. Grandissime : Zeer groot.
Grootmogend . (f a m . ) Van-wat-ben-je-me .
Grand -livre (mu. —s—s) m.: Grootboek . Grand-maitre (mu. —s--s) m.:
Grootmeester. — de l'Universite: Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Grand'maman (mu. —'—s) : Grootmama . Grand'mêre (mu. —'—s) v.: Grootmoeder . Grand'messe (mu. —'—s) v.:
Hoogmis. Grand -neveu (mu. —s- —x)
m.: Achterneef. Grand -onele (mu. —s-s) m.: Oudoom. Grand-Orient m.:
Groot-Oosten. Grand -papa (mu. —s--s)
m.: Grootpa . Grand -Ore (mu. —s—s)
m.: Grootvader. Grand -pretre (mu. —s-s) m.: Hoogepriester. Grand -prieur
(mu. —s--s) m. : Hoofdprior. Grandprix (mu. —s--) m.: Hoofdprijs. Eerste
prijs (winner)) .
Grand'rue (mv.—'—s) v.: Hoofdstraat.
Grands -jours m.mv.: (gesch.) Plechtige
rechtszitting . Grands -parents m .mv . :
Grootouders . Oudoom en oudtante. Grand' tante (mu .—'—s) v.: Oudtante. Grand Tout m.: Het Al. Grand -valet (mu .—s-s) m.: Meesterknecht (op boerderij).
Grand -vizir (mu .—s--s) m . : Grootvizier..
Grand -vizirat m.: Grootvizierschap.
Grange v.: Schuur. Dorsch-. Battre en
—: Dorschen ; (f ig. ) ranselen . Grangee
v.: Schuurvol.
Granger m . : K orenrij der . (s o m s ) Pach ter , huurboer.
Graniforme : Korrelvormig.
Granique m.: Granicus (rivier).
Granit m.: Graniet. (f i g.) Cceur de
—: Steenen hart. Granite bv.nw.: Fijnkorrelig. / m.: Grof wollen stof. Portie
sorbet. Granita -ite v.: Kunstgraniet.
Graniter ov.w.: Als graniet namaken.
Graniteux : Granietachtig. Granitier m.:
Granietwerker. Granitique : Granietachtig,
van graniet. Granitoide : Granietachtig.
Granivore bv.nw. en m.: Zaadetende
(vogel). Granulaire : Korrelig. Granulation v.: Het tot korreltjes maken. Oneffenheidje. Granule m.: Korreltje. Zeer klein
pilletje, korreltje. Kiemkorrel. Granuler
ov.w.: Tot korreltjes -. Met oneffenheden
maken. Sucre -ule : Korrelsuiker. Granuleux: Korrelig. (geneesk.) Waarbij korrelige oneffenheidjes ontstaan. Granuloir
m.: Korreltrommel. Granulie v.: Snel
voortschrijdende tuberculose. Granuliforme: Korrelvormig.
Grapette v.: Schepnet voor mosselen.
Graphie v.: Schrijfwijze, spelling. Gra phique bv.nw.: 1. Door teekening voorgesteld. Dessin —: Lijnteekenen. Arts —s:
Schrijf-, teeken- en drukkunst. 2. Door
schrijfteekens voorgesteld (klank). / v.:
Teekenkunst. / m.: Lijnteekening. Graphische voorstelling. - tabel. Teekening -, lijn
van een zelfregistreerend toestel. Graphi quer ov.w.: Een graphische voorstelling
maken van (den loop van ; b.v. — un train) .
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Graphiquement-Gratte -pieds

Graphiquement : Door middel van teekeningen. Graphisme m. : Handschrift.
Graphite m. : Potlooderts, onzuiver graphiet . Graphiteux , -ique : Graph ietachtig .
Graphologie v. : Karakterstudie naar
,aanleiding van 't schrift. Graphologue m. :
Schriftkundige. Graphomane m. : Veelschrijver . / bv.nw. : -end. Graphomanie v.
: Veelschrijverij . Graphomêtre m. : Hoekmeter. Graphometrique : Betrekking hebbend op hoekmeting. Graphophone m . :
Vervolmaakte phonograaf .
Grapin z. grappin . Grappe v. : 1.
Schroefkalkoen (aan hoefijzer ) . 2. Tros. humaine: Menschenklomp. Vin de -:
Druivenmost. (f ig. ) Mordre a la -: Toehappen, alles gretig aannemen. Mordre a
la - du plaisir : Zich door 't genot laten
meesleepen. 3. (plantk.) Tros. 4. Meekrappoeder (- de Hollande, garance -) .
Grappelle v. : Kleefkruid. Klis. Grap pillage m. : Het nalezen (wijngaard). (fig. )
Klein winstje, „zaakje" ; geschacher. Grap pilfer onov .w . : Nalezen . (f ig . ) Winstjes
halen uit, „snaaien" . / ov .w . : Bijeenschacheren , „afhalen" . Grappilleur m. : Nalezer.. Schacheraar, iem., die kleine winstjes
maakt. Grappillon m. : Trosje. Grappin
m. : 1. Enterhaak, -dreg. (f ig. ) Mettre -,
jeter le - sur: Beslag leggen op, in zijn
macht krijgen. 2. Sloep-; luchtballonanker.
Schuimlepel (glasblazer). Schraap-. Klimijzer. . Dreg. - d'embarcation: Bootshaak.
3. (p la t ) Hand, „tengel" . Grappiner
ov .w . : Met enterdreggen aanhaken. Afschuimen (glasvloed ) . (plat) Grijpen, bij de
kladden krijgen. Grappineur m. : Afschuimer . Grappu : Vol trossen.
I. Gras bv.nw. :1. Vet. Met vet of vleesch
toebereid. Corps -: Vet (ten ) . z . Chou 1 .
Regime -: Voeding met vette spijzen.
Soupe -se ; bouillon -: Met vleesch toebereide s. ; - b . Eaux -ses : Menage-, huishoudwater. (Ka th. ) Jours -: Vleeschdagen ; laatste carnavalsdagen. z. samedi,
dimanehe , enz. Cause -se: Vuil, smerig
proces. 2. Dik, vet, weldoorvoed. - a
lard: Zoo vet als seek . - a fendre avec
l'ongle: Zoo dik, dat men 't er in reepen
kan afsnijden. Gros et -: Dik en vet. z.
bteuf 1. Tuer le veau -: 't Gemeste kalf
slachten, 't beste opdienen. Plante -se:
Vetplant. 3. Vettig. Met vet ingesmeerd .
Vuil. 4 . Vet (kaas, modder, enz . ). Le
pave est -: De straat is glibberig. Il
fait - a marcher : Het is lastig loopen.
Vin -: Taaie, olieachtige w. Avoir la
poitrine -se : Vol op de borst zijn. Toux -se
Slijmhoest. Avoir la langue -se , - le parley
-: Brouwen. 5. Dik (stuk hout, verflaag),
vet. Caractère -: Vette letter. Bois - :
Sponzig h. Couleur -se: Dik opgebrachte
k. z. enere . 6. (f ig . ) Overvloedig, rijk ,
vruchtbaar. Lessive -se : Vet zeepsop .
Dormir -, faire la -se matinee : Een gat in
den dag slapen. 7. (f ig. ) Al te vrij, ruw,
„schuin" . Propos -, conies -: Schuine
moppen. Rire -: Ruwe lach.
H. Gras m. : 1 . Het vette. Vette spijzen,
vleeschspijzen. Bereiding met vet. Du riz
au -: Rijst met jus. Tourner au -: Dik -,
vet -; taai worden (wijn). 2. Taaiheid (wijn ) .
Vetzucht (zijworm ). Dik gedeelte. - de la
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jambe : Kuit. - de la cuisse : Achterste .
3. (n ieuw) Burger, „bourgeois" Mort
aux -! 4. (tooneel) Aimer le -: Het er
dik opleggen. / bw . : Manger -, faire -:

Vleesch eten (als 't niet geoorloofd is).
Peindre - : De kleuren dik opbrengen.
Parler -: Brouwen ; vuile taal uitslaan.
(p la t) Il y a -: Er is een hoop te verdienen ;
't is er vetpot. Il n 'y a pas -: 't Is er niet
vet soppen. Gras -cult : Klef (brood).
Gras -double m. : Vetvlies (ossemaag).
Gras -fondu bv.nw. : Door vetsmelting
aangetast (paard ). Mourir de -: Mager
als een geest worden. / m. = Gras -fon dure V. : Vetsmelting, darmontsteking.
Ziekelijke dikte. Grassement : Lekkertjes
(leven). Ruimschoots (betalen ). Grasset :
Een beetje dik, aan` den dikken kant, mollig.
I m. : Kniegewricht. Grassette v. : Vetblad.
Huislook . Grasseyement (spr. -se-) m. en
-eyer (spr. -se-) onov .w . : (Het)) brouwen.
Grasseyeur (spr. -se-) m. : lem. die brouwt.
Grassouillet : Mollig. Vleezig.
Grateron m. : Kleefkruid. Klis.
Gratieulation v. : Overbrenging met een
netwerk. Gratieule v. : Net, raam (voor
nateekenen ). Gratieuler ov .w . : Met een
raam -, netwerk overbrengen.
Gratien (spr. -syin) m. : Gratianus (Rom.
keizer ).
Gratification v. : Extra-toelage, gift.
Gratifier ov .w. : Begunstigen, vereeren.
(spot) Op den hals schuiven ; doen oploopen.
Gratin m. : 1. Aanzetsel, -baksel. 2.
Bereiding -, bakking in geraspt brood, - in
paneermeel. Schotel daarmee toebereid,
„een schoteltje" . Sole au -: Tong in
geraspt brood, - beschuit gebakken. - de
pommes de terre: Aardappelschoteltje. 3.
(fig. ) De voorname lui, „de chic". 4.
(v o l k ) Mep . Gratiner onov .w . : Aanzetten,
-bakken. / ov .w . : Een korst doen ontstaan
bij . Met geraspt brood of paneermeel bakken .
Gratiole v. : Genadekruid. Gratis (spr.
-iss): Kosteloos. Gratitude v. : Dankbaarheid.
Grattage m. : Het afkrabben, - radeeren.
- donzig maken. Gekrabbel. Afschrapsel.
(beurs) Gap, snaai. Gapkoers. -s: Bijeengeschraapte sommetjes. Gratte v.. Krabijzer, schrapper. (f ig. ) Achtergehouden lappen ; „zaakje", klein winstje ; gapperijtje,
„snaai" . .// y a de la -: Daar valt wat te
snaaien . Gratteau m . : Krasijzer.. (v o 1 k ;
plantk.) Caucalis. Gratte-bo (i )sse (mu.
---s ) v. : Krasborstel, draadschuier.
Gratte-bo (i )sser ov .w . : Met een krasborstel schoonmaken. Gratte-eiel (mu.
onv .) m. : Wolkenkrabber, sky-scraper.
Gratte-Cordes (mu. onv .) m . : (f a m . ) Violist. Gratte-eul (spr. -ku ; mu. onv .) m. :
( y olk)
o 1 k ) Rozebottel . Gratte-eulasses (mu.
onv .) m. : Grendelschoonmaker. Gratte -dos
(mv .onv .) m. : Ruggekrabber. Grattee v. :
(y olk) Pak slaag. Gratte -fond (mu. --s) m. : Muurkrabber. Grattelle v. : Lichte
schurft. Grattelleux : Schurftig. Gratte ment m. : Gekrabbel. Gratte-miettes (mu.
onv .) m. : Tafelschuier. Gratte-menton
(mu. onv .) m . : (gr a p ) Baardschrapper..
Gratte -navires (mu. onv .) m. : Scheepskrabber. Gratte -papier (mu . onv .) m. :
(f a m . ) Pennelikker. . Gratte-pieds (mu.
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Gratte-pipe-Grecque

onv .) m. : Voetkrabber. Gratte-pipe (my.
onv.) m . : Pij pu itha ler .

Gratter ov .w . : 1 . Krabben. Af-, uitkrabben ; (af )schrapen; omwroeten of licht
omploegen (grond ) . Afstrijken (lucifer). qn , - l' epaule a qn: Iem. vleien. Un One
gratte l'autre: De eene ezel vleit den
ander. J'aimerais mieux - la terre avec
mes ongles : Ik deed liever 't zwaarste werk.
z. demanger 1. Trop - cull : Krab je
niet zoo . - du papier : Schrijfwerk doen.
- la terre du pied : Den grond met de hoef
omkrabben (van ongeduld). 2. (sport)
Inha len , „lappen " . / onov .w . : 1 . Krabbelen . - a la porte : Zacht aan de deur kioppen.
(f ig. )- de la guitare : Op de gitaar tokkelen.
- a la gorge : De keel prikkelen. 2. (fam.)
Winstjes maken, „snaaien" op (- sur).
3. Bezuinigen op. 4. Knarsen (grammophoonplaat) . / se - : Zich krabben, schuren. (f ig. ) Elk. vleien (z. 1). Gratteron m. : Klis. Kleefkruid. Grattetubes (mu . onv .) m.: Pijpkrabber. Gratteur m. : Scheepsafkrabber (- de carene).
Krabber. - de papier : Pennelikker. - de
guitare: Slecht gitaarspeler.. / bv.nw.: Krabberig. Grattoir m.: Schraapijzer, voetschrapper ; krasser. Radeermesje. Schraapstaal (timmerman). Spate! (drukker ).
Grattouilette v . : (plat) Luis . Gratture
v.: Afkrabsel.
Gratuit (spr.. -twi) : 1 . Kosteloos, gratis.
2. Vrijwillig, belangloos. z. don 3. Ongesalarieerd (betrekking). A titre -: Kosteloos, zonder betaling; (recht) om niet.
Legs -: Legaat vrij van successierechten.
Exemplaires -s : Premie-exemplaren. 3.
(f ig.) U it de lucht gegrepen, ongegrond .
Une affirmation -e : Een zonder bewijs
geponeerde stelling. 4. Goedkoop (aardigheid, spot). Gratuite (spr. . -twi-) v.:
Kosteloosheid. Onnutheid. Gratuitement
(spr.. -twi-) : Kosteloos . (f ig . ) Zonder grond.
Grau m.: Vijverafloop.
Gravatier m. : Puinopruimer.
Gravatif : (g eneesk .1 Met een loom
gevoel verbonden, drukkend.
Gravats m .mv . : 1. Grof gips. (f ig . )
Battre les -: De restjes opeten. 2. Ka lkpuin .
Grave bv.nw. : 1. Zwaar, dat gewicht
heeft (lichaam). 2. (fig.) 13elangrijk,
zwaar. 3. (fig. ) Ernstig, deftig. Gevaarlijk.
4. (m u z . ) Diep , laag. I m . : Zwaar lichaam.
Het ernstige. De diepe tonen.
Gravelage m.: Het met grint bedekken,
begrinting. Gravele : Cendre -e = Gra velee v . : Wijnsteenasch . Graveler ov .w . :
Met grint aanvullen, - bedekken. Graveleux : Met kiezel, met grint. (geneesk.)
Met graveelafscheidingen. Steenig (vrucht).
(f ig.) Onbetamelijk, schuin. Litterature
-euse: Vuile geschriften. I m.: Graveellijder.
Gravelines v.: Grevelingen. Gravelle v.:
Graveel. Gedroogd wijnmoer. Gravelure
v.: Onbetamelijk, schuin praatje,-e moppen.
Gravement : Ernstig, deftig. Zwaar.
Graver ov .w . : 1. Griffelen , snijden ,
graveeren. z. ereux (m. 1 ). - a !'eau-forte:
Etsen. Verre grave : Geetst glas. 2. (f ig.)
Prenten. I se -: Gegraveerd -. Ingeprent
worden. Grave'''. m.: Plaat-, metaalsnijder.
- a !'eau-forte: Etser. - en medailles:
Stempelsnijder.
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Gravide : Drachtig (a centre -) . Bezwangerd .
Gravier m. : Kiezelzand, grint. Gruis (in
blaas).
Graviere v.: Grintgroeve ; -bed.
Gravim.etre m. : Zwaartekrachtmeter„
Gravimetrie v. : Zwaartekrachtmeting.
Gravimetrique : Van de zwaartekrachtmeting. Gravillon m.: Fijngestooten kiezelzand . Gravillonnage m . en -ner ov .w . :
(Het) bedekken met fijn kiezelzand.
Gravir ov .w . : Beklimmen , -stijgen . /
onov .w . : Klauteren . Gravisseur m . :
(Berg )beklimmer .
Gravitation v. : Aantrekkingskracht, algemeene attractie, zwaartekracht. Gravitationnel : Van de aantrekkingskracht. Gravite v. : 1. Zwaartekracht. z . centre 3. 2.
(f ig . ) Belangrijk- , gewichtigheid . 3. (f ig . )
Deftig-, statigheid, ernst. Gevaar, ernstigheid . 4. (m u z . ) Diepte . Graviter onov .w . :
Door zijn zwaarte neigen naar. Wentelen.
(fig.) Zich bewegen om, zich aangetrokken voelen tot, neigen naar. Gravitique:
Der aantrekkingskracht.
Gravoir m. : Griffelijzer. Gravois z.
gravats. Gravure v.: 1. Groeve. 2. Het
graveeren. Graveerkunst. Gravure, plaat,
afdruk. - sur bois: Houtsnijkunst ; -snede.
au burin : Kopergravure. - sur acier:
Staalgravure. - de modes : Modeplaat.
Gre m. : 1. Welbehagen, goedvinden.
Prendre -, avoir en -: Gaarne mogen lijden;
geduldig verdragen; genegenheid opvatten
voor, behagen scheppen in. Trouver a son -:
Behagen scheppen in. A mon -: Naar mijn
zin ; in mijn oog. Contre le - de : Zonder
goedvinden van. Au - de . . .: Zooals .. .
dit wil. Errer au - des vents : Den winden
prijsgegeven zijn . Au - des vents: Als een
speelbal der w. 2. Wil, zin. De - ou de
force, bon - mal - : Goed- of kwaadschiks.
De (son) plein -, de bon -: Geheel vrijwillig, gaarne. De mauvais -: Tegen zijn
zin. De - a -: In der minne. Vendre de a -: Uit de hand verkoopen. Vous pouvez ,
a votre -, rester ou vous en aller : Gij k.,
naar believen, b. of h. 3. Dank. Savoir
( bon) - a : Dank weten aan. Savoir mauvais
, - peu de - a qn: Iem. kwalijk nemen
dat. Se savoir bon -; - mauvais - de:
Zich er op laten voorstaan, met zich zelyen tevreden; - ontevreden zijn omdat.
Greage m.: Het optuigen.
Grebe m.: 1. Fuut, fuit. - castagneux:
Dodaars, kleine duiker. - huppe: Fuut,
keizer. - oreillard: Geoorde fuut. 2. Bont
van een fuit.
Grebiche m. of v. : Losse omslag.
Grec, -que : Grieksch. z. calotte 4,
bonnet 1 en ealendes. / m.:Griek.Grieksch.
Valschspeler. (vroeger) Geleerde. C 'est du
pour moi: Daar begrijp ik niets van.
ll n'y est pas grand -: Hij is daar geen bass
in. Grece v. : Griekenland. Grecisant m.:
Kenner van 't Grieksch (ook 't Nieuw-G.),
hellenist . Greaser ov .w . : Vergriekschen .
/ se -: Grieksch worden. Grecisme m. z.
hellenisme. Grecite v.: Grieksch karakter.
-e oorsprong. Greco- : (in samenst.)
Grieksch-. Greequage m. : 't Aanbrengen
der groeven in den boekrug, 't inzagen.
Greeque v.: Grieksche vrouw. z. calotte v.
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Greequer-Gr &Bier

Groeve, keepzaag (boekrug). Grieksche
rand. Kap, waarin de chignon is. Greequer
ov .w. : Inzagen (boekrug; z. -age ).
Gredin m., -e v.: Schoft, smeerlap.
Slet. (grap) Deugniet. Stoute meid. Engelsche patrijshond. Gredinerie v.: Schurkenstreek . Ondeugende streek.
Grke : Alpes -s : Grajische Alpen.
Greement z . grement. Greer ov .w . :
Optuigen, takelen. Greeur m.: Takelaar.
Greffable : (geneesk.) Overentbaar.
Greffage m . : Het enten . Greffe v . : Enthout,
-lot, griffel. Het enten. (geneesk.) Overenting . - osseuse, Beenenting. / m.: Griffie .
Griffiersambt. Greffer ov .w. : Enten, griffelen. (geneesk.) Overenten. (fig.) Verbinden, toevoegen. Cire a - : Entwas. / se
- : Geent -. (fig.) Verbonden worden
(met). Voortvloeien (uit). Greffeur m.:
Enter. Greffier m. : Griffier. Greffoir m.:
Entmes. Greffon m. : Enttakje.
Gregoire, -arien : Der massa, der kudde.
Bete -, etre -: Kuddedier. Esprit - =
Gregarisme m.: Instinct om in troepen to
leven, kuddegeest, neiging tot kuddevorming.
Grege v.: Ruwe zijde (sole-).
Gregeois : Feu -: Grieksch vuur.
Gregoire : Gregorius. Gregorien : Gregoriaansch. z. chant 2.
Gregue v . : (o u d) Broek . Tirer ses -s :
Zijn biezen pakken.
Grele by .nw . : Schraal, smal, tenger,
spichtig ; dun (darm) ; zwak (stem) ; mager
(talent). / bw.: Sonner -: Schel blazen. /
v.: 1. Hagel, -bui. (fig.) Dracht (slagen).
2. Gemvelletje, „strontje" op 't oog. 3.
Justeerviji. Ivoor-, fijnrasp. Grele: Pokdalig ; verhageld ; (wapenk.) met paarlen
omringd ; (f ig.) niet door de fortuin begunstigd. Gr'eler ov .w . :1. Afyijlen (kampunt).
2. Verhagelen . / onov .w . : Hagelen . (fig . )
- sur le persil: Op iets onbeduidends zijn
kracht verspillen. Grelifuge : Hagelverdrijvend.
Grelin m.: (zeev.) Greling (soort kabeltouw ) .
Grelon m.: Hagelkorrel.
Grelot m.: Rinkelbel, nets-. Ronde
ballon. Ratel (v. ratelslang). (fig.) Attacker le -: De kat de bet aanbinden. Fleur
en -: Schelvormige b. ( y olk) - blanc:
Lente-, sneeuwklokje. Trembler le - =
Grelottement m . en -er onov .w . : (Het )
sidderen, - klappertanden, - bibberen. - la
fievre: Van koorts rillen. Grelottiere v.:
Riem met bellen.
Greluchon m.: Heimelijk lief je. Magere .
Grkinent m.: Tuig. Het optuigen.
Grêmial m. : (Ka t h . ) Schootdoek.
Gremil (spr.. - il) In.: 1. Parelkruid.
2. Gierstgras. Gremille v.: Baarvisch.
Gremillet m.: Vergeet-mij-niet.
Grenaehe m.: (soort) Wijndruif.
Grenade v.: 1. Granada (in Spanje). 2.
Granaatappel. 3. (Hand)granaat (- a
main) . --extincteur,, --extinctrice : Brandbluschgranaat. 4. Granaatvormig sieraad.
Grenadier m.: 1. Granaatappelboom.
2. Grenadier. (thans) Granaatwerper.
Jurer comme un -: Vloeken als 'n ketter.
3. (f a m . ) Dragonder (van 'n wijf ). Grenadiere v.: Granaattasch. Riembeugel (ge-
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weer). Mettre le fusil a la -: 't Geweer
over den schouder hangen. A la -: Ruw.
Grenadille v.: Passiebloem. Grenadin m. :
Granaatvink. (soort) Anjelier. Bewoner van
Granada. Grenadine v.: Granaatappelsap,
-siroop (sirop de -) . Gedraaide kantzijde.
Grenage m.: Het korrelen , - korrels vormen .
't Korrelen, - greinen (druksteen). Zijdewormeneierenteelt. Grenaille v.: Zaaduitschot. Hagel (voor geweer). Stukjes metaal.
-houtskool . Grenailler ov .w . : Korrelen.
Zinc -6: Zink in korrels. Grenaison v.:
Het in 't zaad schieten. Grenat m.: Granaat- , bloedsteen . -kleur.. I by .nw .: -kleurig.
Grene : Stippelig. Korrelig. / m.: -e oppervlakte . Stippeling . Greneler ov .w . : Nerven
(leer), korrelig maken, greineeren. Grener
onov .w. : In 't zaad schieten. Eieren voortbrengen (zijworm). / ov.w.: Korrelen, tot
korrels maken. Korrelen, nerf aan 't leder
geven. Korrelen, greinen, bramen, stippelen
k druksteen ) . Greneter ov .w . : Nerven, korrelen, granuleeren. Greneterie v. : 1. Zaadhandel. Grutterij .- a fleurs polageres: Handel
in groentezaden. 2. tvroeger) Zoutfactorschap. Grenetier m.: Zaadhandelaar. Grutter. (vroeger) Zoutfactor. Grenetis m.:
Korrelrand. - de perles : Parelrand. Grenetoir m.: Krispelhout (om leer to nerven).
Grenette v.: Bes van den dwergkruisdoorn.
Grenier m.: 1. Opslagplaats; koren- (- a
bie), hooi- (- a loin), stroozolder (- a
paille) . z. abondaneel . (f ig. ) Korenschuur.
- a set : Zoutpakhuis ; rechtbank voor de
zoutbelastingzaken. Charger en -: Zonder
verpakking laden (schip). En -: Onverpakt . 2. Zolder. z. cave (v.1). - a puces :
Vuile hond, - kat. Grenoir m.: Buskruit-,
korrelzeef. Zeefvertrek.
Grenouille v.: 1. Kikvorsch. - verte :
Groene -, water-. - rousse : Bruine -. Cuisses
de -s : Kikkerbille
tjes. Manger -, faire sauter
la -: Er met de kas -, 't cantinegeld van
doorgaan. Vin -, sirop de -s : Ganzenwijn.
2. Spilplaat. 3. (plat) Slet. Grenouillee
v . : Eendekroos . Grenouiller onov .w . :
Plassen, ploeteren. Zuipen. Grenouillere
v . : Kikkerpoe
l . (f ig . ) Kikkerland . (s p o t )
Pierenbak (ongeoefende zwemmers). Vrij
bad. Grenouillet m. : Waterhanevoet.
Salomonszegel. Grenouillette v.: Boomkikvorsch . Kikvorschgezwel. Waterranonkel. (geneesk.) Opzwelling van een kanaal
onder de tong.
Grenu by .nw. : Vol zaadkorrels . Gezeefd,
gekorreld . Korrelig. / m .z . grain 6. Grenure v.: Stippeling. Korreligheid.
Gres m.: 1. Zandsteen. -rouge : Roode -.
bigarre: Bonte -. - molaire: Slijpsteen.
de Bentheim : Biksteen. 2. Straatsteen.
(fig.) Groote tand naast den slagtand. 3.
Zandsteenpoeder, schuurzand (poudre de
). 4. Aarde met zand. 5. Keulsch aardewerk (- arame). Cruche de -: Aarden -,
steenen kruik. Le - au sel : 't Aarden zoutvat . Greser ov .w . : Gruizen (glas). Greseux
: Zandsteenachtig. Greserie v . : Fabriek van
Keulsch aardewerk. Grêsier m.: Zandsteenbewerker. Gresiere v.: Zandsteengroeve.
Gresil (spr.. -il of -i ) m. : 1. Stofhagel . (bij
verg.) Rijp, rijm. 2. Glasgruis. Gresillement m. en -er ov.w.: 1. (Het) knetteren,
- ineenschrompelen. 2. - stofhagelen. 3.
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- gruizen (glas ) . 4. - rinkelen (bel ) . - sj irpen
( krekel) . I se -: Verschrompelen . Gresillin
m . : Stofhagelkorrel . Griisillon rti . : 1.
Zwoordje, kaantje. 2. Glas- . Steenkolen- ,
cokes (gru is ) . Gresillonner onov .w . : Sj irpen . Gresoir m.: Gruisijzertje. Gresserie
v.: Zandsteengroeve. Aardewerk, steengoed.
Metselwerk van zandsteen.
Greve v.: 1. Strand ; zandige oever.
Zandplaat. Kiezelzand. 2. La G- of Place
de G-: 't Grêveplein te Parijs. Prendre le
chemin de la G- : Voor de galg opgroeien.
Ange de G- : Sjouwer. 3. Werkstaking. - de
la f aim : Hongerstaking. - des bras croises ,
- perlee: Lijdelijk verzet. Caisse de -:
Weerstandskas. Faire -, se mettre en -:
Staken. Li tre en -: 't Werk hebben neergelegd. 4. (Halve) beenbekleeding. Gr6vegeneraliste (mu . ---s) m.: Voorstander
der algemeene werkstaking. Greve-tampon (nw. -s--s) v.: Partieele werkstaking per werk.
Greyer ov .w . : Belasten (b .v . hypotheek ),
bezwaren, drukken. / se -: Zich zware
lasten opleggen. Se - de : Zich belasten met.
Greviculteur m.: Aanzetter tot werkstaking.Grevieulture v.: Aanzetting tot
werkstaking. Greviste m.: Werkstaker. /
by .nw . : Der werkstakers.
Griblette v.: Vleesch om te roosteren.
Gribouillage m . : (fa m . ) Kladwerk ,
gekrabbel. Gribouille m.: Domoor, onnoozele pals. Remede a la -: Middel, waardoor
men van den wal in de sloot komt. Politique
de -: Kortzichtige p. Gribouiller onov .w.
en ov .w . : (Vol )knoeien , k be ) kladden . Krabbelen (brief ) . (leg e r ) Schrijven . Gribouillette v.: Grabbelspel. Jeter a la -:
Te grabbel gooien. Gribouilleur m. :
Knoeier, kladder. Gribouillis z. -age.
Griêehe z. ortie-- en pie--.
Grief bv .nw . z. grave 2. / m . : 1. Nadeel .
2. (recht) Bezwaarschrift. 3. Grief, verongelijking. Faire - de : Als grief aanrekenen, verwijten. Grievement : Ernstig,
zwaar. Grievetê z. gravite 2 .
Griffade v.: Krab -, slag met een klauw.
(f ig. ) Hatelijkheid . Griffe v . : 1. Klauw..
Jouer des -s : Krabben. z. coup 1. Faire
ses -s : Zijn klauwen scherpen. Montrer
les -s et les dents: Dreigen. Tomber sous la
- de qn : In iem. macht geraken. On voit
la -: Men ziet, hoe hij ons bedreigt. 2.
Weerhaak (klimplant). Bolwortel. Neus
(van aspergeplant) ; aspergeplant. 3. Klem,
-haak. Merkijzer (boschwachters). Hoekblad. Klinklichter. 4. Naamstempel. (Gestempelde ) handteekening, paraaf . (f i g . )
Mettre sa - a, marquer de sa -: Zijn stempel
drukken op. Griffer ov .w . : Krabben.
Afstempelen. / se -: Kibbelen, krieuwen.
Griffin m.: Laag bekerglas.
Griffon m.: 1. Snoekhaak. 2. Springader,, spreng. 3. Lammer-, grijpgier.. ( y olk)
o1k)
Muurzwaluw. 4. Griffloen (half leeuw, half
arend). Smoushond (chien -). Kraan. 5.
(v.: -ne) Krabbelaar, knoeier. -ster.
Griffonnage m.: Gekrabbel. Prulwerk.
Griffonner ov .w . : (Neer )krabbelen . Griffonneur (soms -ier ) m.: Krabbelaar.
Griffonnis m.: Penneschetsje. Griffu:
Met klauwen . Griflure v . : (f a m . ) Krab,
schram.
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Grignard m.: Gipsspaat. Slechte steen.
Grigne v.: Spleet, kloof. Kleur van gebakken brood. Grigner onov .w . : Ploo ien
krijgen , rimpelen . Grignon m . : Hai de
korst (brood). Scheepsbeschuit. Olijvenresidu (- d'olives). Grignotage m. en
-oter ov.w.: (Het) knabbelen, knagen. Opknabbelen. (fam.) Een klein winstje behalen. (f ig.) Afknabbelen, langzaam doen
verslappen. Grignoteur : Afknabbelend.
-aar. Grignotis m.: (kunst) Krabbelmanier..
Gri-gri : Amulet. Toovenaar.
Grigou m.: ( y olk) Gemeene vrek.
Gril (spr.. -il of -i) m.: 1. Braadrooster.
(f ig.) Etre sur le -: Op heete kolen staan.
2. Rooster (in water, dok). Tralievormig
bintwerk. 3. Roostertoestel. - a rOties:
Broodrooster. Grillade v.: Het roosteren.
Geroosterd vleesch. - de porc : - varkensvleesch . Mettre a la -: Laten roosteren.
Grillage m.: 1. Traliewerk; ijzerdraadafsluiting (- en fil de fer); gags. 2. z. gril
2 . 3. Het roosteren. - roosten (erts ). - zengen
(weefsel ) . Grillagement m. en -agerov .w . :
Met traliewerk voorzien, afrasteren, -ing.
Grillageur m.: Fabrikant van traliewerk.
Grillante v.: (f a m.) Sigaret. Grille
v . : 1. Hek , traliewerk. Sous les -s :
Achter slot en grendel. - dormante : Vast
hek. - a pain: Broodrekje. 2. Traliehek
(in klooster). Helmtralie. 3. Rooster.
Vuurpot. Roosterwerk van balken. IJzeren
deurmat. Snuifrasp. - a feu : Vuurrooster.
- de cheminee : Haardrooster. 4. Traliekrul.
Tralievormig uitgesneden stuk bordpapier
of metaal om geheime brieven samen te
stellen. Grille (om wijnflesch). Rooster
(radiolamp). Stempel met een inschrift.
Grille m.: Verdorring. Grille-ecran (mu.
-s--s) m.: Schermrooster. Grille-pain
(mu. onv .) m. : Broodrooster.
Griller ov .w . : 1. Roosteren ; branden
(pinda) . 2. Zengen. 3. Roosten (erts);
zengen (stof ) ; verzengen, verdorren (plant).
Il est grille du soleil: Hij is in de zon
geroosterd. 4. Met traliewerk -. Met een
hek voorzien. Grille (z .5 ) : Getralied. Loge
grill& : Loge, die door een traliewerk van
de zaal is afgescheiden. 5. Achter de tralies
zetten. Aangeven ; verraden, verklikken.
(fig.) Grille: Mislukt; zonder krediet. 6.
(fa m. ) En - une, - une seche. Een sigaret
rooken . / onov .w . : 1. Roosteren . Ce n'est
pas pour toi que le boudin grille : Dat is
geen spek voor je bek. - de : Van verlangen
branden om. - dans sa peau, - d' impatience :
Hunkeren, van ongeduld branden. On grille
ici , ca grille: Men bakt hier. 2. Doorbranden
door oververhitting. 1 se -: Geroosterd
worden. Zich zengen. Grillet m.: Brandblaar. Grilleur m.: Werkman die erts
roost. Grilloir m.: Zengoven.
Grillon m.: Krekel. - (du foyer) domestique : Schoorsteen-. - champetre : Zwarte
veld-.
Grimagant: Die een zuur gezicht trekt.
Met valsche plooien er in, rimpelig. Bont
(stip). Grimace v.: 1. Grijns, gelaatsvertrekking. Faire la -: Een zuur gezicht
zetten ; (f ig. ) ontevreden zijn ; valsche
plooien hebben (kleed ; z. 3 ) . 2. (f ig.) Veinzerij , frats, gemaaktheid; kuur. 3. Valsche
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plooi. 4. Bakje voor ouwels. Grimacer
onov .w . : Grijnzen, een gezicht trekken.
(kunst) Een overdreven uitdrukking op 't
gelaat hebben. Bont tegen elk. afsteken. —
un sourire : Grijnslachen. Grimacerie v. :
Grimas. Grimaeier bv.nw.: Die gezichten
trekt, grijnzend. Veinzend. Aanstellerig; gemaakt vriendelijk. / m.: Veinzaard. Aanstellerig wezen. Grimage m. : Het rimpelen.
Grimaud m. : Schoolvos. Pennelikker.
Puk (uit de laagste klassen). / bv.nw. :
Knorrig.
Grime m.: (tooneel) Belachelijke oude.
/ V. : Het grimeeren. Grimer ov .w . : Met
rimpels teekenen, oud maken, grimeeren.
Grimoire m . : Tooverboek . (f ig . ) Gekrabbel, onbegrijpelijk geknoei. Duistere
taal.
Grimpade v.: Klimmerij. Grimpage
m. : 't Opkruipen (kristallen). Grimpant :
Klimmend. Plante —e: Klimplant. / m . :
(y olk) Broek . Grimpee v . : 't Klimmen,
klim. GI imper onov .w . : Klimmen, klauteren, opwerken. Langzaam omhoog gaan
(koersen). Veel trappen beklimmen. Opkruipen (kristallen). / m. : 't Klauteren,
klimmen. Le — a la corde lisse : 't Touwklimmen . Grimpereau m. : Boomkruipertje.
Grimpette v. : Steil pad. Grimpeur m.:
(Berg )beklimmer.. Boomlooper.. K limvogel .
/ bv.nw.: Klim- .
Grincement m. : Geknars. Gesjirp. Kunstige flageolettoon. Grineer onov .w . : Knarsen . Sjirpen. Humour -cant : Verbeten
humor. Grincheux z. -chu. Grinche
m.: Dief. I bv.nw. Knorrig, „zuur" (a la
—). Grincher onov .w . : Zuur kijken. Een
te sterk gezwollen borst hebben. / ov .w . :
Gappen. Grinchir ov .w . : Gappen . Grinchu
bv.nw.: Slecht geluimd, „zuur", stuursch.
/ m. : Nijdas, zuurmuil.
Gring m.: (leger) = Gringalet m.:
1. Brood. 2. Klein en schraal mensch. Jan
Klaassen.
Gringole : Uitloopend in een slangekop.
Gringotter onov .w . : Kweelen . N euri en .
Gringuenaude v.: Klompje vuil; - voedsel .
Griot m. : 1. Negerzanger. - toovenaar.
2. z. gruau.
Griotte v.: Morel; zure kers. Kersrood
marmer met bruine vlekken. Griottier m.:
Morellenboom; zure kers.
Grip m. : Oiseau de —: Grijpvalk. Grippage m. : Het haken -, het invreten der
machinedeelen, zoodat de machine stilstaat,
stremmende wrijving. Grippal : 1. Van
griep, - influenza. 2. Gerimpeld. Grippe v. :
1. Gril. Prendre en —: Een hekel -, 't land
krijgen aan. 2. Griep , influenza . 3 .( plantk .)
— des champs : Kromhals. Grippe : Verkouden, met influenza. Gerimpeld. Grippeargent (mu. onv .) z. grippe-sou. Grippechair (mu. onv .) en grippe-coquin (mu.
--s) m . : (gr a p ) Politieagent . Grippe fromage : Die kaas steelt. Grippeler ov .w .
: Rimpelen. Grippement m. : 1. Rimpeling. 2. z. -age.
Grippeminaud m.: (letterk.) Huichelachtige valschaard (een rechtertype bij
Rabelais; een kat bij La Fontaine).
Gripper ov .w . : 1. Grijpen, pakken. 2.
Haken, invreten (machinedeelen). 3. Weg-
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kapen. 4. Plooien. / se —: Rimpelen.
Influenza -, griep krijgen. Stilstaan door
stremmende wrijving (machinedeelen). La
machine est grippee: De machine hapert.
Grippe-sou mu. ---s) m.: Duitendief,
schacheraar.
Gris by .nw . : 1. Grijs , grauw ; grijsgeel
(wijn). Cheveux —: Grijzende haren. Avoir
la tete —e, etre — (z. 2) : Beginnen grijs te
worden. La nuit tous les chats sont —: In
't donker zijn alle katjes grauw. Sceur —e:
Grijze non. Bois —: Ongeschild h. Vin
—: Lichtroode wijn, bleekerd. Faire —e
mine a : Onvriendelijk ontvangen. En voir
de —s: Ellende cloormaken, een leelijke
pijp rooken. En faire voir de —es a: Op
alle manieren negeren. Papier —: Filtreerpapier.. Letire —e: Schaduwletter. 2. Aangeschoten. Etre — . 3. Druilerig (weer),
betrokken (lucht ) . / m.: Grijs, grijze kleur,
- stof, - kleeren. - eekhoorn. Ventre de —:
Eekhoornvellen. Grisaille v.: Grauwtje
(schilderij ), grijsschildering, schilderij in
grauw. (f ig. ) Eentonig kunstwerk. Mengsel
van bruin en grijs haar. (f ig.) Grauwe eentonigheid. Faire —: Grauw aandoen. / by.
nw.: Effen grijs. Grisailler ov .w . : Grauw
in grauw -. Grijs schilderen. I onov .w . :
Grijs worden. Grisard m. : (vo lk) Groote
zeemeeuw. Das. Witte populier. Grauwe
zandsteen. Grisâtre : Grijsachtig. Grisbrun : Bruingrijs. Gris-d'acier : Staalgrijs.
Gris-de-lin: Roodachtig grijs. Gris-deperle : Parelgrijs. Gris-de-souris : Muiskleurig. Grise m. : Fijn gearceerd gedeelte.
Griser ov .w . : 1 . Grijs maken, - verven.
Fijn arceeren in een richting, schaduwen.
2. Aangeschoten maken. (fig.) In een roes
doen geraken, verdooven. Le succes l' a
prise: 't S. is hem naar 't hoofd gestegen . 3. z . grêser. / se —: Zich dronken
drinken. Bedwelming zoeken. Griserie
v.: Lichte roes. (fig.) Opgewondenheid,
roes. tine — des yeux : Een lust voor de
oogen. Griset m.: Jonge distelvink. Grisette v. : Grauwe stof . Meisje uit den middelstand . Naaistertje, grisette. Grijsje
(vlinder). (plantk.) Kromhals.
Gris-gris m. : Amulet. Toovenaar.
Grisoir z . gresoir.
Grisol (1) ement m . en -ol (1) er onov .w . :
't Slaan (leeuwerik).
Grison : Grijsachtig. -harig. Grauwbunder. / m.: 1. Grijsaard, -kop. 2. Grijsachtige kleur. Tirer sur le —: Grauw worden. 3. Bediende voor geheime zendingen.
4. Grauwtje, ezel. 5. Grauwbunder. Le
canton des G-s: Grauwbunderland. Grisonnement m. : 't Grijs worden. Grisonner
onov .w . : Grijs worden, grijzen . I ov .w .
Grijs verven, - maken. Grisons m.mv . :
Grauwbunderland.
Grisou m. : Mijngas (feu —), grauwvuur. Coup de —: -ontploffing. Grisoumetre m.: Mijngas-meter. Grisouteux :
Mijngas-bevattend.
Gris-perle : Parelgrijs.
Grive v.: (Zang))1ijster . — de riviere:
Groote karekiet. Soul comme une —: Dronken als een snip. Faute de —s, on mange -,
on prend des merles : Bij gebrek aan brood,
eet men korstjes van pasteien. — draine
(drenne) , haute —: Mistellijster. — litorne:
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Kramsvogel. Grivelë: Wit en bruin gespikkeld . Cil.rivelee V. : Ongeoorloofde winst.
Griveler onov .w .: Een snaai maken . Grivêlerie v. : Afzetterij, oplichterij (door maaltijd of gelag). Griveleur m. : Afzetter,
oplichter. Grivelot m.: Lijstertje. Grivelure v. : Mengsel van witte en bruine kleuren . Grivette v.: Lijstertje. (soort) Merel.
Griviêre v.: Lijsterkooi.
Grivois: Plat, schuin. Los, geestigwulpsch. / m.: (oud) (Duitsch) soldaat
in Fr. dienst. Grivoiserie v.: Plat-, vuilheid.
Groenland (spr. gro-in-land) m.: Groenland . Groenlandais (spr . gro-in-): Groenlandsch . -er.
Grog (spr. grogue) m.: Grog.
Grognard: Knorrig. / m.: Pruttelaar.
Soldaat der garde van Napoleon I. Oude
snorrebaard . Grognasse v . : (v o 1 k ) Vrouw,,
wijf. Grogne v.: Geknor, -brom. Gro gnement m. en -er onov.: 1. (Het) knorren. 2. (Het) brommen, - pruttelen. / ov.
w . : (f a m . ) Beknorren . Grognerie v . :
Gepruttel, gebrom. Grogneur, -goon :
Knorrig. / m.: Knorrepot. Grognonner
onov .w . : Knorren . Brommen , pruttelen.
Groin (spr . grwan) m . : (Varkens )snuit .
(p 1 a t) Smoel . Groinson m . : Fijn krijt
(voor perkamentwerkers).
Groiser, 41, 4llon z. greser, 41,
4llon.
Grol (1 )e v . : (v o lk) Roek . (f a m . ) Schoen.
Grommelage m . , -eler onov .w . en.
-ellement m.: (Het) pruttelen, - mopperen .
Grondement m.: Gerommel ; gedreun ;
gebrom (beer); dof gedreun (motor) . Gronder onov.w. : Brommen. Rommelen, rollen;
dreunen (motor) ; gisten, smeulen (opstand).
Knorren, pruttelen, mopperen. / ov .w . :
Beknorren. - affectueusement: Zachte verwijten doen. / se -: Elk. bekijven. Gronderie v.: Geknor, gekijf. Des -s : Standjes.
Grondeur :Knorrig./m.:Knorrepot. Gron din m.: Knorhaan (visch). - gris : Kleine
poon. - rouge: Groote poon.
Groningois : Groninger. -sch. Groningue
v.: Groningen.
Groom (spr . groumm) m.: Jonge lakei,
- rijknecht. Jongste bediende.
Gros (spr . m. gro ; v. gross) by .nw . : 1.
Dik. z. Bras (bv.nw. 2) en dos 1 (kol. 635).
- more : Buitenmuren. II a collie plus (d'or )
qu'il n'est -: Je zoudt 't hem niet aanzien,
dat er zooveel aan hem is ten koste gelegd.
-ses larmes : Bittere tranen. 2. Groot. Belangrij k .Ongezuiverd (wijn b .v . ) .- bon sens:
Gewoon -, alledaagsch gezond verstand.
-se gaiete: Ruwe, plompe vroolijkheid. En
venir aux - mots, - aux -ses paroles : Tot
scheldwoorden of vloeken overgaan. Jouer
feu: Grof spelen. - foueur : Iem., die
grof speelt. --se somme d' argent : Belangrijke
som gelds. -se voix: Ruwe stem. Faire la
-se voix : Brommen (om bang to maken) ;
dreigen. Faire les - yeux -, f . de - yeux es:
Boos aankijken. -se chaleur : Hevige (middag )warmte . - rhume : Hevige verkoudheid .
-se fibre: Harde koorts. -se querelle : Ernstige twist. - peche: Zware zonde. Préter a
deniers : Tegen woekerrente leenen. z.
aventure 2. -se dent : Kies . -se aflaire : Ge-
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wichtige zaak . Le - bout de l' mu': 't Breede
einde van 't ei. Les - bagages : De groote
stukken der bagage. -se artillerie (z . ook artillerie 3); -se cavalerie : Zware a . ; - k. -ses verit6s: Harde waarheden. - baiser :
Stevige zoen. - juron : Ruwe vloek. - sang :
Bloedklonters. z. betail. Des - sous:
Geld, „dubbeltjes" . 3. Grof, zwaar. Opgezwollen. Gezwollen (rivier). Holle (zee). temps: Onstuimig, ruw weer. -rire : Plomp
gelach. z. eceur 1 en besogne 1. - drap :
Grof laken. - bleu : Indigo-blauw. 4. Voornaam, gewichtig.Rijk.Erg. La partie est -se :
Er staat veel op 't spel. z. bonnet 1
en b ke
i
2. - lourdaud: Erge lomperd. mangeur : Duchtig eter. La -se decision:
't Gewichtige besluit. 5. Zwanger. (fig. )
Vol van. Li tre - de: Zwanger gaan van.
Onheilspellend. - de conse-demalhurs:
quences : Vol gevolgen. Un silence - de
pensees: Een stilte die raden liet, dat er
ernstig werd nagedacht.
II. Gros bw.: Dik. Groot. Veel, grof.
Gagner -: Grof geld verdienen. z. Boucher
6. Ii y a - a parier que: Er is alle kans op
dat. z. bras 1. En avoir - sur le occur :
Veel zorgen hebben (over). Voir -: Overdrijven. Donner - pour : Er heel wat voor
overhebben om.
III. Gros m.: 1. Dikste deel. z. arbre 1.
Couper au -: Tot de groote takken besnoeien. 2. Dikte. Poutre de 15 cm de -. 3.
Grootschrift. 4. - de l'eau : Hoogtij bij
springvloeden. - de Naples ; - de Tours:
Dikke zijdeweefsels uit N. en T. 5. Menigte,
groote hoop (- du peuple); gros (- de
l' armee) . Le - des lecteurs : De meeste
lezers. Le plus - de sa fortune : 't Grootste
deel v. z. f. 6. Hartje (zomer, winter). 7.
Groothandel (commerce de -). Prix de -:
Engros-prijzen. z. marehand. En -: In 't
groot ; (f i g .) ruw weg, grosso modo ; in groote
lijnen; hoofdzakelijk. Tout en -: Alles to
zamen. Voila l'histoire en -: Dat is de geschiedenis in groote trekken. 8. (Fr. gesch.)
Munt van een vierde ons. 9. Grove kolen.
Gros-bee (mu. ----s) m.: Dikbek; kersenbijter. - vulgaire: Appelvink. Groseille
v.: 1. Aalbes, -bezie. - epineuse, - a
maquereau (x): Kruisbes. 2. Bessenstroop;
-sap ; -jam . 3. Moedervlek . / bv .nw . : Bessensapkleurig. Groseillier m.: Besseboom,
-struik (- a grappes , - rouge) . - des A 1pes :
Krenteboompje. - noir : Zwarte aalbesseboom. - epineux, - sanguin , - a maquereau (x) : Kruisbesseboom.
Gros-Jean m.: Een gewoon mensch. z.
cure en devant (bw. 2).
Grosse (spr . gross) v.: 1. Grootschrift,
groote letters (- de fonte). 2. Afschrift (akte).
3. Gros (12 dozijn). A la -: Bij groote
hoeveelheden. 4. Bodernerij. Prêt a la contrat de -: Bodemerijbrief. Grossement (spr . grO-): Over 't geheel genomen,
in groote trekken. Grosserie (spr. grii-)
v.: Grove ijzerwaren. Grossierderij. Gros sesse (spr . gri3-) v.: Zwangerschap. avancee : -, die ten einde loopt. Asile de -:
Huis voor onvermogende kraamvrouwen.
Grosset (spr . gr13-): Dikachtig. Grosseur
(spr. gro-) v.: 1. Dikte. 2. Grootte. Fruit
de -: Volgroeide v. 3. Gezwel.
Grossier (spr . grO-): 1. Grof, ruw,
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plomp, dik. 2. Van mindere hoedanigheid.
Slecht afgewerkt, met weinig zorg gemaakt.
Oppervlakkig. 3. Ruw, lomp, boersch,
onbeschaafd. - comme du pain d'orge: Zoo
grof als boonenstroo. 4. Zinnelijk, ruw. 5.
Plat, vuil, aanstootgevend. 6. Erg, sterk,
kras. Ignorance -iere: Grove onwetendheid
I m.: Lomperd. Grossierement (spr
grO-) bw. Grossierete (spr . grO-) v.: 1.
Grof-, ruw-. 2. Oppervlakkig-. 3. Ruw-,
lomp-. Onbeschaafd-. 4. Zinnelijk-. 5.
Plat-, vuilheid . 6. (fa m ) Dire faire une
Een lompheid zeggen ; - begaan.
Grossir (spr. grO-) onov .w : Dikker -,
grooter zwaarder worden. Wassen (water).
Onstuimiger worden (zee). Aangroeien,
talrijker worden. / ov .w. : 1. Dikker -,
grooter zwaarder maken. Doen zwellen.
- la voix: Een grove stem opzetten. Riviere
-ie : Buiten haar oevers getreden r. 2. Vergrooten , grooter doen schijnen. Verre -issant:
Vergrootglas. 3. Vermeerderen. 4. Overdrijven . f se -: Toenemen. Grossissage (spr .
gr6-) m.: 't Dikker maken. Grossissement (spr . gre)-) m.: Vergrooting. Gros siste (spr grO-) m. en v.: Grossier. Grosso
modo (spr grOssOmodo): (f a m . ) In 't ruwe ,
in groote trekken. Grossoyer (spr . grO-)
ov .w . : Een afschrift maken van. (fig. )
Knoeien. Voor de pers bewerken. Grossoyeur (spr grO-) m.: Bladschrijver
Grotesque : Belachelijk-zonderling. / m.:
Belachelijk-zonderling (mensch). Hansworst
-ment bw.
Grotius (spr . -syuss) m.: Hugo de Groot.
Grotte v.: Hol, grot.
Grouillant: Krioelend, wriemelend. Bewegelijk . Grouillement m. : Gewriemel,
gekrioel . Gerommel . Grouiller onov .w . :
Wriemelen, krioelen. Zich bewegen. Rommelen. La tete lui grouille-t-elle ? Is 't niet
pluis in zijn bol? / se -: (plat). Zijn
pooten uitsteken. - verzetten. Grouille-toi!
Schiet wat op! Pak eens aan! Grouillis m.:
Warboel. Grouillot m.: Loopjongen.
Group (spr . groupe) m.: Verzegelde
geldzak . Groupade z.eroupade.Groupage
m.: Het bijeennemen, - samenvoegen . Het
bijeenpakken van colli, groupage (dienst) .
couverl : - door een afzender aan eengeadresseerde . - a decouvert: - onder verschillende
verpakking. Groupal: Van een groep.
Groupe m.: Groep. Complex. - scolaire:
Complex van schoolgebouwen. Groupement m Groepeering ; schakeling. Vereeniging, groep. Groupage (dienst) . Grouper ov .w . : Samenvoegen , vereenigen . Bijeenpakken. Rangschikken, groepeeren. / se -:
Zich scharen. Groupeur m.: Agent voor
grou page (verzendingen ) . Groupillon m . :
Groepje.
Groux = Gru m.: Boekweitepap.
Gruan m. ; 1 . Farine de -: Fijn tarwemeel.
Pain de -: -brood. 2. Grutten, gort.
Gortewater (tisane de -). 3. Jonge kraanvogel. 4. (fig.) Kleine hefkraan.
Grue v.: 1. Kraanvogel. - couronnee:
Kraanreiger. Faire le pied de -: Lang
en vergeefs staan wachten, blauwbekken.
2. (fig., f am. ) Gansje, domme vrouw.
3. Lichtekooi. 4. Kraan, laadmast.- d'alimentation: Pomp voor voedingswater. -cantilever: Grijperkraan.
tourelle : Hef-
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a chariot mobile: Loopkraan. kraan.
a portique: Brugkraan.
Gruer ov.w.: Tot grutten malen. Pois
grues: Spliterwten.
Gruerie v .: 1 . Domeinbosch-recht .Woudrecht . 2. Domheid.
Gruerien : Uit Bewoner van Gruyere.
Grugeoir m.: Gruisijzer.
Gruger ov .w .: 1 . Met de tanden doorbij ten . 2. Opknabbelen. Opeten ; uitslurpen
(oester). 3. (fig.) Uitzuigen, arm maken.
4. Gruizen. Afbikken.
Gruides m .mv . : Kraanvogelachtigen .
Grume v. : 1 . Schors op 't gehakte hout.
En -: Met de schors. 2. Omgehakte boom
met de schors.
Grumeau m.: Klont, klonter. Vlok
(rijst, havermout). Grumeler ov .w . en
se -: Klonteren. Grumeleux: Klonterig.
Korrelig, steenachtig. Grumelot m.: Klontertje . Grumelure v.: Blaasje (in metaal).
Grumillon m.: Hamerslag, ijzerafval.
Gruyer: Die een kraanvogel lijkt (fazant ) .
Die op een k. jaagt (valk). / m.: Heer, die
de bosschen van den vazal kon gebruiken
(seigneur -) .

Gruyere m.: Zwitsersche kaas. Gryphee
v.: Gryphea (oester) . Guai(s) (spr. ghe)
bv .nw : IJ1. Guano (spr. gouano) m . : Zeevogelmest . Guardian m.: Bewaker van vee
in de Camargue. Gudule v.: Goedele.
Guatemaleque, -ien, -ique : Uit -. Bewoner van Guatemala.
Gue m.: Doorwaadbare plaats, wad . Passer
a Doorwaden. (f ig.) Sonder le -: Het
terrein verkennen. Ce n'est pas en passant
le - qu'il faut changer d'attelage: Men moet
alles op zijn tijd doen. Gueable : Doorwaadbaar.
Guebre m.: Aanhanger van Zoroaster's
leer.
Guede v.: Weede (plant). -kleur. -bad.
Gueder ov.w.: Met weede verven. Geheel
verzadigen. Guederon, -don, -dron m.:
Weedeverver.
Gueer ov .w . : Doorwaden. Doorspoelen
(linnen). In 't wed baden (paard).
Gueldre v.: Gelderland.
Guelfe m. en bv.nw.: Welf. Welfisch.
Guelte v.: Provisie van den verkoop
(winkelbediende).
Guenievre v.: (na am ) Ginevra, (E n g.)
Guinevere.
Guenille v.: 1. Lomp, prul, lor. En -s:
In lompen gehuld; voddig. Troussez vos -s:
Pak je biezen. 2. (f ig.) Ding van weinig
waarde , vod . 3. (v olk ) Body . Guenilleux
m.: Lompendrager. Guenillon m.: Vodje .
Guenippe v.: Slet, slons.
Guenon v.: 1. Wijfjesaap. (fig., f am.)
Apentronie. 2. Langstaartaap. Guenuehe
v.: .Tonge wijfjesaap. (fig., fam.) Apenbakkesje.
Guepard m.: Jachtluipaard, gepard.
Guepe v.: 1. Wesp. - magonne, - souterraine : Aardwesp. Taille de -: Zeer slank
middel, wespentaille. 2. Sleepbootje. Guepier (s o m s gue-) m . : 1. Wespennest .
( f ig.) Tomber -, se fourrer dans un Zich
in een w. steken. 2. Bijenwolf
Guerdon m.: (oud; letterk.) Belooning.
Guere(s): 1. Veel. 2. (met ne) Niet
veel, weinig, nauwelijks. Ne - que : Weinig
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anders dan. - plus grand que vous: Niet
veel grooter dan gij. Avec - plus de 200
hommes : Met niet veel meer dan 200 man.
Gueret m.: 1. Omgeploegde akker. 2.
Braakland. (Re)lever les -s: Het b. omploegen. 3. (d ic htk.) Les -s: De velden,
't bouwland.
Gueri m.: Genezene.
Gueridon m.: 1. Rond tafeltje op een
poot. 2. Hoosvat.
Guerilla v.: Troepje partijgangers. Partijgangersoorlog.
Guerir ov .w . : Genezen , heelen . Cela ne
me guerit de rien : Daar kom ik niets verder
mee. / onov.w.: 1. Genezen, heelen. Vous
voulez done -? Knapt ge al wat op? 2.
(fig.) Van 't kwaad ontdaan worden. / se
Zich genezen. Beter worden. Medecin,
gueris-toi toi-méme: Pas dien raad op u
zelven toe. Guerison v.: Genezing. En
(bonne) vole de -: (Aardig) aan de beterhand. Guerissable : Geneesbaar. Gueris seur m.: Genezer. Wonderdokter. Guerit tout m . : (v o 1 k ) Valeriaan .
Guerite v.: Schildwachthuisje. Wachttorentje. Mond van een ventilator. Strandstoel. Baan-, blokwachters-, controleurshokje (- de contrOle). Remhuisje. - de
pile: Batterijkast. Guerlande v . : (z e e v . )
Boegband.
Guernard m . : (n a a m ) Werner .
Guerre v. : 1 . Oorlog, krijg. (fig. ) Twist,
strijd. La Grande Guerre: De Wereldoorlog.
Tue a la -: Op 't veld van eer gesneuveld.
Faire la - a: 0. voeren met; vervolgen
(dier); bestrijden. Faire la - avec -, sous qn:
Onder iem. strijden. Se faire la -: Elk.
beoorlogen. Partir en -: Ten strijde trekken ; (fig.) strijden, te velde trekken.
Alter partir en -: Uitrukken. Porter la en: Den o. overbrengen naar. - ouverte,
- declaree : Openlijk verklaarde o . - a mort,
- a outrance,- d'extermination: 0 . tot 't uiterste . - de partisans , d'escarmouche , - de guerillas : Partijgangersoorlog. La - nourrit
la -: Om den oorlog voort te zetten teert
men op het land. A la - comme a la -:
Men moet zich maar in de omstandigheden
schikken, het kan nu eenmaal niet anders.
Un tour de vieille Een oude krijgslist.
C'est de bonne -: Dat is eerlijk spel, dat
is geoorloofd in een eerlijken strijd. Argument de bonne -: N. ad rem. ga n'est pas
de bonne -: Dat is valsch, - gemeen. De lasse: (Omdat men) den strijd moede (is),
strijdensmoede. Homme de -: Krijgsman.
z. foudre (v. 2 en m. 1). Obtenir les honnears de la -: Met krijgsmanseer aftrekken;
(fig.) met eere er afkomen. z. conseil 5.
Les esprits sont a la -: De stemming is
oorlogszuchtig. Exercice de -, petite -:
Spiegelgevecht, manoeuvres; guerilla-oorlog; (oud) strooptocht. Faire la petite -:
Velddienst hebben; oorlogje spelen (jouer
a la -) . Nom de -: Bijnaam van een soldaat ;
(fig.) aangenomcn naam. z. etat 6. Etre
en — avec : In oorlog min met; (fig.) twist
hebben met. Qui terre a, - a: Veel koeien,
veel moeien. de plume: Pennestrijd. 2.
Kiijgskunst (art de la -). 3. Ministerie
van oorlog (ministére de la -, les bureaux
de la -). Guerrier by .nw.: 1. Van den
oorlog. 2. Oorlogszuchtig. Avoir l'air -:
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Er krijgshaftig uitzien. Ardeur -iére: Strijdlust. / m.: Krijgsman. Guerriere v.:
Krijgshaftige vrouw. Guerroyant : Krijgszuchtig. Twistziek . Guerroyer ov .w . :
Beoorlogen. / onov.w.: Oorlog voeren.
Guerroyeur m . : Vechtersbaas . / b y .nw :
Vechtlustig.
Guet m.: 1. Het loeren, - bewaken. Faire
le -: Op schildwacht -, op de loer staan.
Etre au —: Op de loer -, op den uitkijk
staan. Avoir veil l'oreille au Een
oog in 't zeil houden. 2. Nachtwacht. z.
chevalier 2. Mot de -: Wachtwoord.
Guet-apens (spr.. ghêtapan ; m y .-s--)
m.: 1. Hinderlaag. Dresser -, tendre un -:
Een h. leggen. 2. Verraderlijke overval.
Guete z. guette.
Guetre v. : Slobkous. (f ig. ) Tirer ses -s:
Zijn biezen pakken. Guetre: Met slobkousen aan. Guetrer ov.w.: Van slobkousen voorzien. / se -: Zijn s. aandoen.
Guetrier m.: Slobkousenfabrikant. -handelaar. Guetron m.: Lage slobkous.
Guette v.:1. Wacht. Tour de -: Wachttorentje. De bonne -: Waakzaam. 2. Stut.
Guetter ov.w.: Bespieden, beloeren. Opwachten (- au passage). Guetteur m.:
Toren-. Kustwachter.
Gueulard : Dat den bek opent (paard).
I m.: Uitlaat (hoogoven). Wijdmondig
pistool. (p la t ) Schreeuwleelijk . Smuller..
(le g er ) Kanon. (z e e v.) Scheepsroeper..
Gueulardise v . : (p la t ) Smullerij . Smulzucht. Gueule v . : 1. (d ier ) Muil , bek. Se
metlre dans la - du lion, - du loup: Zich
in 't hol van den leeuw wagen. Chasser de
Blaffend jagen. 2. (mensch; plat)
Mond, bek, smoel. Gezicht, bakkes. Avoir
la - de bois : Een vuilen smaak in den
mond hebben; katterig zijn. Donner a qn
sur la casser la - a qn : lem. op
zijn bek slaan. z. enfariner en coup 4.
Avoir de la -: Fut -; veel praats hebben;
een groote bek kunnen opzetten. Il n'a
que de la Hij heeft een grooten mond,
meer niet. z. fort (bv.nw. 4 ) en ferrer. Fine
-, bonne -: Fijnproever. 1 1 a la - payee,
- ferree: Hij eet heete, sterk gekruide spijzen,
hij heeft een vertind gehemelte. (fam.) noire: Blauwbes (v o 1 k ) Les -s noires:
De mijnwerkers; - treinmachinisten. La tue plus de gens que le glaive : Er gaan meer
menschen dood aan tafelgenot dan in den
oorlog. Mot de -: Vuil praatje. (plat)
Ta -! Hou je bek! 3. (voorwerp) Mond,
opening. Tuit. z. bee. ( y olk) --de-loup,
--de-lion: Leeuwenbek . 4. Draa iende schoorsteenpijp. Lijst van een cimaise. Gueulee
v.: (plat) Bekvol. Gemeene taal, vloed
gemeene woorden . Gueuler onov .w . : (p la t)
Schreeuwen, een bek opzetten. / ov.w.:
Met den muil beetpakken. Schreeuwen, brullen . Gueulerie v . : (p la t ) Geschreeuw
Gueules m.mv : (wapenk.) Keel (rood).
Gueuleton m.: (p la t) Smulpartij . Faire
un - de: Opfuiven. Faire un Lekker
bikken . Gueulette v . Mondje . Gueuloir
m.: Mond, bek.
Gueusaille v . : (p la t ) Bedelpak, schooiers . Gebedel . Gueusailler onov .w . : Schooien. Een schooiersleven leiden. Gueusard
m . : (s p o t) Schooier.. Schoft , schurk .Gueuse
v.: 1. z. gueux 1.2. Gieteling, geus. Bal-
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lastblok. Gietvorm. 3. (ong. bet.) La G-:
De (Derde) Republiek. 4. Goedkoope kant.
Gueuser onov .w . : Schooien . / ov .w . : Afbedelen . Gueuserie v . : Schooierij, gebedel.
(f ig. ) Vodderij . Gueux m., -euse v . : 1.
Schooier, bedelaar . -ster. - fieffe: -, die een
vaste plaats heeft. - revetu: -, die rijk geworden is. Le -! Dat heertje ! Herbe des -:
Blaartrekkende boterbloem. 2. Aarden vuurpot. 3. Smeerlap, schoft. Slet. 4. (gesch.)
Geus. 5. Stoof, lollepot. / bv.nw.: Armzalig, ellendig. z . eglise 3.
Gugelhopf (spr.. you-) m. : Tulband.
Gugusse m . : (v olk ) August (de Domme ) .
Gnus.
Gui m.: 1. Vogellijm, marentakken,
(Eng.) mistletoe. 2. Giek, gijp.
Guibolard m.: Type van den stommerik.
Guibol (1 )e v . : (v olk ) Been . Jouer des -s:
'm Smeren.
Guibre v.: Sneb, galjoenscheg. Un
avant a -: Een snebvormige boeg.
Guiehet m. : 1. Deurtje in een groote
deur aangebracht. Klein raampje in een
groot raam (- de fenetre). Klinket (in
sluisdeur). Ruitje in taximetertoestel. 2.
Schuif-, tralie-, spreekopening. -raampje.
3. Loket. Payer a -s ouverts: Zonder formaliteiten -, „over de toonbank" betalen.
4. Kantoor. Kas. 5. Nauwe ingang (van
't Louvre). 6. (sport) Wicket. Guiehetier
m.: Poortwachter, cipier.
Guidage m.: 1. Geleiding. -skoker.
Cable de -: -skabel. 2. Aangifte van den
te volgen weg. Voler sans -: Blind vliegen.
I. Guide m . : 1. Gids , geleider.. (m i 1. )
Guide, vleugelman. - a droite! Rechts
richt u! Au -1 Richt u! Des -s: Begeleidingscavalerie. 2. (Reis )gids. 3. Handboek . 4. Baken. Richthout, -mast. Koppeltouw ; leiriem; leisponning. - a ourler:
Zoomer (van naaimachine). - de main;
Handleider (pianospel ) .5. Le G -: Guido Reni .
II. Guide v.: Leireep, leisel. Conduire a
grandes -s: Met „de vier" rijden. Mener
la vie a grandes -s: Er maar op los leven.
Les -s: Loon voor den postillon. Payer
doubles -s : 't Dubbele betalen om sneller
te gaan. Jouer aux -s: Paardje spelen.
Donner des lecons de -s a : Leeren sturen.
Guide-itne (mu. onv.) m.: Ezelsbrug.
Misboekje. Transparant (om recht te schrijven). Guideau m.: Stroomleider. Zaknet.
Guide-eourroie (mu. onv.) m.: Leischijf,
riemgeleider. Guide-fil(mv. any .) m.: Klosw inder (aan naaimachine ) .Platine -: Draadleider.. Guide-frein (mu. onv.) m.: Remmer.. Guide-langue (mu. onv.) m. : Tongleider. Guide-main (mu. onv.) m. : Handleider (aan, piano, schrijfinrichting). Guidepapier (mu . onv .) m.: Papierverschuiver.
Guider ov .w . : Den weg wijzen aan.
Leiden. (f ig. ) (Ge)leiden, de schreden
richten van. / se -: Zich richten, - gedragen . Te rade gaan met. Guide-rope (mu.
---s) m.: Sleep-, dalingskabel. Guidevoyageurs m.: Inlichtingsdienst. Guidon.
m . : 1. Richtvaan . -drager . (o u d ) Cava leriestandaard . Signaalwimpel, seinvlaggeLje. Vaantje van den opperbevelhebber.
Gilde-, vereenigingsbanier. Handleiding. 2.
Vizierkorrel. 3. Henvooi-. Merkteeken (op
kaart). 4. Stuur (fiets ).
Fransch-Nederlandsch. I.
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Guignard m . : 1. Kleine pluvier. 2. (f i g. )
Ongeluksvogel. / bv.nw.: Die wanboft.
Guigne v.: 1. Zwarte kers, kriek. Je m 'en
soucie comme d'une -: Ik geef er geen steek
om. 2. Weichselboom . 3. (fam.) Ongeluk,
wanbof . --I Wat 'n wanbof! 4. z. --s.
Guigne a droite, --it-gauche (mu . onv.)
m . : Schele . Guigner ov .w . : (f a m . ) Loeren
op. Belust zijn op. / onov.w.: Scheel zien.
Guignes v any . : Kieuwen .
Guignette v.: Oeverlooper (chevalier -).
Guignier m.: Kriekenboom.
Guignol m.: Poppenkast. Jan Klaassen.
Ellendige schouwburg. Diender, „smeris".
Pop. Souffleurshokje. Tuimelaar (b.v. aan
vliegtuigvleugel). (leger.) Schuilplaats in
de loopgraven, onderstand. Guignolade
v.: (fig., f am. ) Poppenkasterij.
Guignole v.: Weegschaaldrager.
Guignolesque. Poppenkasterig.
Guignolet m.: Kersenlikeur.
Guignoliste m.: Poppenkastvertooner.
Guignon m.: (f am.) Ongeluk, wanbof.
Guignon (n) ant : 1. (fa m.) Die ongeluk
aanbrengt. Guignon -: Voortdurend peck.
2. Ergerlijk.
Guilde v.: Gild.
Guildive v.: Brandewijn uit suikerstroop.
Guilde v.: Onverwachte bui.
Guillage m.: Nagisting (versch bier).
Guillaume m.: Willem. Sponningschaaf.
Buskruitzeef .
Guilledine v.: Snolletje. Guilledou m. :
Courir le -: Bordeelen afloopen, de baan
op zijn.
Guillemot (spr.. ghiymê) m.: Aanhalingsteeken. Guillemeter (spr.. ghiymete) ov .w . :
Van aanhalingsteekens voorzien.
Guillemette v.: Mientje. Guillemot m, :
Zeekoet.
Guiller ov .w . : Bedriegen . / onov .w . :
Gisten. Guilleret : Opgeruimd, vroolijk.
Los.
Guilleri m .: Gesjilp (musch).
Guilloehage m.: Versiering met dooreengevlochten lijnen. Guilloehe v.: Naald
om guillocheering te maken. Guilloehe z.
-age en -ure. Guilloeher ov.w.: Versieren met dooreengevlochten lijnen. Poulie
guillochëe: Blok, door welks schijf een bus
gaat. Guilloeheur m.: Graveur, die met
een netwerk versiert. Guilloehis m.: Versiering van lijnen. Guilloehure v.: Netwerk
van lijnen.
Guilloire by .nw . en v.: Gijlkuip (curie-) .
Guillotinade v.: Onthoofding in 't
groot. Guillotine v.: Valbijl. Fenêtre a -:
Schuifraam. Guillotiner ov.w.: Met de
valbijl onthoofden.
Guimauve v. : 1. Heemst, witte malva
(- officinale). Sirop de -: Altheastroop.
Pate de -: Witte drop. 2. Hibiscus.
Guimbarde v.: 1. Dans (17e eeuw). 2.
Mondharmonica. Slechte gitaar. 3. Vrachtwagen . Slecht rijtuig, „rammelkast". Ouwe
auto. 4. Leelijk wijf.. Piepende zangeres.
Hartenvrouw. 5. Verdiepschaaf .
Guimberge v.: (bouwk.) Wimberg (om
sluitsteen).
Guimpe v.: Boezemdoek. Los inzetsel in
japon. Kap met bef . Guimperie v.: Fabriek
van sluiers, gaas enz. Draad om galons te
vervaardigen .
31

963

Guinch e-H.1.

Guinche v.: Lik-, gladhout. (yolk)
Dancing, danslokaal.
Guindage m.: 1. Het ophijschen. Hijschtouwen. 11 n'y a pcs assez de -: Er is geen
hijsch genoeg. 2. (f ig. ) Stijfheid. Guindal
z. guindas. Guindant m.: Hijschhoogte.
Guindas (spr.. -ass) m.:1. Windas. Anker-;
braadspil. 2. = Guinde v.: Persje (voor
stoffen). Guindeau z. guindas. Guinde:
Opgeschroefd , gemaakt . Guinder ov.w.: Ophijschen, -winden. (fig.) Hoog willen doen
klimmen, opschroeven. / se -: Zich naar
boven steepen. (fig.) Zich opgeschroefd
uitdrukken , onnatuurlijk -, hoogdraven d worden , deftig doen. Zich geweld aandoen.
Guinderesse v.: Hijsehtouw, uithaler.
Guindre m.: Zijdeweefgetouw.
Guinke v.: Guinea. Guinje, guinea (in
goudwaarde) . Blauw katoentje.
Guingan m. : Fijne katoenen stof , gingan.
Guingois m.: (fam.) Geering . De -:
Scheef. S'en alter de -: Trekken.
Guinguette v.: Buitenherberg. Theeschenkerij . Optrekje.
Guiorer onov .w. : Piepen (muis).
Guipage m.: Omvlechting, draad-, kabel-. Guiper ov.w.: Met zijde -, wol omspinnen; omvlechten (kabel, draad). Guipon
m . : (Teer )kwast. Guipure v . : Doorvlochten kantwerk.
Guirlande v.: 1. Bloemslinger. - de
gaz: Slinger van gaspitten. 2. Metalen ring
(instrument). 3. (zeev.) Boegband. d'arriere: Achterpiekband . 4. (f ig. ) Complimentje . Guirlander ov.w.: Bekransen .
Guisard m.: (gesch.) Aanhanger der
Guises.
Guisarme v.: Steekwapen dat in een
daggepunt uitloopt.
Guise v.: Wijze, manier. En - de : Bij
wijze van. A sa -, scion sa -: Op zijn
manier.
Guitare. v.:1. Gitaar. 2. (f ig. ) Gezeur.
Vieilles -s: Oude koeien. C'est toujours
la meme -: 't Is altijd hetzelfde gezeur.
3. Schoor. Guitariste m.: Gitaarspeler.
Guite v . : (f a m . ) Grietje , Margriet .
Guiterne v.: Schoor (aan mastbok).
Guit-guit (mu. onv .) m.: Honigvogel
(Z .-Amerika ) .
Guitoune v.: (leger) Ondergrondsche
schuilplaats, onderstand.
Guivre v.: (wapenk.) Slang. Guivre:
Met een slang, geslangd.
Gulf-stream (spr.. ghulfstrime) m.:
Golfstroom.
Gulonine m.: Veelvraatachtig dier.
Gustatif : Van den smaak. Gustation
v.: Het proeven.
Gustave m.: Gustaaf.
Gutta-percha (spr. . -ka) v.: Guttapercha. Gutte z. gomme-gutte. Guttier
m. : Guttegomboom . Guttilêre by .nw . en
m.: Guttegom voortbrengende (boom ) . Dropvormig = Guttiforme.
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Guttural: Van de keel. Uit de k. voortkomend. Toux -e: Keelhoest. Consonne -e
of Gutturale v.: Keelklankletter.
Guy (spr.. ghi) m . : (n a a m) Vitus, Gawijd .
Guyanais (spr.. gu-y-): Uit -. Bewoner
van Guyane (spr.. gu-y-) v.: Guyana. hollandaise: Suriname.
Guzla v.: Eensnarige viool.
Gymnase m.: 1. Gymnasion, oefenplaats (der Ouden). Gymnastiekgebouw,
-zaal. 2. (niet in Frankr.) Gymnasium.
Gymnasiarque m.: Opzichter, leider van
't gymnasion . (s o m s ) Gymnast (in circus) .
Gymnaste m.: Voorwerker (in 't gymnasion der Ouden). Gymnastiekonderwijzer.
Acrobaat. Gymnast, turner. Gynmastique
by .nw . : Lichaam-, krachtoefenend . Pas -:
Looppas. / v.: 1. Lichaamsoefeningen.
Faire de la -: Gymnastiseeren.- medicate:
He ilgymnastiek . 2. (f ig. ) Oefeningen .
Geestesoefeningen. 3. Gymnas-del'sprit:
tieklokaal.
Gymnique: Van de athleten. Van de
naaktloopers. I v.: Worstelkunst. Het
naaktloopen. Gymniste m.: Naaktlooper.
Gymnite v.: Het naakt-leven. Gymno . .:
(in samenst.) Naakt-, kaal-. Gymnosophiste (spr.. -no-so-) m.: Indische wijsgeer, die naakt ging, geen vleesch at en
zich met bespiegeling bezighield. GyI11110 a•
sperme : Naaktzadig. Gymnospermie v.:
Orde der naaktzadigen. Gymnote m.:
Sidderaal.
Gyn(6) ...: (in samenst.)Vrouwelijk.
Gynandre: Helmstijlig. Gynandrie v.:
Orde der helmstijligen. Gynecke m.: 1.
Vrouwenvertrek. 2. (plantk.) Stamper.
Gynecoeratie v.: Vrouwenregeering, staat
door vrouwen geregeerd. Gynêcocratique:
Van een vrouwenregeering. Gynecologie v. :
Leer der vrouwenziekten. Gynecologique:
Van de leer der vrouwenziekten. Gynecologiste en -logue m.: Vrouwenarts, gynaecoloog. Gynecopathie v.: Vrouwenziekte.
Gypaête m.: Lammergier. Gyps m.:
Gewone gier.
Gypse m.: Pleister, gips. Gypser ov.w.:
Met gips bestrijken. Gypseur m.: Gipswerker. Gypseux: Gipsachtig. Gypsier
m.: Gipswerker. Gypsifêre: Pleisterbevattend. Gypsographie v.: Gipsafdruk. Gypsophile v.: (plantk.) Gipskruid.
Gyrie, gyratoire z. gi . . . Gyrin m.:
Draaikevertje. Gyromancie v.: Kringwichelarij (in een kring ronddraaien, zoodat men op dooreengeworpen letters valt).
Gyromancien, -ne : Kringwichelaar, -es.
Gyromittre m.: Draaisnelheidsmeter. Gyroscope m.: Toestel om de aswenteling
der aarde te bewijzen. - afgelegden weg te
meten. Draaitol. Gyroscopique: Als -, van
een gyroscoop. Gyrostat m.: Om een as
wentelend lichaam. Gyrotrope m.:Stroomwender. Gyrovague by .nw. en m.: Zwervende (bedelmonnik), vagant.

H.
(*H = H aspiree).
*1-1 v: 1. (letter) H . - aspiree ; - muette, I De groote dag -, 1 groote moment van den
Aangeblazen -; stomme H. 2. (verk.) I aanval.
H.a.: Hectare : Hectare. H.1.: Hectolitre:
Heure : Uur; Hautesse:Hoogheid. L'heure H: I
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H. P.-- *Hacher

Hectoliter. H. P. (spr. achepe): Horsepower : Paardekracht.
*Ha tusschenw.: Ha (van verwondering).
He (van opluchting). --: Haha. Zoo
zoo.
Habacue m.: Habakuk .
Hahne: 1. IJverig, flink, vaardig. 2.
(recht) Bevoegd, gerechtigd. 3. Bekwaam,
knap. Geschikt, handig. / m.: Bedreven -.
Handig mensch. Habilement: Handig.
Habilete v.: 1. Flink-. 2. Bevoegd-. 3.
Bekwaam- . Hand ighe id . Habilitation v . :
(recht) Bevoegdmaking, -verklaring. Habilite v.: (recht) Bevoegdheid. - voor 't
hoogleeraarschap . Habiliter ov .w . : (r e c h t)
Bevoegd -, gerechtigd maken. - voor 't hoogleeraarschap.
Habillable : (f a m . ) Dat men netjes kan
aankleeden. Habillage m.: 1. Het gereed-,
opmaken ; toebereiden ; inwikkelen; in een
stroohuls wikkelen; ineenzetten (horloge);
besnoeien en korten der wortels (overplanting) ; hekelen (hennep ); kleuren (speelkaarten ) ; verbinden (tot vlot) ; gaarmaken
(leer) ; schoon-, opmaken (visch); van stempets en handteekeningen voorzien (stuk );
opstapelen (zeemvellen); afdekken (meiler ) ; omgeven door tekst (cliché); koppeling . 2. Het aankleeden . Habillant: (fa m . )
Die goed kleedt. Habillement m. : 1. Klee ding. Frais d'-: Kleedgeld. Capitaine d'-:
Kapitein van kleeding. 2. Kleeding, pak.
Uitrusting. 3. Kleedingbedrijf .
Habiller ov .w . : 1. z . habillage. 2.
Kleeden, aan- . Verkleeden (- en). (k unst )
Drapeeren, 't naakt bedekken. Vetement
habille: Gekleed stuk kleeren. - en vers:
In verzen inkleeden. (NT o lk ) Un habille de
soie : Een varken. 3. Kleeden, staan. 4.
Van kleeren voorzien. - qn de toutes pieces:
Tern . 11 ink toetakelen ; - bekladden . Ce tailleur
habille bien: D. k . levert goede waar. 5.
Kleeren maken voor, kleeden. Qui vows -ille ?
Wie is uw kleermaker? 6. Inpakken, inwikkelen ; een hoes doen over. Opmaken (cliché ).
In een kostbaren band hinden (bock).
Inkleeden (verhaal). Bemantelen (lout;
't platte in iets). / s' -: Zich kleeden. Zijne
kleeren koopen . - laten maken. Habilleur
m. : Toebereider (visch, teer). Opmaker
(vleesch). Kleeder (schouwburg ) • Habilleuse v. : Kleedster. Habillot m.: Koppel.hout .
Habit m. : 1. (Boven)kleed, gewaad,
kleeren. (f ig.) Mettre ses -s bas pour
jamais : Sterven. z . chand en marehand 1.
-s d vendre , vieux -51 Oukleerkoop!
Changer d' -s : Zich verkleeden. - de cheval:
Hijkleed. - militaire: Uniform. 2. Ordekleed . - long : Soutane. - court: Zwarte
jas (geen soutane). - de choeur: Koorkleed.
--veste : Frakje. Prendre l'-: Ingekleed
worden ; (f i g.) in 't klooster gaan. Prise
d'-: Het toetreden tot een orde. L'- ne fait
pas le moine : De kleeren maken den man
niet. 3. (Mans )rok (- noir). z. franvais m.
L' est de rigueur : De heeren in avondtoilet.
Pauvrete en - noir : Fatsoenlijke armoede.
Mettre - bas: Zijn jas -, bovenkleeren uitdoen ; (fig.) sterven. - bas: Met de jas
uit. L'- vert: Het costuum van lid van
L 'Institut de France.
Habitabilite v. : Bewoonbaarheid. Ha-
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bitable: Bewoonbaar. Habitacle m. : 1.
(bijbel) Woning. 2. (zeev.) Kompashuisje ; nachthuis (v. kompas). Habitant
m. : 1. Be-, inwoner, ingezetene. Loger chez
I'-: Bij de burgers ingekwartierd zijn.
Vivre de l' -: Op 't land teren. (dichtk.)
Les -s des eaux ; - des forets ; - de l'air: De
visschen; - wilde dieren; - vogels. Les -s
de l'Olympe: De goden. 2. Planter. Habitat
m. : Verblijf-, vind-, groeiplaats (dier,
woord , plant) . Buurtschap (b .v . 100 zielen ) .
Habitation v. : 1. Het (be )woven, verblijf.
Faire son - dans : Wonen -, verblijf houden
in. 2. z. habitat. 3. Woning, woonplaats.
4. Plantage.
Habiter onov .w. : Wonen, huizen ; verblijf houden. / ov .w . : 1. Bewonen, verblijf
houden in. Ce fromage est -le: Die k. is
vol wormen. Sa tete est -tee: Zijn h. is
vol ongedierte. 2. (lam.) Huizen, zetelen
in. Niet verlaten. Habitude v. : 1. Gestel,
lichaamsgesteldheid. 2. Gewoonte, hebbelijkheid. Tourner en -: Tot een gewoonte
worden. Un homme d'-, (fam.) un animal
d' -: Een slaaf van zijn gewoonten. Prendre
l' - de : Zich aanwennen; - gewennen aan.
D' -: Gewoonlijk . Par -: Uit gewoonte.
Avoir l'- de, etre dans l'- de : Gewoon
zijn om. Avoir l' - du cheval: Met paarden
kunnen omgaan. Avoir l'- de qch, faire - de
qch: Gewoonlijk jets doen. Peche d'-:
Aangewende -, hebbelijke zonde. Cela n'est
pas dans vos -s: Dat zijn we van u Diet
gewoon. 3. Omgang, kennissen, relaties.
Avoir des -s chez: Veel omgaan met. Henri
y a des -s : H . voelt, zich daar thuis.
Habitué m.: Vaste bezoeker, - Bast, - klant
Hulppriester (zonder aanstelling). / bv.nw. :
Gewend. Habituel: Tot gewoonte geworden,
ingeworteld. Gewoon, bestendig. Habituellement : Gewoonlijk . Habituer ov .w . :
Gewennen. I s' -: Zich (ge)wennen aan.
- nederzetten. Habitus (spr . -uss) m.:
Uiterliike gedaante.
*Hâbler onov .w . : Opsnijden . *Hetblerie
v . : Opsnijderij . *HAbleur : Opsnijder .
*Habsbourg (spr. apsbour) m.: Habsburg. *Habsbourgeois (spr . aps-): Habsburgsch . -er.
*Hachage m. : Het hakken. Haksel.
*Hachard m.: Groote metaalschaar. *Hadie v . : 1. Bijl. Fail a coups de -: Met de
bijl bewerkt, - bijlslagen -; (fig.) ruw afgewerkt; hoekig; plomp van vormen. z.
bois 1, coup 2 en arme 1. - a main:
Korte bijl. Porter la - sur, - dans, mettre
la - a : Krachtig bestrijden. La - etait
suspendue sur sa tete : Hij liep gevaar onthoofd to worden. Perir sous la -: Op 't
schavot sterven. 2. (f ig.) Imprimer en -:
In ongelijke kolommen drukken. Piece de
terre en -, - tenant par -: Inspringend
terrein. - royale: Turksche lelie, (soort )
affodil. 3. (letter) H. *Hachè m.: 't
Ongelijke, afgebrokene. *Haehe--6coree
(me. one .) m . : Eikenschors-hakmach ine .
*Hache-16gumes(mv. one.) m.: Hakmes -,
-machine voor groenten. *Haehement m. :
Het (be )hakken . *Hache-paille (me. onv..)
pi.: (Stroo )hakselmachine.
*Hacker ov .w . : 1. Hakken. z. chair 2.
- en pieces : In stukken hakken; neersabelen. - d' interruptions : Telkens onder-
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*Haeherea u—*Hall

broken. Il se ferait plutOt —: Hij zou zich
liever in stukken laten hakken dan toe te
geven. 2. Onbeholpen voorsnijden. 3. Zwaar
teisteren (door hagel). 4. Inkerven, groeyen . 5. Arceeren, met kruisstrepen voorzien.
6. (f ig.) — le style; - ses phrases : In korte
zinnen schrijven ; - spreken. — de la paille:
Hakkelen. / se —: Gehakt -, gekorven -,
enz . worden. *Haehereau m.: Houthakkersbijltje. *Haehette V. : Bijltje. Hamertje
met scherpen achterkant. (soort) Alvertje.
*Hackie-viande (mu. one.) m. : Vleeschhakmachine. *Haehis m. : Gehakt.
*Haehiseh m. : Hennepplant. Daaruit
bereid verdoovend middel, haschich. *Hachiseheen, -in m. : Haschichgebruiker.
*Haehoir m. : Hakmes. -bord . -machine.
*Haehot m. : Bijltje. *Haehotte v. :
Hoepel-. Kloofmes. *Haehurateur m. :
Toestel om evenwijdige arceeringen te maken . *Hachure v. : Arceering; kruisstrepen.
Kerf . Keep. — double : Kruisarceering.
*Hack m . : (sport) Dienstpaard .
*Haddock m. : (Gerookte) schelvisch.
Hadji m. : Muzelman die naar Mekka (en
Medina ) eenpelgrimstocht heeft gedaan,
hadj (i) .
Hadêne v.: Kooluil (insect) .
*Haff m. : Haff (riviermonding).
*Hagard : 1. Verwilderde, niet of te
richten (valk ). 2. (f ig.) Wild, verwilderd.
Hagiographe bv.nw. en m. : (Livres) —s :
De boeken van 't Oude Testament, behalve
de 5 boeken van Mozes en de Profeten.
(Ecrivains) —s : Schrijvers dier boeken. /
m. : Levensbeschrijver der heiligen. Hagiographie v . : Levensbeschrijving der he iligen .
Hagiographique : Van de levensbeschrijving der h. Hagiologie v.: Heiligenleer.
Hagiologique : Van de heiligen (leer)).
*Naha m . : Hinderpaal. Sloot aan 't
eind van een laan of van een opening in
een muur. *Halle: Halt! bola! *Hai z. he.
I. *Haie V. : 1 . Haag, heg. — vice: Groene
-. — morte -, seche: Doode -, van (dor ) hout.
Course de —s : Wedren met hindernissen.
2. (fig.) (Dubbel) gelid, (dubbele) rij. —
de rockers, - d' ecueils : Rotsbank. Faire la —,
former la -, etre range en —, border la —:

In een rij (gaan) staan; zich in twee rijen
scharen. 3. Ploegboom. 4. Tas (steenen).
II. *Haie: Hu! hu! voort!
Hark m. : Overkleed zonder naad der
Oostersche vrouwen.
*Haillon m.: Vod, lomp, oude lap. Etre
en —5: De bellen bij zijn lijf hebben hangen.
*Haillonneux m. : Sjofele.
*Hainaut m. : Henegouwen.
*Haine v.: 1. Haat, nijd. Avoir en —:
Haten. 2. Afkeer, tegenzin. Prendre en —:
- opvatten tegen. En — de: Uit haat tegen;
uit nijd over. *Haineusement en -eux:
Haatdragend. Hatelijk, nijdig.
*Hainuyer (spr. he-nu-ie) m. en bv.nw. :
Bewoner van - . Uit Henegouwen.
*Hair ov .w . : 1. Haten . — a (la) mort:
Doodelijk -. Se faire —: Zich gehaat maken.
2. Verfoeien, een afkeer hebben van. Ne
pas —: Wel houden van, graag . . . . / se
—: Zich -. Elk. haten.
*Haire v. : Boetekleed, -hemd. Drap en
—: Ongeschoren en ongevold laken.
*Haissable: Verfoeilijk, waard veraf-
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schuwd te worden. *Haisseur m. : Hater .
*Haitien: Bewoner van -. Uit Haiti.
*Halage m. : Het voorttrekken, - jagen.
Chemin de —: Jaagpad. — a vapeur : Stoomsleepdienst.
Halali z . hallali.
*Halbran m. : Jonge wilde eend. *Halbrener onov .w . : Jagen op wilde eenden.
(f ig.) Uitputten. Halbrene: Vleugellam,
bekaf.. / ov .w . : (Tamme eenden) wild doen
worden.
*Hide m. : Zonnegloed en invloed van
de buitenlucht. Bruine kleur. Droge wind.
*Hale m. : Jaaglijn. *Hale-a.-bord (mu.
onv .) m. : Inhaler, inhaaltouw. *Haleavant (mu. onv .) m. : Grove linnen want.
Voorhaler. *Hale-bas m. (mu. onv.) :
Neerhaler. *Hale-bouline m.: Baar, onbevaren matroos. Slechte zeeman.
*Halebran z . halbran.
*Hale-breu (mu. onv .) m . : Opha ler .
*Hale-croc (mu . onv.) m .: Haak om groote
visch aan boord te ha len. *Hale-dedans
(mu. onv .) m. : Inhaler. *Hale-dehors
(mu. onv .) m . : Uithaler (v. d. fok ).
Haleine v. : 1. Uitademing, adem.
Avoir l' — mauvaise: Uit zijn mond ruiken.
2. Adem. Courir a perdre —, - a perk d'—:
Zieh buiten adem loopen. Hors d'—: Buiten
adem. Prendre —: Uitblazen, op adem komen . Reprendre—, se remettre en —: Weer op
adem komen. (Tout) d'une —: In een adem,
aanOen stuk door. Avoir l'— courte,- longue:
Kort- ; langademig zijn. (fig .) Ouurage de
longue —: W. dat langdurige inspanning
vordert. Tenir en — : Aan 't werk -, aan den
gang houden ; in spanning laten. Mettre
en —: Op dreef brengen. 3. Ademtochtje,
zuchtje 4. Uitwaseming.
*Halement m. : Het voorttrekken. - ophalen. Strik (in touw).
Halenee v. : Uitgeademde, onwelriekende
lucht. Ademtocht. Halener ov .w . : Uitademen . Ruiken (uitgeademde lucht) ; de
lucht krijgen van (wild)). (fig.) In den
neus krijgen.
*Haler ov .w . : 1. Voorttrekken , jagen.
Verhalen (schip ) . Hijschen, ophalen. 2.
Bij den wind opwerken. 3. Aanhitsen
—levnt:
(hond). j se —: Zich verhalen. j onov .w. :
Trekken aan. Blazen. — de l'avant: Krimpen (wind ). — de l'arriere: Ruimen.
*Hitler ov .w . : Uitdrogen. Bruin maken,
bruinen, tanen (z . hale). / so —: Bruin
worden.
*Halesie v., -ier m.: Sneeuwklokjesboom .
Haletant: Hijgend. (f ig. ) Verlangend
naar. Halêtement m. : Gesnuif, gesteun.
Haleter onov .w . : Hijgen, snuiven. Verlangen naar.
*Haleur m. : Man die aan de jaaglijn
loopt, jager. Ondernemer van een sleepdienst .
*Halibut m.: (y olk) Heilbot.
Halieutique : Van de vischvangst. / v. :
Vischvangkunst, 't visschen.
Halime m.: (plantk.) Zeemelde.
*Halin m. : Sleeplijn.
Haliotide v.: Zeeoor .
Halitueux: (geneesk.) Klam van zweet.
*Hall (spr. 101-l) m. : Overkapping.
Groote zaal. Stationsoverkapping. Voorhal.
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*Hallage—*Happe

*Hallage m. : Marktgeld. Uitstalrecht.
Hallali m.: Kreet, dat 't hert tot 't uiterste is gebracht. Hoorngeschal (id.). (f ig.)
Plundering na overwinning. (fig.) Sonner
l'—: De overwinning blazen, meester van
den toestand zijn.
*Halle v.: 1. Overdekte marktplaats,
hal. z. dame 4 en fort (m. 1). Langage des
—s : Ruwe, platte taal. — aux bles : Korenbeurs . 2. Opslagplaats, entrepot . 3. (fig. )
Groot vertrek, waarin de wind vrij spel
heeft ; (f a m.) tochtgat.
*Hallebarde v.: Hellebaard. Donner la
— a: Tot sergeant bevorderen. Ces mots
riment comme — et misericorde : Dat slaat
op mekaar als een tang op een varken. Il
pleul des —s : Het regent baksteenen.
*Hallebardier m.: Hellebaardier.
Halleboter z. alleboter.
*Hallebreda m. en v.: Lang mensch,
boonenstaak.
*Hallier m.: 1. Halwachter. -koopman.
Pannenplaatser. 2. Des —s : Dicht kreupelhout. 3. Heg van dor hout.
*Hallope m.: Zeer groot sleepnet.
Hallucination v.: Zinsbedrog, -begoocheling. Visioen. Hallueinatoire: Op zinsbegoocheling betrekking hebbend. Etat —:
Toestand van zinsbegoocheling. Vision —:
't Hebben van vizioenen. Hallucine bv.nw.
en m.: (Menseh,) die aan zinsbegooeheling
lijdt, die droomgezichten heeft. Hallueiner
ov.w.: Begoochelen, als een zinsbegoocheling achtervolgen; visionnair maken (— la
vue de qn).

*Halluin m.: (aardrijksk.) Halewijn (in
Noord -Frankr . ) .
Halma m . : (s p el) Halma.
*Halo m.: Zonne-, maanrad, bijzon,
-maan. Lichtkring. (geneesk.) Kring.
*Halochimie v.: Scheikunde der zouten.
*Hilloir m.: Droogplaats, hennepeest.
*Halot m.: Konijnenhol.
*Halotechnie (spy . -tek-) v.: Leer -,
toepassing der zouten.
*Halte v.: 1. Rust, -tijd. Faire —:
Halt houden. Grande —, --repas m.:
Groote rusttijd (middagmaal gebruiken).
--MI Wacht even! halt! zacht wat! 2.
Rust-, stopplaats, halte. 3. Maaltijd (op
die plaats). — de chasse : Jagersmaal. 4.
(f ig.) Onderbreking. *Halte-repas (mu.
—s—) z . halte 1.
Haltere m.: 1. Halter. Faire des —s:
Met -s werken. 2. Kolfje, halter (aan insectenvleugel). Haltere : Met kolfjes. Halteriste, -ophile m.: Halterwerker.
Halurgie v.: Bereiding van zouten.
Hamae (spr. -elk) m.: Hangmat. Kooi.
* Hamadryade v.: Boomnimf. *Hamadryas (spr. -ass) m.: Mantelbaviaan. Naja
busgarus (slang).
Hamamelis (spr. -iss) m.: (plantk.)
Hamamelis.
* Hambourg m.: Hamburg. Bier-. Zalmvaatje. *Hambourgeois: Hamburger. -sch.
* Hameau m.: Gehucht.
Hamecon m.: 1. Angel, vischhaak.
(f ig . ) Lokaas . Mordre a l'—: Aanbijten ;
(fig. ) zich laten verschalken. 2. Drilboor.
Hamegonne : Van een vischhaak voorzien.
Vischhaakvormig.
*Hamee v.: Schacht, schaft.
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Hamet m. : (z e e v.) Reefschinkel.
*Hammam (spr. amm-mamm) m.: Turksche badinrichting.
*Hammerless (spr. -meur-less) m.:
Geweer met bedekten haan.
*Hampe v.: 1. Schacht, schaft, steel;
spar (van torpedo). Penseel-. Vaandelstok.
Stok waaraan de krant bevestigd is. Bloeikolf (— florale). 2. Borststuk (hert).
*Hampe: Met een schacht voorzien.
*Hamster (spr.hammstere) m.: Hamster
(knaagdier).
*Han m.: Steunend geluid bij zwaar
werk.
*Hanap (spr . -ape) m.: Groote drinkkan.
*Handle v.: 1. Heup. Avoir de la —:
Breede heupen hebben. Mettre les poings
sur les —s : De handen in de zijden zetten.
Se mettre sur la —: Zich in postuur zetten.
2. Achterdeel (paard). Cheval qui va sur
les —5, - est (pare) sur les —s: P. dat van
achteren doorzakt. 3. Bodem. Kraag (vans,
pot). 4. (z e e v.) Windveer (schip).
*Hanchement m.: Heupbeweging. *Hancher onov.w.: De heupen bewegen ; met
de heup trekken. Station -thee: 't Staan
geleund op een heup. / se —: Zich in postuur
zetten.
*Handicap (spr. -ape) m.: Wedren,
-strijd, waarbij door gewichten of voorgift
de kansen der mededingers gelijk worden
gemaakt. (f i g.) Achterstand, bezwarende
voorwaarde of omstandigheid. *Handicapage m. en -er ov.w.: (Het) de paarden
-, wielrijders, van die gewichten voorzien
of hun voorgift aanwijzen. (f ig.) Benadeelen, achteruitzetten. Il est fortement -ape.
*Handicapeur m.: Hij die de voorgiften
bepaalt.
*Hanebane v . : (v olk ) Bilzenkruid .
*Hanet m.: (z e ev.) Reefschinkel.
*Hangar m.: Loods, afdak, schuur.
*Hanneton m.: 1. Meikever. Il loge un
— dans son plafond, - sa lanterne : Er loopt
bij hem een streep door. z. etourdi (bv.nw.
1). Pain de —: Vrucht van den olm, „stuivertje" . 2. Onbezonnen mensch. 3. Sourcil
d' — (soms : souci de —) : Franje met
kwastjes. *Hannetonnage m. en -ner
ov.w.: (Het) afschudden en vernietigen der
meikevers, meikeverjacht.
*Hanovre m.: Hannover. *Hanovrien
m. en bv.nw.: Hannoveraan. -sch.
*Hasse v.: Stedelijk handelsverbond,
hanze . *Hanseatique : Van de hanze . Vines
—s: Hanzesteden.
*Hansiere z. haussiere.
*Hanter ov .w . : 1. Vriendschappelijk
omgaan met, veel bezoeken. Verkeeren,
uit- en ingaan W.]. Dis-moi qui to Nantes, je
to dirai qui lu es : Waar men mee verkeert,
wordt men mee geeerd. 2. Achtervolgen,
bezoeken. Maison hantee: Spookhuis. Bois
hante: B. waarin 't spookt. Les visions
qui hantent sa pensee : De droombeelden,
die in zijn geest rondspoken.*Hantise v.: 1.
Vertrouwelijke omgang. 2. Kwellend bijblijven van een akeligen indruk, spookbeeld ;
onrustig zoeken, obsessie.
*Haplologie v.: (taalk.) Vormvereenvoudiging.
*Happant : Op de tong klevend. *Heppe
v.: Kram. Snaveltang. Klemschroef. Oor
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*Happeau—*Harnais

(ketel). Disselpen. Asscheen . *Happeau
m ..: Vogelknip .*Happe-ehair (mo.onv .) m.:
( v olk) Dievenvanger, diender . (f ig .) Grijp vogel . *Happelourde v.: Grove list. Valsche edelsteen. Mooi, maar zwak paard.
Man, die slechts in schijn waarde heeft.
*Happement m. en -per ov .w . : 1 . (Het)
happen, - afbijten. 2. (Het) onverwacht
grijpen, - snappen. — au passage: Inpikken. j m. en onov.w . : (Het) kleven (op
de tong; — a la langue).
*Haquenee v.: ( o u d) Telganger. Alter
la —: Den telgang gaan. z. eordelier.
( y olk) Une grande —: 'n Groot, lomp wijf.
*Haquet m.: Bierkar, rolwagen. Pontonwagen. *Haquetier (spr. aktge) m.: Voerman van een haquet.
*Harangue v.: Plechtige toespraak.
(f a m. ) Langdurig geleuter. . Haranguer
ov.w.: Plechtig toespreken. / onov.w.:
Een aanspraak houden. (f am . ) 't Hoogste
woord voeren. *Harangueur m.: Woordvoerder,, spreker. (tam.) Slecht redenaar.
Un — eternel: Iern a die altijd 't woord wil
voeren •
*Haras m.: 1. Troep hengsten en merries . — parques : Opgesloten -. — sauvages:
Wilde -. 2. Stoeterij. — de mulels: Muildierstoeterij. Les. —s : Het stoeterijbestuur.
3. z. art',
*Harasse v.: Glas- ; fietsmand.
*Harassement m.: Uitputting. *Harasser ov .w . : Uitputten , afjakkeren . / se —:
Doodmoe worden.
*Harcélement m . en -celer ov .w . : (Het )
verontrusten, - teisteren, - bestoken . (f i g . )
(Het) lastig vallen, - in 't vaarwater zitten.
*Hareeleur m . : Kweller.. / by .nw . : Kwellend , dat niet loslaat.
*Hard z. hart 3.
*Harde V. : 1. Troep (wild ), zwerm
(vogels). 2. Koppelband. Koppel. Gekoppelde honden. 3. z. —s.
*Hardê : (Euf —: Windei.
*Hardeau m.: Touw (aan molenvang).
*Hardêes v.mv.: Besehadiging van 't
jonge hout door weidende herten.
*Harder ov.w.: 1. Verruilen. 2. Koppelen . I se —: In den koppelband verward
geraken.
*Hardes v .my . : Kleedingstukken , goed,
plunje.
*Hardi by .nw.: 1. Vermetel, driest.
(y olk) M. —: De wind. — en paroles:
Met een grooten mond. (w a p e n k .) Coq
—: Stappende haan. 2. Stout(moedig),
koen . 3. (f ig . ) Stout, gedurfd (b .v . gewe If ,
gebouw). I tusschenw.: Vooruit marl
*Hardiesse v.: Vermetel- driest-. Stout(moedig )- koenheid; durf.. ' Gewaagde daad,
- uitdrukking. *Hardiment bw.: 1. Vermetel, driest. 2. Stoutmoedig. 3. Zonder
zich to geneeren, gerust.
*Hardois m.mv.: Door 't hert afgescheurde of omgebogen takken.
*Hare tusschenw. : Halol
*Harem (spr . -emm) m.: Vrouwenvertrek . -bezit . Verzameling wijfjes (b .v. van
een rob ).
*Harelip (spr . aran) m.: Haring. —
frais : Versche -. — sale, - per: Pekel-. —
bouffi: Pan-. — plein: Voile -. — guais : IJle
- . — franc, - foncier: - die niet trekt. — en
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vrac, - en caque : Gekaakte -. z. eaque 1. —
vierge : Maatjesharing. — saur,, — fume:

Bokking. *Harengaison v.: Haringvangst,
-tijd. *Harenger m.: Haring-, bokkingverkooper. . *Harengére v.: V ischwijf .
*Harengerie v.: Haringmarkt. *Harenguier m.: Haringvisscher . -schip . *Haren guiêre v.: Haringnet.
*Haret bv.nw. en m. : In 't wild levende
(kat).
*Harfang m.: Sneeuwuil.
*Hargne v.: Kribbigheid, pesterig humeur. . Se prendre en —: De p. aan elk,
krijgen. *Hargnes v.mv.: Beroerd weer.
*Hargneusement en -eux: Twistziek,
kribbig. z. Chien 1 (kol. 349). Beroerd
(weer). / m.: Kribbebijter.
*Haricot m.: 1. Schapenvleesch (— de
mouton) met aardappelen en rapen. (f ig.)
Mengelmoes. 2. Gedroogde witte boon.
Prinsessenboon (—vert). — rouge : Bruine
boon. — blanc, - frais: Versche witte boon.
— d'Espagne, - de couleur: Pronkboon. —
de Java : Krotokboon. — a rames , — grimpant: Klimboon. 3. — de mer: Zaagschelp.
*Haridelle v . : Knol, „biek " . (f i g . )
Lang wijf, scharminkel.
*Harka v.: Heilig leger in Marokko.
*Harle m.: Zaagbek. — commun, bievre: Groote z . — huppe: Middelste z. —
pinette : Nonnetje, weeuwtje.
*Harlem m.: Haarlem.
Harmonica m. : Glaspiano. — a Cordes:
(soort) Spinet. — a bouche: Mondharmonica .
Harmonic v.: 1 . Samenstemming, klankineensmelting (— tonale). Accoorden-, harmonieleer. Blaas- en slaginstrumenten.
2. Welluidend-, lieflijkheid. Table d'—:
Klankbodem. — imitative : Klanknabootsing in de dichtkunst, door herhaling van
zekere letters verkregen. Le dieu de I'—:
Apollo. Des (lots d'—: Een zee van muziek.
3. Overeenstemming -, juiste verhouding
tusschen de deelen, goed geevenredigde
samenhang. — • evangelique : Boek waarin
de overeenstemming tusschen de verschillende evangelies wordt aangetoond . 4.
(fig. ) Eendracht, overeenstemming. —
des spheres : Harmonie der spheren. Harmonier z . -iser. Harmonieusement en
-ieux : Welluidend, lieflijk samensmeltend.
Wel geevenredigd. Harmonique by .nw.:
1. (m u z . ) Overeenstemmend , samenklinkend . Son —: Bijtoon , flageolet (strijkinstr . ) .
Echetle —: Harmonische -, diatonische Loonladder. 2. (w is k . ) Harmonisch evenredig
verdeeld. / m.: Bijtoon. —ment bw. Harmoniser ov.w . : Met een begeleiding voorzien. Doen overeenstemmen. / s' —: Overeenstemmen, samengaan, passen. Harmoniste m. : Kenner der harmonieleer. Harmonium (spr . -omm) m. : Huisorgel.
*Harnachement m.: Het optuigen .
Tuig. (fig. ) Zware, belachelijke opschik.
*Harnaeher ov .w. : Optuigen, uitrusten.
(f ig.) Opdirken, met zware kleeren opschikken. *Harnaeheur m.: Optuiger. Zadelmaker. *Harnais m.: 1. (vroeger) Wapenrusting. Blanchir -, vieillir sous le —: In
den dienst -'- in zijn beroep grijs worden.
z. endosser 1 . Suer dans son —: Beklemd
zitten -, 't warm hebben in zijn kleeren. 2.
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*Harnois-* Haussoir

(thans) Paardetuig. Cheval de -: Koets-,
trekpaard. 3. Bespanning. 4. Visch-, jachttuig. 5. Weefstoeldeelen. *Harnois z.
harnais.
*Haro tusschenw.: Weg met! foei! Crier
- sur: Luide afkeuren. I m.: Gebrom van
afkeuring.
*Harouelle v.: Aalreep.
Harpagon m . : (f ig.) Vrek .
*Harpail m.: Troep (herten).
*Harpailler (se) : Plukharen, krakeelen.
Harpaye (spr.. pê) m. : Bruine kiekendief..
*Harpe v.: 1. Harp. Jouer -, pincer de la
-: Op de h spelen ; (y olk) in de nor zetten.
z. eolien. (fig.; grap) II est parent du
roi David et joue de la Hij heeft lange
vingers. 2. Harpschelp. 3. Klauw (hond).
4. Bind-, vertandingsteen. *Harpe: Met
breede borst en dunnen buik, harpvormig
gewelfd.
*Harpeau m.: Enterhaak. *Harper
onov.w.: De achterpooten ongelijk oplichten. I ov.w.: Grijpen, pakken. / se -:
Elk in de haren vliegen.
*Harpeur m.: Harpspeler (in de Middeleeuwen ).
*Harphang z. harfang.
*Harpie v.: Harpij (wezen dat met een
vrouwengelaat en een gierenlichaam werd
voorgesteld).g
.)(fi
Roofziek mensch. Helleveeg. (soort) Vleermuis.
*Harpigner, -filler (se) : (y olk)
1
Plukharen. (f ig. ) Kibbel en , keffen . *Harpin
m.: Boom.
*Harpiste m. en v.: Harpspeler, -speelster.
*Harpon m.: Harpoen. Enterzaag. haak. Houvast, gevelanker, haak. *Harponnage m. en -ner ov.w.: (Het) harpoeneeren. (fig.) Aan den haak slaan.
*Harponneur m.: Harpoenier. *Harponnier m.: Harpoenreiger. Hondsroos.
*Harre = *Hart y . :1. Teenen band (om
takkenbos), kruisband. 2. Strop. Galg. 3.
IJzeren pin.
*Hasard m. : 1. 't Ongewisse. Jeux
de -: Kansspelen. (s p o t) Corriger le
Valsch spelen. 2. Waagstuk, gevaar.
Courir Gevaar loopen. Au - de (z.
4) : Op gevaar af van. 3. Toevallige
koop. De -: Dat men toevallig vindt;
waarmee men t. samen is. Marchandises
Koopjes; reeds gedragen, gebruikte
waren. Chambre de -: K. waarin men toevallig verblijft. 4. Kans, geluk of ongeluk,
toeval. Les -s de la guerre : De oorlogskansen. C'est si: 't Is een toeval als.
Par -: Bij toeval; onvoorzien; (in een
vraa.g) misschien. Au -: Zooals 't valt,
op goed geluk af. Au - de la plume : Zooals
't uit de pen vloeit. Au - des branches; du chemin: Zooals de t.; - de w. 't meebracht(en). A tout Wat er ook gebeure,
in elk geval; op goed geluk af. 5. Het
toeval, lot. 6. Golfterreinmoeilijkheid.
*Hasarde : Gewaagd. In gevaar. Erg onfrisch . *Hasarder ov .w . : Aan zijn lot overlaten. Op het spel zetten. Wagen. Qui ne
hasarde rien n'a rien : Die niet waagt, (die )
niet wint. 1 onov.w.: Wagen te. / se -:
Gevaar loopen. Zich blootstellen aan een
gevaar. se - a : 't Wagen te. *Hasardeur
m. : Waaghals. *Hasardeusement en
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-eux : Gewaagd, hachelijk. Waaghalzerig,
vermetel.
*Hasehiseh z. haehiseh.
*Hase v.: Wijfjeshaas.
Hast m.: Schacht. Arme d'-: Steekwapen.
*Hastaire m.: Speerdrager, hastarius.
*Haste v.: Spies, speer. Dwarsstreep.
*Haste : Spiesvormig.
*Hate v.: 1. z. hatelet en hfitereau. 2.
Haast, overijling, spoed. A la -: Inderhaast. Avoir - de : Haast hebben om, hunkeren naar. Il a - d'en finir: Hij hoopt er
gauw mee klaar te komen. En (toute)
avec -: Met -, in haast. Mellre de la Zich haasten om. *Hittelet m.: Klein zilveren spit in den vorm van een hellebaard.
Spilletje (weefgetouw).
*Hfitelette v.: Stukje vleesch, aan een
spit gebraden . *Hater ov .w . :1. Verhaasten,
bespoedigen. Vervroegen (vrucht, plant).
2. Aanzetten. Tot spoed -. 3. Vous etes
hate: Gij zijt gehaast. Ouvrage 16: Haastwerk. / se -: Zich haasten.
*Hfitereau m.: Geroosterd sneedje varkensvleesch. *Haller m.: Braadbok. *HAM:
Vroeg , -rijp , -tijdig. Snel . *Hativeau m . :
Vroegrijpe vrucht; vroege plant. *Hâtivement : Haastig. *Hativete v.: Vroegrijpheid.
*Hauban m.: Hoofdtouw. Les -s:
Stengewant. *Haubanage m.: Spandraad.
Verankering (van telegraafpaal). *Haubaner ov .w . : Van stengewant voorzien;
met touwen vastmaken; verankeren.
*Haubergeon m.: Schubbejak. *Haubert m.:Pantserhemd. Petit -: Schubbejak.
*Hausse v.: 1. Hf t stijgen (koers),
rijzing. Etre en -, - a la -: Rijzen. Se
maintenir a la -: In stijgende beweging
blijven . - illicite: Prijsopdrijving . 2. Onderlegsel, verhoogingsstuk, stut. 3. Opzet (geweer, kanon); vizierklep. Slof (strijkstok).
*Hausse-eol (mv.onv.) m.: 1. Stropdas.
2. Vogel (kolibrie, leeuwerik, merel enz.)
met gekleurde halsstrepen. *Haussement
m.: Verhooging; ophalen (schouders); waardevermeerdering. It eut un - d' 6paules:
Hij haalde de schouders op. *Hausse-pied
(m y . ---s) m.: Steun, stut. Opstapje
(naast hek). Wolfsval. *Hausse-queue
z. hoehe -queue.
I. *Hausser ov .w . : 1. Opheffen , -brengen . z . eoude 1. 2.Verhoogen, hooger halen,
optrekken. - la voix : De stem verheffen.
3. (f ig. ) Verhoogen, vermeerderen. - le
cceur, - le courage: Het hart verheffen, den
moed verhoogen. -sez le cceur! 't Hart omhoog! 4. Hooger transponeeren, - stemmen.
- d'un ton : Een toon hooger zetten. (f ig.)
- le ton: Een hoogen toon aanslaan, gebiedend optreden. 5. (zeev.) Naderen.
H. *Hausser onov.w . : Stijgen, hooger
worden. Rijzen, stijgen (koers). I se -:
I. Zich hooger plaatsen. Hooger komen. sur la pointe des pieds : Op de teenen gaan
slaan. 2. (fig.) Grooter willen schijnen dan
men is. Elk. in de hoogte heffen. Se - a:
Zoo ver komen dat. *Hausset m.: Stutje.
*Haussier m.: Speculant, die rekent op
stijging der koersen. *Haussiere v.: Tros,
lijn. *Haussoir m.: Schutbord (v. molensluis).

975

*Haut-*Havage

I. *Haut bv .nw . : 1. Hoog. - comme mes
bottes: 'n Turf hoog. z. futaie en bride 1.
Les -s lieux : De hoogten. z. bord 1 en
drag& 1. Avoir le vol -: Hoog willen vl iegen. La mer est -e: De zee staat hol; 't is
vloed. -e mer: Hooge -; open zee, ruime
sop. Torpilleur de -e mer: Diepzeetorpedoboot. Fiore de -e mer: Diepzeeflora. 2.
Hoogergelegen, bovenste, opper-, boven-.
Le - Rhin : De Bovenrijn. La -e ville : De
bovenstad. La -e Egypte: Opper-Egypte.
z. allemand (m. 2). - favanais: HoogJavaansch. 3. Rechtop, hoog, opgeheven.
Porter -, marcher la tete -e: 't Hoofd in den
nek dragen, trotsch zijn. Tenir la main -e
a qn : Iem. kort houden, - streng behandelen.
Etre - a la main : Onbeschaamd -, arrogant
optreden. Avoir la -e main : De opperste
leiding hebben, de lakens uitdeelen; 't
hoogste woord voeren. Prendre la -e main
: De baas gaan spelen. Se reserver la -e
main stir : Willen commandeeren over.
L' epee -e: Met opgeheven degen. 4.
(m u z . ) Hoog . -gestemd . La pantie -e: De
bovenste -, hooge partij. 5. Luid, hoog, helder (geluid). A -e voix: Met luider stem.
z . cri l . Avoir le verbe -: Luid spreken.
Etre - en parole, prendre le - ton, le prendre d'un ton -: Luid -; dreigend spreken,
een hoogen toon aanslaan. - en propos , - en
paroles : Brutaal. Messe -e : Hoogmis. 6.

Diep (water). 7. (fig.) Hoog, voornaam,
aanzienlijk, schitterend, hooger. z. bout
(1. kol. 228), chambre 4 en cour 3. -es
classes: Hoogere standen; (school) hoogste klassen. En - lieu : Aan 't hof ; bij de
regeering; in hoogere kringen. Le - enseignement : 't Hooger onderwijs. La -e
Banque : De groote bankiers. - style :
Verheven s. z. fait (m. 2) en gout 2. De
-e mine: Met een deftig voorkomen. 8.
(f ig. ) Hoog (in prijs ), duur. Hooge (kaart ) .
9. (fig.) Hoog, groot, sterk. Avoir tine -e
idee de : Een hoog idee hebben van. Une
Czme -e: Een hoog gestemde ziel. z. couleur 2. De -e lutte : Met kracht en geweld,
na langen strijd. Tenir en -e estime : Groote
achting hebben voor. - mal: Vallende
ziekte. 10. Ver, vroeg. -e antiquite:
Grijze oudheid. - moyen age: Vroegste
middel eeuwen .
II. *Haut bw.: 1. Hoog. Porter - la
tete : Trotsch zijn. Le porter -: Trotsch zijn.
- le pied: Met opgeheven voet. Faire le pied: Uitsnijden, 'm smeren. - la main:
Met geweld; zonder moeilijkheden, met
glans; op eigen gezag. - les mains! Handen
omhoog, hands up! Reprendre les choses de
(plus) -, remonter plus -: De zaak van
vroeger of ophalen. Comme nous aeons vu
plus -: Zooals we hierboven gezien hebben. z. court bw. - le c ceur! 't Hart
omhoogl En -: Van -; naar boven; boyen. D'en -: Van boven ; van uit den
hemel. En - de : Bovenaan. Par en -:
Van boven. Passer par en -: Langs de bovenzijde gaan. z. bas (bw. met en, kol. 171 ). 2.
(muz.) Hoog. 3. Luid. z. entre 1 (kol.
730). Dire tout -: Hardop z. Plus -:
Luider, harder. Parler -: Luid -; (ook)
dreigend spreken. Le prendre -: Een hoogen
toon aanslaan. Penser tout -: Luide zeggen,
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wat men denkt. Jamais un mot plus - que
l'aulre: Zander ooit te dreigen.
HI. *Haut m.: 1. Hoogte. 2. Top, kruin,
't bovenste. Tomber de son -: Languit
vallen; (fig.) gek op zijn neus staan te
kijken. Du - de la maison: Boven van het
huis. Du - des cieux: Van uit den hemel.
z. bas (m. 1). Crier (tout) du - de sa tete:
Luidkeels schreeuwen. Le - du pave:
De huizenzijde. Tenir -; prendre le - du
pave: Een eerste rol (willen) spelen. Gagner
le -: Zich wegpakken. Le - de la voix:
De hoogere tonen. Au - de: (Heel) bovenaan. Voir les choses de -: Een ruimen blik
hebben.
*Hautain: 1. (o u d) Verheven. 2. Hoogmoedig , trotsch. I m. z. hautin.*Hautainement bw.: Van uit de hoogte, trots.
*Haut-bar (my . -s--s) m.: Baars-ombervisch. *Hautbois m . : 1. (m u z . ) Hobo,
oboe. Basse de -: Fagot. Quinte de -:
Engelsche horen . - d'amour : Oboe d 'amore .
(gra p ) Jouer du -: Hooge boomen te vroeg
omhakken . 2. (f i g . ) Herders(' icht . 3.
Hobospeler, hobolst = *Hautboliste m.
*Haut -de -ehausse (s ) (m y . -s--s) m.:
Kniebroek. Femme qui porte le -: V. die
de broek aan heeft. *Haut-de-forme z.
haute-forme. *Haute v.: (fam.) De
groote wereld. *Haute-eontre (my . -s-) v . : (m u z . ) Tenor. -zanger.. *Hauteforme (my . onv.) m.: Hooge zijden hoed.
Hautelieier (mu . -s-s) m.: Tapijtwever
die haute lice maakt. *Hautement : 1.
Luid, openlijk. 2. Krachtig, met nadruk,
flunk. 3. In hooge mate, ten zeerste, ten
hoogste. 4. Trots. *Haute-paye (mu. -s-s) v.: Extra-toelage. *Hautesse v.:
De Groote Heer (titel van den Sultan).
*Haute -taille (mu .-s--s) v.: Tenorstem.
Haute -tige v.: Hoogstammige boom.
*Hauteur v.: 1. Hoogte. Tomber de sa
-: Languit vallen; (f i g.) op zijn neus
staan te kijken. z. appui 3. (zeev.)
Etre a la - d'une Ile: Op de hoogte -,
breedte van een eiland zijn. Prendre (la)
-, - une - de soleil: Hoogte nemen, schieten. Prendre sa -, - de la -: Hoogte
nemen (vliegtuig) . (f ig.) Etre a la - (de sa
tache) : Tegen (zijn taak) opgewassen zijn.
Mettre qn a la - de son role: Iem. voor zijn
taak berekend maken. Il n'est pas a la -:
Hij weet niet hoe 't hoort. 2. (fig. ) Hoogte,
voornaamheid. 3. (fig.) Verheven-, grootheid. - d'ame: Zielegrootheid. 4. (fig.)
Hooghartig-, trotschheid. Des -s: Hoogmoedig optreden. 5. Hoogte, verhevenheid,
heuvel. *Haut-fond (mu. -s-s) m.:
Ondiepte (die gelijk met 't water komt).
*Haut-fourneau (mu. -s--x) m.: Hoogoven. *Hautin m. : Hoog opgroeiende wijnstok . Wijngaardstaak. *Haut-le-eaeur (mu.
onv.) m . : (f a m . ) Walging, 't kokha lien .
*Haut-le-corps (m y .onv . ) m.: 1. Ruk
door 't lichaam. Il eut un -, it fit un -:
Hij richtte 't hovenlijf met een ruk op; ontstelde hevig. 2. Sprong (paard). *Hautle-pied: Los. Locomotive -: Rangeerlocomotief. *Haut-parleur : Luide, luidsprekend, met een microfoon. / m.: Luidspreker. *Hauturier : Buitengaatsch.
*Havage m.: Het afslaan van steenkool
door ondergraving van de laag.
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*Havanais by .nw. en m.: Uit -. Bewoner van *Havane (la): Havana. / by.
nw.: Havanakleurig. / m.: -sigaar. -kleur.
*HA-ye: Bleek en mager, uitgemergeld.
*Havelock m.: Lange overjas.
*Haveneau, -net m.: Zaknet.
*Haver ov.w . : Afslaan (z. -age).
*Haveron m.: Wilde haver.
*Havet m.: Haak. Koksvork.
*Haveur m., -euse v.: Boor-splijtmachine (z. havage).
*Havir ov.w. en se
Zengen, branden.
*Havrais : Uit Bewoner van (le)
Havre. *Havre m.: Haven. - die bij ebbe
droog is (- de barre). (fig.) Behouden
haven (- de grace). Le -: Havre.
*Havresae (spr.
m.: Ransel. Gereedschap-; knapzak.
*Haye (La) : 's-Gravenhage. *Hayer
ov.w.: Met een haag omringen. *Hayette
v.: Schopje. *Mayon m.: 1. Horde. 2.
ford (aan wagen). 3. Tent (over een stalletje).
He tusschenw.: 1. (verwondering)
He! Ei! Wel! -, mais . . .: Wel, maar .. .
-! non: Wel neen. - oui! - sit Wel ja.
-! Ei, ei. - quoi? Wat nu? Kom?
2. (onwil) Zeg Bens. 3. (aanroep) Hei,
-daar! (- la-haul). 4. (lachend)
He, he, he. 5. - biers: Welnu; nu dan?
Wat zou dat? - bien ? J'avais raison : Nu?
. . . . Wel, ik had gelijk.
*Heading m . : (s p o r t) Kopbal. (s o m s)
Opschrift, rubriek.
*Heaume m.: Helm. *Heaumier m.:
Helmenfabrikant. *Heaumiere v.: Vrouw
van een helmenmaker.
Hebdomadaire : Wekelijksch. Journal
Weekblad. Hebdomadairement : Wekelijks. Hebdomadier m., -iere v.: Geestelijke, die den weekdienst heeft.
Hebë v.: Hebe. (f ig. ) Schenkster. / tusschenw.: Wel, wet (beter: he, be)!
Heberge v.: Grenslijn tusschen gebouwen
van ongelijke hoogte. Hebergeage en
-ement m.: Huisvesten, -ing, herberging.
Centre d'-: Centrum van verzorging (na
ramp). Droit d'-: Logies (in jeugdherberg).
Heberger ov .w . : Huisvesten,
herbergen. I s'-: Tegen een gemeenschappelijken muur aanstaan.
Haetation v. en -ement m.: Wezenloos-, sufheid. Hebeter ov .w.: Versuffen,
verstompen. Un hëbete: 'n Wezenloos individu. j s'-: Suf wezenloos worden.
Hebetude v.: Sufheid. Wezenloos uitzicht.
Ilèbraiique: Hebreeuwsch. HebraIsant
m.: Kenner van 't Hebreeuwsch. HebraIser onov.w.: Hebreeuwsche woorden en
uitdrukkingen gebruiken. De Joodsche wet
volgen. Hebraisme m. : Hebreeuwsche
zegswijze. Jodendom. Hebralste z. -Isant.
Hebreu bv.nw. en m.: Hebreeuwsch. Hebreeer. Israeliet. (fig.) C'est de l'- pour
moi : Dat is Grieksch voor me.
*Hee m.: Onderdeur.
Heeatombe v.: Offer van 100 dieren.
(fig. ) Bloedbad , slachting. Hectare m. :
100 Aren.
Hectique: Uitterend. Pouts
Teringspols. Hectisie v.: Tering, -koorts.
Heeto voory .: Honderd, -voudig. m.:
(f a m . ) Hectogram, ons . Hectoliter. Hee-
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togramme m.: Gewicht van 100 gram.
Hectolitre m.: Maat van 100 liter. Hectometre m.: Maat lengte van 100 meter.
Heetowatt m.: Hectowatt. Heetowattheure v.: Hectowatt-uur.
Hederace : Klimopachtig.
Hedonisme m.: Leer volgens welke genot het levensdoel is, genotsleer. Hedoniste
m.: Zoeker van genot als levensdoel.
Hegelianisme m.: Leer van Hegel.
Hegelien m.: Aanhanger van Hegel. I by.
nw.: Hegeliaansch.
Hegemonie v.: Opperheerschappij, oppermacht.
Hegire v.: Hedjra (vlucht van Mohammed in 622). Mohammedaansche tijdrekening.
*Ileiduque (spr. Mu-) m.: Hongaarsche
soldaat. Lakei op z'n Hongaarsch gekleed.
*Hein (spr. in) tusschenw . : 1. (v rag e n d)
Niet waar? He? Hoor! 2. Nu! Wat zeg je
we!? 3. (verwondering) He? Wat blief?
4. (weifelend) Hm!
Helas (spr. Blass) tusschenw.: Helaas!
Ach ! Jammer genoeg! Faire de grands -:
sur nous! Wee over ons I
Luide klagen.
Helene: Helena, Lena, Leentje.
nie v.: (plantk.) Alant.
*Heler ov .w . : (z e ev . ) Praaien. (f a m . )
Aanroepen.
Helianthe m.: Zonnebloem. Helian theme m.: Zonneroosje. Heliaque: 1.
Lever -; toucher Opkomen ondergaan van een ster te gelijk met 't opkomen
of 't ondergaan der zon. 2. Zonne-. Symbole -. Heliaste m.: Atheensch jurylid.
Hence v.: 1. Schroeflijn. Escalier en -:
Wenteltrap. 2. Schroef (- propulsive).
Navire d Schroefboot. - melangeuse:
Mengschroef. 3. Huisjesslak. Helicieulteur m. : Eetbare-slakkenteler. Heliciculture v.: Slakkenteelt (eetbare s.).
1-161icin : Schroefbladvormig. Haicoldal
en -Ide by .nw . : Schroefvormig . Tunnel -:
Keertunnel. Helicolde v.: Schroefvlak.
(plantk.) Schroef (cyme -). Helicoptere m.: Schroefyliegmachine.
Heligoland m.: Helgoland.
Heliocentrique : Met de zon als middelpunt genomen. Hitlioeentrisme m.: Stelsel dat de zon als middelpunt aanneemt.
Heliochromie v.: Photographie met natuurlijke kleuren. Heliographe m.: Zonnetelegraaf . Heliographie v . : Lichtdruk .
Beschrijving van de zon. Heliographique : Door iichtdruk. Heliograveur m.:
Lichtdrukker. Heliogravure v.: Lichtdruk . Heliologie v.: Zonnestudie, -leer.
1-16liomêtre m.: Toestel om de middellijn
der zon te meten. Heliophysicien m.:
Iem. die zich bezighoudt met heliophysique v.: Kennis van de natuurlijke gesteldheid van de zon. Helioplastie v.:
Genezing door zonnestralen. Helioseope
m.: Zonnekijker met verduisterd oculair.
Helioseopie v.: Beschouwing van de zon
door een zonnekijker. Heliostat m.: Werktuig, dat een zonnestraal in de donkere
kamer ben richting doet houden, heliostaat.
Zonnetelegraaf. Heliotherapie v.: Geneeswijze door licht. Hoogtezonbehandeling
(kunstmatige). - en altitude : Hoogtezonbehandeling (in de bergen). Heliotrope m. :
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1 . Heliotroop. — du Perou: Tuin-. 2.
Zonnespiegel, waarmee men met zonlicht
seint. Heliotropisme m.: Neiging om
zich naar de zon to wenden. Heliotypie v.:
Lichtdruk van letters.
Helium m.: Helium.
Helix m.: Buitenste oorrand. Huisjesslak.
Hellade v.: Hellas.
Hellebore z. ellebore .
Hellene m.: Helleen, Griek. Hellenique :
Helleensch, oud-Grieksch. Hellenisant z.
-iste 2. Hellenisation v. en -iser (s' )
: (Het) Grieksch worden. Hellenisme m.:
1. Eigenaardige Grieksche uitdrukking.
2. De Gr. beschavmg en gedachten. Helleniste m.: 1 . Navolger -, vereerder der Grieken. 2. Kenner der Gr. taal en letteren,
gmecus. Hellenistique : Hellenistisch, van
't Gr. na de 3e eeuw v. Chr. Hellen° . . . :
Helleensch-. Hellenophile m.: Vriend
van de Grieken en de Grieksche vrijheid.
Hellenophilie v. : Liefde voor de Grieken.
Helminthe m.: Ingewandsworm. Hel minthie v.: Dubbelkelk.
Helvelle v.: (plantk.) Varkenskluisje.
Helvete m.: Helvetier. Zwitser. Helvetie
v.: Zwitserland, Helvetia, Helvetien m.:
Helvetier. Helvêtique : Helvetisch, Zwitsersch. Helvetisme m.: Eigenaardige Zwitsersche uitdrukking.Zwitserschheid,Schweizertum.
*Hem (spr. emm) tusschenw.: 1. Hm!
Hei! Pst! 2. (kuchend) Hm!
Hemateux : (geneesk.) Van 't bloed, de bloedvaten. Hematie (spr. -ti) v.:
Rood bloedlichaampje, -boiletje. Hema tine v.: Roode bloedkleurstof. Hematite
v.: (aardk.) Hematiet (zwartgrijze steen).
— brune: Bioedsteen. — rouge: Rood ijzererts. Hematoeele v.: Bloedbreuk. Hematogene : Bloedvormend. Hematologie v.:
Bloedleer. Hematome m.: Bloedgezwel.
Hematophyte m.: Bacterie in 't bloed.
Hematose v.: Omzetting in slagaderlijk
bloed. Hematozoaire m.: In bloed levende parasiet. Hematurie v. : Bloedwateren.
Hemeralope : Dagzichtig. Hemeralopie
v.: Dagzichtigheid, nachtblindheid. Herne roealle v.: Daglelie. Hemerotheque v.:
Openbare bibliotheek van kranten.
Hemi . . . : (in samenst.) Half-. He mieranie v.: Schele hoofdpijn. Hemieyele
m.: Halve cirkel; halfrond (van kaart);
halfcirkelvormig gebouw; -vormige bank;
-vormig houten steunsel; -vormige zaal,
aula. Hemiedre : Met 't halve aantal
kristalvlakken. Hemiedrie v.: 't Aanwezig zijn van 't halve aantal vlakken dat
wiskundig uit de symmetrie volgt (bid krisrallen). Hemione m.: (dierk.) Halfezel.
Hemiopie v.: 't Halfzien. Hemiplegie,
-plexie v.: Verlamming van gene ziside des
lichaams. Hemiplegique : Aan óene zijde
verlamd. Hemiptere bv.nw. en m.: Halfvleugelig (insect). Hemisphere m.: Halve
bol. Halfrond. Hersenhelft (— du cerveau).
— de Magdebourg : Maagdenburger halve
bol. Hemispherique : Half rond. Hemis pherolde m.: Op een halfrond gelijkend
lichaam. Hemistiche m.: (dichtk.) Halfvers, door de cwsuur aangegeven.
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*Hemmage m.: Chronische opgeving
van parelvormig slijm. Geluid daarbij.
Hemoeulture v. : Bevordering van bloedvorming . Hemoglobine v.: Roode bloedkleurstof. Hemolytique : B loedontledend .
Homophile m.: „Bloeder". Hemophilie
V. : B loedersziekte . Hemophobie v . : Afv
keer van bloed. Hemoptoique, -ptyique
bv.nw.: Bloed uitwerpend, -spuwend. He moptysie v.: Bloedspuwing (uit de long),
bloedhoesten. Hemorr (h )agie v.: Bloedvloeiing, -uitstorting. — cerarale: Bloeduitstorting in de hersenen. Hemorr (h *gigue : Van een bloedvloeiing. Hemorrhee
v.: Plotselinge bloeduitstorting. Hemor r (h )oldaire m.: Lijder aan aambeien. He morr (h )oldal : Van de aambeien; - de
speenader. Hemorrholdale v.: Groot speenkruid. Hemorr (h )olde v.: Aambei. Herby,
aux —s : Aambeienkruid. Hemorr (h )oisse
v.: (bijbel) Vrouw, die het bloedvloeien
had. Hemoseopie v. : Bloedonderzoek.
Hemospasie v.: Bloedafleiding. Hemostase, -asie v.: Bloedstilstand. Bloedstelping (door een operatie). Hemostatique
bv.nw. en m.: Bloedstelpend (middel).
Hendeeagonal (spr. in-): Eifhoekig.
Hendeeagone (spr. in-) m.: Elfhoek.
Hendeeasyllabe (spr. indelcass-) bv.nw.
en m.: Elflettergrepig (viers) . Hendeeasyl labique (spr. indeleass-): Elflettergrepig.
*Rene (spr. en-) m.: Henna-struik. poeder. Kleurmiddel (oranje-rood) .
*Hennin (spr. he-nin) m.: Topperhoed.
*Hennir (spr. a-, beter -6-) onov .w . :
Hinniken. *Hennissement (spr. a-, beter
-ê-) m. : Gehinnik.
*Hennnyer (spr. a-nu-ie) bv.nw. en

m.: Henegouwsch. -er.
Henri m.: Hendrik. Henriette v.:
Hendrika, Jet. Henriot m.: Hein, -tje.
*Hep : Hop! voort! Heidaar! pst!
Hepatique : Van de lever, lever-. Leverkleurig. / v.: (plantk.) Hepatica, (yolk)
leverbloempje. — blanche : Parnaskruid.
— des marais : Goudveil. — etoilee : Ruwkruid. / m.: Leverlijder. Hepatisme m.:
Leverziekte (n ) . Hematite v . : 1. (aardk.)
Leversteen. 2. (geneesk.) Leverontsteking, -ziekte. Hepato . . . : (in samenst.)
Lever-.
Hepta . . . : (in samenst.) Zeven-.
Heptacorde : Zevensnarig. / m.: Zevensnarige tier. Heptaedre by .nw. en m.:
Zevenvlakkig. Heptagonal : Zevenzijdig,
-hoekig. Heptagone : Zevenhoekig. I m.:
Zevenhoek. Vestingwerk, dat door 7 bastions
wordt verdedigd. Heptagyne : Zevenstijlig. Heptameron m.: Heptameron (zevendaagsche vertellingen). Heptametre m.:
Zevenvoetig vers. Heptandre : (plantk.)
Zevenhelmig. Heptandrie v.: Klasse der
zevenhelmigen. Heptarehie v.: Regeering
door 7 vorsten; 7 Angelsaksische rijkjes.
Heraelee v.: Heraclea. Heraelide m.:
Afstammeling van Hercules.
Heraldique : Wapenkundig, van de wapenteekens. Science — of — v.: Wapenkunde. Heraldisme m.: Wapenkunde.
Heraldiste m.: Wapen-, blazoenkundige.
*Heraut m.: 1. Heraut. — d'armes: Wapenheraut, -koning. 2. (f ig. ) Bode .
Herbage: Gras-, kruidachtig. Herbage
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m.: 1. Gras. Weide (waar 't vee loopt),
vetweide. 2. Kruiden, planten. Herbagement m.: (Het) laten vetweiden. Herbager m.: Vetweider, grasboer. / b y .nw . :
Van gras. Production -ere : Grasopbrengst.
I ov .w. : Vetweiden . Herbageux : Met gras .
Herbe v.: 1. Kruid. Mauvaise
Onkru id • z. eroitre (onov .w . 1). (fa m )
Aux —s: In 't voorjaar. Sur quelle — a-t-il
marche ? Wat deert hem toch ? II a marche
sur tine mauvaise Hij. is met 't verkeerde
been uit bed gestapt. Dejeuner sur l'—: In
de vrije natuur buiten d. —s potageres:
Soepgroenten, moeskruiden. Bouillon d'—s:
Groentesoep z . fin (by .nw . 8 ) . —s de la
Saint-Jean : St. Janskruiden (als toovermiddel). (fig.) Toutes les —s de la SaintJean : De heele rommel. Employer toutes
les —s de la Saint-Jean : Hemel en aarde
bewegen, alles op haren en snaren zetten.
2. ( y olk) Kruid (in namen van planten). — aux tines: Teunisbloem. — aux
chats: Kattenkruid ; valeriaan. — au pauvre
homme : Genadekruid. — aux goutteux: Jichtkruid. 3. Gras. Mettre un cheval Een
paard alleen gras geven. Brin d'—: Grassprietj e (f a m . ) L'— croft chez eux: Er komt
geen levende ziel bij hen. 4. Groen onrijp
graan. Le ble est en —: Het koren is nog
groen. z. ble 1. Un savant -; un ministre en
Een g. -; een m. in den dop ; - aankomend
g.; - m. z. eouper (ov.w. 1). Cela vaut
mieux en — qu'en gerbe : 't Is prettiger dat
nog in 't vooruitzicht, dan 't reeds achter
den rug te hebben.
Herbeiller onov .w . : Grazen. Herber
ov.w.: Op 't gras uitspreiden, - laten bleeken . Herberie Groentemarkt. Wasbleekplaats. Herbette v.: Jong, fijn gras.
Herbeux: Grazig, gras-. Herbicide: Onkruid vernietigend. / m. : Middel tegen onkruid . Herbier m.: 1 . Grasschuur, -zolder.
Grasbank (in 't water). Pens (maag). 2.
Plantenverzameling, herbarium. Plantenboek , -beschrijving. Herbiere v.: Groentevrouw . Grashaalster. Herbivore bv.nw.
en m.: Gras-, plantenetend (dier). Herborisateur m.: Kruiden-, plantenverzamelaar. Herborisation v. en -iser onov .w.:
(Het) verzamelen van planten, - botaniseeren . Herboriseur z. -ateur. Herboriste m.: Drogist. Herboristerie v.: Drogisterij . Drogistenvak. Herbu : Grazig, met
gras bedekt. / m.: Grasland. Herbue v.:
Bladaarde. Lichte (weide)grond. Toeslag
van klei (in smelterijen).
*Herehage m.: Het voortbewegen der
ertswagens. *Herehe v. : Ertswagen,
„hoed". *Hereher ov .w . : De ertswagens
duwen. *Hereheur m.: Werkman die den
ertswagen ( „bond" ) duwt of trekt.
Hercule m . : Hercules . (f a m . ) Krachtmensch . — de Mire: Kermis-athleet. Taille
en —: Van athletische vormen. Herculeen:
Herculisch, forsch.
Hercynien: (aardk.) Hercynisch. Monts
—s : Ertsgebergte.
*Here m.: 1. Slokker, stakker. 2. Hert
van 6 maanden.
Hereditaire: 1. Erfelijk. Prince —: Erfprins. 2. Overgeerfd, erfelijk, van de
ouders. Hereditairement: 1. Bij erfrecht.
2. Bij overerving. Hereditarisme m.:
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Systeem van erfelijkheid. Heredite v.:
1. Erfenis, erfrecht. 2. Erfelijkheid (ambt,
ziekte, eigenschap). Chargé d'—: Erfelijk
belast. Heredo-: (in samenst.) Door
overerving (b .v. --alcoolisme : Erfelijke
drankzucht) .
Heresiarque m.: Ketterhoofd, stichter
eener kettersche sekte. Heresie v. : Ketterij.
(fa m . ) Il ne /era pas d'—: Hij heeft 't buskruit niet uitgevonden. Hereticite v.: Het
kettersche, kettersch karakter. Heretique
m. en bv .nw . : Kett er -sch.
*Heridelle z . haridelle.
Herigote z. ergote.
*Herisse : 1. Bechtop staand, te berge
rijzend. 2.— (de) : Bezet (met) ; borstelig,
stekelig ; sterk behaard (stengel); (f ig.)
vol (met, van), doorspekt (met); stroef
(vers); waarmee men moeilijk kan opschieten (mensch ) ; zeer koel (ontvangst);
bits. Etre — de: Wemelen van; volgestopt
zijn (met geleerdheid); overladen zijn (met
termen). Mur — de verre : Muur met scherpe
stukken glas er op. — de grec : In 't Grieksch
goed beslagen (mensch); vol moeilijk
Grieksch (tekst). *H6rissement m.: Het
omhoog (gaan) staan.
*Herisser ov .w. : 1. Overeind zetten,
oprichten. 2. Met stekels punten voorzien,
- afzetten. Doen opstaan (de haren eener
stof ) . 3. (fig.) Doorspekken, vol maken
(met). Dicht bedekken (met). / onov.w. :
Te berge rijzen. / se —: Op-, te berge rijzen.
Zijn haren borstels overeind zetten. (fig. )
Vol worden, zich bedekken (met). Boos -,
onhandelbaar worden.
*Herisson m.: 1. Egel. 2. (fig.) Lastig,
onhandelbaar mensch . 3. (v o 1 k ) — de mer :
Zeeegel. 4. Stekelschelp. 5. Verticaal kamrad. Kaardcylinder. Balk -, rol met ijzeren
punten, Spaansche ruiter. Afsluiting met
ijzeren punten of glasscherven. Druiprek.
Rol (om kluiten te verbrijzelen). Schoorsteenvegersragebol. Wisscher voor lampeglazen of pijpen. Kastanjebolster. Dreg
(anker) . / bv.nw.: Onhandelbaar, kregel.
*Herissonne v.: Beerrups.*Hèrissonne:
Ineengedoken. Met stekels bedekt. *Herissonner ov.w . : Met mortel pleister
bewerpen en ruw laten.
Heristal m. : Herstal.
Heritage m.: 1 . Erfenis. Erfdeel, -goed.
Landerijen, huizen. Oncle -; tante a —:
Erfoom; -tante. Faire un —: Fen erfenis
krijgen, aan 't erven komen. Promesse
des grands n'est pas —: Op de beloften der
grooten moot men zich niet te veel verlaten.
Service des grands n'est pas —: Men wordt
niet rijk in dienst der groote lui. 2. (f ig.)
Nalatenschap (b ij b e I) du Seigneur:
't Erfdeel des Heeren (de vaten in den tempel, het beloofde land, het eeuwige leven).
Un — de haine : Een familiewrok. 3.
(f ig . ) Erfstuk . Writer ov. en onov.w.
(met de): Erven. Overerven. Heritier m.:
Erfgenaam. — du sang : Bloedeigen e.
Prince —: Erfprins. de la couronne:
Troonopvolger. (fam.) Comment se porte
votre —? Hoe is 't met de kleine? — du
nom: Stamhouder. Y a-t-il un petit — en
route ? Wordt er een baby verwacht? Heritiere v.: Erfgename. Erfdochter (rijke).
*Herle z . harle.
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Hermaphrodisme m.: Tweeslachtigheid. Hermaphrodite by .nw . en m.:
Tweeslachtig (wezen).
Hermeneutique: Verklarend. Science
-ofv.:Uitlegkund(rHSchf).
Hermes m.: Hermes, Mercurius. -beeld,
-zuil.
Hermetieite v.: Hermetisch karakter.
Hermetique .nw : 1. Hermetisch , van
de alchemie. 2. Luchtdicht, volledig. 3.
Colonne Zuil met een (Hermes )kop
(in plaats van een kapiteel). Hermetiquement: Hermetisch, luchtdicht. Hermetisme : m.: Kunst van goudmaken,
alchemie.
Hermine v.: 1. Hermelijn (wezel). 2.
Hermelijnbont. Hermelijnbonten strook. 3.
(wapenk.) Wit veld met zwarte vlekken.
Hermine : Met hermelijn gevoerd. Met een
wit veld met zwarte vlekken. Herminette
v. z. erm . . . Herminie v . : (d jerk. )
Herminia. Herminite z. hermine 3.
Hermitage, -ite z. ermit . . . .
*Herniaire bv.nw.: Van breuken. Bandage - Breukband. Chirurgien Specialiteit voor breuken. / v.: Breukkruid (glabre). I m.: Lijder aan 'n breuk. *Herne
v.: Breuk. Uitzakking. Faire
Uitzakken. Reduire une Een breuk induwen.
Herbe aux -s: Breukkruid. *Herne:
Door een breuk uitgezakt, naar buiten
gedrongen . *Hernieux m . : Breuk lij der .
*Herniole v.: Breukkruid. *Herniotomie
v.: Operatie eener beklemde breuk.
Herode m.: Herodes (Joodsch koning).
Herodiade v
V. : Herodias .
Herodote m.: Herodotus. Le bonhomme
Vader H.
Heroleite v.: Heldhaftigheid. Heroieomique : Boertig-verheven. Poême
Boertig heldendicht. Herolde v.: (letterk)
Heldenbrief (onderstelde brief in verzen, van
een held). Roman in verzen, in briefvorm.
Heroine v . : 1. Heldin . (f ig . ) Hoofdpersoon. 2. Heroine (verdoovend middel). Herolque:l. Van de helden, episch. Temps -;
ages -s: Heldentijd; -eeuw. (fig.) Aux
temps -s: In de moeilijke tijden van 't begin. Poesie-: Heldenzang. Poême
Heldendicht. Vers Zesvoetig vers (bij de
Ouden) ; twaalf- of (soms) tienvoetig vers
(bij de Franschen ). La Symphonie -: De
Eroica. 2. Heldhaftig. (fig.) Krachtig, afdoend, heldhaftig. Reméde Paardenmiddel ; middel dat sterk aanpakt. J m.: Het
heidengenre. Heroiquement : Heldhaftig.
Heroisme m.: Heldenmoed. Heldendaad
(acte d' -).

Heron m. : Reiger (- commun) . cendre: Blauwe - pourpre : Purper-.
- huppe: Groote zilver-. Masse de -:
Reigerstaartbos. - de mer: Zwaardvisch.
*Heronner onov .w.: Op reigers jagen.
*Hkronnier : Voor reigerjacht afgericht.
Die op een reiger lijkt, spichtig, schraal.
Faucon
Reigervalk. *Heronniêre v.:
Reigernest. -kweekplaats ; -bosch.
*Helios m 1. Ha lfgod , heros (der Ouden) .
2. Held. .11 n'y a point de - pour son valet
de chambre : Een beroemd man moet men
niet van te nabij leeren kennen. 3. (f ig.)
Held, hoofdpersoon. - de roman : Romanheld ; (fig.) iem., die allerlei ongeloof-
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lijke avonturen heeft gehad. Le - de la
fete, - de la solennite: De jubilaris. Vous
étes son -: Gij zijt 't voorwerp zijner bewondering.
*Herpail z. harpail.
*Herpe v.: 1. Zeeftrechter. 2. -s
marines : Door de zee op 't strand geworpen
stollen, zeedrift.
Herpes (spr. -ess) m.: Blaartje (aan
lip, enz.). Uitslag van blaartjes. Herpetique: Blaarachtig. Herpetisme m.: Aanleg voor blaartjes. Herpetologie v.: Leer
der kruipende dieren.
*Hersage m.: 't Eggen. *Herse v.: 1.
Eg. Visschershark. En -: Borstelig (haar);
stoppelig. 2. Valhek, -poort. Balk met
punten (weg afzetten). Driehoekige kerkkandelaar. Staketsel (zwemschool) . (v r o eger ) Plankje met lantaarns (om de decors
te verlichten ) (t h a n s) Bovenlicht . (n le uw )
Rek (telefoondraden), stelling. *Herse:
(wapenk.) Met een valdeur. *Herser
ov .w . : Eggen . *Herseur m . : Egger.
Araignee -euse : Borstelspin. *Hersillon
m.: Stormeg.
*Hertzien: Van Hertz, (in samenst.)
Hertz-.
Herzegovine v.: Herzegowina.
Hesiode m.:Hesiodus (Griekschdichter).
Hesitant : Weifelachtig, aarzelend. / m.:
Weifelaar. Hesitation v.: 1. Aarzeling,
weifeling. -s: Besluiteloosheid. 2. Hapering, stameling. Hesiter onov.w.: 1. Aarzelen, weifelen. - sur: Niet weten wat to
kiezen, aarzelen omtrent. levant: Terugdeinzen voor. 2. Haperen, stamelen. Sans
Vloeiend.
Hesperides v .rny . : Hesperiden .
Hesperidie v.: Oranje-, citroenvrucht.
Hesperie v.: Kommavlinder.
*Hesse v.: Hessen. - electorale: KeurHessen . *Hessois m. en b y .nw . : Hes . -sisch .
Hetaire m.: Boeleerster (der Ouden),
hetwre. Publieke vrouw.
Heterodade: Met onderling verschillende takken. Heteroelite : 1. Onregelmatig,
afwijkend. 2. (f ig.) Zonderling, vreemd.
Heterodoxe : Andersdenkend, van de rechte
leer afwijkend, onrechtzinnig. Heterodoxie
v.: Onrechtzinnigheid. Hetêrogame : Ongelijkslachtig. Heterogene : Ongelijksoortig;
-slachtig, niet bij elk. passend. Nombre -:
Gemengd getal. Heterogeneite, -gonie
v.: Ongelijksoortig-; ongelijkslachtigheid.
Heteronome : Afwijkend gevormd . Niet
antonoom, geen eigen gezag bezittend.
Heteroseien m.: Ongelijkschaduwige. Hetero-sexualite v. : Liefde voor mensch
van het andere geslacht. Hetero-sexuel:
Van die liefde. Heterosyllabique : Aan
verschillende lettergrepen toebehoorend.
Heterotherme: Waarvan de deelen van ongelijke warmte zijn.
*Hetman m.: Kozakkenhoofdman.
*Hetraie v.: Beukenbosch. *Wetre m.:
Beuk. -enhout. - rouge: Bruine beuk.
*Heu : Zoo, zoo! Hm! Kom, kom! Och,
ja! Nu, ochl
Heur m.: (oud) Geluk. Kans. Il n'y a
qu'- et malheur dans ce monde : Alles
hangt van 't toeval af.
Heure v.: 1. Uur. - de Paris: Parijsche
tijd. -d'ele;- d'hiver: Zomer-; wintertijd.
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Heureusement —*Hiement

— par —: Van uur tot uur. Quart d'—:
Kwartier. Un mauvais quart d'—: Een
benauwd halfuurtje. Le quart d'— de
Rabelais : 't Oogenblik van betalen; een
onaangenaam oogenblik. Avoir de bons et
de mauvais quarts d'—: Nu goed-, dan
slecht geluimd zijn. Le quart d' — de grace:
't Loopend kwartiertje. Pour le quart d'—:
Voorloopig. Ne pas avoir une --- a soi : Geen
oogenblik meester van zijn tijd zijn. D'—
en —: Om 't uur. D'une — a l'autre: leder
uur. 2. Uur (op uurwerk). Demander -;
regarder l' —: Vragen -; kijken hoe laat
't is. Savoir l'— : Weten hoe laat 't is.
Connaitre l' —: Op de klok kunnen kijken.
Queue — est-il ? Hoe laat is het? Avoir l'—:
Precies weten, hoe laat 't is, gelijk zijn.
Queue — avez-vous ? Hoe laat hebt ge het?
z. ehereher 1. On ne vous demande pas
l' — qu'il est: Uw meening wordt niet
gevraagd. A l'— qu'il est, a cette —, a
r — actuelle, - presente: Thans ; op dit oogenblik. Sur l'—: Dadelijk. A toute —: leder
oogenblik. Tout a l'--: Dadelijk, zoo
meteen; zooeven. Avant l'— : Te vroeg.
z. bon (by .nw. 1 en 5). Pour l'—: Voor
't oogenblik. Il g a belle — que: 't Is lang
geleden dat.
3. Tijd, oogenblik, tijdstip. Il est 1'—
de partir: 't Is tijd om heen te gaan. A l'—
(dile, convenue) : Op 't afgesproken uur,
precies op tijd. Il est l'—: 't Is tijd. Demander son — a qn : Iem. vragen, wanneer hij
te spreken is. Prendre 1'— de qn : Bij iem.
komen op 't uur, dat het hem of haar 't
meest gelegen komt. Prendre — avec qn:
Een bepaalden tijd met iem. afspreken; een
uur vaststellen. Les necessites de l'—: De
eischen van 't oogenblik. Il est l'homme de
l'—: Hij is de man die op 't oogenblik
aller aandacht heeft. Avant l'—: Voor den
tijd, die een voorlooper is. A me3 —s : Op de
uren, die mij schikken; op vasten tijd. Je
suis poete a mes --s: Ik kan ook wel dichten.
—s de loisir : Vrije tijd. z. Berger 2 en H.
Venir a son—: Op 't juiste oogenblik komen,
op zijn tijd k. Raconter qch a son —: Jets
te zijrier tijd vertellen. Derniere —: Laatste
nieuws (in de krant). En derniere —: Op
't Laatste oogenblik. Son — esi venue, - a
sonne: Zijn (laatste) uur is gekomen, heeft geslagen. A la bonne —: Zeer goed,
joist; ik vind 't goed, zooals je wilt, toe
dan maar; zoo staat 't me aan, goed zoo ;
prachtig.4.Tijd voor gebruik, uur. Voiture -,
/iacre a l' —: Huurrijtui g per uur (z. course
3). Ouvrier a l' —: Loonwerker. z. derider
1 en premier (b y .nw . 1). Les huit —s:
De achturige werkdag. Les quarante —s: De
veertigurige werkweek. 5. Les —s: De tijd.
6. (o u d h . ) Les —s : De jaargetijgodinnen ,
de Horen. 7. (godsd.) —s canoniales: Getijden . 8. (godsd.) —s: Getijdeboek (livre
d' —s).

Heureusement: Gelukkig, voorspoedig.
Door een geluk. Heureux : Gelukkig.Door
't geluk begunstigd. Voorspoedig. Gelukzalig. Goed geslaagd. Welgekozen (woord,
voorbeeld). Blij. D' -se memoire: Zaliger
nagedachtenis. Avoir la main -euse: Een
goede keus doen. Je ne /us pas plus — en
cela: Daarin trof ik het evenmin. C 'est —!
Dat treffen we! Da's maar goed oak. /m.:
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Gelukkige. Les — du monde : De met aard sche goederen gezegenden. Faire des —:
Menschen gelukkig maken.
Heuristique by .nw . en v.: Zelfzoekende
(leerwijze).
*Heurt m.: Stoot, schok, het stooten.
Blauwe -, gekwetste plek. Hoogste deel
(brug, straat ) . Vuilnisbelt (— public), stortplaats voor puin . Sans —: Zonder horten
of stooten. *Heurte m.: Het schreeuwende
(in versiering). / bv.nw.: Hortend en stootend (stijl). Schreeuwend, schel. *Heurtement m.: 1. Het (tegen elk) stooten. 2.
z. hiatus 1. *Heurtequin m.: Stuik (wielnaaf ).
*Heurter ov .w . : 1. Stooten -, een stoot
geven (tegen). Aanvaren. Des traits heurUs: Onregelmatige gelaatstrekken. Entrelien
heurte : Telkens afgebroken g. 2. (f ig. ) Aanstoot geven aan, kwetsen, voor 't hoofd
stooten (— de front) ; strijden tegen, in botsing komen met . I onov .w . : Stooten. (Aan) kloppen . — a toutes les portes : Bij iedereen
aankloppen. I se —: Zich stooten. Stooten
op. Tegen elk. stooten, in botsing komen.
Elk. aanvaren. — de front: Elk. tegen
't hoofd stooten. Se — et: Afstuiten op,
ontmoeten. *Heurtoir m.: 1. (vroeger)
Klopper. 2. (thans) Aanslag (drempel).
Stootbalk (kanon). Stootjuk (spoor). Slagdrempel (sluis).
*Hens (s )e v.: Pomphart, -schoen.
Heve, —a m., —e v.: Hevea (boom).
Hexa . . .: (in samenst.) Zes-. Hexaeorde v.: Zessnarig instrument, hexachordium. HexakIre bv.nw. en m.: Zesvlakkig
(lichaarn ) . Hexagonal: Zeszijdig, -hoek ig .
Hexagone: Zeshoekig. I m.: Zeshoek.
Hexagyne: Zesstijlig. Hexametre by.
en m.: Zesvoetig (vers). Hexandre : Zeshelmig. Hexandrie v. : Zeshelmigen . Hexapode : Zespootig. Hexasyllabe : (spr. -assi-)
Zeslettergrepig. Hexatetraêdre m.: 24vlak .
Hi tusschenw.: Hi (lachend).
Hiatus (spr. -uss) m.: 1. Hiaat, stoot
veroorzaakt door de ontmoeting van twee
klinkers. 2. (f ig.) Gaping, leemte, gebrekkige samenhang.
Hibernal: Winterachtig, in den winterbloeiend . Sommeil —: Winterslaap. Fleur
—e: Winterbloeier. Hibernant bv.nw. en
m.: 's Winters slapend (flier]. Hibernation
v.: Winterslaap. Overwintering (vogels).
Hiberner onov .w .: Een-winterslaap hebben.
Overwinteren.
Hibernie v . : Hibernia, Ierland . Hibernien by .nw . en m.: Hibernisch. -ier.
Iersch. ler.
*Hibou m.: 1. Uil. — vulgaire: Ransuil.
— brachgote: Velduil. Nid de —x: Uilennest ; (f i g . ) oud, vervallen gebouw. . 2.
(fig.) Schuw mensch. Nachtelijke dief.
*Hie m.: De moeilijkheid, kneep.
Hidalgo m.: Spaansch edelman van een
oud Christengesiacht.
*Hideur v.: Afschuwelijkheid.*Hideusement en -eux: Afschuwelijk, afzichtelijk.
*Hie v.: Heiblok. Straatstamper.
Hiêble m. en v.: Kruidvlier.
Hiemal: In den winter groeiend, winter-.
Steeds met ijs en sneeuw bedekt.
*Hiement m.: 1. Het heien, - instampen.
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Hier-Histoire

2. Doorbuiging, zwieping. Dreuning, gesteun.
I. Hier (spr. i-yer) bw.: 1. Gisteren. 2.
Kort geleden. D' -: Van gisteren ; nieuwbakken, kersversch; van voor kort. Dater
d'-: Nieuw zijn. Ne pas dater d'-:
Oud zijn. Il est ne d'-: Hij komt pas
kijken. Un homme d'- ou d'aujourd'hui:
Tem. die van niet tot iet gekomen is. Un
noble d'-: 'n Nieuwbakken edelman.
H. *Hier (spr. i-e) ov.w, : Heien, inslaan . Instampen . / - -onov .w . : Knarren ,
zuchten (nieuw werktuig).
*Hierarehie v.: Rangopvolging (der engelen ) ; -orde (der geestelijken). Opvolging
van personen van ongelijken rang. De
standen. (Kath.) Le principe d' -: 't
P. volgens hetwelk de paus de eerste bisschop is. *Hierarchique: Van een rangorde.
Par voie - = -ment : Volgens hierarchischen Reg. *Hierarehisation v. en -iser
ov.w. : ( Het) in rangorden verdeelen.
Hieratique : 1. Van de heilige voorwerpen, - de priestess. Ecriture —: Hiêratisch
schrift. 2. (fig.; nieuw) Streng, stijf.
Style -: S. die zich aan zekere traditioneele
vormen houdt. Immobilite -: Onbewegelijkheid als van 'n afgodsbeeld. -ment bw.
Hieratisme m. : Hieratisch karakter. Hieroglyphe m.: Zinnebeeldig teeken voor
een idee, door de voorstelling van een voorwerp. (fig., fam.) Onbegrijpelijk ding.
Hieroglyphique : Van de hieroglyphen.
/ v. : Hieroglyphenschrift. Hieropbante
m.: Opperpriester bij de Eleusis-feesten.
(f ig. ) Iem ., die oningewijden inwijdt.
Hierosolymitain, -ite : Jeruzalemseh.
-mer.
*Highlandais, -er (spr. hai-lan-) m.:
Bergsehot, Highlander.
*Hihan tusschenw. en m. : Hiha, i-a
(gehalk v. ezel).
Hilaire m . : (naam)) Hilarius .
Hilarant : Lachverwekkend. Gaz -:
Lachgas . Hilare: (f a m . ) Knusjes-vroolijk ,
zich verkneuterende. Hilarite v.: Zachte
vroolijk-, opgeruimdheid.
*Hile m. : Navel (boon), korrelvlek.
(ontleedk.) Aanhechtingspunt.
*Hiloire v . : (z e ev . ) Schaarstok .
Himalaya m . : Himalaya .
Hindophile: Vriend der Hindoes. Hindou m., --e v.: Hindoe. -sche vrouw.
Hindouisme m . : H indoe-cultuur . Hindouiste m. : Kenner van de Hindoe-cultuur.
Hindoustan m . : Hindostan . Hindoustani
m . : Hindostansch .
Hinterland (soms* ) m.: Achterland
(van kuststreek).
Hippiatre m.: Paardenarts. Hippiatrie,
-ique v. : Paardengeneeskunde. j -ique
bv.nw.: Van de paardengeneeskunde. Hippique : Van -, met paarden. z. contours
4. Hippisme m. : Paardensport. Hippobosque V. : Paardenvlieg (- du cheval).
Hippocampe m . : Zeepaard . (d ierk.)
Zeepaardje. Hippocrene v.: Hengstebron
(dichterlijke bron aan den Helicon). Hippodrome m.: Renbaan (der Ouden).
Paardenspel. Renbaan, -veld. Hippogriffe
m. : (letterk.) Gevleugeld paard met een
gra oenkop . Hippolithe m . : Paarde (blaas )steen. Hippologie v. : Paardenleer, -kennis.
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Hoefsmidleer. Hippologique : Van de paardenkennis. Hippolyte m.: (naam) Hippolytus. Steurkrab. Hippomobile : Door
paarden voortbewogen. Hippomobilisme
m.: Voortbeweging door paardenbeweegkracht. Hippophae m . : Du indoorn . Hip pophage m. : Paardenvleescheter. Hippophagie V. : 't Eten van paardenvleesch.
Hippophagique: Van paardenvleesch. Boucherie -: Paardenslachterij. Hippopotame
m. : Nijlpaard.
IIirein : Van een bok. Hireisme m.:
Bokkenreuk.
Hirondeau m.: Jonge zwaluw. Hirondelle v.: 1. Zwaluw. - de fenetre: Huis-.
de cheminee, - rustique: Boeren-. de rivage : Oeverzwaluw. Nid d' -: Zwaluw-,
eetbaar vogelnest. Une - ne fait pas le
printemps : Eel' zwaluw maakt nog geen
zomer. - de mer: Vischdiefje. (fig., fam.)
d'hiver : Schoorsteenveger, koopman in
gebraden kastanjes (die te Parijs den winter
aankondigen). L'ami par interet est tine sur les toils : Schijnvrienden verdwijnen
als sneeuw voor de zon. 2. Snelvarend
passagiersbootje. 3. Iem. die van iedereen
leent.
Hirsute : Met lange, ruige haren, harig.
Borstelig (haar, baard).
Hirundinides (spr. -ron-) m .mv . : Zwaluwachtigen .
Hispanique : Spaansch. Hispanisant m.:
Kenner der Spaansche taal en letterkunde,
hispanist, hispanoloog. Hispanisme m. :
Spaansche taalwending. Hispaniste z.
-isant. Hispano . . . : (in samenst.)
Spaansch-. / v.: Luxe auto van het merk
Hispano Suiza. Hispanologue z. -isant.
Hispanophile: Spaanschgezind. / m.: -e.
Hispide : (plantk.) Ruig, ruwharig.
*Hisser ov .w . : (Op )hijschen, halen.
Becht overeind zetten (zieke). Ho! Hisse!
Ho, ha, halen gelijk! / se -: Zich met
moeite in de hoogte werken, - ophijschen.
*Hisseur m . : Lierdraaier.. *Hisson m . :
Val van de fokkera.
Histiolo . . . z. histolo .. .
Histoire v. : 1. Geschiedenis, -wetenschap (science de l'-), historie. La grande
-: De g. der geschiedschrijvers van 't yak.
La petite -: De geschiedenis van een
anecdotisch, schilderachtig of psychologisch
standpunt beschouwd en de bijfiguren.
anecdotique : Geschiedkundige bizonderheden. - sainte: Bijbelsche geschiedenis.
Philosophie de l'--: 't Zoeken der grondoorzaken der gebeurtenissen. Peintre d' -:
Historieschilder. - naturelle : Natuurlijke
historie. Il est entre dans l' -: Hij leeft in
de geschiedenis voort. C 'est de l'- ancienne:
Dat is al lang vergeten. 2. Geschiedenis,
geschiedboek, -werk. Klio, de muze der G.
Le burin de l'H-: Klio's stift. 3. Geschiedenis, verhaal, voorval. Onaangenaamheid.
Faire l' - de : De geschiedenis vertelien
van. Le plus beau de l' -: 't Mooiste van
't geval, - de zaak. C'est mon - (que vows
conlez lei): Dat is mij (ook ) overkomen.
C'est l' - de ceux qui sont trop bons: Dat
overkomt -, zoo gaat 't alien, die te goed
zijn. Je sais bien son -: Ik weet wel, hoe
hij is. C'est toute une -: Daar is heel wat
van te zeggen; daar komt heel wat bij kijken
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Histoire -bataille s—*Homais

On vous a fail une Ze hebben je wat op je
mouw gespeld. C'est une autre —, voila bien
une cadre —: Da's wat anders. C'est de l'—:
Dat is historisch. C'est une Dat kunt
ge mij niet wijsmaken. Cela ferait une —.
Dat zou me wat zijn. Faire des —s : Drukte
maken (over dingen, die 't niet waard zijn).
Chercher des —s : Onaangenaamheden -,
„mot" zoeken. Avoir des —s ensemble:
Onaangenaamheden hebben. Voila bien
des —s! Lieve hemel, wat 'n drukte! (plat)
Des —s: Gejank, gezeur; kletspraatjes.
Confer ses petites —s a : Zijn kleine zorgen
toevertrouwen. — de rire, - de s'amuser:
Touter voor de aardigheid,
Aileen maar
- voor de pret. A ce que dil —: Naar de
historie meldt, - 't gerucht loopt. 4. (Cam.)
Voorwerp, ding. Histoire-batailles v.:
Geschiedbescrijving waarbij alleen de veldslagen meetellen. Histoire-jugement m.:
m. : Geschiedbeschrijving die als een wereldgericht oordeelt.
Histologie v. : Weefselleer. Histologique
: Van de w . Histologiste m. : Kenner der
weefselleer. Histolyse v.: Vereeniging van
de organische weefsels.
Historial : (o u d ) Miroir —: Spiegel
historiaal. Historicisme m., (beter) his-,
torieite v.: Historisch karakter, -e juistheid . Historien m. : Geschiedschrijver,
historicus. Vertel ler . Historier ov .w : 1.
Versieren, verluchten. Historie: Versierd
met 'n prentje gefigureerd (letter). Livre
historie: Boek met houtsneden verlucht (uit
't begin der drukkunst). 2. (vroeger)
Wijdloopig beschrijven. Historiette v.:
Verhaaltje, vertelseltje. Historiographe
m.: Geschiedschrijver. Historique by .nw . :
1. Geschiedkundig, van de geschiedenis.
Narration —: Geschiedverhaal. Temps —s:
Historische tijden. Ce que je vous dis la est —:
't Is historisch waar. Nom —: In de geschiedenis beroemde n./ m . : Geschiedkundig
overzicht, (wordings )geschiedenis . Geschiedenis der vormen en beteekenissen van een
woord. Oorsprong en ontwikkeling van een
wetenschap. Historiquement : Op geschiedkundige wijze, naar de historie. Historisme
m. : Historisch karakter.
Histrion m. : 1 Kluchtspeler (der Ouden)
2. Kermiskomediant, -grappenmaker. 3.
Slecht tooneelspeler, vent van 't tooneel.
4. (fig.) Aansteller, komediant. 5. Canard
Kraageend . Histrio (n )nage m. : 't
Komediespelen . (f ig. ) Aanstellerij. Histrio (n )nique : Aanstellerig. Histrio (n )nis me m.: Aanstellerij
Hiver m.: 1. Winter. Fruits d' —: Wintervruchten . Quartiers d'—: -kwartieren.
( f ig.) L'— de Page ,- de la vie : De ouderdom.
2. Winterkoude, vorst. 3. Levensjaar, winter. Hivernage m. : 1. Overwintering. 2.
Winter-, vluchthaven. 3. Winterstalling
(vee). -bewerking (akker, wijngaard). 4.
-koren. 5. -groenvoer. 6. -verblijfplaats voor
zieken (station d'—). Hivernal : Van den
winter. Station —e : Winterverblijfplaats
voor zieken. Hivernant : Overwinterend.
Die den winter in het Zuiden doorbrengt.
Forme —e d'un insecte : Wintervorm van
een insect. / m. : Wintergast. Hiverner
onov .w . : Overwinteren, den natten moesson -, den winter doorbrengen. Betail -ne:
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Vee dat 's winters in den sta 1 is gebleven
/ ov .w . : Voor den winter bewerken (grond).
In den w. stallen (vee). Hiverneur z. -ant.
*Ho tusschenw.: 1. (aanroep) Heil
—duvaise!
Heidaar, aan boord! 2. Ha, he!
*Hobereau m.: 1. Boomvalk. 2. Landjonker.. Parti des —x: Jonkerpartij.
Hokin z . aubin
*Hoe (spr . ok) m. : 1. Kaartspel, waarbij
men zekeren kaarten iedere gewilde waarde
kan geven, hokspel. 2. (f ig. ) Cela lui est —:
Dat kan hem niet ontgaan, da's binnen.
*Hoea m.! (soort) Lottospel.
*Hoeeo m.: Pauwics (vogel).
*Hoehe v.: Kerf. Schaarde (in mes).
*Hoehement m. : Ophalen. — de tete:
Hoofdschudding. *Hoehe-pied m. z. haus se -pied .*Hoehepot m. : Hutspot .*Hoehequeue m . : Kwikstaart. *Hoeher ov .w :
1. Schudden, rukken aan (teugel). Op en
neer bewegen. (f ig.) — (de) la tete; - du
nez : 't Hoofd schudden (twijfel, vrees,
afkeuring) den neus optrekken. (f ig. )
-- le mors a : Aanzetten. 2. Inkepen.
*Hoehet m. : Rammelaar. (fig.)
Speelpop,
stokpaardje, prullig voorwerp om de groote
kinderen zoet to houden, beuzelarij. Des
—s: Speelgoed. *Hocheur m. : Knipoogende meerkat.
Hockey m. : Hockey. — sur glace: /Jshockey. Hoekeyeur m.: Hockeyspeler.
Hodo . . . : (in samenst.) Der wegen.
Hodometre m. : Afstandswijzer op 't water.
Heir m. : Erfgenaam. Hoirie m.: De
erfgenamen. Erfenis. Erfopvolging. Avance
d'—: Voorschot op versterf.
*Holit tusschenw . : 1. (a a n r o e p ) Heidaar! —I quelqu'un! Heidaar! Is er niemand ? 2. (0 p h o u d en ) Hola ! wacht even!
Houdt op. f m.: Bevel tot ophouden.
Mettre le
Een stokje steken (voor)).
*Holding v.: Societe —: Holdingmaatschappij.
*Holement m. en -er onov .w : (Het)
krassen (uil).
*Hollandais m.: Hollandsch. f m. : -er.
Maalbak, hollander. *Hollandaise v.: Hollandsche . Hoosbak. *Hollande v . : Holland.
Hollandsch linnen; - papier. -e aardappel.—
van Gelder: Papier v. G. Des fours de —:
Grauwe dagen. I m. : Hollandsche kaas.
*Hollande : Sterk en dicht (batist). *Hollander ov .w. : In loog ontvetten (veeren
pen). *Hollandisme m. : Hollandsche
spreekwijze.
Holoeauste m. : 1. Brandoffer (bij de
Joden). Slachtoffer, dat verbrand wend.
2. (fig.) (Zoen)offer. (S' )offrir en —:
(Zich) ten offer brengen. Holoedre m.:
Regelmatig gevormd kristal met volledig
aantal vlakken. Holoedrie v. : Vorm van
holoedre. Holoedrique: Regelmatig gevormd . Holographe z. olographe. Ho lometre m.: Hoogtemeter. Holophrastique : Zich in enkele woorden uitdrukkend.
Holothurie v. : Zeekomkommer (soort
straaldier), holothuria
*Holsteinois (spr. -ste-) bv.nw. en m.:
Holsteinsch. -er.
*Hom (spr. omm ) tusschenw. : Hm! zoo!
*Homais m. : Type van den pseudogeleerde die sterk tegen den godsdienst is
gekant.
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'Howard—Homonyme

*Homard m.: 1. Zeekreeft (met scharen) . 2. Klauw, greep. 3. (gra p) Engelschman . *Homardier m.: Kreeftenvisschersschip.
Hombre m . : Omber (spel ) .
*Home m.: Thuis, huiselijke haard.
Homelie v. : (Ka th. ) Preek- , leerrede
over 't Evangelie of godsdienstzaken. (f ig. ;
ongunst. bet.) Zedenpreek, vervelende
boetpredikatie.
Homeopathe by .nw . en m.: Homceopathisch (arts). Homeopathie (spr. -ti) v.:
Geneeswijze. waarbij door kleine doses
geneesmiddelen, die bij grooter hoeveelheden
de kwaal zouden doen ontstaan, een ziekte
wordt bestreden. Honneopathique: Homoeopathisch .
Hombre m . : Homerus . (f i g . ) Le bon —
sommeille qqf : Het beste paard struikelt
wel eens. Homerides m.my .: Navolgers
van Homerus. Homerique: Homerisch,
van Homerus. Rire —: Homerisch, onbedaarlijk gelach. Homerisant m.: Specialiteit voor de kennis van Homerus en zijn
werk. Homerisme m.: Homerisch karakter . Homeriste z. -isant.
Homicide m.: 1. Moordenaar. — de
soi-meme: Zelfmoordenaar. — point ne
seras: Gij zult niet dooden. 2. (fig.) Verderver.. 3. Dood-, manslag, moord (—
volontaire) . I by .nw .: Moorddadig . Doodend .
Homiletique v.: Kanselwelsprekendheid.
/ by .nw . : Homiletisch . Homiliaire m . :
Preekenboek.
Hominien : Van den menschachtigen
VOT111 .

Hommage m . : 1. (gesch.) Leenplicht ,
-huldiging. z. foi 2. Remettre -, amortir 1'—:
Van leenplicht ontslaan. (fig.) Rendre ii
qn l' — d'une chose: Iem. in 't openbaar
de eer van iets geven, iem. in 't o. bedanken
2. Vereering, hulde, eerbewijs. Rendre -,
adresser des —s a : Hulde bewijzen aan.
Rendre — d la vertu : De deugd eeren.
3. Plichtplegingen. Presenter -, offrir ses —s
a qn : Zich iem. gehoorzamen dienaar
noemen, iem. eerbiedig groeten (speciaal
aan een vrouw); zeer vereerd zijn met
iem. kennis to maken. 4. Eerbiedige opdracht. Faire — d'un livre a qn: Iem.een
boek opdragen ; - ten geschenke geven.
(o psc hr if t ) — de l'auteur: Van den schrij ver. Envoyer en —: Ter kennismaking -;
ter beoordeeling zenden. Hommage: Leenroerig. Terre —e: Leengoed. Hommager
ov .w . : (gesch.) Als een leen bezitten.
by .nw . en m.: Leenplichtig. -e. Hommagial: H uldigings- . Hommasse: Grof,,
manachtig. Une (femme) —: Een manwijf.
Homme m.: 1. Mensch. z. Dieu 1, Ills
1 en couleur 2. Autant qu'— de France:
Zoo goed als iem. ter wereld. —s du Nord:
Noordelijke menschen; - volkeren. z. Bois
1 en fait (by .nw. 4 ). Un petit —: 'n Menschje, kereltje. Une volonte de petit —: De wil
van een mensch in den dop. Etre —: 'n
Mensch zijn. La part de l'— : Het menschelijke in iem . Les —s : De menschen, de
menschheid. 2. Volwassen mensch. Krachtig -. Il veal faire l' —: Hij wil als 'n groot
menseh. doen. 3. Man. Heer. Le premier
—: De eerste mensch, - man, Adam. S'habiller en —: Manskleeren aandoen, - dragen.
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z. affaire 2, barre 1, bien (in. 1), eceur
6, epee 1, eglise 3, guerre 1, Dieu 1,
enz. — nouveau: Parvenu, man die van niet
tot iet is gekomen. Vous etes mon —: Gij
zijt mijn man, - de man dien ik zoek. Il
est l' — du people: Hij is de man, dien 't
yolk verlangt. L' — de la circonstance, de la situation : De rechte man op de rechte
plants. — de tete, maitre —: Ferme, wakkere m. Il a irouve son — : Hij heeft zijn
man gevonden; - den man dien hij zocht;
- den tegenstander, die hem aandurft. Je
suis votre —: 1k sla toe, ik neem dat aan.
Il etait son —: Hij was een vrij man. Voila
bien noire —: Dat is juist jets van hem.
Notre — se rendit chez sa mere : De man,
de held van 't verhaal begaf ... Je ne suis pas
— a ...: Ik ben er de man niet naar om ...
4. Man, vazal; soldaat; werkman. — du
jour; — du fond : Mijnwerker, die boven -;
- onder den grond werkt. 5. (fam.) Man,
echtgenoot. „kerel". Son petit —: Haar
lieve mannetje. 6. Menschenvleesch. Manger de 1'—. 7. Plaatsvervanger. Aclieter un
—. / by .nw . : Mannelijk (b .v . un modele —).
Homme-affiehe (mu. —s--s) m.: Sandwichman. Hommeau m . : (s p o t ) Kereltje .
Homme-eheval (mu. —s-cheuaux) m.:
Paardmensch, centaur. Homme-chien (mu .
—s--s) m.: Hondmensch. Homme-Dieu
m.: Godmensch, Jezus. (f i g.) Hooger
wezen. Homme -nature (my . —s--s)
m. : Natuurmensch. Homme -orchestre
(mu. —s--) m. : Reizend muzikant die
verscheidene instrumenten tegelijk bespeelt, bellenman, „Jan met de bellen".
Homme -phenomene (mu. —s--s) m.:
Wondermensch. Homme -reelame , -sandwich (mu .—s--es) m.: Sandwichman.
Homme-trone (mu. —s--s) m.: Man
zonder armen en beenen.
Homocentrique: Met ben gemeenschappelijk middelpunt, concentrisch. Homodonte: Met een soort tanden. Homoedre:
Regelmatig gevormd.
Homaeopath z. homeopath .. .
Homofocal: Met een gemeenschappelijk
brandpunt.
Homogame: Zelfbestuivend. Homogamie v.: Zelfbestuiving. Homogêne: Gelij kaard ig , -soortig . (s t e lk . ) Van denzelfden
grand. (muz.) Egaal gevormd (stem).
(fig.) Eensgezind, ben van denkwijze, uit
menschen met dezelfde opvattingen bestaande . Homogeneisation v. en -iser
ov.w.: (Het) gelijkaardig -. - eensgezind
maken. Homogeneite v.: Gelijkaardig-,
gelijkgradig-. Eensgezindheid, eenheid van
opvatting. Homographe by .nw . en m.:
Op dezelfde wijze geschreven (woord).
Homologable: Voor bindendverklaring vatbaar. Homologatif: Dat gerechtelijke bekrachtiging ten gevolge heeft. Homologation v. : Bindendverklaring. Homologic
v.: 't Homoloog zijn. Homologue: Overeenkomstig, -stemmend. Homologuer ov.
w.: Bindend verklaren. Overnemen (wetsontwerp ) . Officieel vaststellen (record ) . Homomorphe :Van dezelfde gedaante . Homonyme bv.nw. en m.: Gelijkluidend (woord),
maar verschillend van beteekenis. Geliiknamig. Rime —: Rijm van gelijkluidende
woorden. / m. en v.: Naamgenoot, -e.
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Homonymie-*Hontedx

Homonymie v.: Gelijkluidendheid. Gelijknamigheid. Homophone : Gelijkklinkend.
Homophonie v.: Gelijkklinkendheid. Homophylle : Gelijkbladig. Homosexualite
v.: Liefde voor personen van dezelfde sexe.
Homosexuel : (Man) behept met homo
sexueele neigingen. Homoteleute : Met 66n
klank (rijmen). Homotherme : Gelijkmatig
warm (in alle deelen).
*Hon tusschenw.: Hem! Zoo!
Honehet (soms *) m. z. jonehet.
Hondurien : Uit -. Bewoner van Honduras.
*Hongre m. en bv.nw.: Ruin (cheval -) .
*Hongrer ov .w . : Snijden, lubben. *Hongreur m.: Paarderilubber. Hongrie v.:
rlongarije. *Hongrier z. -groyeur. *Hongroierie v.: Lederbereiding volgens Hongaarsche methode. *Hongrois: Hongaarsch.
I m.: Hongaar. Het Hongaarsch. *Hongroise v.: Hongaarsche. - sigaret. *Hongroyer ov .w . : Op Hongaarsche wijze (leder )
bereiden. *Hongroyeur m.: Lederbereider
op Hong. wijze.
Honnete: 1. Eerlijk, braaf, rechtschapen . - homme : Eerlijk -; fatsoenlijk
mensch (z. 2 en 3). - temme : Deugdzame
v. 2. Fatsoenlijk, net, beschaafd, welgemanierd. Eerbaar, oppassend. 3. Beleefd,
hoffelijk. Un homme -. ( y olk) Vous etes
trop -: U is al te vriendelijk. 4. Geschikt,
passend. Il n'est pas - de: Het past niet.
5. Redelijk (prijs). Betamelijk (lengte).
Aardig (fortuin, geschenk). Flink (belooning). Ruim (welstand). Net, knap (pak,
kleed). -ment :1. Eerlijk. 2. Fatsoenlijk.
3. Beleefd. 4. Tamelijk goed, redelijk.
Niet al te leelijk. Honnetete v.:
-laid:
1. Eerlijk-, rechtschapen-, braaf-, deugdBeschaafd-,
welgemanierdheid,
zaam- . 2.
fatsoen. 3. Beleefdheid. Faire une - a
qn : Iem. een b. bewijzen. Un mot d'-:
Een beleefd briefje. 4. Betamelijk-, gepastheid. 5. Bewijs van erkenteliikheid, klein
geschenk.
Honneur m.: 1. Eer, -gevoel. Eergevoel
van den edelman (point d'-). Eerbaarheid (vrouw). Le point d'-: Het punt van
eer; het eergevoel. Sans -: Eerloos. Avec
-: Eervol. Au champ d'-, au lit d'-:
Op 't veld van eer, in den krijg. Homme
d'-: Man van eer. Femme d'-: Eerbare
vrouw. Il en est sorti a son -: Hij is er
zonder kleerscheuren afgekomen. Il est
perdu d'-: Hij is zijn eer kwijt, - eerloos.
Fille perdue d'-: Gevallen meisje; hoer. Se
piquer d'-: Door zijn eergevoel tot handelen worden aangezet. Piquer qn d'-:
Op iem. eergevoel werken. z. affaire 1.
Faire a qn reparation d'-: lem. in zijn eer
herstellen. En tout -: In alle eer (en deugd).
z. Men (m. 1). Sur l'-, sur mon - ,
parole d'-: Op mijn woord van eer. En -- :
Op mijn eer. Dette d'-: Eereschuld. Pret
sur l'-: Leening zonder borgstelling,
waarbij men zich op zijn eerewoord tot teruggave verplicht. S'engager d'-: Zich op
eerewoord verplichten. Jouer pour l'-:
Om de eer (van 't spel) spelen. 2. Eer,
aanzien, roem, lof, achting. Faire - a:
Eer aandoen ; nakomen (verplichting);
honoreeren (wissel, handteekening), gestand doen. Tenir a -, se Mire un - de,
Fransch-Nederlandsch. I.
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mettre son - a: Een eer stellen in. En l'de : Ter eere van. En son - : Te zijner eer.
pare en -, - a l'- : Geeerd zijn. Les travailleurs a l'-: De w. worden naar ver-

dienste geeerd. z. chevalier 2, dame 1,
garcon 3, demoiselle 3, service 9 en
dour 4. C 'est a son -: Dat strekt hem
tot eer. Faire - a qn de qch: Iem. de
eer geven van iets. Se Mire - de : Zich
zelf de verdienste toeschrijven, trotsch
er op zijn; het zich tot een eer rekenen. Se faire - : Zich roem verschaffen.
La Croix d'-: 't Eeremetaal, ridderorde
van het Legion d'honneur.. 3. Eer, -bewijs,
-betoon, hulde. Recevoir les -s de: De eerbewijzen ontvangen van. Rendre les derniers -s : De laatste eer bewijzen. z. guerre
1. Les -s de la sepulture : Een eervolle
begrafenis. Faire les -s d'une maison:
De honneurs waarnemen, de gasten ontvangen en 't hun aangenaam maken. Faire
les -s de qch : lets luchten, - van de mooiste
zijde laten zien. Faire ses -s: Zich van den
mooisten kant laten zien. Se trouver a l'-:
Eer inoogsten. 4. Des --s : Eereambten,
-posten . Rijksinsignes . (s p e 1) Honneurs .
5. (fig.) Eer, kroon, roem. 6. (titel)
Votre H- : Uwe Genade.
*Honnir ov .w . : Smaden , beschimpen .
Honni soil qui mal g pense : Schande over
hem die er kwaad van denkt.
Honorabilite v.: Achtbaar-. Fatsoenlijkheid. Soliditeit (koopman). Honorable : 1. Achtbaar, eerwaardig. Fatsoenlijk. Edelachtbaar. Un -: Een Kamerlid.
Les -s du Luxembourg : De achtbare Senaatsleden. 2. Loffelijk, eervol. z. amende 2.
(w a pen k.) Piece -: Herautstuk. 3. Solide, betrouwbaar. -ment : Met eer. Fatsoenlijk. Deftig. Loffelijk .Honoraire: Honorair, oud-, eere-. Honoraires m.mv.: Honorarium, vergoeding, salaris. Honorariat
m.: Eeregraad. Eerelidmaatschap. Hono re m . : (n a a m) Honorius . Honoree v . :
Geeerd schrijven. Honorer ov .w . : 1.
Eeren, eer betoonen. Vereeren (de = met).
Hoogachten. Votre honoree (lettre) : Uw
geeerde letteren. 2. Tot eer strekken. 3.
(slecht Fr.) Betalen, honoreeren. / s'-:
Zich eeren; in eere komen. s'- de: Het
zich tot een eer rekenen, vereerd zijn met.
Honorifique : Vereerend, eervol. Titre -:
Eeretitel. -ment : Op vereerende wijze.
*Honte v.: 1. Schande, schimp. C 'est
une -: 't Is schande. Etre de la - a, faire
a I: Tot schande strekken. 2. Schaamte,
-gevoel, beschaamd-, verlegenheid. Avoir
de: Zich schamen over. Avoir - pour:
Zich- schamen voor. Faire a qn - de qch:
Iem. wegens iets beschaamd maken. z.
boire 2 en court (bv.nw. 3). Mauvaise -,
tausse -: Valsche schaamte. Pas de fausse
I Pak eens flink aan ! *Honteusement :
Schandelijk, smadelijk. Beschaamd. *Honteux : 1. Schandelijk, onbetamelijk. Parties
-ses : Schaamdeelen. Maladies -ses : Geheime
ziekten. 2. Beschaamd. Etre - de soi-meme:
Zich over zich zelven schamen. C'est mon
peche --: Dat verberg ik 't liefst. 3. Verlegen, bloode. Les pauvres -: De stille,
schamele armen. Il n'y a que les - qui
pendent: De brutalen hebben de halve wereld ; de blooden krijgen niets. Le morceau
32
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*Hop—*Hors -d'ceuvre

Hapje „dat gezondigd heeft", de
—:
„honneur du plat".
*Hop (spr. ope) tusschenw.: Hop ! Voort!
— MI Hopla!
HOpital m.: m.: 1 . Armen-, wees-, gasthuis. Reduire a l'--: Tot den bedelstaf
brengen. 2. Ziekenhuis. Hospitaal (—
militaire). (zeev.) Ziekenboeg . Vaisseau
navtre--: Hospitaalschip. — de chiens
: londenasyl.
Hoplie m.: Schubkever. Hoplite m.:
Zwaargewapend krijgsman.
*Hoquet m.: 1. Hik. — de la mort:
Doodssnik . (z e ev . ) — de mer: Zeepoefer..
2. (fig. ; oud) Stoot. *Hoqueter onov.
w.: De hik hebben. J ov.w.: Hikkend er
uitbrengen. *Hoqueteux: Door hikken afgebroken.
*Hoqueton m.: Katoenen kiel. Geborduurde role der gerechtsdienaars. Overrok
(boogschutter ) . Gerechtsd ienaar .
Horace m . : Horatius . boraces m .mv. :
Horatiêrs.
Horaire by .nw.: Tijd-, uur-. Ligne —:
Uurlijn (op zonnewijzerplaat). Cercle
Uurcirkel. Angle —: Uurhoek. Instrument
Tijdwijzer. I m.: Dienstregeling (Hype!
—); lessenrooster - tijdverdeeling.
*Horde v . : Horde . (f ig. ) Bende , troep .
Hordes' . . . : (in samenst.) Gerste-.
Hordeacê : Gerstachtig. Hordeation v.:
Ziekte voortkomend uit overvoeding met
gerst.
*Horion m.: (fam.) Harde slag, „opstopper '.
Horizon m . : Gezichtseinder. (a a r d k.)
Laag. (fig. ) Kring der begrippen, gezichtskring. Ouvrir des —s nouveaux : Nieuwe
gezichtspunten openen. mercure: Kwikniveau. Faire un tour d'—: Rondkijken.
Horizontal : Waterpas. Vlak. Ligne —e:
Waterpaslijn. (fam.) Se mettre dans une
position : Languit gaan liggen. Horizontale v.: Publieke vrouw. Horizonta lenient : Waterpas. Horizontalitê v. :
Horizontale ligging.
Horloge v.: 1. Uurwerk.
solaire, - au
soleil: Zonnewijzer. d'eau: Wateruurwerk . — de sable : Zandlooper. — du loch:
Loggias. 2. Klok. — a musique : - met speelwerk. Regle comme une Geregeld als 'n
klok, (een man) van de kink. z. gaine 3.
Parler une heure d'—: Op de klok of een
vol uur s. II n'est jamais lard a son —: Hij
heeft nooit haast. — de la mort: Kloptorretj e . Horloger m . : Uurwerk- Klokkenmaker. . Horlogire v.: Horlogemakersvrouw.. / by .nw : Industrie -ere : Horlogeindustrie . Horlogerie v.: Uurwerkmakerij. -handel. -winkel (maison d'—).
Ouvrage d'—: Uurwerk. Bombe a mouvement d'—: Tijdbom.
que : - dat.
Hormis bw.: Behalve.
Hormone v.: Hormoon.
*Horn m.: (Kaap) Hoorn. *Hornblende
(spr. -blin- of -blan-) v . : (scheik.) Hoornblende (een kiezelzuurzout). *Hornes m.:
Hoorne.
Horographe m.: Zonnewijzervervaardiger. Horographie v.: Zonnewijzervervaardiging. Horo -kilomètrique : Uur en
afstandwijzend, taximetrisch. Horoscope
m.: 1. Lotsvoorspelling uit den hemel-
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stand bij de geboorte. Tirer -, dresser -, faire
l'—: De planeet lezen. Faiseur d'—s:
Planeetlezer. 2. (fig.) Voorspelling van
hetgeen gebeuren zal. Horoscopique : Van
de lotsvoorspelling.
Horreur v.: 1. IJzing, hevige rilling.
2. Voorwerp van afschuw, afschuwelijk iets.
Fi! 1'—! Foei! hoe leelijk! Quelle —I 't Is
afschuwelijk! 3. Afschuw, afkeer, (af)schrik. Avoir — de, avoir en —: Fen afschuw hebben van. Faire Afschrik inboezemen. Etre en — (a): Verafschuwd
worden (door). II devint l'— du genre humain: Hij werd de schrik van 't menschdom. (natk.) du vide : Afkeer van 't
luchtledig. 4. Afgrijselijk-, verfoeilijk-,
afschuwelijkheid, gruwel, het akelige. Les
—s de la mort : De doodsangsten. C 'est une
Dat is afschuwelijk. Chambre des —s:
Gruwelkamer. 5. Afschuwelijke daad, gedrag. (f a m . ) Gemeen , beleed igend gezegde. On dit des --s a son sufet: Men vertelt afschuwelijke dingen over hem. 6.
Eerbiedige huivering. Une sainte —.
Horrible : 1. Afschuwelijk, afgrijselijk.
2. (fam.) Zeer groot, afschuwelijk, zeer
slecht, vreeselijk. —ment : Schrikwekkend.
Horrifiant : Schrik aanjagend. Horrific
Verschrikt. Horrifies ov .w . : Doen ijzen.
Horrifique : Verschrikkelijk. Horripilant :
Die de haren te berge doet rijzen, ijselijk.
Die iem. nit zijn humeur brengt (mensch).
Horripilateur m.: Spier die de haren opricht (muscle —). Horripilation v.: Koortsachtige huivering. Kippenvel. Doodelijke
ergernis. Horripiler ov.w . : Doen gruwen,
kippenvel doen krijgen. Doodelijk ergeren.
*Hors vz.: 1. Buiten. Mettre — la
loi: Buiten de wet stellen, vogelvrij verk laren . feu: Koud (oven) . 2. (f i g . ) Be halve. / bw.: Buiten, - de deur. J'en suis
Ik ben er vrij van, ik ben er uit. / —
de : Buiten, nit. — d'ici! Weg! Voort! Pak
je weg! — de la : Overigens.— d' ceuvre : Van
buiten aangebracht, uitspringend; apart
staand. Escalier en — d' oeuvre : Buitentrap . (fig . ) Ecrire qch d' ceuvre: lets
overtolligs schrijven. Etre — de soi : Buiten
zich zelven zijn. Mettre — de soi : Buiten
zich zeiven brengen. Mettre — de tour, - de
proces: Van rechtsvervolging ontslaan. z.
cause 5 en affaire 1. -- d'usage : Buiten
dienst gesteld; uitgediend, onbruikbaar geworden. — d'tige: Van twijfelachtigen leeftijd . (s p e 1) Eire— du jeu : Dood zijn. de
prix: Peperduur, niet te betaien. z. combat
1 en page m. — de propos: Onvoegzaam,
niet passend, te onpas. — de pair, — ligne:
Onvergelijkelijk , buitengewoon , voortreffelijk — de saison: Te onpas. — de sa place:
Misplaatst. — de toute discussion : Geheel
onbestrijdbaar. / m.: — de page: Belooning
. aan den ontslagen page. / — que : Behalve
dat.
*Horsain m.: Forens. *Hors -bord (my.
onv.) m.: Buitenboordmotor-boot. *Hors d'ceuvre (my . ono.) m.: 1. Uitweiding,
ingelascht stuk. Du — dans un auteur:
Overtollige dingen e. s. Faire Buiten
't kader vallen. 2. Uitspringend bouwwerk (z. hors de ) . 3. Voorgerecht. —
froids: Radijs, olijven, worst, boter); (oud)
bijgerecht (na de soep : pasteitje, bouchbes;
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*Hors -jeu- *Houra

chauds). Servir des -. *Hors -jeu m. :
(s p or t ) 't Buiten-spel . *Hors -la -loi m . :
Buiten de wet levend individu, outlaw.
*Hors -ligne (mu. onv.) m. : Terrein buiten het trace van een weg. *Hors -nature
m. : Tegennatuurlijk mensch. *Hors -texte
(mu. onv.) m.: Buiten-tekstplaat.
Hortensia m.: Japansche roos, hortensia.
Horticole Tuinbouw-. Dat in den tuin
leeft (insect). Hortieulteur m.: Tuinbouwkundige, tuinier. Horticultural : Tot
den tuinbouw behoorend. Horticulture v. :
Tuinbouw, -kunde. Hortillon m.: Bezitter
van een hortillonnage m.: Groentetuin.
Hosanna tusschenw. en m.: (Israel.)
Hosanna! Help ons nu! (K a th.) Lofzang
op den Palmzondag. (fig.) Crier -: Juichen .
Hospice m. : 1. Kloosterherberg, hospitium. L'- du Grand Saint-Bernard. 2.
Gods-, armen-, ziekenhuis. - d' alien es :
Gekkenhuis. 3. Wees-, oude-mannenhuis,
gesticht. Enfant d'-- : Bij boeren uitbesteed gestichtskind .
Hospitaller by .nw . : 1. Van armen-,
ziekenhuizen, hospitaal-. Etablissement -:
Zieken-, armenhuis. Sceur -iere: Liefdezuster. 2. Gastvrij. Plante -iere: Gastheer.
(grap) Maison -iere: Publiek huis. Dieux
-8: G. die de gastvrijheid in de hand werken . J m.: Hospitaalridder. Barmhartige
broeder. Hospitalierement : Gastvrij. Hos pitalisation v.: Het opnemen in een zieken-, - armenhuis. Het verschaffen van een
onderdak. Het inrichten tot een hospitaal.
Hospitalise m.: Verpleegde. Hospitaliser
ov .w . : (z . -isation ) Opnemen . Inrichten .
Onderdak verleenen aan. Hospitalite v . :
1. Gastrecht. Violer les droits de l'-:
't G. schenden. 2. Gastvrijheid. z. èeossais
3. Herbergzaamheid (v. kust). 4. - de
Nachtverblijf voor dakloozen.
Hostellerie V. : (pseudo-oud) Logement
Hostie v.: 1. (Slacht)offer, offerlam. 2.
Misbrood, gewijde ouwel (sainte -).
Hostile : Vijandig. Norsch (gelaat). Ongezellig (kamer).
: Gekant tegen.
-ment bw. Hostilite v.: Vijandeiijk-.
Vijandigheid. Tegenkanting.
Hôte m., -esse v.: 1 . Gastheer, -vrouw.
Bon visage d'- : Vriendelijke ontvangst. 2.
Waard, -in. Herbergier, -ster. Pensionhouder, -ster. Hospita. Table d'-: Open
tafel op een vast uur van den dag. z. compter (onov.w. 2). 3. Gast, geinviteerde.
z. bois 1. 4. (Betalende) gast. 5. Dier,
plant als voedsel dienend voor een parasiet,
„gastheer". 6. (y r o eger ) Huurder.
Hotel m.: 1. Groot logement. Le maitre
d'un -: De hotelhouder (z. 2) . Descendre -,
loger a l'-: In een hotel zijn intrek nemen.
garni : H. waar men niet kan eten. meuble: Huis waar men gemeubileerde
kamers verhuurt. 2. Groot woon-, heerenhuis . Maitre d'-: Eerste bediende; hofmeier, majordomus ; steward ; oberkellner.
A la maitre d'-: Met botersaus. 3. (vroeger ) Koninklijk paleis. 4. Groot openbaar
gebouw. - de Ville: Stadhuis. - du Ministere: Ministerie. - des Monnaies: Muntgebouw. -- des Posies: Hoofdpostkantoor.
Hotel-Dieu (mu. -s--) m. : Grootste zie-
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kenhu is . Hotelier m v . : Logementhouder ; -ster . Broeder-gastmeester . b y .nw . :
Van 't hotelwezen. Pcole -iere : Hotelhoudersvakschool. Industrie -iere : Hotei-, reiswezen . HOtellerie v.: (Dorps)logement.
Vreemdelingenverblijf (in klooster). Het
hotelwezen. IIittesse z. hOte
*Hotte v.: 1. (Draag)korf. - a porter
du pain : Broodkorf. 2. Kuip voor vuil -,
- gootwater. Baggeremmer. Schouw ; schoorsteenboezem. Kap, rookvang (v. smidse).
- a air: Zuur-, trekkast. *Hottëe y.:
Korfvol. *Hotter ov.w. : Met een korf
overdragen. *Hottereau m.: Korfje. *Hotteur m.: Korvendrager.
*Hou tusschenw . : 1 . Hu! 2. Foeil
Houa (i )ehe v.: Kielwater. Voorlooper
aan loglijn.
*Houage m. : Het omhakken (grond).
*Houblon m.: Hop. *Houblonnaie v.:
Hopveld. *Houblonnage m. en -ner
ov .w : (Het) hoppen . *Houblonnier : (i n
s a m ens t.) Hop-. Pays -: Hopland.
*Houblonnière y .: Hopakker.
*Houe v.: Hak (soort houweel). Kalkkloet . *Hotter ov .w. : Met de hak bewerken.
*Houette v. : Hakje. *Houeur m.: Omhakker .
*Hotline v.: 1 . Steenkool.-grasse: Vet-,
vlamkolen. 2. - blanche : Arbeidsvermogen
voortgebiacht door watervallen.
eerie:
- door de zee. - bleue, - door stroomen en.
stroompjes . *Houiller by .nw . : Steenkoolbevattend . Bassin -: Kolenbekken. Industrie -ere: Kolenmijnbouw. *Houillêre
v. : Steenkolenmijn. *Houilleur m.: Steenkolengraver, , -mijnwerker. *Houilleux :
Steenkoolhoudend. Houillification v.: Inkoling.
*Houle Y.: 1. Deining. - de fond:
Grondzee. - longue: Roller. 2. (1 ig . )
Golving. Houler onov .w . : In een golvende
beweging zijn, golven.
*Roulette v . : Herdersstaf . (f i g . ) H erdersstand . Plantenschop. Giet-; scheplepel ; talkmes.
*Houleux : Deinend, hot, hooggaand.
(fig.) Onrustig. Stormachtig op- en neergaand.
*Houlque v.: (plantk.) Witbol (laineuse).

*Houp (spr. oupe) tusschenw. : Hop!
Voort ! *Houper ov .w . : Aanzetten
*Houppe v.: 1. Boomtop. Vogelkuif
Haarlok, kuif. Bundeltje vezels. - haren
(plant). Pompon, kwastje. Kamwol. Riquet
a la Riket met de kuif. 2. Kwast. Poederdonsje . 3. - aye mais : Malskolf. *Houp: (plantk.) Met een haarbundeltje.
*Houppke v.: Kuif van schuim. Prendre
la -: Het zeetje waarnemen.
*Houppelande v. : Mantel-, overjas.
*Houpper ov.w.: Tot kwasten vereenigen ; kammen (wol). *Houppette v.:
Kwastje, bosje, pluimpje, kuifje. Poederdonsje. *Houppier m.: 1. Boom, waaraan
men slechts de kruin laat. Boomkruin.
Ziekte, die de kruin aantast. 2. Kwastenmaker..
*Houque V. Z. houlque
*Hour m. z. hourd .
*Houra tusschenw. : Hoera! / m. : Plotselinge overval. Hoerakreet.
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*Hourailler-Huitrier

*Hourailler onov .w . : Met slechte honden jagen . *Houraillis m. : Koppel slechte
honden.
*Hourd m.: Klompenmakerswerkplaats.
Houtzagersstelling. * Hourdage m. en
-er ov.w. : (Het)) ruw metselen. (Het)
volwerpen (vloer op latten). *Hourdis m. :
Ruw metselwerk. — en beton arme: Muurwerk van gewapend beton.
*Houret m. : Slechte jachthond.
*Houri v. : Verrukkelijk schoone gezellin
der Mohammedanen in 't leven hiernamaals.
*Hourque v.: Hoeker (schip ).
*Hourra: Hoera! Hola, he!
*Hourvari m.: 1. Omkeering van 't
vervolgde hert. Faire un —: De honden
op een dwaalspoor brengen. 2. (f ig.) Streep
door de rekening. 3. Zoek bier! (jagerskreet ) . 4. (f ig. ) Groot getier, lawaai .
*Housard m . z. hussard.
*House: Gelaarsd. Beslijkt. *Houseau
m.: Hooge slobkous. Y laisser ses —x:
Er 't hachje bij inschieten.
*House-boat (mv .---s) m . :Woonschip.
*Houspiller ov .w . : (f a m . ) Heen en
weer schudden , door elk. ramm.e len . (f ig . )
Doorhalen . Plagen.
*Houssage m. : 1. Afstoffing. 2. Plankenafsluiting .
*Houssaie v. : Hulstbosch.
*Houssard m. z. hussard.
*Housse v.: 1. Overtrek (meubel), hoes;
kap (schrijfmachine) . 2. Dekkleed, schabrak . — de collier : Gareelbekleeding. 3.
Bekleeding van een koetsbok ; - van den
koetshemel. *Housser ov. w.: 1. Met een
overtrek bedekken. Bekleeden. 2. Uitkloppen, afstoffen.
*Houssette v.: Val-, veerslot.
*Houssiére v.: Hulstbosch.
*Houssine v.: Kloppertje, stokje, roedetje . *Houssiner ov .w . : Uitkloppen . *Houssoir m. : Stoffer, stofbezem. *Housson m.:
Muizendoorn. *Houx m. :1. Hulst . —panache : Bonte -. Petit —, — frelon: Stekende
palm. 2. Stok van hulsthout.
Hoyat m. : (v o 1 k) Kruipend grassoort
voor duinbeplanting.
*Hoyau m.: (Akker)houweel.
*Huage m.: Geschreeuw (jacht, visscherij ).
*Huard m.: Zeearend. IJsduiker.
*Huau m.: Vogelverschrikker.
Hubert m. : Huibert, Hubertus.
*Hublot m . : Patrijspoort . Lichtpoort .
*Huehe v. : 1. Baktrog. Broodkist, spinde. Navire en —: S. met hoogen achtersteven . 2. Buil-, meelkast (molen). Stamptrog (erts). Vischkaar, bun. (soort) Zalm.
*Hueher ov.w.: Roepen (z. ook jueher,
waarmee men 't soms verwart).
*Huehet m.: Jachthoorntje.
*Huehier m.: Kisten-, koffermaker.
*Hue tusschenw.: Voort! Hort! z. dia.
*Hu6e v.: Jagersroep. Gejouw, spottend
geroep. Couvrir de —s: Uitjouwen. *Huer
ov .w . : Schreeuwend achteryolgen. - in de
netten jagen (visch). (fig. ) Uitjouwen.
onov .w . : Krijschen (uil). *Huette v. :
Wouduil.
Hugolfitre m.: Verafgoder van Victor
Hugo. Hugoliatrie v.: Verafgoding van
Victor Hugo. Hugolien m.: Volgeling van
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-. / b y .nw.: Van -, door Victor Hugo.
Hugophobe m. : Vijand van Victor Hugo.
Hugophobie v.: Vijandigheid tegen Victor
Hugo.
*Huguenot m. en hy .nw . : Hugenoot.
-sch. *Huguenote v. : Aarden kookpan.
Fornuisje. Hugenootsche. *Huguenoterie
v. (fam.) en -isme m.: Kliekgeest der
Hugenoten. Hugues m.: Hugo.
Huhau z. hue.
Hui bw.: Heden, huidig. (recht) Ce
jour d'— Heden ten dage, den huidigen dag.
Huilage m. : Het olien, - drenken met
olie. - smeren. Huile v.: Olie. — vierge:
Zuiverste -; maagdenolie. Cuisine a l'—:
Bereiding der spijzen met olie (niet met
boter). Plante a —: Olievoortbrengende
plant. Les saintes —s: De H. °lien (op
Witten Donderdag gewijd ), het heilige oliesel. — a briller: Lampolie. (fig.) Sentir
l'—: Naar de lamp rieken. Il n'y a plus d'dans la lampe, - la machine : Zijn krachten
raken uitgeput. Mettre -, repandre de l'—
de coude, - de bras : Pootaan spelen. Lampe
a bout d'—: Uitgebrande 1. (fig.) Jeter
de 1'— sur les flots agites : De verhitte
gemoederen bedaren. Jeter de l'— sur le
feu: Olie in 't vuur doen. Donner de l'—:
Langzaam slingeren (bij 't touwtjespringen ; z. ook vinaigre). Etre dans les —s
avec : Erg dik aan zijn met. Mer d'—:
Spiegelgladde z. Portrait a l'— : P. in olieverf . Peindre a l'—: Met olieverf schilderen . — pour graisser des rouages : Machineolie . Tete a l'—: Liefhebberijspeler ; figurant .
(leger) Une —: Eenhooge.L'—: De hooge
oomes. Huiler ov .w . : Olien, met olie drenken ; vetten; smeren . / onov .w . : Vet afscheiden . Huileriev.: Oliefabriek, -slagerij,
-molen; -handel, -magazijn. Huileuse v. :
(v olk ) Vetblad . Huileux: 0 lieachtig . Vet tig . Huilier m.: Oliefabrikant. -slager.
-handelaar. Olie- en azijnstel. / by .nw . :
Olie-. Huiliêre v.: Oliekan, -kruik.Huiliste
m.: Olieverfschilder (peintre —) . Huilure
v.: Uitscheiding van vet, olieziekte (v.
vruchtboom ).
Huis m.: Buitendeur. z. Clore 1. Huis serie v.: Deurlijst, -kozijn. -- de croisee:
Vensterkozijn. Huissier m.: 1. Kamerbewaarder, bode (— a chaine). 2. Deurwaaider, gerechtsbode. z. ehaine 1.
*Huit (uitspi. . z. einq) telw.: 1. Acht.
Tous les — fours: Alle acht dagen. z. jour
9. 2. Achtste. / m.: Acht. De achtste dag.
8-vormig verband. 8-vormig kapsel. — de
trefle: Klaverenacht. *Hu;tain m. : Achtregelig gedicht. *Huitaine v.: Achttal.
- dagen, week. Remettre -, renvoger a —:
Acht dagen uitstellen . Dans la — de : Bin.nen acht dagen na . *Huit-eors m.: Achtender. . *Huitiême by .nw . : Achtste . / m . :
Achtste deel. - regiment. - dag. / v.: Achtste
klas van een gymnasium. —ment bw. :
In de achtste plaats.
Huitre v.:1. Oester. — a perles , - perliere:
Paarloester. — epineuse, — rouge: Stekelschelp. 2. (f ig.) Domoor, botmuil. Huitrê:
In de schelp.
*Huit-reflets (mu . one.) m. : Schitterende hooge hoed. *Huit-ressorts (mu.
onv.) m. : Groote landauer op 8 veeren.
Huitrier m. : Oesterverkooper. Oester-
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Huitriere—Humoriste

pie : Scholekster. / by.
visscher. (d erk .)
nw . : Oester-. Industrie -iere: Oestercultuur.
v.
:
Oesterbank.
-verkoopster.
Huitriere
Hulan m. z. uhlan.
Hulat . z . hublot.
*Hulotte v . : Boschuil. H-ulul . . . z.
ulul . . .
Hum z . hom. *Humage m . : Inademing,
opsnuiving, inhaleering. Salle de —: Inhalatorium .
Humain by .nw . : 1. Menschelijk, van
den mensch menschen-, Algemeen menschelijk . z. ami 1. Voix —e : Menschelijke
stem ; (m u z . ) vox humana . Plus qu'—:
Bovenmenschelijk. Respect —: Eerbied voor
andersdenkenden ; - anderen. Il n'a pas une
figure —e : Hij is vreeselijk mismaakt. La
bete 't Dierlijke in den mensch. 2.
Zachtmoedig, menschlievend, minzaam,
humaan . 3. (o u d ) Human istisch . Les
lettres —es : Humaniora. / m.: Mensch
Les —s : De stervelingen, 't menschdom ;
de menschen (tegenover de dieren). HumaiDement : 1. Menschelijk , menschlievend,
zacht, humaan. 2. Menschelijkerwijze. gesproken (— parlant). Humanisation v. :
Beschaving, veredeling. 't Handelbaar
maken. Humaniser ov.w. : 1. In menschelijken vorm voorstellen. 2. Begrijpelijk voor den mensch geschikt maken.
—separol,-ndicus:
Evenals alle andere
menschen begrijpelijk spreken. 3. Zachtmoedig -, humaan maken. 4. (oud) Beschaven.
I s'—: Een menschelijken vorm aannemen.
Begrijpelijker
Zachtmoediger
toeschietelijker
Beschaafder worden.
Humanisme m. : Leerstellingen der
Renaissance-mannen, die de studie der
oude talen als een middel tot zedelijke opvoeding beschouwden; opleving van de
studie der Grieksche en Romeinsche beschaving . Humaniste m. : Iem. die de
oude talen bestudeert of onderwijst. / by.
nw. : Humanistisch. Ilumanistique :
manistisch . Humanitaire by .nw . : Van
belang voor 't welzijn der gansche menschheid . / m. : Verdediger der belangen der
gansche menschheid. Humanitairerie v.
en (nieuw) -arisme m.: (spot) Het aan
den weg timmeren met allerlei schoone
theorieen over 't welzijn der menschheid.
Humanitariste m.: Aanhanger van schoone
theorieen over 't welzijn der menschheid.
/ by .nw .: Vol van doze theorieen.
Humanite v . : 1. Menschelijke natuur.
't Algemeen menschelijke. Au-dessus de 1' —
Boven de menschelijke krachten, - begrippen . Payer le tribut — Jets zwaks,
- menschelijks doen ; den tol aan de natuur
betalen. 2. Menschheid, -dom. 3. Menschlievend-, menschelijk-, minzaam-, vriendelijkheid. Avec —: Minzaam, vriendelijk.
Sans —: Onmenschelijk. 4. —s: Studie
der oude talen als middel tot zedelijke
vorming, humaniora. (Les classes d' ) —s:
De hoogere klassen der gymnasia, tot aan
de classe de philosophie. Faire ses —s : Het
gymnasium afloopen. 5. Menschelijk gevoel.
Humantin m . Stekelhaai .
*Humate m. : Humuszuurzout.
Humble: 1. Nederig, dee-, ootmoedig,
onderdanig. 2. Nederig, bescheiden, middelmatig. Schamel (woning) . L'— verite:
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De eenvoudige waarheid. m.: Stille in den
lande. —ment: Nederig. Bescheiden, onopgemerkt . Je vous salue tres Ik ben uw zeer
onderdanige dienaar.
*Humbug (spr eum-beugh) m.: Zwendelarij .
Humectant by .nw . en m.: Bevochtigend
(middel). Humectation v. : Bevochtiging.
Verfrissching . Humeeter ov .w . : Bevochtigen, nat maken. Opfrisschen. / s'—:
Zich verfrisschen . Vochtig worden . (v o 1 k )
— le gosier,, - le pectoral: Zuipen. Humecteur m.: Bevochtiger.
*Homer ov .w . : Opslorpen, inzwelgen
(lucht) ; opsnuiven (geur, snuif ) ; uitzuigen ;
leegslorpen (ei). (nieuw, geneesk.) Inhaleeren . — une prise : Een snuifje nemen.
— le vent: Den wind opsnuiven; (f i g .)
kijken van welken kant de wind waait ; 't
woord ontnemen .
Humeral : Schouder-, opperarmbeen-.
(K a t h .) Humeraal. Humerus (spr.. -uss)
m. : Opperarmbeen.
Humeur v.: 1. Vocht. Faire prendre —
aux peaux : De huiden bevochtigen (bij 't
looien). 2. Vocht, sap. Lichaamsvocht. —
vitree, — aquense de l' Glasachtig vocht.
z . froid (by .nw . 1). 3. Humeur, karakter,
aard, stemming, luim. Il est d' — a : Hij
is er de man naar om , het ligt in zijn aard
om. Je ne suis pas en — de: 1k ben niet
in de stemming om, ik heb Been lust om.
De belle —, de bonne —: Goed geluimd.
De mauvaise Kwaad geluimd. — noire:
Zwartgalligheid, sombere stemming. Faire
sortir de son —: Uit zijn h. brengen. 4.
Slechte luim. Avec —: Knorrig, gemelijk
Des mouvements d' Kwade buien. Cela
lui donne de l'--: Dat maakt hem knorrig.
Prendre de l'—: Ontstemd worden, uit
zijn humeur raken. Montrer de l'—: Zich
boos toonen. Goncevoir de de qch:
Zich over iets ergeren. 5. (oud) Humor
(z . humour).
Humide by .nw . : 1. Nat . L'— element:
't Water. L'— empire, les Plaines —s:
De zee. Les pieds —s: De beursscharrelaars
die buiten de beurs handelen. 2. Vochtig.
—ment: Vochtig. Humidier ov .w . : B evochtigen . Humidification v. en -fier ov.
w. : (Het) vochtig maken. / s' - worden.
Humidit6 v . : Vochtigheid , vocht . (o pVoor nat to bewaren.
sc hr if t) Craint
Humifere : Humusbevattend. Humifuse
: (plantk.) Kruipend.
Humiliant : Vernederend. Humiliation
v. : 1. Deemoediging. Jours d' Boetedagen. 2. Vernedering, krenking. Humilier
ov .w . 1. Verootmoedigen . 2. Vernederen,
beschaamd maken. Humilite v.: Dee-,
ootmoed, nederigheid. En toute —: In alle
bescheidenheid. — passe partout: Met den
hoed in de hand, komt men door 't gansche
land.
Humine v.: Humusstof, die niet in
alkalien oplost. Humique: Van teelaarde.
Acide
Humuszuur.
Humoral: Van de lichaamsvochten.
Fievre —e : Zinkingskoorts . Humorisme
m. : Leer der geneesheeren, die de ziekten
aan bederf der vochten toeschreven. Humorists m. : 1. Aanhanger van 't humorisme.
2. Luimig mensch; - schrijver, humorist.
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Humoristique—Hydrographique

Humoristique : Door luim gekenmerkt;
humoristisch. Humour m. : Humor, scherpe
geestigheid onder ernstig voorkomen, kalme
spotzucht. Humouriste m. : Humorist.
Humouristique : Vol (Engelschen ) humor.
Humus (spr. -us) m. : Humus, teel-,
tuinaarde.
*Hun m. : Hun. / bv.nw. : Hunsch.
*Hone v . : 1. (z e e v . ) Mars, mastkorf.
Melt de — : Marssteng. 2. Klokkebalk.
*Hunier m.: Marssteng. Marszeil.
*Hunnique : Van de Hunnen.
*Huppe v. : 1. Hop (vogel). 2. (Vogel )kuif (fig.) Rabaltre la — a: Den mond
snoeren. *Huppe : 1. Gekuifd (in samenst.; nat. hist.) kuif-. 2. (fig.) Hooggeplaatst, voornaam, „chic" .
*Hare v. : 1. Verwilderd hoofd, ragebol.
2. Kop (zwijn ; visch ). Preskop . 3. Ragebol.
4. Tronie .
Hurhau : Voort! Hort!
*Hurlant : Huilend. Brullend . *Hurlement m. : Gehuil. Gebrul. Pousser des —s
=-- *Hurler onov .w . : Huilen. Brullen
(mensch). — avec les loups : Met de wolven
in 't bosch huilen. Des chores qui hurlent
d'nre ensemble: Dingen die vloeken.
ov .w . : Uitschreeuwen , -brullen . *Hurleur
bv.nw. en m Huilend, schreeuwend.
(Singe) —: Brulaap . (Chien) —: Maanblaffer, kamponghond. *Hurleuse V. : Brulfluit.
*Hurluberlu m. : Wildzang, dolleman .
/ bv.nw.: Onbesuisd. bw.: Plompweg.
Hurluberluer ov .w. : Beduusd maken.
*Huron m . en b y .nw . : Huron. -sch
(yolk in N . -Amerika ) . (f a m.) Halve
wilde, onbeschaafde flapuit.
*Hurrah z . hourra.
*Hussard m.: 1. Hongaarsch ruiter.
Pantalon a la —e : B . die van boven wijd is
en op den schoen nauw toeloopt. 2. Huzaar.
A la —e: Zonder omslag. *Hussarde v.:
Hongaarsche dans .
*Hussite m. : Hussiet.
*Hutin m.: Louis le H-: L. de Woelzieke.
Hutois m. : Bewoner van Hoei (Belgie ).
*Hutte v., -eau m. : Hut. *Hutter ov.w.
: In hutten legeren. / onov. w. : - overnachten. / se — : Zich een onderkomen verschaffen . *-Hutteur m.: Hutjager.
Huy v.: Hoei (in Belgiä).
Hyacinthe (spr. ya-) v. : Hyacint, -steen.
Hyalin (spr . ya-): Doorzichtig. Quartz —
: Bergkristal. Quartz — violet: Amethist.
Hybridation v. : Bastaardeering. Hybride :1. Animal -, plante -, mot —: Bastaardd ier , -plant, -woord . 2. (f ig . ) Gemengd .
Hybrider ov .w . : Als bastaardplant kweeken, kruisen. / s'—: Een b. worden. Hybrideur m. : Bastaardplantenkweeker. Hy bridiologie v. : Leer der bastaardeeringen.
Hybridiologique : Van de leer der bastaardeeringen . Hybridisme m., -ite v. : Bastaardtoestand .
Hydarthrose v. : Overmatige beursvochtafscheiding, leewater. Hydatide v.: Blaasworm . Vochtgezwel. Hydatique : Blaaswormen bevattend. I m. : Waterkever. Hyda tisme m.: Borrelen van vocht in een gezwel
of holte. Hydatite v. : Blaaswormziekte.
Hydrachne (spr . -ak-) v. : Watermijt.
Hydracide m. : Zuur uit waterstof met een
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metalloide gevormd. Hydraerien bv .nw . :
Van watervliegtuigen.
Hydragogue bv.nw. en m. : Vochtafdrijvend (middel). Hydrante m . : Water-,
brandkraan.
Hydrargyrique bv.nw.: Van kwikvergiftiging . Hydrargyrisme m. : Kwikvergiftiging.
Hydratation v . : Waters tofverb ind ing .
Hydrate m. : Verbinding van een metaaloxyde , -van een zuur met water . — de chaux:
Gebluschte kalk. — de potasse : Bijtende
potasch. Hydrate: Water bevattend, hydro-.
z. chaux 1. Hydrater (s ' ) : Waterstofverbindingen vormen. Hydraulicien m. : Waterbouwkundige . Hydraulicite v. : Waterdichtheid . Hydraulique bv.nw. : I . Van de
beweging van 't water. Machine —: Werktuig, dat 't water opvoert. Orgue —: Waterorgel. 2. Van 't water. Waterbouwkundig.
Architecture —: Waterbouwkunde. Ch-aux -;
mortier Kalk mortel die in 't water
hard wordt. / v.: Leer van de eigenschappen
der vloeistoffen en haar gebruik als beweegkracht . Hydraviation v. : Watervliegwezen.
navale : Zeevliegwezen. Hydravion m. :
Watervliegtuig.
Hydre v. : 1. Hydra, zevenkoppige
slang. (f ig. ) Veelhoofdig monster. 2.
(sterrenk.) De Waterslang. 3. Hydra
(armpollep ) . Hydremie v.: Ziekte ontstaan
door overmaat van bloedserum. Hydreseale
v . : Haven voor watervliegtuigen . Hydrie v . :
(Water) vaas . Hydrique : Waterstof-. Door
DrinkdiOet.
't water. Diête
Hydro . . . : (scheik.; in samenst.)
Met water verbonden, water-. Hydroaero plane m.: Watervliegtuig. Hydroaviation
v.: Vliegkunst met watervliegtuigen. Hy droavion m.: Watervliegtuig. Hydro biologie v. : Leer der in 't water levende
wezens. Hydrocarbonate m., -earbure m. :
Koolwaterstofverbinding. Hydroearburer
ov .w . : Met koolwaterstof verbinden. Hydrocarburisme m.: Vergiftiging door koolwaterstoffen . Hydrocele v. : Waterbreuk .
Hydrocephale bv.nw. en m. : (Met een )
waterhoofd.Hydrocephalie v Hoofdwaterzucht Hydroehlorate (spr . -klo-) m . : Zoutzuurzout. Hydrochlorique (spr . -klo-):
Zoutzuur. Hydrocotyle v. : Waternavel. Hydrodynamique v. : Leer van de
beweging en de wegstrooming der vloeistoffen. Hydroelectrique Dat electriciteit opwekt door waterbeweegkracht in vloeistoffen . Hydrofuge : Vochtwerend; dat geen
vocht opneemt, vochtvrij (vloer b .v.) .
Hydrogene m. : Waterstof (gaz—).
bicarbone: Lichtgas. Hydrogene : Met waterstof verbonden. Hydrogenese v. : Vorming van waterstroompjes. Leer van de vorming en opvanging van stroomen. Hydro geologie v. : Aardrijkskunde der watervorm ingen . Hydroglisseur m . : G lij boo t
Hydrographe m. : Water-, zeebeschrijver-,
-kenner .Waterbouwkundige. / bv.nw.: Wa terbouwkundig . Hydrographie v.: 1 . Water-,
zeebeschrijving en -voorstelling. Kennis van
't vaarwater aan de kusten. 2. Waterbouv kunde . Travaux d'—: Waterwerken. Hydrographique : Betrekking hebbend op de
zee- waterbeschrijving en -voorstelling.
Carte
Waarop de kusten, diepten bij pei-
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ling, w inden aangegeven staan. Service -:
Waterbouwkundige dienst (in tijden van
hoog water ) . Hydrologie v . : Leer der
(bron )wateren . Hydrolyse v . : Ontbinding
door water. Hydromaneie v. : Waarzeggerij
uit 't water. Hydromanie v. : Zucht om
zich te verdrinken. Hydromel m. : Mede
(uit gegiste honig bereide sterke drank) .
- vineux: Honigwijn. Hydromitre m. :
Regenmeter.. Toestel om de dichtheid, de
snelheid , de hoogte van vloeistoffen te meten .
(dierk.) Waterlooper. Hydrometrie v.:
Leer van 't bepalen der sneiheid, der dichtheid van vloeistoffen. Hydrometrique :
Van den regenmeter. Degre -: Graad van
den r . Service -: Weerkundedienst van den
regenval. Hydromineral : Met minerale
bronnen, - wateren. Station -: Badplaats.
Hydropathe m. : Waterdokter . Hydropathie v. : Watergeneeskunde. Hydropede
m. : Waterfiets . Hydrophane : Die in 't
water doorschijnend is. Hydrophile by .nw . :
Waterlievend, vochtaantrekkend. Colon -;
gaze -: Hydrophielwatten ; -gaas . / m. :
Watervriend . Watertor. Hydrophobe :
Waterschuw. / m. : Lijder aan watervrees.
Hydrophobie v. : Watervrees. Dolheid.
Hydrophobique : Van de watervrees. Hy dropique bv.nw. en m. : Waterzuchtig.
-e . Hydropisie v . : Waterzucht , (v olk ) 't
water. Hydroplane m. : Glijboot. Hydropneumatique : Dat werkt door water en een
samengeperst gas. Appareil -: Klok. Hy droseope m. : Bronnenontdekker . Hydro seopie v. : Bronnenontdekking. Hydroso luble (spr. -o-sso-) : In water oplosbaar..
Hydrostaticien m . : Spec ialite it voor hydro statica . Hydrostatique v. : Leer van 't
tvenwicht van vloeistoffen en haar drukking
.op de omringende wanden, hydrostatica .
bv.nw. : Hydrostatisch, van de hydrostalique. Hydrosulfate, -sulfure m . : Zwavelwaterstofverbinding . Hydrosulfurique :
Acide -: Zwavelwaterstof . Hydroteehni vie (spr. -teknik) v . : Waterbouwkunde .
Hydrotherapeute m. : Geneesheer die zich
van (koud )watergenezing bedient. Hydrotherapie v . : (Koud )watergeneeswijze . Hy drotherapique : Voor -, van watergeneeskunde . Hydrothorax m . : Water in de
borstholte . Hydroxyde m. : Verbinding
van water met een metaaloxyde. Hydrure
in. : Waterstofverbinding.
Hyemal z . hiemal.
Ilyene v . : Hyena .
Hygie v. : Hygiea , godin der gezondheid.
Hygiene v. : 1. Gezondheidsleer ; zorg
(voor)).- scolaire : Schoolhygiene . Comite -,
Conseil d'-: Geneeskundige rand. Faire
de l'-: Volgens gezondheidsregelen 'even.
2. (f ig. ) Welzijn. - morale: Zedelijk -.
- sociale : Maatschappelijk w. Hygienique:
De gezondsheidsleer betreffend, dat de
gezondheid bevordert. Boissons -s : Niet
voor de gezondheid schadelijke, niet alcoholbevattende dranken (cider, bier, wijn ) .
Hygieniquement : Zoo dat de gezondheid
bevorderd wordt. Hygienisation v . en
-iser ov .w . : (Het) hygienisch maken.
Hygieniste m.: Kenner der gezondheidsleer.
Hygrobie : In 't water groeiend. Hygro metre m. : Vochtigheidsmeter . - a cheveu:
Haarhygrometer. . Hygrometrie v. : Voch-
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tighe idsrnetirrg . D'-: Vochtighe ids - . Hy grometrique : Van de vochtigheidsmeting.
Corps -: Vochtaantrekkend lichaam. Hygroscope m. : Vochtigheidsaanwijzer, weermannetje . Hygroseopicite v. : Vochtaantrekkend karakter . Hygroseopie v. : Vochtigheidsaanwijzing . Hygroseopique : Dat
de vochtigheid aanwijst. Vochtaantrekkend.
Hylobe, -bie m. : Snuitkever.
Hylogenie v. : Stofvorming. Hylozoisme
m. : Leer, die aan de stof een bezield 'even
toeschrijft.
Hymen (spr. -enn) m. : 1. Huwelijksgod,
Hymen. 2. (dichtk.) Huwelijk. 3. Maagdelijkheid .4. Kiemvlies (zwam). Hymeneè
m. : Huwelijksgod, Hymen. (f ig. ) Huwelijk.
Hymenoptere bv.nw. en m. : Vliesvleugelig
(insect).
Hymne m . en v . : 1. Lofzang ter eere der
goden of der helden. 2. Lofzang, lied ter
eere Gods. 3. Latijnsch kerkgezang. 4.
Lied. - national: Volkslied. Hymnique :
In den vorm van een lofzang . Hymnographe
m. : Lofzangendichter. Hymnologie v. :
Lofzangenbeschrijving.
Hyoide by .nw . en m. : (0s)-: Tongbeen .
Hypallage v. : Woordverwisseling, waarbij de gedachte begriipelijk blijft .
Hyper . . . : (in nieuwe.samenst.)
Hooger -, meer -, over-, Hyperactivite
V. : Te groote werkzaamheid. Hyperbatev . :
Omzetting in de natuurlijke opvolging der
woorden in een zin. Hyperbole v . : Overdrijving, vergrooting. Overdreven loftuiting. (w is k . ) Hyperbool, dwarse kegelsnede .
Hyperbolique : Overdreven, vol overdrijv ing . (w is k . ) Hyperbolisch . Hyperboliquement : Overdreven. Hyperboree of
-een :In het verre Noorden wonend, - levend,
- liggend . Hyperehlorhydrie v. : Te groote
hoeveelheid zout. Hypereritique m. : Overstreng criticus, (f a m . ) albediller, aartsvitter . Hyperdulie z . culte 1. Hyperemie
v. : Bloedstuwing. Hyperemic m. : Lijder
aan overmatige bloedstuwing. Hyper emique : Door bloedstuwing. Hyperemo tif : Overgevoelig. Hyperespace m. :Ruimte
met vier en meer dimensies. Hyperesthenie
v. : Te krachtige werking der organen.
Hyperesthesie v. : Overmatige gevoeligheid . Hyperesthesier ov .w. : Overgevoelig
maken. Hyperesthetique : Overgevoelig.
Hyperexcitabilite v. : Overprikkelbaarheid . Hypergenêse v . : Abnormale ontwikkeling . Hyperglobulie v. : Te groote
rijkdom aan roode bloedlichaampjes .
Hypermêtamorphose v. : Tweede gedaanteverwisseling waarbij het insect tweemaal pop is. Hypermetrope : (geneesk.)
Waarbij het oog lijdt aan hypermetropie
v. : Verziendheid. Hypermicroseope m. :
Microscoop dat tot op een duizendste micron
laat z len . Hypermieroseopique : Zichtbaar
op een duizendste van een micron. Hypermnêsie v. : Abnorma le geheugenwerking.
Hypernutrition v. : Overvoeding. Hyper ostose V. : Abnormale beenvorming. Hy perseeretion v . : Verhoogde afscheiding.
Hypersensible: Overgevoelig. Hypersthe nie V. : Abnormaal sterke werking. Hypertonie v . : Abnormale kracht . Hypersuerage
m . en -er ov .w . : (Het)) overmatig suikeren.
Hypertendu m. : Lijder aan hypertension
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v . : Te hooge bloeddruk (- arterielle). Hy pertonicite v. : Te hooge spanning. Hyper tonique : (Middel) dat een te hooge spanning
veroorzaakt. Hypertoxicite v. : Buitengewone vergiftigheid . Hypertoxique : Buitengewoon vergiftig. Hyperthermal : Heet.
Hypertrophie V. : Ziekelijke uitzetting.
(f ig . ) - overdrevenheid . Hypertrophie :
Overwoekerd, ziekelijk uitgezet. (fig. ) Overdreven. Hypertrophier (s' ) : Ziekelijk uitzetten. (f ig. ) Overdreven worden.
Hypethre : Van boven open, zonder dak.
Hyphe m. : Zwamdraad . Hyphomy eete : Schimmelplant.
Hypnagogique : De slaap voorafgaand.
Hypne v . : Slaapmos. Hypnoide : Van de
slaap. Hypnologie v. : Leer van de slaap.
Hypnologique : Van de leer van de slaap.
Hypnose (spr . -Sze) v. : Hypnotische slaap .
Slaapzucht. Hypnotique : (vroeger) Slaapwekkend . (thans ) Door hypnotisme verkregen . / m. : Slaapmiddel. Hypnotisable :
Die in hypnotischen slaap kan worden
gebracht . Hypnotisation v . en -iser ov .w . :
(Het) in een hypnotischen slaap dompelen,
-sur, - a : (fig.)
(fa m.) - biologeeren. /s'
Zich blind staren op. Hypnotiseur m. :
Iem. die een ander onder hypnotischen slaap
brengt. Hypnotisme m. : Wetenschap van
den kunstmatigen slaap, verkregen door
't staren op een schitterend voorwerp, door
magnetisme of suggestie. Etat d' -: Toestand van hypnotischen slaap .
Hypo . . . : (in nieuwe samenst.):
Minder -, lager -, onder- . Hypocondre m. :
1. Streek onder de korte ribben, zijde.
2. Lijder aan zwaarmoedigheid . 1 b y .nw . :
Zwaarmoedig. Hypocondriaque :1. Van de
bovenbuikstreek. 2. Zwaarmoedig. / m. :
- mensch. Hypoeondrie v. : Zwaarmoedig-,
droefgeestigheid . Hypoeoristique : (t a a lk . )
Verzachtend, zooals men tot een kind
spreekt. Nom -: „Streelnaam" .
Hypoeras (spr. -ass) m. : Kruidenwijn.
Hypoerisie v . : Schijnheiligheid, huichelarij . Hypocrite m. : Schijnheilige, huichelaar.. / bv.nw. : Huichelachtig. Hypocritement : Op schijnheilige wijze. Hypoderme by .nw. en m . : Onder de huid levend
(insect)). Hypodermique : Onderhuidsch.
Hypodermose v . : Ziekte door onderhuidsche insecten veroorzaakt. Ilypogastre
m . : Onderlijf . Hypogastrique : Van het
onderlijf . Bandage -: Buikgordel. Hypogastrocele v . : Onderlijfsbreuk . Hypogê :
Onderaardsch. Hypogee m. : Onderaardsche
groeve, - grafkelder. Hypoglosse 1w .nw.
en ni . : Ondertongsche (zenuw ) . Hypogyne
en -gynique : (plantk.) Onderstandig.
Hyponatalite v. : Te gering geboortegetal.
Hypomanie v. : Redeneerzucht. Hyponomente V . : Stippelmot. Hypophysaire :
Van het hypophyse v. : Hersenaanhangsel.
Hypostase v.: 1. (geneesk.) Bezinksel.
- in urine. 2. (go dsd . ) Wezen. Hypostasier
ov .w . : Tot een wezen omvormen. Hyposta tique : 1. (geneesk.) Van een bezinksel.
Congestion -: Bloedaandrang ten gevolge
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van opeenhooping van bloed in de haarvaten .
2. (g odsd.) Persoonlijk , wezenlijk Forme
-: Eenwezenheid (van de personen der
drieeenheid ) . Union -: Vereeniging van
de goddelijke met de menschelijke natuur
in een persoon. Hypostatiquement :
(g o d s d.) In persoon, wezenlijk. Hypostyle : Door zuilen gedragen. Hyposulfate
m. : Zwaveligzuurzout. Hyposuffite m. :
Onderzwaveligzuurzout . Hyposullureux :
Acide -: Onderzwaveligzuur. Hyposulfurique : Acide -: Zwaveligzuur. Hypotendu m. : Lijder aan te lagen bloeddruk.
Hypotenseur : bv.nw. en m. : (Middel) dat
te lagen bloeddruk veroorzaakt. Hypotensif : Door te lagen bloeddruk ontstaan.
Hypotension v. : Te geringe bloeddruk
(- arterielle). Hypotenuse v.: Schuine zijde
van een rechthoekigen driehoek.
Hypothecable : Waarop men hypotheek
kan nemen. Hypothecaire : 1. Die recht
geeft op pandrecht. Creancier -: Schuld eischer op een vast pand. Dette -: Pandschuld , hypothecaire vordering. PHI -;
emprunt -: Hypotheek, leening op h . 2.
Op hypotheek betrekking hebbend. Caisse
-: Hypotheekbank . Hypothecairement :
Door hypotheek, onder hypothecair verband . Hypotheque v . : Pandrecht, hypotheek . Conservation des -s : Hypotheekbewaring . - maritime : Scheepsverband.
Hypothequer ov .w . : Met een hypotheek
belasten, een h. nemen op. (f ig. ) Il est
mat hypotheque: Hij is er slecht aan toe . /
s'-: Verpand -, verhypothekeerd worden .
Hypothermie v. : Te lage warmtegraad .
Hypothermique : Van een te lagen warmtegraad . Hypothese v. : 1. Onderstelling,
vermoeden . 2. (w isk .1 Onderstelde . Dans
celte -: Dit vooropgesteld hebbende. Hypothetique : Op een onderstelling steunend,
ondersteld . (f am. ) Twijfelachtig . Hypo thetiquement : Onderstellenderwijze. Hy potonie v. : Te lage druk . Hypotoxicite v . :
Te geringe giftigheid. Hypotrophie v . :
Ondervoeding. Hypotrophique : Van ondervoeding. Hypotypose v.: Levendige beschrijving , aanschouwelijk beeld.
Hypsometre m. : Hoogtemeter (door
bepaling van 't kookpunt van water ) .
Hypsographie en -metric v. : Hoogtemeting (idem ).
Hyreanie v . : Hyreanie (landstreek ten
Z .-0. van de Kaspische Zee ). Hyreanien :
Hyrcanisch.
Hysope v . : 1 . Hysop (onbekende plant uit
den Bijbel). z. eedre 1 . 2. (p lantk.) Hysop.
Hystereetomie v. : Wegneming van de
baarmoeder. Hysteric v. : Door emotie,
suggestie, verbeelding veroorzaakte bewustzijnsbeperk ing . - geestesstoorn is . Hysteriforme : Die den vorm heeft van een
bewustzijnsbeperking. Hysterique :1. Door
hysterie aangetast. Un -: Een lijder aan
hysterie. 2. Uit hysterie voortkomend. Boule
-, globe -: Gevoel van verstikking, dat
naar de keel opstijgt, „prop in de keel ". Hysterocele v. : Baarmoederuitzakking, -breuk .
I

I m. : I. I grec: Y. z. droit (by .nw . 1).
Mettre les points sur les -: De puntjes op

de i's zetten. Il taut lui mettre les points
sur les -: Hij is wat langzaam van begrip .
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Ib .-I dee

Ib . of Ibid.: Ibidem: Ter zelfder plaatse.
Jago m.: (naam) Jago.
Iakoute : Jakoet, -sch.
Lambe (met I- ; spr . i-amb) m.: 1 . Tweelettergrepige versvoet, de eerste kort, de
tweede lang, jambe. 2. Lyrisch spotdicht.
larnbique (met I-) by .nw . en m.: Uit jamben
(z. iambe 1) samengesteld (vers).
Ibere -Brien,-itrique : Iberisch. -ier.
Iberide v., -is m.: Scheefbloem.
Iberie v.: Iberie, Spanje. Iberien : Iberier. -isch. Iberique : Iberisch.
Ibidem (spr . -emm): Ter zelfder plaatse.
Ibis (spr . -iss) m.: Ibis (vogel).
Ibsenien : Van -. Volger van Ibsen.
league -quier m.:Amerik. pruimeboom.
Icare m.: Icarus. Icarie v.: Icarie
(thans Nikaria der Grieksche eil.; naam
van een communistische kolonie). Iearien :
Icarisch Icari er
Iceberg (spr. -ber) m.: IJsberg (in de
Poolzeeen).
Ieelui, iceux , icelle (s ) z. icelui
Ichneumon (spr . ik-) m.: 1. Pharaonsrat , ichneumon. 2. Sluipwesp.
Iehnographe (spr. ik-) m.: Planteekenaar. Ichnographie (spr . ik-) v.: Planteekening, platte grond. Ichnographique
(spr . ik-): In den vorm van -, betrekking
hebbend op een platten grond.
Iehor (spr. ik-) m.: Wondwater, dunne
etter. Ichoreux (spr. ik-) : Bloedwater ig
Icht(h )to ... (spr. ik-): (in samens t . ) Visch- . Ieht (h )yocolle (spr ik-) v . :
Vischlijm. Ieht (h )yographe (spr . ik-)
m.: Visschenbeschrijver. Ieht (h )yographie
(spr. ik-) v.: Visschenbeschrijving. Ich t h )yolde (spr . ik- ): Vischachtige (ampibie) .
Ieht (h )yol (,spr. ik-) m.: Olie uit fossiele
visschen. Ieht (h )yole : Met ichtyol behandeld'i(b .v . gaze -e). Ieht (h )yolithe (spr.
ik-) m.: Fossiele visch ; afdruk daarvan.
Icht (h )yologie (spr . ik-) v.: Visschenleer.
Ieht (h )yologique (spr ik-) v.: Van de
visschenleer. leht (h )yologiste (spr . ik-)
m . : V isschenbeschrij-ver , vischkundige . Ich t (h )yophage (spr ik-) : Vischetend. -eter.
Icht (h )yophagie (spr . ik-) v.: Vischvoeding. Icht (h )yosaure (spr. ik-) m.: Vischhagedis (voorwereldlijk kruipend dier), ichtyosaurus. Iehtyose (spr. ik-)v.: Schubbige
uitslag.
Ici bw.: 1. (plaats) Hier. z. hors de.
Par -: Hierheen, -langs; - ergens in de
buurt. Passez par -: Ga hierlangs.
dessous : Hieronder. Je vois ca d'-: Ik kan
mij dat best voorstellen. Jusqu'- (z. 2):
Tot hier toe. Les Bens d'- : De menschen
uit dit stadje, - uit deze buurt. II n'est point
d'-: Hij hoort hier niet thuis. D'(z. 2): Van hier of tot daar aan toe. -bas: Hier beneden. Les choses d'--bas:
De aardsche taken. --meme: Hier ter
plaatse. (n i e u w)-, Gallas : (U spreekt) met
G. (aan de telefoon) . 2. (tijd) Thans.
Jusqu'-: Tot nu toe, tot op 't oogenblik.
D /á: In dien tusschentijd, voor we zoover
zijn. D'- a 8 fours; d'- lundi : Voordat
er 8 dagen voorbij zijn; voordat 't Maandag
is. Avant six mois d'-: Eer het een half jaar
verder is. D'- peu : Over korten tijd. Dans
un mois d'-: Binnen een maand na dato.
D'- un bon siecle: Over een goeie 100 jaar.
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Icoglan m.: Page bij den sultan.
Icone v.: Heiligenbeeld (Grieksche kerk ),
ikoon . Iconique : Heiligenbeelds- (k unst )
Naar het evenbeeld van den voorgestelde.
Iconoelasie v., -asme m. : Beeldenstormerij.
Iconoelaste m.: Beeldenstormer. / by .
nw.: Van de beeldenstormers, schennend.
Iconoclastic v.: Beeldenstormerij. Ico nographe m.: Kenner der ieonographie
v.: 1. Kennis wetenschap der beelden,
medailles, schilderijen enz. 2. Verzameling
van portretten van beroemde personen. 3.
Opgave der bekende portretten. - cornelienne, - molieresque : Opgave der portretten
van Corneille; - Moliêre. Ieonographique :
Op de beeldbeschrijving betrekking hebbend .
Iconographiquement : Uit 't oogpunt der
beelden. Iconolfitre m.: Beeldenaanbidder,
-dienaar. Iconolatrie v.: Beeldendienst.
Ieonologie v.: Verklaring en beschrijving
der beelden. Ieonologique : Van de beeldenbeschrijving. Ieonologiste, -logue m.:
Beeldenbeschrijver. Ieonomachie v.: Beeldenstorm. Iconomaque m.: Ketter, die
de beelden vernielt. leonophile : Platen-,
prentenlievend / m.: Liefhebner van platen.
Iconostase v.: Kastje
nis, waarin de
heiligenbeelden zijn (Grieksche kerk).
Ieosaedre m.: Twintigvlak. leosagone
m.: Twintighoek. Ieosandre : Twintighelmig (of meer dan 20 ). Icosandrie v.:
Twintighelmigen (of meer dan 20 ), twintighelmigheid
Ietere m.: Geelzucht. Ieterique : Geelzuehtig. / m.: Lijder aan geelzucht.
Ictus (spr. -uss) m.: Rythmisch accent.
(geneesk.) Hevige ontsteldheid.
Ideal (mu. soms ideaux, beter ideals)
bv.nw.: 1. In den geest alleen bestaand.
Nombre -. 2. Volmaakt. f m. (m y . soms
ideals en ideaux) : Volmaaktheid, ideaal;
het ideale. Idealement bw.: Op ideale
wijze . Idealisation v . en -iser ov .w . :
(Het) volkomener maken dan de werkelijkheid, (het) in den geest volm,aakt scheppen . Idealisme m . : 1. (wij s b • ) Leer van
hen, die den grond der werkelijkheid in
den geest of 't geestelijke zoeken, 2. (k unst )
Zucht naar het volmaakte. Idealists:
Idealist. -isch. Idealite v.: Ideaal karakter.
Ideation v.: Begripsvorming.
Idêe v.: 1. Voorstelling, begrip, denkbeeld . L'- de corps, - d' arbre , - de Dieu : Het
begrip lichaam, - boom, - God. 2. Kort begrip, -e voorstelling. Il n'en a pas (l'ombre
dune) Hij heeft er geen (schijntje)
begrip van. J'ai que, - dans l'- que: Ik
heb zoo 'n idee dat. On n'a pas -: Men kan
zich niet voorstellen, het is een schande.
3. Begrip (van iets dat niet bestaat). En
-: In de gedachte, - verbeelding 4. Gedachte, idee (dat men wit uitwerken),
type. L'- premiere d'un tableau: De grondgedachte v. e. s. 5. Gedachte, voorstelling.
Se Mire une - de : Zich een voorstelling
vormen van. z. fixe (bv.nw. 2). L'- me
vient de : De gedachte komt bij me op om.
Avoir comme une - de: Half van plan zijn.
J'ai mes -s: Ik heb mijn eigen meening.
6. Geest, hoofd, verbeelding. Ce sonde est
dons sorti de son -? Heeft hij zich dien
droom uit het hoofd gezet ? J'ai dans l'qu'il ne reviendra pas : Ik verbeeld me,
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dat hij niet zal terugkemen. On ne m'Otera
pas de l'— que : Ze brengen mij er maar niet
van of dat. C'est une — qu'il a: Dat is
:zoo 'n idee van hem. Laisser faire qn a son
—: Iem. naar eigen goedvinden laten handelen. (C'est) a voire —: Zooals ge 't verkiest. Il ne me serait pas venu a l'— de:
't Zou niet in mijn hoofd zijn opgekomen.
1. Beeld. 8. Type voorbeeld. 9. (fam.)
Beetje, dropje, ietsje. Idee-force (mv.—s-s) v.: Gedachte die in daden wordt omgezet, motorische gedachte. Id6e-mére
(mu. —s--s) v.: Grondgedachte.
Idem (spr. -emm): Eveneens, idem.
Idëmiste m.: Jabroer.
Identifiable : Identiflceerbaar. Identification v. en -fier ov.w .: 1. (Het) vereenzelvigen, - gelijkmaken, - ineensmelten.
2. (Het) vaststellen van de identiteit. —
un nom : Den vroegeren naam vinden van
iem. die van naam heeft gewisseld. 3. Den
maker vaststellen van. / s'—: Overeenstemmen (met). Zich vereenzelvigen (met),
geheel doordringen (in), een worden (met).
Identique : Eenerlei, een, volkomen gelijk.
/ m.: Volkomen overeenstemmende zaak.
—ment bw. : Op gelijke wijze. Identite v.:
1. Volkomen overeenstemming, eenheid. 2.
Identiteit (het feit dat iem. degeen is, die
hij ondersteld wordt te zijn). Ptahlir l'—:
De identiteit vaststellen. (mil.) Plaque
d'—: Herkenningsplaatje. Service d'—:
Identiflcatiedienst. Piece d'—: Indentiteitsbewils. 3. (wijsb.) Het zich zeif gelijk
blijven van zijn bewustzijnsinhoud, - van
het ik.
Ideogenie v.: Leer van de vorming der
begrippen. Ideogramme m.: Voorstelling
van een begrip dat men materialiseert.
Ideographic v.: Begrippenschrift. Ideo.graphique : Van de begripsvoorstelling
door teekens. Ideologie v.: Wetenschap
van 't ontstaan der voorstellingen, ideeenleer. (ong. bet.; veel m y .) Ideeengoochelarij, -spel. Ideologique : Van de ideeenleer. Dictionnaire —: D. waarin de woorden
Haar de begrippen zijn gegroepeerd. Bcrilure —: Schrift waarvan elk teeken een begrip voorstelt. Ideologisme m.: Systeem
van ideologieen. Ideologiste, -logue m.:
1. Beoefenaar der ideeenleer. Les 1-s:
Fransche wijsgeeren onder 't Eerste Keizerrijk. 2. Droomer, dweper vol fraaie theorieen. Ideopathie v.: Eigenaardige voor1iefde. Ideophile m.: Liefhebber van denktheorie en .
Ides v.mv.: De idus (15e dag van Maart,
Mei, Juni en October; de 13e dag der andere maanden). Idiomatisme m.: Kennis
van het taaleigen. Idiomatique : Van 't
taaleigen. Idiome (spr. -o-) m.: 1. Taaleigen. 2. Provincietaal, dialect. Idiopathie
v.: (geneesk.) Niet met eene andere samenhangende ziekte. Idiopathique : Die
niet met een ander samenhangt. Idiosyn crasie v.: (spr. -ossin-): Persoonlijke
eigenaardigheid, die iem. meer of minder
gevoelig maakt voor zekere invloeden.
Idiot : Onnozel, zwak van verstand. Zeer
dom , dwaas . / m . : Onnoozele . (f a m . )
Schaapskop, halve gare. Idiotic (spr. -si)
v.: Zwakzinnig-, onnoozelheid. Groote
domheid. Dwaas ding. Idiotisme m . : 1.
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Eigenaardige uitdrukking in een taal. 2.
(s o m s ) Onnoozelheid .
Idoine : (o u d ; weer n i e u w) Geschikt.
Idolittre b y .nw. : 1. Afgoden dienend, aanbiddend. Afgodisch. 2. (f ig. ) Verzot ,
verliefd (op). Etre — de: Afgodisch vereeren. / m.: Afgodendienaar. Idolittrer
ov .w . : Afgodisch aanbidden, verafgoden.
-tre: Verafgood. / s'—: Elk. -. Zich verafgoden. Idolittrie v.: 1. Afgoden-, heeldendienst , -vereering . 2. (fig. ) Verafgoding . Aimer avec —: Verafgoden, dwepen met. Idolatrique : Afgodisch. Idole v.:
1. Afgodsbeeld, afgod. z. eulte 1. (fig.)
Flechir le genou devant l'—: De machtigen
aanbidden. L'— du jour : De man, die voor
't oogenblik macht heeft en aangebeden
wordt. 2. (f ig . ) Afgod , oogappel . 3. (f am. )
Pop.
Idumëe v.: (bijbel) Edom. (aardr.)
Idumwa. Idtmcteen (spr. -6-in): Edomiet.
Edomitisch (uit 't land Edom).
Idylle (spr. idile) v.: Herdersdicht.
Lieflijk, eenvoudig tafreel. Episode van
rein geluk. Une — s'ebauche: Ze denken aan
een verloving. Idyllique (spr . idilike) : Idyllisch, landelijk. Idylliste (spr. idilist) m.:
Idyllenschrijver .
Iena m.: Jena.
Ierne v.: Ivernia, Ierland.
If (spr. ife) m.: 1. Taxus, Spaansche
haag (— commun). 2. Driehoekig getimmerte (voor illumineerglazen; om flesschen
te laten uitdruipen); kaarsdrager, offerblaker..
Me v.: Bundel plaatijzer.
Ignace (spr. ig-na-): Ignatius. - van
Loyola. Ignaeien, -atien (spr. ig-na-)
m.: Jezulet.
Igname m.: Jamswortel. — de Chine:
Bataat.
Ignare : Geheel onwetend. / m.: Leeghoofd.
lune (spr. ig-ne): Vurig brandend. Door
't vuur ontstaan. Traitement —: Behandeling met vuur. Masse —e, nappe —e:
Kernvuur. De formation —e: Van vulkanischen oorsprong. Igneseenee (spr. -ignes-) v.: Ontvlamming, -branding. Ignescent (spr. ig-nes-): Vurig, brandend. Ig nicole (spr. ig-ni-) : Vuuraanbiddend. I m.;
-er. Ignif6re (spr. ig-ni-): Vuur geleidend.
Ignifuge (spr. ig-ni-): Onbrandbaarmakend. / m.: - middel. Ignifugeage (spr.
ig-ni-) m.: Onbrandbaarmaking. Ignifugeant (spr. ig-ni-) bv.nw. en m.: Onbrandbaarmakend ( middel) . Ignifugation
(spr. ig-ni-) v.: Onbrandbaarmaking. Ig nifuger (spr. ig-ni-) ov .w . : Onbrandbaar
maken. Ignigene (spr. ig-ni-) : Door 't vuur
verkregen, met vuur werkend. Ignipuneture (spr. ig-ni-) v.: Brandpunktuur.
Ignition (spr. ig-ni-) v.: Branding. Roodgloeihitte. En —: Roodgloeiend. Ignitubulaire (spr. ig-ni-) : Met vlampijpen.
Ignivome (spr. ig-ni-): Vuurspuwend.
Ignivore(spr. ig-ni-): Vuuretend. Charlatan
—; Vuureter.
Ignoble : Gemeen, laag, plat. —ment
bw.. Ignominie v.: Openlijke schande, oneer. - smaad. Des —s : Smeerboel. Ignominieusement en -eux : Smadelijk, schandelijk, eerloos.
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Ignorable : Die men niet behoeft te
weten. Ignoramment : Uit onwetendheid,
zonder 't te weten. Ignorance v.: 1. Onwetend-, onkundigheid, onkunde. Prefendre cause d'-: Zich wegens onwetendheid verontschuldigen. Etre dans l'- de:
Niet weten. 2. Fout (uit onwetendheid
voort-komende). Ignorant : Onwetend, onkundig. Dom. - de : Onkundig van. / m.:
Onwetende. Domoor. Faire l'-: Doen alsof
men niets weet . Ignorantin m . : Broeder van
den H. Johannes de Deo. (fig.) Domper,
du isterling . (s p o t ) Geestelijke onderwijzer .
Ignorantisme m . : Systeem van dommaking,
dompersysteem . Ignorantissime : (f a m. )
Alleronwetendst. Ignorer ov .w . '. Niet weten, - verstaan, geen kennis dragen van,
zich onbewust zijn. Niet willen kennen.
- zien. Ne pas -: Zeer goed kennen, - weten,
Pour qu'on e'en ignore: Opdat men niet er van
onkundig zij. Vivre ignore du monde : Vergeten leven. - les hommes , - le c ceur humain:
Geen menschenkenner zijn. Laisser -:
Onkundig laten van. / s'-- (soi-meme):
Zich zelven niet kennen, onkundig zijn van
wat er in zich zelven omgaat.
Iguane (spr. igouane) m.: Leguaan
(Amerik. kamhagedis). Iguanodon (spr.
igou-) m.: Iguanaudont (voorwereldlijke
reuzenhagedis).
H (spr. il; voor medekl. i) m.: 1. Hij. 2.
(bij onpers. werkw.) Er, het. 3. (oud)
Dat. Il est vrai : Dat is waar ; wel is waar.
He (met 1-) v.: 1. Eiland. Les 1-s: De
Antillen. Bois des I-s: Hout uit MiddelAmerika . -s du Vent: Eilanden boven den
wind. -s sous le Vent: Eil. beneden den
wind. 2. Blok (huizen). He-de-France v. :
(oud) Mauritius. (thans alleen) Ile-deFrance ( landstreek , provincie ) .
neon of Ileum (spr. -omm) m.: Kronkeldarm . Iles In .mv . : Zijden (v . onderbuik ).
Os des -: Darmbeen.
Ilet m., -te (met I-) v.: Eilandje. Hens
(spr. -uss) m . : Darmvei stopping , -kronkel .
Ilex m.: 1. Hulst. 2. Steeneik.
Made v.: Ilias (v. Homerus).
Maque : 1. Van de zijden. Os -: Heupbeen. Fosse -: Darmbeensholte. 2. Door
een darmkronkel veroorzaakt. 3. Van den
Trojaanschen oorlog. Table -: Basrelief
met episoden uit den Trojaanschen oorlog.
Ilien m., -ne (met 1-) v.: (nieuw)
Eilandbewoner. -bewoonster.
Mon v. en m.: 1. Ilion, Troje. 2. Darmbeen = Ilium (spr. -omm) m.
Illabourable: Onbebouwbaar. Illabourê :
Onbebouwd. Illaeerable : Onverscheurbaar.
Illee : (oud) Daar, op die plants.
Illeeebre v.: (p la ntk. ) Grondster.
Illegal : Onwettig, wederrechtelijk. -ement bw. Illegaliste m.: Voorstander
van onwettig optreden. Illegalite v.: Onwettigheid, wederrechtelijke daad. Mealtime : Onwettig, in strijd met de wet.
Onecht (kind). Onrechtmatig (aanspraak),
onbillijk (eisch). / v.: Onwettige wederhelft. -ment bw. Illegitimite v . : Onwettig-, onrechtmatig-. Onecht-. Onbillijkheid. Illettre : Ongeletterd. Die niet
lezen (en schrijven) kan. / m.: Ongeletterde. Analphabeet. Illiberal : Niet royaal,
bekrompen. Onvrijzinnig. Tot den hand-
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werksstand behoorende. Waarvoor geen
studie noodig is (beroep). Illiberalisme m.
en -itê v.: Onvrijzinnigheid. Illicite : Ongeoorloofd. Profit -: Ongeoorloofde (strafbare ) winstneming. -ment bw.: Op ongeoorloofde wijze.
Illico bw . : (f a m . ) Dadelijk , onmiddellijk .
Illimitable : Onbegrensbaar. Illimitation v.: Onbegrensdheid. Illimite : Onbegrensd, onbeperkt, onbepaald. / m.:
't Onbegrensde, heelal. Illisibaite v.:
Onleesbaarheid. !Risible : Onleesbaar. Dat
men van verveling niet kan lezen. (f ig.)
Onbegrijpelijk. -ment : Onleesbaar. Illo gigue : Onlogisch, strijdig met de rede.
-ment bw. Illogisme m.: Gebrek aan
logica ; onlogischheid.
Illuminable : Voor 't hemelsche licht
vatbaar. Illuminant z. eelairant. Illuminateur m.: Verlichter. (fig. ) Verklaarder . Illuminata : (godsd.) Verlichtend.
Illumination v.: 1. Verlichting. 2. Feestverlichting, illuminatie. 3. (fig.) Hooger
licht, ingeving. Illumine m.: Ziener, iem.
die hemelsche visioenen heeft; (gesch.)
illuminaat (lid eener sekte van zieners);
(fam.) halve gare, een die niet recht snik
is. Muminer ov.w.: 1. Verlichten; aansteken (Kerstboom). 2. Feestelijk verlichten. 3. (fig.) Verlichten (geest, ziel).
Illuminisme m.: Leer der illuminaten.
Illusion v.: 1. Zinsbedrog, dwaling der
zintuigen of van 't verstand. - d 'optique:
Gezichtsbedrog ; (f ig. ) inbeelding. L'theeitrale: De Bingen, die men zich zelven
moet wijsmaken, om hetgeen op 't tooneel
gebeurt te kunnen aannemen. Faire -:
Verblinden, bedriegen. Se faire -: Zich
zelven (iets) wijsmaken, zich bedriegen;
voor zich zelven verbergen. Il ne taut pas
se faire d'-s : Men moet er zich niet(te)
veel van voorstellen. Se faire - sur : Zich
bedriegen in. Laisser qn dans l'-: Iem. in
zip dwaling laten. L'- etait complete : Men
dacht er niet meer aan dat 't geen werkelijkheid was. 2. Droombeeld, hersenschim.
lets dat ragfijn is (b.v. tulle -). 3. Les
-5 du demon : De schijnvormen des duivels .
Illusionner ov .w . : Verblinden, misleiden.
1 s'-: Zich misleiden, - iets wijsmaken.
- sur: Zich heel wat voorstellen van, illusies maken over. Illusionniste m. : Goochelaar . Illusoire : 1. Bedrieglijk . 2. N iets
beduidend, vruchteloos. -ment bw.
Illustrateur m.: Teekenaar (tijdschriften ). Illustration v.: 1. Glans, luister,
verheerlijking. 2. Beroemd persoon. 3.
Verduidelijking. Voorbeeld. 4. Plaat (in
den tekst), illustratie. Hlustre : Beroemd,
verm.aard, aanzienlijk, doorluchtig. / m.:
Beroemdheid. Illustre m.: Illustratie,
gefflustreerd tijdschrift. Illustrer ov .w . :
1. Beroemd -, doorluchtig maken, tot eer
strekken. 2. Ophelderen. Verklaren. In 't
licht stellen. 3. Met illustraties versieren.
Carte postale -ee : Prentbriefkaart. I s'- :
Zich roemrijk onderscheiden . Mustrissime :
Allervermaardst. -doorluchtigst.
Illutation v.: Modderbad, bad in mineraal slijk. Illuter ov.w . : Met mineraal
slijk behandelen.
Illyrie v . : I llyrie . Illyrien by .nw . en
m.: Illyrisch. -ier.
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Ilot m.: Eilandje. Blok huizen. (taalk . ) Afzonderlijk gebied, door andere taalverschijnsels omringd.
Ilote m . : Heloot (slaaf in Sparta ) . (fig. )
Vertrapte, verschoppeling. Ilotie z. ilotisme
I(1)lotier m.: Politieagent, die op een
blok huizen toezicht houdt.
Ilotisme m.: Toestand van slaafschheid,
helotendom.
Its (spr. i; voor klinker iz) my . : Zij.
Image v.: 1. Beeld. 2. Afbeelding.
Plaat, prent. - sonore : Klankbeeld . Livre
d'-s: Prentenboek. Sage comme une
Voorbeeldig zoet.- d'
Grofgekleurde
kinderprent (vooral met soldaatjes), centsprent. - de saintele, - de devotion: Bidprentje , san (c )tje . - mortuaire: Bidprentje
(van een doode). 3. Beeld (van afgod, van
heilige). Culte des -s : Beeldendienst. 4.
Evenbeeld . A l'- de : Naar 't voorbeeld van.
5. Beeld, voorstelling. Se faire une - charmanic de : Zich als iets heerlijks voorstellen.
6. Beeld,vergelijking, metafer. Langage plein
d'-s: Beeldrijke taal. Cela fait Dat stelt
de zaak aanschouwelijk voor. 7. (yolk)
Bankje. Image :Beeldrijk.-sprakig. Imager
m.: Platen-, prentenhandelaar; -teekenaar ;
beeldsnijder. / ov.w.: Met beelden versieren, beeldrijk maken (stijl). Imagerie v.:
Platenhandel. -drukkerij. Grofgekleurde
kinderprenten, centsprenten (- d'
- populaire). Cela n'esl pas de la peinture,
c'est de l'-: Dat is geen schilderij, dat is

een bout prentje. Imagier z. imager m.
Imaginable : Denkbaar, die men zich
kan voorstellen. Imaginaire : Ingebeeld,
denkbeeldig . (s t elk . ) (V ierkantswortel )
uit negatief getal. Imaginatif : Vernuftig,
vindingrijk, vol verbeeldingskracht. Faculte -ive: Verbeeldingskracht. 1 m.: Verbeeldingsmensch . Imagination v.: 1. Verbeelding, -skracht, voorstellingsvermogen.
2. Verbeelding, fantasie. En -: In zijn
verbeelding. Monter l'- a qn: Iem. 't
hoofd op hol brengen. 3. Gedachte, voorstelling. 4. Hersenschim. Bedenksel. Jets
dat door de verbeelding geschapen is. Pure
- que tout cela : Allemaal maar inbeelding.
Avoir d'etranges -s: Wonderlijk fantaseeren . Imaginative v . : (o u d . ) Verbeeldingskracht Imaginer ov .w . : 1. Verbeelden, zich voorstellen. 2. Verzinnen, bedenken. / s'-: Zich verbeelden, - voorstellen. Zich laten denken. s'- de: Op
den inval komen om. Imagiste bv.nw. en
m.: Beeldrijk (schrijver). Imago v.: (Vorm
van 't) volkomen insect.
Iman m.: Mohammedaansch priester.
Imbati : Ongebouwd . Imbattable : N iet
te verslaan. Imbattu : Niet verslagen.
Imbecile: 1.(vroeger) Zwak. 2.(thans)
Zwak van geest. 3. Dom, onnoozel. Dwaas.
/ m.: Domoor. Zwakhoofd. Dwaas. -ment
bw . Imbecillite (spr. -sili-) v . : 1. (o u d )
Zwakheid. 2. Geesteszwak-. 3. Domheid.
Imberbe: Baardeloos. Zonder baarden
(visch, plant). Met een bek die aan de basis
glad is (vogel).
Imbibe : Doortrokken
gedrenkt -;
vol (met). Imbiber ov .w. : Drenken, doorweeken. Indompelen in gesmolten lood.
s'-: Intrekken, opzuigen, in zich opne-
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men . S'- de prejuges : Zijn geest met vooroordeelen doortrekken . Imbibition v.:
Het drenken. - opzuigen, - doorweeken.
- indompelen in gesmolten lood. Imboire
ov .w . : Drenken (met)) . (f ig. ) Imbu de:
Doortrokken met, - van, vol van.
Imboisable: Onbeboschbaar. Imbonchable : Die niet verstopt kan worden (pijp).
Imbrication v.: Dakpansgewijze plaatsing. Imbrique : Dakpansgewijze geplaatst.
Imbriquer (s') : Dakpansgewijze liggen.
Imbrisable : Onverbreekbaar. Imbroglio (spr. -6-yo) m.: 1. Warwinkel, dooreengehaspel. 2. Zeer ingewikkeld tooneelstuk . -e intrige.
Onbrandbaar.
Imbu z. imboire. I m. z. embu.
Imbuvable : Ondrinkbaar. (f i g. ; g r a p)
Onmogelijk , onu itstaanbaar .
Imitable : Navolgbaar. Navolgenswaard,
na te doen. Imitateur m., -trice v.:
Nabootser, navolger, -ster. J bv.nw.: Nabootsend. Imitatif : Nabootsend, nabootsings -. z. harmonie 2. Imitation v.: 1.
Nabootsing, -volging, -making. A l'- de:
In navolging van. Arts d' Beeldende
kunsten. Dessin d'-: Teekening naar -;
handteekenen naar een voorbeeld. Au dessus de toute Onnavolgbaar. 2. Het namaken, - vervalschen. Faire des -s: Zekere tooneelspelers nadoen. Bijoux en -:
Nagemaakte diamanten. Vendre -; fabriquer
- ; porter de l'-: Nagemaakte diamanten v.;
- f.; - d. 3. L' I- (de Jesus-Christ): Over de
Navolging van Christus (werk van Thomas
a Kemp is ) . Imiter ov .w . : 1. Nabootsen ,
-volgen. Namaken, doen. 2. Veel gelijken
op, nabootsen. I s'-: Nagebootst worden.
Elk. nabootsen. Steeds in herhaling vervallen van zijn vroeger werk (schilder,
schrijver).
Immacule: Onbevlekt, rein, vlekkeloos.
z. conception 1. Ongevlekt (bloem, vlinder ). Immanence v.: Voortdurende werkzaamheid. Principe de l'-: Stelling dat God
in het heelal aanwezig is. Immanent: Bijblijvend, inwonend, voortdurend werkzaam.
Immangeable : Oneetbaar. Immanceuvrable : Onbestuurbaar. Immanquable :
Onfeilbaar, gewis, zeker, dat niet kan uitblijven. -ment bw. Immarcessible: Onverwelkbaar. Immariable: Niet te huwen.
Immaterialiser ov .w. : Als lets bovenaardsch
zuiver geestelijks voorstellen, beschouwen . / s'-: Onstoffelijk zuiver
geestelijk worden. Immaterialisme m.:
Leer der onstoffeijkheid. Immaterialiste
m.: Aanhanger dier leer. Immaterialite v.:
Onstoffelijk-, onzinlijkheid, bovenaardsch
karakter. Immateriel : Onstoffelijk, onzinlijk . Immateriellement : Op onstoffelijke
wijze.
Immatriculation v.: Inschrijving (in
't register). Immatricule v.:1. (vroeger)
Inschrijving (der rente). 2. (thans) Opneming (op de lijst der deurwaarders). 3.
Stamboek. -afschrift, -extract. Immatrieuler ov.w.: Inschrijven (in 't register).
Immaturite v.: Onrijpheid.
Immediat: Onmiddellijk. Rechtstreeksch.
Allernaaste (familie). Onmiddellijk van
den souverein afhankelijk. Onverwijld (vertrek ). / m.: Het onmiddellijke. -ement
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bw.: Onmiddellijk. Rechtstreeks. Terstond.
Immediatisation v . en -iser ov .w . : (Het )
rechtstreeks afhankelijk maken. Immemorable = Immemorial : Onheuglijk, sedert
-e tijden in gebruik. De temps -: Sedert
onheuglijke tijden. Immense : Onmetelijk,
oneindig, onbegrensd. Zeer uitgebreid,
onnoemelijk. Ontzettend dom. Immensement : Onmetelijk. Immensite v.: Onmetelijk-, oneindigheid. Onmetelijke uitgestrektheid, verbazende grootte. Immensurable : Onmeetbaar.
Immergent : Binnendringend, invallend ; ingedompeld . Immerger ov .w . : Onder-, indompelen. Te water laten, over
boord zetten. Leggen (kabel) . In de
schaduw van een ster doen verdwijnen.
Plante -gee: Onder water groeiende p.
Navigation -gee : Het varen onder water.
1 s'-: Zich onderdompelen, onder water
gaan. Wegzakken.
Immerite : Onverdiend. Immeritoire :
Onverdienstelijk.
Immersif : Door onderdompeling. Immersion v.: Onder-, indompeling. Tewaterlating ; legging (kabel). Overstrooming.
Intrede in de schaduw van een ster, immersie. Objectif a -: 0. met een vloeistofdruppel tusschen objectief en dekglas.
Immettable : Niet te dragen. Immeuble
bv.nw. en m.: Onroerend -, vast (goed).
(fa m.) Huis, perceel, pand.
Immigrant by .nw . en m.: (Landverhuizer) die zich in een land komt vestigen.
Immigration v.: Nederzetting, vestiging.
Immigrer onov.w.: Zich nederzetten. Immigre : Landverhuizer uit den vreemde.
Imminemment : Op dreigende wijze. dangereux: Van onmiddellijk gevaar. Imminence v.: Dreigende nabijheid. En de: Die spoedig zal .. . En - morbide:
Die spoedig den dood zal brengen. Imminent : Dreigend, dringend. Binnenkort te
verwachten , aanstaand . Imminer onov .w . :
(nieuw) Dreigend zijn. Immiscer ov.w.:
Mengen. Betrekken (in een zaak) . / s'-:
Zich mengen, - inlaten. (recht) Aannemen.
Immiscible : Onvermengbaar. Immixtion
v. : Inmenging. (recht) Aanneming.
Immobile : Onbeweeglijk, bewegingloos, vast. (fig.) Onwrikbaar, onverzettelijk . -ment bw . Imm.obilier : Onroerend.
Uit onroerende goederen bestaande, van
0. g. Credit -: Krediet op o. g. I m.: Onroerend goed. Immobilisation v. en -iser
ov.w.: (Het) onbeweeglijk maken, - stremmen, - stopzetten. (Het) doen aannemen
als onroerend goed, (het) onroerend maken. (Het) aan den omloop onttrekken
(kapitaal). (Het) blokkeeren (effecten),
- vastleggen (geld). (Het) onbruikbaar
maken voor anderen (b .v. hotelkamer).
Des -ations : Beleggingen. Immobilisme
m.: Zucht om 't bestaande niet te veranderen, vastgeroestheid in 't oude. Immobiliste m. en by . nw.: (tem.) die alles
wil laten zooals 't is. Immobilite v.:
Onbeweeglijk-, bewegingloos-, vastheid.
Immoderation v.: Ongematigdheid. Im modere : Onmatig. On-, bovenmatig. -ment bw. Immodeste : Onbeschaamd,
onwelvoeglijk, onbetamelijk. Onbescheiden.
-ment bw. Immodestie v.: Onzedig-.
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Onbescheidenheid. Immodifiable : Onveranderlijk.
Immolateur m.: Offeraar. Immolation
v.: Offering, het offeren. (fig.) Slachting,
bloedbad. Immoler ov.w.: Offeren, ten
offer brengen. Dooden. 1 s'-: Zich ten
offer brengen, - opofferen. Zijn weerzin
overwinnen.
Immonde : Onrein. z . esprit 6 . Weerzinwekkend vuil. Immondice v.: Onreinheid.
Les -s: Het straatvuil, vuilnis. Immon dicite v.: Zedelijke onreinheid. Immon table : Niet te berijden. Immontrable :
Te gemeen om te laten zien. Immoral :
Onzedelijk, zedeloos. -ement bw. Immoralisme m.: Leer die zedeloosheid predikt. Immoraliste m.: Voorstander der
leer die zedeloosheid predikt. / bv.nw.: Immoralistisch. Immoralite v.: Zedeloosheid.
Immortalisation v. en -iser ov.w.:
(Het) onsterfelijk maken, - vereeuwigen.
Immortalite v.: Onsterfelijkheid. Immortel : 1. Onsterfelijk. La vie -le: 't
Eeuwige leven . 2. (fig. ) Blijvend, onver gankelijk . / Les -s: De heidensche goden,
de onsterflijken ; de leden der Academie
Francaise. Immortelle v.: Stroobloem,
immortelle (- des sables). - des neiges,
- des Alpes: Edelweiss. - blanche: Prachtrozenkransje. -ment bw. Immortification v.: Onbekeerlijk-, onboetvaardigheid,
nalatigheid in de kastijding des vleezes.
Immortifiê : Onboetvaardig. Immotive :
Ongemotiveerd. Immuabilite : Bestendigheid. Immuable : Onveranderlijk. Vastbes loten , onwrikbaar . -ment bw .
Immunigene : Die immuniteit doet ontstaan . Immunisateur : Onbesmetbaar makend. Immunisation v. en -iser ov .w. :
(Het) beschermen tegen besmetting. Immunite v.: 1. (Recht van) vrijstelling van
ambten of verplichtingen; - vrijstelling
van belasting; vrijdom van militairen dienst
of van belasting (voor geestelijken) ; kerkelijk asylrecht. - parlementaire: Recht
van den afgevaardigde om slechts gevangengenomen of vervolgd te worden, wanneer
zijn medeleden daartoe toestemming hebben gegeven, parlementaire ongeschendbaarheid. - postale: Vrijdom van port. 2.
Ongeschiktheid om besmet te worden door
een zickte; beveiliging tegen besmetting.
Immutabilite v.: Onveranderlijk-, bestendigheid.
Impact (spr. -pakt') m.: Schok, botsing. Point d'-: Stoot-, tref-, indringingspunt. Impaction v.: Beenbreuk met uitpuiling en indringing.
Impair by .nw . : 1. Oneven . Jouer a
pair ou -: Laten raden of 't getal voorwerpen in de hand even of oneven is, „on
of even". 2. (nat. hist.) Ongepaard. /
m.: 1. De oneven getallen, - nummers.
Faire un double - (z. 2.): Tweemaal oneven raden. 2. (fig.) Onhandig-, domheid.
Faire un (double) -: Een bok schieten.
Impalpabilite v.: Ontastbaarheid. Impalpable : Ontastbaar; fijn (verdeeld) als
stof ; zooveel als niets.
Impalude m . : Malaria Hider . Impalu dation v.: Verwekking van malaria. Impaluder (s' ) : Malaria krijgen. Impaludisme m.: Malaria.
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Impanation v.: (godsd.) Gelijktijdig
bestaan van 't brood en van Jezus' lichaam
in het Avondmaalsbrood. Impane : In 't
Avondmaalsbrood aanwezig.
Impardonnable : Onvergeeflijk. B . est
- d'avoir fail cela : 't Is onvergeeflijk, dat
B. dit gedaan heeft. Imparfait: 1. Onafgemaakt, -gewerkt. 2. Onvolkomen, onvo lled ig , defect, gebrekk ig . 3. Onvolmaakt
/ m . Het onvolkomene . (t a a 1 k . ) Onvoltooid verleden tijd. -ement: Op een onvolkomen wijze. Imparidigitk: Met een oneven aantal teenen. Imparipenne (spr. -pene): Oneven gevind. Imparisyllabe, -ique
(spr. -issi-): Die bij de verbuiging een of
meer lettergrepen meer heeft. Imparite v.:
Onevenheid. Imparlementaire : Onparlementair.. Impartage : Niet gedeeld . Impartageable : Onverdeelbaar. Impartial
en --ement (spr. -arsy-) : Onpartijdig.
Impartialite (spr . -arsg-) v.: Onpartijdigheid.
Impartir ov.w.: 1. (recht) Toestaan,
bewilligen. Opleggen (last). 2. Toewijzen
(prijs).
Impasse v.: Doodloopend straatje, slop.
(fig.) Netelige toestand, t. zonder uitweg.
(spel) Onmogelijkheid om te spelen daar
geen der spelers iets annonceert. Faire une
Geen uitweg
Snijden. Eire dans une
meer weten, zich vastgewerkt hebben. Se
jeter dans une Zich vastwerken. Voie
en -: Dood (loopend ) spoor . Impassibilitk
v.: 1. Onvatbaarheid voor lijden. 2. Ongevoelig-. 3. Onbewogen-, onverstaanbaar-,
onaandoenlijkheid. Impassible : 1. Onvatbaar voor lijden. 2. Ongevoelig. 3. Onbewogen, onaandoenlijk, onverstoorbaar, zonder een spier to vertrekken. 4. Onpartijdig.
-ment bw.
Impastation v.: Deegvormige samenstelling. Bereiding tot een deeg of brei.
Impatiemment (spr . -sgaman): Ongeduldig. Met ergernis. Impatience (spr.
-syan-) v.: Ongeduld. Sterk verlangen.
Gevoel van onrust. Ergernis, krieuweligOngeduldig. Des -s: Aanheid. Avec
vallen van drift. (lam.) Avoir des -s dans
les jambes : Onrustig heen en weer dribbelen. Impatient (spr . -sgan): 1. Ongeduldig;
die niet verdraagt. - du joug, - du /rein:
Het juk ongeduldig dragend. - de toute
entrave: In verzet tegen elken dwang.
Die geen muziek verdra-detoumsiq:
gen kan. 2. Onrustig, driftig. 3. Verlangend (naar, om), hunkerend (om). Impatiehtant (spr. -sgan-): (f a m . ) Ongeduldig makend, om tureluursch te worden.
Ergerlijk. Impatiente (spr . -cyan-) v.:
Wilde balsamien. - n'y touchez pas : Springzaad . Impatienter (spr . -sgan-) ov .w . :
Ongeduldig maken, ergeren. / s'-: Ongeduldig worden. Zich ergeren, krieuwelig
worden.
Impatroniser ov .w. : Als heer en mcester
aanstellen. / s'-: Den Baas spelen.
Impavide: Stoutmoedig, onverschrokken . Impavidite v.: Stoutmoedigheid.
Impayable: Onbetaalbaar.. (f i g . ) - grappig, kostelijk. Impaye: Onbetaald. / m.:
-e wissel, -e post. Impeceabilite v.: Onmogelijkheid om to zondigen. Onfeilbaarheid. (f i g . ) Smetteloosheid (uitvoering ) .
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Impeccable : Niet in staat om te zondigen.
Onfeilhaar. (f i g . ) Smetteloos , zonder een
Pout, feilloos, onberispelijk. -ment bw.
Impecunieux by .nw : (gr a p ) Zonder
geld, kaal, „blut". Impecuniosite v.:
(gra p ) Geldeloosheid, geldgebrek, berooidheid.
Impedance v.: Schijnbare weerstand.
Impediment m.: Belemmering.
Impenêtrabilite v.: Ondoordringbaar-.
Ondoorgrondeiijkheid. Impenetrable: 1.
Ondoordringbaar. Ontoegankelijk (woud).
Waterdicht. 2. Ondoorgrondelijk. 3. Ongevoelig. 4. Niet te doorgronden, zeer geheimzinnig (mensch). Impenètrablement:
Op ondoorgrondelijke wijze. Impenetre:
Du ister Impeifetrer ov .w . : (w ij s b . ) Niet
doordringen in. Impenitence v.: Onboetvaardig-, verstoktheid. Mourir dans l'-finale: Onboetvaardig sterven; (fig.) stijf
en strak bij zijn meening blijven; zoo zijn
dat er geen eer aan te behalen is. Impenitent: Onboetvaardig, verttokt. / m.: Verstokte zondaar. Impensable : Niet door de
gedachte te omvatten.
Impense (s ) v.(my .): Onderhouds-, verbeteringskosten.
Imperatif : Gebiedend. Mandat : Uitdrukkelijke, den volksvertegenwoordiger
door zijn kiezers gegeven, opdracht, ruggespraak. z. categorique 1. / m.: Gebiedende wijs. Imperativement: Gebiedend.
Imperatoire v.: Meesterwortel. Imperatrice v.: Keizerin. Se donner -, prendre des
airs d'-: Zich zeer voornaam voordoen.
Imperceptibilite v.: Onmerkbaar-, onzichtbaarheid . Imperceptible en -ment :
Onmerkbaar. Imperdable : Onverliesbaar.
Imperfectibilite v.: Onvatbaarheid voor
volmaking. Imperfectible : Onvatbaar voor
volmaking . Imperfection v . : 1. Onvoltooid-, onafgewerkt-. 2. Onvolledig-. 3.
Onvolmaaktheid. 4. Gebrek, zwakheid.
Imperfectionne: Niet volkomen afgewerkt. Imperforation v.: Vergroeiing,
gesloten toestand. Imperfore : Vergroeid,
zonder opening.
Imperial: 1. Keizerlijk, keizers-. Ville
-e: Vrije rijksstad (Duitschl.). 2. Uitstekend . Eau -e: Keizerwater (soort drank).
/ m.: Keizerlijk soldaat. Les -aux: De Keizerlijken (Oostenrijksche troepen, tot 1806).
Imperiale v.: 1. Keizerskroon (couronne
-; plant). 2. Sikje aan de onderlip (barbe
a l'-). 3. Keizerspruim (prune -). 4.
(spel) Volgreeks van aas, heer, vrauw en
Boer in ben kleur (serie imperiaalspel. 5. Bovendeel van een omnibus, tram, - spoorwegwagon, waarop zitplaatsen
zijn, imperiaal. Bedverhemelte. Bovendeel
van een tent. 6. Keizerlijke gouden munt.
Imperialisme m.: 1. Stelsel -, leer der
aanhangers van 't keizerschap . 2. (t h a n s )
Drang tot 't stichten van een wereldrijk.
Imperialiste m.: 1. Aanhanger van 't
keizerschap. 2. Voorstander van reusachtige uitbreiding des risks. / b y .nw. :
Keizersgezind. Die een wereldrijk wil veroveren. Imperieusement : Als heerscher.
Gebiedend. Imperieux : Gebiedend, onafwijsbaar. Heerschzuchtig, als meester,
bazig. Imperiosite v.: Gebiedend karakter.
Imperissable : Onvergankelijk. -ment:
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Op onvergankelijke wijze. Imperitie (spr.
i-si) v . : Ongesch ikt- , onbekwaamheid .
Impermeabilisateur : Ondoordringbaarmakend . Impermeabilisation v. en -iser
ov.w.: (Het) ondoordringbaar maken voor
vocht. Papier -ise: Ondoordringbaar papier.
Impermeabilite v.: Ondoordringbaarheid.
(f ig. ) Het niet kunnen begrijpen. Impermeable : 1. Ondoordringbaar. — a l'air:
Luchtdicht. — a la vapeur: Stoomdicht. 2.
(f ig.) Ongevoelig (voor). I m.: Waterproefregenmantel. Impermutabilite v.:
Onverwisselbaarheid. Impermutable : Onverwisselbaar .
Impersonnaliser ov .w . : Onpersoonlijk
maken. / s'—: Zijn persoonlijkheid verliezen. Impersonnalite v.: Onpersoonlijkheid. Gemeenheid voor alien. Impersonnel : Onpersoonlijk. Voor alien gem,een.
Creature —le : Schepsel, dat geen bepaalde
persoonlijke eigenschappen heeft. —lement:
Onpersoonlijk. Op een wijze, die voor alien
gelijk is. Impertinemment : Onbeschoft,
brutaal, ongemanierd. Impertinence v.:
1. (oud) Misplaatst-. 2. Lomp-. 3. Onbehoorlijk-, onbeschoft-, brutaalheid. Impertinent: 1. (o u d ) Misplaatst . 2. Lomp .
3. Onbehoorlijk, brutaal, onbeschoft. / m.:
Onbeschaamde vlegel. —e v.: - meid.
Imperturbabilitê v . : Onverstoorbaar-. Onverzettelijk- (in besluit). Onfeilbaarheid
(geheugen). Imperturbable : Onverstoorbaar (kalm). Onverzettelijk (in besluit).
Dat niet in den steek laat (geheugen).
—ment : Onverstoorbaar. Onverzettelijk.
Op zijn duimpje (kennen); zonder een fout
(opzeggen).
Impetigo m.: Uitslag; rozijnenbaard.
— larve : Dauwworm.
Impetrable : (r echt) Waarnaar men
dingen kan, te verkrijgen, verkrijgbaar.
Impetrant m.: Verkrijger. Impetration
v. : Verkrijging. Impetrer ov .w. : Verkrijgen , verwerven.
Impetueusement en -eux : Onstuimig,
hevig, woest. Driftig. Meesleepend (stijl).
Un jeune -eux: Een Long heethoofd. Impetuosite v.: Onstuimig-, hevig-, woestheid,
drift, vuur. Parler avec —: Met vuur -,
meesleepend s. Impie : 1. Goddeloos, godvergeten. 2. Snood, goddeloos. / m.: Goddelooze. Snoodaard. Impiete v.: Goddeloos-. Snoodheid. Oneerbiedige daad, woord. Impitoyable : Meedoogen-, liefdeloos, hardvochtig. (lam.) Zonder mededoogen, zeer streng. —ment bw.
Implacabilite v . : Onverzoenlijk- ; onverbiddelijk-, harteloosheid. Implacable
en —ment: Onverzoenlijk ; onverbiddelijk.
Implantation v.: Inplanting. Plaatsing.
Implanter ov .w . : Inplanten . Plaatsen .
Vasten voet doen krijgen, doen wortel
schieten. — une idee dans la tele de: Een
d. ingang doen vinden bij. / s'—: Ingeplant -, vastgeworteld zijn, zich vastwortelen, zich een plaats veroveren, zich voor
goed vestigen. Cate idee s'etait implantee
dans sa téte: D. d. was niet meer uit zijn
hoofd te praten.
Implexe : Met ingewikkelde (intrige).
Impliable : Niet opvouwbaar. Implication v . : 1. Strijdigheid . 2. (r echt)
Betrokkenheid -; betrekking in een misdaad
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of proces. Implicite : Stilzwijgend (daaronder begrepen), niet uitgedrukt. Volonti
—: De wil, zooals die uit iem. laden blijkt.
Foi —: Blind geloof, g. dat stilzwijgend de
leer der kerk aanneemt. Implicitement:
Stilzwijgend, niet uitdrukkelijk bepaald.
Implique : Verwikkeld. Begrepen. Impliquer ov.w.: 1. In zich sluiten, stilzwijgend bevatten. — contradiction: Met.
elk. in strijd zijn. 2. Betrekken, wikkelen
(in). / onoy .w.: Tegenstrijdig zijn. Il implique de dire . . .: Het is een tegenstrijdigheid als men zegt .. .
Implorable : Die zich laat aanroepen, afsmeeken. Implorateur m.: Smeekende.
Imploration v.: Aanroeping, smeekbede.
Implorer ov .w . : Aanroepen , smeeken .
Afbidden, afsmeeken. Implosii: Die aan_
't eind van 't woord een plofgeluid vormt.
Impolarisable : Onpolariseerbaar. Impoli : Onbeleefd, ruw, lomp. Impolice :
Tuchteloos. Impoliment : Onbeleefd, lomp.
Impolitesse v.: Onbeleefd-, lompheid.
Impolitique: Onstaatkundig . (f ig . ) Onhand ig . —ment bw. Impollu, (s o m s) -ue :
Rein gebleven. Imponderabilite v.: Onweegbaarheid. Imponderable : Onweegbaar, zonder gewicht. / m.: Onbekende,
schijnbaar nietige omstandigheid. Imponderation v.: Gebrek aan evenwicht. Impondere: Onoverwogen. Impopulaire: Niet
door 't yolk geliefd, niet in den volksgeest
vallend. Impopularite v. : Gebrek aan
liefde bij 't yolk.
Importable : Invoerbaar. Importance
v.: 1. Gewicht, gewichtig-, belangrijkheid,
belang. Omvang, waarde (van gestolen
voorwerpen, buit). D'—: Gewichtig, geducht, van belang; ongenadig (afranselen).
Meltre -, attacker de l'— a: Gewicht hechten aan. De la derniere —: Hoogst gewichtig. Prendre de l'—: Belangrijk worden ; veel
praats krijgen (z. 3). Cela n'a pas d'—: Dat
komt er niet op aan. 2. Gewicht, aanzien.
Des gens d'—, un homme d'—: Gewichtig,
aanzienlijk, deftig m. 3. Opgeblazen-, zelfgenoegzaamheid. Faire l'homme d'—: Een
gewichtige houding aannemen. Important :
1. Belangrijk, gewichtig, aanzienlijk. Il est
— que: Het is van belang dat. 2. Aanzienlijk, invloedrijk. Se rendre —: Invloed
krijgen. 3. Zelfgenoegzaam. I m.: 1. Hoofdzaak , dat waar 't op aan komt. 2. Verwaande
vent. Faire l'—: Den man van gewicht
uithangen.
Importateur -m.: Importeur, invoerder.
Overbrenger (microben). / b y .nw.: Invoerend. Importation v.: 1. Invoer, import. Commerce d'—: Invoerhandel. z. droit
(m. 3). 2. Ingevoerde zaak, importartikel.
Les —s: De invoer.. 3. (f ig. ) Overbrenging
(ziekte, mode, gedachten). Importer ov.
w . : Invoeren . (f ig . ) Overbrengen . I onov..
en onpers.w.: Betreffen, raken, van gewicht zijn. Van belang zijn, er op aankomen. Qu'importent ses menaces ? Wat
geven zijn bedreigingen? En quoi cela peatil lui —? In welk opzicht kan dat van belang voor hem zijn? Il importe peu, peu
importe : Het doet er weinig toe. Il m'importe: Er is mij veel aan gelegen. Qu'importe la gloire ? Wat is roem waard? (zonder il) N'importe qui: De eerste de beste,
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het komt er niet op aan wie. N'importe par
quel moyen : Onverschillig door welk middel.
Que lui importe ? Wat kan hem dat schelen ?
N' imporle . . .: Nu, hoe dan ook .. .
Importun : 1. Ongelegen, lastig. Etre
—: Ongelegen komen, lastig vallen. 2.
Vervelend, hinderlijk. / m.: Lastig mensch.
—*intent bw. Importuner ov .w . : Lastig
vallen, ongelegen komen, achtervolgen.
Vervelen . Importunite v . : Hinderlijk- ,
opdringerigheid, overlast. Des —s: Lastige aanzoeken, gezanik. A force d'--s:
Door lang gezeur.
Imposable : Belastbaar. Imposant : Indrukwekkend, die eerhied afdwingt, - ontzag inboezemt; gebiedend (houding, toon);
aanzienNk (macht). Impose m.: Aangeslagene . Imposer ov .w . : 1 . Opleggen (handen
om te zegenen) ; bestrijken (met asch op
Aschwoensdag). Opmaken (genet blad); inslaan (vorm). 2. Geven (naam). Aangeven
(begin van een kerklied). 3. (f ig.) Opleggen, voorschrijven (wet); gebieden ; opdringen (wil, voorwerp, meester) ; bindend verklaren voor (partijen). — silence a: Stilte
(kla.s, menigte); 't stilzwijgen opleggen;
tot zwijgen brengen (hartstocht) ; den mond
snoeren (kwaadspreker). 4. Afdwingen,
inboezemen. 5. Opleggen (belasting). Een
belasting leggen op (waren). Belasting
heffen van (stad, land). Eire fortement impose: Veel belasting moeten betalen. 6.
(ook met a) Wijsmaken, om den tuin leiden, misleiden. I onov.w. en en — a: Eerbied afdwingen, in bedwang houden. / s'—:
Zich (iets) opleggen, - voorschrijven, als taak stellen. Opgelegd, gelast worden,
onvermijdelijk zijn; zich opdringen. Zich
belastingen opleggen. Zichzelf dwingen (om
iets te doen). — a qn : Zich bij iem. opdringen. Il s' etait impose par ses connaissances speciales : Zijn sp. k. maakte
dat men hem niet kon voorbijgaan. Celle
mesure s'impose: Men moet wel tot dien
maatregei overgaan. / s'en —: Zich zelven
misleiden. Imposeur m.: Vormopmaker.
Impositif : Belasting-. Imposition v.:
1. Handoplegging (— des mains). Vormopmaking (drukwerk) . 2. Naamgeving (d'un nom). 3. Het opleggen, - voorschrijven
(taak, belasting). 4. Belasting. Bijdrage.
Impossibilite v.: Onmogelijk-, onuitvoerbaarheid . Metlre qn dans l'— de : 't Iem.
onmogelijk maken te. De toute —: Geheel
onmogelijk. Impossible : Onmogelijk, ondoenlijk . Se rendre —: Zich onmogelijk maken. —I Onmogelijk! Dat meent ge niet!
Esperer l'—: Het onmogelijke verwachten.
Faire l'—: Het onmogelijke doen. Par —:
Als 't onmogelijke eens mogelijk wend. Supposition par —: Veronderstelling van een
onmogelijk geval. A 1'— nul n'est tenu:
Men kan geen ijzer met handen breken.
Imposte v.: Impost, uitstekende rand.
Bovenlicht. Imposteur m.: Bedrieger.
Huichelaar.. / by .nw . : Bedrieglijk , leugenachtig. Imposture v.: Bedrog, misleading.
Huichelarij. Kwaadsprekerij. Dwaalleer.
Impilt m.: Belasting. — sur le revenu:
Inkomsten- . (f ig . ) — du sang : Bloedbelasting (dienstplicht).
Impotable : Ondrinkbaar. Impotence
v.: Gebrekkelijk-, hulpbehoevend-, lam-
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heid. Onbruikbaarheid (lichaamsdeel). Impotent: Gebrekkelijk, lam (mensch). Kreupel. Onbruikbaar. Impourvu : Onvoorz ien . A l'—: Onverwacht . Impraticabilite v. en -able bv.nw.: 1. Onuitvoerbaar-, ondoenlijk-. 2. Onberijdbaar-, onbegaanbaar-. Onbewoonbaar-. Onbereisbaar-. Onbruikbaar-. 3. Onhandelbaar-,
ondraaglijk (heid ). Impratiquant: Die zijn
godsdienstplichten niet nakomt. Impratique : Onpractisch. Impratique : Onbegaan.
Imprecateur, -atrice : Verwenscher, ster . Imprecation v.: Verwensching, vloek.
Imprecatoire : Een vloek inhoudend,
vloek-.
Impreeis : Onna 11W keurig. Onzeker (toestand ). Imprecision v.: Onnauwkeurigheid. Onzekerheid.
Impregnabilite en -able v.: Doorweekbaar(heid ) . Impregnation v . : 1. Doortrekking, drenking. Verzadiging. 2. Bevruchting . Impregner ov .w . : Doortrekken ,
drenken, verzadigen, bezwangeren . (f ig . )
Vervullen, drenken. / s'— de: In zich opnemen, doordrongen worden van.
Imprenable: Onneembaar. Vue — sur
la mer : Vrij uitzicht op zee dat niet bebouwd kan worden.
Impreparation v.: Onvoldoende voorbereiding.
Impresario (s pr . -eza- ; mu . -arii) m.:
Ondernemer van kunst-, - tooneelzaken.
Impreseriptibilite v.: Onverjaarbaarheid . (f ig . ) Onaantastbaarheid . Imprescriptible : Onverjaarbaar, steeds geldig.
(f ig . ) Onaantastbaar..
Impresse : (w ij s b . ) Door de zintuigen
voortgebracht. Impressif : Geschikt om
zekeren indruk voort te brengen. Impression v.: 1. Druk, drang. L'— du premier
mouuement : De drang van de eerste opwelling . 2. (f ig . ) Indruk, inwerking . Invloed .
Une — de froid: Een gevoel van koude.
Donner de mauvaises —s : Een slechten indruk maken. 3. Afdruk. L'— d'un cachet .
4. Het drukken (op stof, papier). — sur
pierce; - en couleurs : Steen-, kleurendruk .
Faute d'—: Drukfout. — de gravures :
Plaatdruk. 5. Grond, -verf, -kleur. 6.
Oplage (b eter edition). 7. Spoor . Impressionnabilite v.: Vatbaar-, gevoeligheid
voor indrukken. Impressionnable : Licht
vatbaar voor elken indruk, ontvankelijk,
fijngevoelig. Gevoelig (plant). Impressionnant : Indrukwekkend. Impressionner ov .w . : 1. Indruk maken op. Il a ete
impressionne par cette moil: Die dood heeft
hem aangegrepen . Bien -ne : Gunstig gestemd . 2. Inwerken op (grammophoonplaat,
cinemafilm). Impressionnisme m.: Wijze
van schildel en of schrijven van een impressionniste b y .nw . en m . : (Schilder, schrijver), die den indruk weergeeft, welken een
voorwerp op 't eerste gezicht maakt, zonder
op de kleinigheden te letten.
Imprevisibilite v . : Onvoorzien karakter .
Imprevisible: Niet te voorzien. Imprevision v.: Gebrek aan een voorzienden
blik. —s: Onvoorziene uitgaven. Imprevoyable : Onvoorzienbaar. Imprevoyanee v.: Onbedachtzaam-, kortzichtigheid . Imprevoyant: Onberaden, on-
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bedachtzaam, blind voor de toekomst.
Imprêvu: Onvoorzien, onverwacht. / m.:
Het onvoorziene. Jeter de l'- dans: lets
nieuws brengen in. Des -s, de l'-: Toevalligheden, onvoorziene omstandigheden;
- kosten.
Imprimable: Voor afdrukken geschikt.
Die verdient gedrukt te worden. Imprimatur m.: Verlof om te drukken. Imprime m.: Gedrukt stuk. - s: Drukwerk (en).
Imprimer ov.w.:1. Meedeelen (beweging),
overbrengen (op ) , geven . (f ig . ) - une
direction nouvelle aux idees : Den gedachten
een andere richting geven. 2. (fig.) Indruk maken (op), inprenten, inboezemen;
afdwingen (eerbied). 3. Af-, in-, bedrukken (stof). Tissus imprimes : Gedrukte
weefsels. 4. Drukken (- typographiquement) , afdrukken. Se faire -: Zijn werk
laten drukken. - qn : Iem. werk drukken.
Ce savant n'a rien imprime: D. g. heeft
niets in 't licht gegeven. Permis d'-: Imprimatur. 5. Gronden, in de grondverf
zetten; de grondkleur aanbrengen van. 6.
(fig. ) Drukken, doen binnendringen. La
honte imprimee sur son front: De schande,
die op zijn voorhoofd te lezen stond. - un
certain caractere a: Zeker karakter verleenen aan. Le temps y a imprime sa marque:
De tijd heeft er zijn stempel op gezet. Imprimerie v.:1. Boekdrukkunst. 2. (Bock )drukkerij. - en taille douce : Plaatdrukkerij.
3. Drukkersbedrijf. Imprimeur m.: Drukker. Ouvrier -: -sgezel. - en taille douce:
Plaatdrukker. Imprimeuse v.: Drukmachine. Imprimure v.: (drukk.) Kleurmal. Grondverf.
Improbabilite v.: Onwaarschijnlijkheid.
Improbable en -ment : Onwaarschijnlijk.
Improbateur m . : Afkeurder.. / bv.nw.:
-end. Improbation v.: Afkeuring. Improbe : Onrechtschapen, oneerlijk. Improbite v.: Onrechtschapenheid. Improdueteur : Tot voortteling onbekwaam. Improductible: Niet voort te brengen. Improductif : Onvruchtbaar, schraal. Benteloos. Improductivite v.: Onvruchtbaarheid. 't Niet voortbrengen. 't Renteloos
liggen.
Impromptu (spr.. in-pron-ptu) bw.:
Dadelijk, zonder voorbereiding. / bv.nw.:
Onvoorbereid gegeven, onverwacht, gelmproviseerd. / m.: Liedje -, hekeldicht -,
klein komediestukje, dat voor de vuist
gezongen, voorgedragen, gespeeld wordt. A
l'-: Onvoorbereid.
Impronon cable : (taalk.) Onuitspreekbaar. Impropice : Ongunstig. Improportionnè : Ongeevenredigd. Improportionnalitë v.: Onevenredigheid. Improportionnel : Onevenredig. Impropre : 1. Ongeschikt, onbekwaam. - au service, - a
servir : Ondeugdelijk ; (mil.) niet voor den
dienst geschikt. 2. Onjuist, verkeerd genruikt (woord), niet passend. 3. (taa lk.)
Oneigenlijk. -ment : Op onjuiste wijze,
ten onrechte. (taalk.) Op oneigenlijke wijze. Impropriete v.: 1. Ongeschiktheid.
2. Onjuist-, onnauwkeurigheid (woord).
Improuver ov .w . : Afkeuren .
Improvisade z . -ation. Improvisateur m., -trice v.: Iem., die voor de vuist
voordraagt. / bv,nw.: Talent -: Talent
Fransch-Nederlandsch. I.

1026

om te improviseeren. Improvisation v.:
1. Onvoorbereid proza of poezie. (muz.)
Fantasie. Het voor de vuist gesprokene of
voorgedragene . Vinding. 2. (f ig. ) Overhaaste maatregel. Improviser ov.w.: 1.
Voor de vuist voorgedragen, - zingen . (muz . )
Fantaseeren. 2. Plotseling, onvoorbereid
doen plaats hebben. Zeer snel maatregelen
nemen tot. - un bal: Op staanden voet een
bal geven. Reponse -isee: Snel gevonden
antwoord. / s'-: Uit de mouw geschud
worden. - chef d'etat: Voor staatshoofd
gaan spelen. Improviste (a 1' ): Plotseling,
op staanden voet.
Imprudemment : Onvoorzichtig, onverstandig, onberaden. Imprudence v.:
Onvoorzichtig-, onverstandig-, onberadenheid. Imprudent : Onvoorzichtig, onverstandig, onberaden. / m.: Onbedachtzaam
mensch. Impubëre: Onhuwbaar. Impubliable : Niet uit te geven. Impudemment : Schaamteloos, onbeschaamd, onwelvoeglijk, zonder blikken of blozen. Impudence v.: Schaamteloos-, onbeschaamdheid. Impudent z. -eminent. Impudeur
v.: Schaamteloos-. Onbeschoftheid. Impudicite v.: Onkuischheid, ontucht. Ontuchtige daad. Impudique : Onkuisch, ontuchtig. Zedeloos. -ment: Op ontuchtige -,
zedenkwetsende wijze. Impuissance v.: 1.
Onmacht, onvermogen. Etre dans l'- de:
Buiten staat zijn te. 2. (geneesk.) Onmacht, impotentie. Impuissant : 1. Niet
in staat (om), onmachtig, machteloos. 2.
(geneesk.) Onmachtig, impotent.
Impulsil : 1. Voort-, aandrijvend. Force
-ice: Stuwkracht. 2. bv.nw. en m.: (Iem.)
die steeds onder den indruk eener eerste
opwelling handelt. Impulsion v.:1. Stoot,
aandrijving, voortbeweging. Force d'-:
Stuwkracht. 2. (f i g . ) Aansporing , prikkel ,
drang, aandrift, opwelling. Sons l'- de:
Aangedreven door. Impulsivitê v.: Impulsief karakter.
Impunement en -puni : Ongestraft,
straffeloos. Zonder nadeelige gevolgen.
Impunitê v.: Straffeloosheid, het uitblijvon der straf. Avec -: Straffeloos.
Impur : 1. Onzuiver, onrein. 2. Onkuisch, onrein. Les esprits -s: De duivelen. 3. Ontuchtig, onzedelijk. -ement
bw. Impurete v.: 1. Onzuiver-, onreinheid. - de sang : Bloedbederf. 2. Onkuisch-,
onreinheid. 3. Ontuchtig-, onzedelijkheid.
4. Ontuchtige taal, vuiligheden. Impurifiable : Niet schoon te maken (van).
Imputabilitè v.: Toerekenbaarheid ( penale). Imputable : 1. Toerekenbaar, te
wijten, toe te schrijven (aan). 2. Af te schrijven (van). Over te brengen (op rekening),
te rekenen (bij). Imputation v.: 1. Toe-,
aanrekening. 2. Beschuldiging, aantijging;
verwijt. 3. Het overbrengen, het op rekening
schrijven. Verrekening, afschrijving. - de
payement : Recht om de schuld aan te wijten
waarvoor de betaling geschiedt, als eenige
schulden aan een zelfden persoon worden
voldaan . Imputer ov .w . : 1. Wijten , ten
laste leggen, de schuld geven van. (guns t.
bet.) Toeschrijven. - a crime; - a oubli:
Als een misdaad -; als een vergissing aanrekenen. 2. Afschrijven -, aftrekken (van);
in mindering brengen (op). Overbrengen
33
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(op). / s'-: Zich zelven wijten. Toegeschreven -, geweten -. Afgeschreven worden
van.
Imputreseibilite v .: Onva tbaarhe id voor
rotting. Imputrescible: Die niet kan rotten, onbederfbaar.
Inabordable. 1. Waarop men niet kan
landen, ongenaakbaar. 2. Onbereikbaar,
niet te bereiken . 3. Niet teggenaken (mensch) ,
- spreken. 4. (fig.) Niet te betalen, waar
niet aan te komen is. Inaborde: Onbezocht, nooit aangedaan. Inabrite : Onbeschut, openliggend.
Inaecentue: Toonloos, zonder klemtoon.
Inaceeptable : Onaannemelijk. Inaccessibilitè v.: Ongenaakbaar-. Ontoegankelijkheid. Inaccessible : 1. Ongenaakbaar
(land, mensch, hoogte); ondoordringbaar
voor (zon); niet vatbaar voor; onbereikbaar
voor (geest). 2. Ongevoelig. - d la pilie:
Die geen medelijden kent. Inacelimatable:
Die niet te acclimatiseeren is. Inacelimate:
Niet geacclimatiseerd. Inaccommodable:
Niet bij te leggen. Inaccordable : 1. Onvereenigbaar. 2. Onverleenbaar, niet te bewilligen . Inaccostable : Ongenaakbaar . (fig . )
Barsch . Inaccoutume : Ongewoon . N let
gewoon (aan). Inaeheve: Onvoltooid. Inaelfêvement m.: Het niet-afmaken. Onvoltooidheid . Inactil : Werkeloos. Traag
(markt). Slapend, dood (goud, kapitaal).
Inaetinique : Zonder inwerking op de gevoelige plaat. Inaction v.: Werkeloos-,
ledigheid. Inactivation v. en -iver ov..
w.: (Het) werkeloos maken. Inaetivitê v.:
Traagheid, gebrek aan bedrijvigheid of
werkzaamheid . Werkeloosheid . (m i 1. ) Het
buiten actieven dienst zijn, non-activiteit.
Inactualitê v.: Karakter van thans onbelangrijk -, niet van dezen tijd te zijn. Inaetuel: Niet van dezen tijd, thans onbelangrijk.
Inadaptable: Die zich niet kan aanpassen; onsociaal. Inadaptation v.: Gebrek
aan aanpassingsvermogen. Inadapte : Niet
aangepast. / in. : Iem., die zich niet in deze
maatschappij schikt (- social), onsociaal
mensch; moeilijk kind. Inadequat (spr.
-kwa) : Onvolledig. Niet evenredig. Inadequation (spr. -kwa-) v.: Niet-evenredigheid . Inadherent : Niet aangegroeid, vrij.
Zonder adhaesie. Inadmissibilitê v.: Onontvankelijk-, onaannemelijkheid. Onmogelijkheid om (een candidaat) toe te laten.
Inadmissible : Onontvankelijk, onaannemelijk . Die niet toegelaten kan worden, die
„zakt". Inadmission v.: Afwijzing. Inadvertanee v.: Onoplettend-. Onachtzaamheld, vergissing.
Inaffeete: Koud, onverschillig. Inagissant: Die niet werkt, - niets uitwerkt. Slapend, dood (kapitaal). Inaguerri: Ongehard .
Inajournable: Niet uit te stellen. Inalbumin6 : Zonder eiwit. Inalienabilitê v.
en -able by .nw . : Onvervreemdbaar (heid ) .
Inalliabilite v. en -able by .nw. : Onvermengbaar(heid) . Inalterabilitê v . en -able
by .nw . : Onveranderlijk- . Onverstoorbaar(heid) Onverbleekbaar (inkt), onverschietbaar(heid ) . Kleurecht (heid) . Onroestbaar(heid ) . Onverslijtbaar (heid ) . Inamendable :
Onverbeterlijk. Inamieal : Onvriendschap-
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pelijk. Inarnissibilite v. en -ible by .nw . :
(go d sd . ) Onverliesbaar (heid ) .
Inamovibilitê v.: (recht) Onafzetbaarheid . Levenslang karakter (ambt). Inamovible: Onafzetbaar (rechter). Levenslang (benoeming) . (fig. ) Voortdurend,
voor goed. Inanalysable : Onontleedbaar.
Inanimation v.: Levenloos-, onbezieldheid. Inanimë: 1. Levenloos, onbezield. 2.
(f ig. ) Koud , zonder uitdrukking of gevoel,
stil. 3. Niet door dierlijke kracht voortbewogen. 4. Lusteloos (markt) . Inanitê v.:
1. Leegte . (b ij b el) Le temps d'-: De
wettelooze tijd (voor de Mozaische wet). 2.
IJdel-, nutteloosheid. Inanitik m.: (geneesk.) Uitgeputte. Inanitier (s'): (geneesk. ) Kraehteloos worden. Inanition v.:
(geneesk.) Uitputting -, krachteloosheid
door ondervoeding.
Inapaisable: Niet te stillen. - te bevredigen . Inapaisë: Ongestild. Onbevredigd . Inapaisement m.: Onbevredigdheid. Inapereeptible en -eevable : Onmerkbaar, niet Nvaarneembaar. Inapercu:
Onzichtbaar, niet in 't oog vallend. Passer
-: Niet opgemerkt worden. Inappelable:
Waarvan geen appêl mogelijk is. Inappetenee v.: Gebrek aan eetlust. Inapplicabilitê v. en -able by .nw . : Ontoepasselijk(heid) . Inapplieation v . : Nalatigheid,
gebrek aan liver. Inapplique : 1. Onachtzaam, nalatig; lui, slap. 2. Niet toegepast,
ongebruikt.
Inapprêciabilitê v. en -able by .nw. :
Onschatbaar- , onwaardeerbaar (heid ) , niet
genoeg te waardeeren. Niet vast te stellen
(geringheid), te verwaarloozen. Inapprenable : Niet aan te leeren. Inapprete : Onvoorbere id . (f ig . ) Eenvoud ig . Inapprivoisable : Ontembaar. Inapprivoise : Ongetemd, wild. Inapprochable : Ongenaakbaar. Inapprouvê: Niet goedgekeurd.
Inapte : Ongeschikt. Onvolwaardig. Inaptitude v.: Ongeschikt-, onbeholpenheid.
Inarme : Ongewapend . Inarticulable : Niet
duidelijk uitspreekbaar. Inarticulation v.:
Gebrek aan gewrichtsverbindingen. Onduidelijke uitspraak. Inartieulê : 1. Ongeleed. 2. Onduidelijk (woord, geluid).
Inaseensible : Onbeklimbaar. Inassermentê: Onbeeedigd. Pretre-,clerge-: P. -;
g. die den eed op de wet van 1790 niet heeft
afgelegd. Inasservi : Vrij. Inassiegeable:
Onbelegerbaar. Inassimilable : 1. Onvereenigbaar. 2. Niet voor opneming in 1
lichaam geschikt, onverteerbaar. (f ig.)
Die men zich niet eigen kan maken, onverteerbaar (wetenschap). 3. Niet gelijk
te stellen (bevolking). Niet geschikt om
in de maatschappij te worden opgenomen.
Inassociable: Onvereen igbaar . Inassorti:
Niet samenpassend. Inassouvi : Onbevredigd, onverzadigd. Inassouvissable:
Niet te bevredigen, niet te stillen. Inassujetti: Niet onderworpen.
lnattaquable. Niet aan te vallen. (fig.)
Onaantast-, onaanvechtbaar. Vuurvast; onveranderlijk . - aux acides: Zuurvast. Inattendu : Onverm, acht . Inattentif : Onoplettend, onachtzaam. Inattention v.: Onoplettend- , onachtzaamheid . Des-s: Bewijzen van
gemis aan achting .Inattest6: Niet door bewijs
stukken gestaafd. Inaudible : Onhoorbaar.
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Inaugural-Incisif

Inaugural: De inwijding, de opening
betreffend ; eerste. Discours Rede bij de
aanvaarding (van een ambt), openingsrede,
inaugureele oratie. Inaugurateur m.:
Inwijder. Inauguratif : Van de inwijding.
Inauguration v.: Inwijding (koning, gebouw); feestelijke opening; proefrit, -vaart
met genoodigden ; ambtsaanvaarding ; onthulling (gedenkteeken). (f i g.) Inluiding.
Discours d'- : Openings-, feestrede. Inaugurer ov .w . : feesteiijk openen,
onthullen . (f ig. ) Inluiden , 't begin vormen
van. I s'- : Beginnen.
Inauthenticite v. en -ique lw.nw.:
Onecht-, ongeloofwaardig(beid ). Inavouable: Niet te bekennen, waarvoor men niet
uitkomt. Schandelijk. Inavoue : Verborgen,
onuitgesproken, onbeleden.
Inca m.: Inca (vorst in het oude Peru).
Incaguer ov .w . : to u d) Wat lachen om.
Inealculabilite v.: Onberekenbaarheid.
Incalculable : Onberekenbaar. Zeer talrijk . Inealeule : Onberekend.
Incameration v . en -er ov .w . : (Het )
voegen bij 't pauselijk domein, - de kerkelijke goederen.
Incandescence v.: 1. Witgloeihitte.
Gasgloeilicht. Lampe a -; bee-parlegz:
-: Gloeilamp ; -licht. 2. (f ig . ) Uiterste
opgewondenheid,gloed. Incandescent :Witgloe iend . (f ig . ) (Over )verhit . Incantation
v.: Bezweringsformule. Betoovering. Incantatoire: Bezwerings-, betooverings-.
Incapable : 1. Onbekwaam, onbedreven,
niet in staat, onmachtig. Un Een onbruikbaar mensch, een prul; - zwakzinnige.
2. (recht) Onbevoegd, onbekwaam. Un
-: Fen onbevoegde. Incapacite v.: 1.
Onbekwaam-, ongeschiktheid, onvermogen.
Onbruikbaar-, prulligheid. 2. Onbevoegdheid ( - legale). Frapper qn d'- : Iem.
onbevoegd verklaren.
Inearacterisable : Niet te karakteriseeren.
Incarceration v.: Opsluiting, gevangenzetting . Incarcerer ov .w . : Opsluiten ,
kerkeren.
Inearnadin: Bleekrood. / m.: -e kleur.
Incarnat : Vleeschkleurig. Hoogrood. I m.:
Vleeschkleur. Incarnation v . : Vleeschwording, belichaming. (g o d s d .) Menschwording, Inearne : 1. Vleesch geworden,
vleeschelijk, zelf. Le diable -: De baarlijke duivel. Le vice -: De ondeugd zelve.
2. In 't vleesch gegroeid. Inearner ov.w.:
In vleesch en bloed veranderen . (fig. ) Voorstellen, vertegenwoordigen. / s'-: Vleesch
warden. In 't vleesch groeien.
In.eartadev Onbezonnen streek , - uitval,
buitensporigheid. Zijsprong (paard) .
Ineassable : Onbreekbaar.
Incendiaire: 1. Die brand doet ontstaan,
van een brand. Projectile -: Brandgranaat. Foyer -: Brandhaard. Grenade -:
Brandbom. 2. Opruiend. Lettre -: Brandbrief . 3. (fig.) Zeer prikkelend (spijs ; bereiding). Die 't hart in vuur en vlam zet
(blik). / m.: Brandstichter. Incendie m.:
Brand. (f ig. ) Twistvuur. . vo lontaire ,
par -, du a la malveillance : Brandstichting.
L'- des eglises : Het verbranden der kerken. Incendie m.: Slachtoffer van een
brand . I by .nw : Afgebrand , verbrand, in
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brand gestoken; wiens huis is verbrand.
Vlammend. Incendier ov .w . : In brand
steken, in de asch leggen. (f ig.) Tweespalt
zaaien in, in vuur en vlam zetten. / s'-:
Zijn huis in brand steken. In-cent-vingthuit bv.nw. en m.: Een boekje in 128formaat
Inceremonieux : Eenvoudig. Incertain:
1. Onzeker, twijfelachtig. L'-: Het onzekere. 2. Onvast, veranderlijk, onbestendig (weer). 3. Vaag, onduidelijk. Lumiere
-e : Schemerlicht. 4. Besluiteloos, twijfelmoedig. Incertainement: Op een onzekere
wijze. Incertitude v.: 1. Onzeker-. 2.
Onvast-, veranderlijk-, onbestendig-. 3.
Besluiteloosheid. Twijfel. Etre dans l'- de
ce qu'on doit faire : Weifelen wat men doen
zal. Incertifie: Niet door bewijsstukken
gestaafd.
Ineessamment bw . : 1. (o u d ) Zonder
ophouden. 2. (thans) Dadelijk, binnen
kort ; eerstdaags. Incessant : Voortdurend,
onophoudelijk. Incessibilite v. en -ible
by .nw . : Onafstaanbaar-. Onvervreemdbaar(heid); strikt persoonlijk (kaart). Inceste
m.: 1. Bloedschande. 2. Bloedschender.
Incestueusement en -eux: Bloedschendig.
m.: Bloedschender. Inchange : Onveranderd ; 't zelfde gebleven. Inehavirable: Dat
niet kan omslaan.
Inchoatif (spr. -ko) m.: (Werkwoord,
achtervoegsel) dat het begin der handeling
uitdrukt. Conjugaison -ive des verbes en ir:
Regelmatige vervoeging der werkw. op ir.
Inehoation (spr. -ko-) v.: Begin.
Incidemment: Toevallig, bij gelegenheid. Incidence v.: 1. Inval, aanraking,
samenvalling. Point d'-: Invalspunt. Une
- de jour : Invallend licht. 2. Afhankelijkheid (v. tusschenzin). 3. Grondslag
(belasting, douanerechten), waarde waarop
belastingen berusten. 4. Bijkomstigheid.
Incident: 1. Toevallig, bijkomend. Question -e: Nevenvraag. Proposition -e:
Tusschenzin. 2. (n a t k . ) Invallend. / m. :
Bijkomend geval, toeval, voorval. Nieuwe
zwarigheid, nieuw geschil. (letterk.)
Tusschengevoegd verhaal, - tooneel, bijkomende handeling. Ineidentaire m. : Iem
die nieuwe moeilijkheden opwerpt. Incidente v.: Tusschenzin. Incidentel, -lement: (nieuw) Tusschenbeide komend,
toevallig ; als bijkomstigheid (m uz ) Theme
: Neventhema . Incidenter onov .w . :
Nieuwe zwarigheden doen ontstaan.
nerable : Verbrandbaar. Ineinerateur m.:
Voorstander der lijkverbranding. Iem. die
lijken verbrandt. Incineration v.: Verbranding, -assching. Lijk-. Incinere m.:
Verbrand lijk . Ineinerer ov .w . : Verbranden
(vooral lijk ), -asschen . (scheik.) Inasschen.
Incipit (spr. -it) rn.: Beginwoorden (van
een handschrift).
Incireoncis: Onbesneden. Les -: De
onbekeerden (in de oogen der Joden).
Incirconcision v.: Onbesnedenheid. Incirconseriptible: Onbegrensbaar. Incirconserit: Onbegrensd
Incise v.: Kort zindeel. Tusschenzin.
(muz.) Kort tusschendeel. Inciser ov .w . :
Insnijden, insnijdingen maken in. Cuir -ise:
Lederwerk. Incisif : 1. Snijdend. 2. Oplossend (de vochten). 3. (fig.) Scherp,
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bijtend, bitter. / m . : Tusschenkaaksbeen
(os -). Incision v . : Insnijding. - cruciale: Kruissnede . Incisive v. : Snijtand.
incitabilite, -able, -ant z . excitabilite, enz. Incitation v . : 1. Aansporing, opruling. 2. (geneesk.) Prikkeling. Inciter
ov .w . : Aansporen. -zetten, -hitsen . Prikkelen . Incito -moteur : Die de samentrekking der spieren bewerkstelligt door prikkeling der bewegingszenuwen.
Ineivil (spr.. -ile): Onbeleefd, onheusch.
Tegen de burgerlijke wetten in . Incivilement : Onbeleefd, onwellevend . Incivilisable : Onbeschaafbaar. Ineivilise : Onbeschaafd . Ineivilitê v . : Onbeleefd-, lompheid . Ineivique: Strijdig met burgerplicht.
Ineivisme m. : Gebrek aan burgerplicht,
-trouw . Inelassable : Ongewoon, niet (in
eene klasse ) in te deelen. Inclemence v. :
1. Onbarmhartig-. 2. Gestreng-, ruw- . 3.
Guurheid. Inclement : Onbarmhartig. Ruw,
streng. Guur .
Inelinaison V. : 1. Helling, over-, of-. 2.
(w is k . ) Neiging, inclinatie. Boussole d'-:
Kompas, dat den hoek meet, welken de
kompasnaald met den horizon maakt.
Inclinant: Hellend. Cadran -: Naar 't
zuiden hellende zonnewijzer. Inclination
v.: 1. Buiging, neiging. - de tete : Knik .
2. Neiging, voorliefde, lust, trek. Contre
son -: Tegen zijn zin . 3. Liefde, genegenheid. Mariage d'-: H. uit liefde. 4.
Geliefde. Incline: Schuin, hellend. (f ig. )
Geneigd .
Incliner ov .w . : 1. Doen hellen, schuin
houden. Buigen, nijgen. 2. (f ig. ) Doen
overhellen -, drijven (tot ) . / onov .w . : 1.
(Over )hellen, (over )buigen. La victoire
incline de noire ate: De v. wendt zich ten
gunste van ons . - vers sa fin : Ten einde
loopen. 2. (f ig. ) Geneigd zijn -, overhellen
(tot)). / s'-: Hel-len, neigen, zich buigen.
Buigen, een buiging maken. Knielen. (fig. )
Het hoofd buigen (voor ), toegeven, berusten (in), zich neerleggen (bij) . Bewonderen .
Inelure ov .w . : Insluiten . Inelus b y .nw . :
Ingesloten. z . ei--. / bw.: Daaronder
begrepen. Incluse v .: Ingesloten brief .
Inclusif : In zich omvattend, insluitend.
Inclusion v . : Insluiting. Witte vlek (op
steen). Ingesloten deeltje (v. vreemd
lichaam ). Inelusivement : Medegerekend ,
daaronder begrepen. Jusqu'au 30 juin -:
Tot en met den 30sten Juni.
Incoagulable: Die niet stollen kan. Incoereibilite : Onbedw ingbaar ( he id) . (n a t k .)
Niet op te sluiten. Incognito (spr.. -konyi-)
by .nv . en m . : Onder een vreemden naam,
onbekend. Zonder opgemerkt te worden, vergeten . Garder l'-: Zich niet bekend maken.
Ineognoseible : Onkenbaar. Incoherence
v . : Het nietsamenhangen, gebrek aan samenhang . Incoherent : Onsamenhangend,
los, niet behoorlijk verbonden. Incollable:
(f a m.) Etre -: Een „kei" zijn. Incolonisable : Niet koloniseerbaar . Ineolore:
Kleurloos. (fig. ) Mat (stijl). Onbeduidend•
Ineombant : Liggend op . Ineomber
onov .w . : Rusten (op ) , opgelegd zijn.
Passen (bij ) . Ineomburant : Niet brand
verbreidend. Incombustibilite v . en -ible
by .nw . : Onbrandbaar -; vuurvast -; brand-
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vrij (heid ). Incomestible : Oneetbaar . In eomrnensurabilite v . en -able by .nw . :
1. Onderling (e ) onmeetbaar ( he id ) . 2. On meetbaar (heid) . 3. (f i g . ) Onderling (e ) overeenkomstig(heid) . Incommodant : Hinderlijk , lastig. Incommode :1. Ongemakkelijk ,
ongerieflijk, lastig (te hanteeren) . 2. Lastig,
hinderlijk. Incommode :1. In verlegenheid .
2. Beschadigd, dat averij heeft (schip)) .
Etre - du bras : Een zeeren arm hebben, 't
gebruik van een arm missen. 3. Krap (met
geld ) . - (dans ses affaires): In verlegenheid . 4. Licht ongesteld . Un peu -: Onpasselijk . Incommodement: Ongemakkelijk . Lastig. Incomutoder ov .w . : 1.
Lastig vallen, overlast aandoen, hinderen .
In (geldelijke ) ongelegenheid brengen. 2.
Bezwaren (van spijzen) ; onpasselijk maken . I s'- : Zich overlast aandoen. Ineommodite v . : 1. Ongemak ; ongerieflijkheld , bezwaar . 2. Overlast, hinder . 3.
Ongesteldheid, ongemak . 4. Geldelijke ongelegenheid . 5. Nood (waarin schip verkeert ) . Ineommodo z . eommodo. In eommunicabilite v . en -able by .nw . :
Onmededeelbaar (heid)). (Gebrek van iem. )
die zich niet uiten kan. Incommutabihte
en -able by .nw . : Onontzetbaar (heid ) , on veranderlijk (heid) van hezit, onvervreemdbaar (heid) . Inconunutablement : Zonder
op een ander te kunnen overgaan.
Incomparabilite v . : Onvergelijkelijkheid . Incomparable : Onvergelijkelijk,
weergaloos. Ineomparablement : Onvergelijkelijk, verreweg, heel wat . Ineompatibilite v . : 1. Gebrek aan overeenstemming,
strijdigheid . - d'humeurs: Te groote uiteenloopendheid van karakters . 2. Onvereenigbaarheid (twee betrekkingen ) . Onhestaanbaarheid . Incompatible : 1. Niet
overeen te brengen (met ), strijdig. Te zeer
uiteenloopend (karakters ) . 2. Onvereenighaar (twee betrekkingen). Ineompatissant : Onbarmhartig. Ineompensable : Onvereffenbaar .
Ineompetemment: Zonder bevoegdheid,
op onbevoegde wijze. Incompetence v. :
Onbevoegdheid (rechter ). (f ig. ) Onbekwaamheid . Incompetent : Onbevoegd(f ig. ) Onbekwaam . Incomplet : Onvolle .
dig. (p lantk.) Onvolkomen. Onvoltallig.
(m i 1 . ) Les -s: Het incompleet . - de:
Waaraan ontbreekt (b .v . lettre -ete du commencement). Incomplêtude v . : Onvolledigheid. Ineomplêtement: Onvolledig, onvolkomen . Incomplexe : Enkelvoudig, eenledig. Uit enkelvoudige stellingen bestaand.
Incompose: Enkelvoudig . Incomprehensibilite v . en -ible by .nw. : Onbegrijpelijk-,
ondoorgrondelijk (heid) . Incomprehensif :
Die niet tot begrijpen in staat is . Incompressibilite v . en -ible by .nw. : On samendrukbaar (heid). Ineompris m.: Onbegrepen . Miskend (genie)) . Incomptable
(spr.. -con-ta-) : Ontelbaar.. Met een ontelbaar aantal slagen.
lneoncevable: Onbegrijpelijk . (f a m . )
Vreemd . Ineoneevablement : Op zonderlinge wijze. Inconciliabilite v. en -able
by .nw . : Onvereenigbaar (heid ) , niet over.een te brengen. Onverzoenbaar (heid ) , die
van geen vergelijk willen hooren. Ineonditionne en -nel: Onvoorwaardelijk . (w ij s b . )
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Van iederen invloed onafhankelijk. Inconduite v.: Wangedrag.
Inconfort m.: Gebrek aan comfort. Inconfortable : Lastig. Incongelable : Onbevriesbaar. Incongru : Ongepast, onbetamelijk. Onbeholpen, boersch. Strijdig
met de taalregels, ontaalkundig. Incongruite v.: Ongepast-. Lomp-, onhebbelijkheid. Taalfout. Incongrüment: Op
ongepaste -. Op ontaalkundige wijze. Inconjugable : Onvervoegbaar.
Inconnaissabilite v.: Onkenbaarheid.
Inconnaissable : Onkenbaar. L'-: Het
onkenbare ; (s o m s ) - onbewuste . Inconnu:
1. Onbekend. Verborgen. Vergeten. 2.
Ongekend, niet te voren ondervonden. /
m.: Un -: Een onbekende. Plainte contre
-: Aanklacht tegen onbekend. L'-: Het
onbekende. Faire un saut dans l'-: Zich
blindelings in 't onbekende storten. InV. : Onbekende (vrouw ) . (s t elk . )
connue v
Onbekende (grootheid).
Inconquerable : Niet te veroveren. Ineonquis : Onveroverd.
Inconsacre : Niet gewijd. Inconscience
v.: Gebrek aan bewustzijn, onbewustheid.
Ontoerekenbaarheid. Inconsciemment en
-scient : 1. Onbewust, zonder bewustheid.
L'-: Het onbewuste. 2. Ontoerekenbaar.
Inconsequemment : Op tegenstrijdigewijze .
Inconsequence v.:1. Gebrek aan logische
opvolging (in daden en woorden), 't zich
zelven niet gelijk blijven. 2. Onbezonnenheid. 3. Lichtvaardige handelwijze. Inconsequent : 1. Zich zelven niet gelijk blijvend, inconsequent, zonder logische volgorde. 11 est - dans ce qu'il fait: Hij blijft
zich zelven niet gelijk. 2. Onbezonnen. 3.
L ichtvaardig . Inconservable : Onbewaarbaar..
Inconsideration v.: 1. Onberaden-,
onbedachtzaamheid. Avec -: Overijld. 2.
Minachting. Inconsidere : 1. Onberaden,
onbezonnen. Un -: Een wildzang. 2.
Ondoordacht. Inconsiderement : Op onbezonnen wijze. Inconsistence v.: 1.
Onvastheid. 2. (f ig.) Onvast-, half-, onbestendigheid. Inconsistant : 1. Onvast.
Vaag (idee) . Langage -: Stameltaal. 2.
(fig. ) Onbestendig. Inconsolable: Ontroostbaar. -ment bw. Inconsole : Ongetroost. Inconsommable : Onverbruikbaar.
Inconstamment: Onbestendig. !neonstance v.: 1. Onbestendig-, onstandvastig-, wankelmoedig-. 2. Wuft-, wispelturig-, wisselvalligheid. 3. Wispelturige
dead. 4. Ontrouw . Inconstant by .nw. : 1.
Onbestendig, onstandvastig. 2. Wuft, wisselvallig. 3. Ontrouw in de liefde. / m.:
Ontrouwe. Inconstitutionnalite : Ongrondwettigheid. Inconstitutionnel : Ongrondwettig. Ineonstitutionnellement : Op ongrondwettige wijze , in strijd met de grondwet .
Incontamine: Niet besmet. Ineontestabilite v . en -able by .nw . : Onbetwistbaar-,
onomstootelijk (heid ) . Onaantastbaar (heid ;
van contract). Incontestablement : Ontegenzeglijk, op onbetwistbare wijze. Onbetwist, buiten kijf. ineonteste: Onweersproken, onbetwist. Incontinemment: Onmatig, onkuisch. Incontinence v.: 1.
Gemis aan zellbeheersching (over). - de
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langue : Praat-, babbelzucht. 2. Onkuisch-,
onmatigheid. 3. Onvermogen om zijn
behoeften op te houden. - d'urine: Onwillekeurige waterloozing, bedwateren. Incontinent bw.: Dadelijk, op staanden
voet. / bv.nw. Onmatig, onkuisch, ontuchtig. J m.: Lijder aan een physiek onvermogen (z. -ence 3; un - urinaire). Ineontinu : Afgebroken, niet aanhoudend.
Incontinuite v.: Afgebroken samenhang.
Incontrit: Die geen berouw toont. IncontrOlable : Niet na te gaan. IncontrOle:
Niet gecontroleerd, ongestempeld. Onbeheerscht, zonder rem (b.v. impulsivite --e).
Incontroverse : Onbestreden.
Inconvenance v.: Ongepast-, onwelvoeglijkheid. Des -s d'oiseaux: Vuiltjes
van vogels. Inconvenant : Onwelvoeglijk,
ongepast. / m.: Lomperd. Inconvenient
m.: Zwarig-, ongelegenheid, onaangename
zijde, schaduwzijde, hinder, euvel. Vous
pourrez Mire cela sans -: Ge kunt dat gerust
doen. Inconvertissable z. -vertible. Inconvertibilite v . en -ible by .nw . : Onverwisselbaar - . Onconverteerbaar (heid ) .
Incoordination v.: Gebrek aan samenschikking, - aan samenwerking. Incoordonnable : Niet te ordenen. Incoordonne:
Ongeordend.
Incorporable: Die kan worden opgenomen.
Ineorporalitë v.: Onstoffelijk-, onlichamelijkheid.
Incorporation v.: 1. Opneming, vermenging. 2. (fig.) Inlijving, opname. 3.
(Ka th.) Bisschoppelijke toestemming, aan
een priester gegeven, om tot zijn diocese te
behooren. 4. Verwerking (in prijs). Par
- de reserves : Door uitkeering uit de reserves in de jaaropbrengst.
Incorporable : Opneembaar.
Incorporeite v.: Onstoffelijkheid. Incorporel : Onstoffelijk, onlichamelijk.
Ineorporer ov.w.: 1. Opnemen, vermengen. (stof). 2. Inlijven, opnemen.
-dansleprix:
In den prijs verwerken. / s'-:
Zich vereenigen. Zich oplossen (in), ingelijfd worden (bij). Zich vereenzelvigen
(met).
Incorrect (spr. -ekte) : 1. Onnauwkeurig,
gebrekkig. Niet onberispelijk. Onjuist. 2.
Onbehoorlijk, ongepast. Incorrectement:
Onnauwkeurig. Incorrection v.: 1. Onnauwkeurig-, slordig-. Onjuist-. 2. Onbehoorlijk-, ongepast-; slordigheid (kleeren).
Incorrige: Onverbeterd. Incorrigibilite v.
en -ible by .nw.: Onverbeterlijk-, verstokt(heid). Incorrigiblement : Op onverbeterlijke wijze. Incorrompu : Onverdorven.
Incorruptibilite v.:1. Onvatbaarheid voor
bederf. 2. Onomkoopbaarheid. Incorruptible bv.nw.: 1. Niet aan bederf onderhevig, onvergankelijk. 2. Onomkoopbaar.
Ineorruption v.: Onverdorvenheid. Incote : Niet genoteerd. Incourant : Onverkoopbaar, waarvan de koers niet genoteerd
is. Ineraquelable : Dat geen barsten krijgt.
Incrassant: Dat dik maakt.
Ineredibilite v.: Ongeloofbaarheid. Incredule bv.nw. en m.: Ongeloovig. -e.
Ineredulite v.: Ongeloovigheid. Ongeloof.
Ineree : Ongeschapen.
Increment m.: Toename.
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Inerevable by .nw . en m.: (Luchtband)
die punctuurvrij is.
Ineriminable: Vervolgbaar, als een
misdaad aan te rekenen. Laakbaar. muftiminer ov .w . : Van misdaad beschuldigen;
ten laste leggen. (fig.) Veroordeelen, laken,
vallen over.
Ineristallisable: Niet-kristalliseerbaar.
Ineritiquable : Waarop niets of to dingen
valt . Ineroehetable : Onopensteekbaar . Ineroyable : Ongelooflijk. Belachelijk. Zeer
groot, buitengewoon. Un —; une —: 'n
Modegek, pronker; 'n modepop (tijdens het
Directoire). Ineroyablement : Ongelooflijk.
Buitengewoon. Ineroyance v.: Ongeloovigheid . Ineroyant m.: Ongeloovige. / by.
nw.: Ongeloovig.
Incrustant bv.nw. en m. : (Stof) die
met een korst omgeeft, - die een korst -,
ketelsteen afscheidt. Incrustation v.: 1.
Het omringen met een korst, - met ketelsteen, - met een kalklaag. Ketelsteen. 2.
Verkalking (weefsels). 3. Het inleggen.
Inlegsel, -stuk. Ingelegde meubelen. Ineruster ov.w.: 1. Omringen, overkorsten.
2. Inleggen. Linoleum -e: Ingelegd 1. 3.
(f ig. ) Doen vastroesten, vastzetten. / s'—:
Ingelegd worden. Een korst krijgen, zich
met ketelsteen bedekken. (f ig.) Vastgroeien
(in ) , vastroesten ; (fa m .) blijven plakken .
Ineubateur : Die voor kunstmatige broeding dient. / m.: Kweekplaats voor te
vroeg geboren kinderen, couveuse. Incubation v.: Het broeden, broeiing. (f ig.)
Onmerkbare ontwikkeling (eener ziekte).
Periode d'—: Incubatietijdperk. Ineubatoire : Broed-; ontwikkelings-. Ineube m.:
Nachtduivel (esprit —1; -merrie.
Ineuit: Ongaar.
Inculcation v.: Inprenting. Inculpation
v.: Aanklacht, aantijging Ineulpe m.: Beklaagde . lneulper ov. w.: Aanklagen.— de:
Ten laste leggen. Ineulquer ov .w . : Inprenten, inscherpen. / s'—: Ingeprent worden.
Elk. inprenten.
Inculte : 1. Onbebouwd. 2. Onverzorgd,
verward (baard, haar). 3. (fig.) Onbeschaafd, ruw. 4. Onontwikkeld (geest,
talent ) . Incultivable: Onbebouwbaar.. Niet
voor ontwikkeling vatbaar. Incultive z.
ineulte (1 en 3). Ineufture v.: Onbebouwde toestand. Het niet-verbouwen. (f ig.)
Onbeschaafdheid. Onontwikkeld verstand.
Ineunable by .nw . en m.: Wiegedruk,
(boek verschenen voor 1 Jan. 1501). —
tabellaire : Blokdruk.
Ineurabilite v.: Ongeneeslijkheid. Incurable by .nw . en m.: Ongeneeslijk. -e
zieke. Les I-s : Hospitaal voor ongeneeslijke
zieken (Parijs). --went bw. Ineurie v.:
Zorgeloosheid. Ineurieux : Onverschillig,
zonder weetgierigheid, - belangstelling.
Ineuriosite v.: Gebrek aan weetgierigheid. - aan zorg (voor).
Incursion v.: 1. Strooptocht, inval. 2.
(Ontdekkings )tocht . 3. (f ig. ) Faire des —s
dans le domaine de l'histoire : Op 't gebied der
geschiedenis grasduinen, - een excurs maken . Incursionner onov .w . : Invallen doen .
Incurvation v.: Kromming. Ineurve: Naar
binnen hol, gekromd. Ineurver ov .w . :
Krommen . (z e e v . ) Afbuigen , uit den koers
Taken. / s'--: Om.buigen. Ineuse by . nw.

1
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en v.: (Penning) die aan de eene zijde hol
en aan de andere zijde verheven is.
Inde v.: Indio. Les —s of L'—: Engelsch -, Voor-Indio. Les —s orientates,
- neerlandaises: Oost-Indio. Les —s occidentales : West-Indio. — francaise: Fransche
bezittingen in Voor-Indio. / m.: (Bleu d' )
—: Indigoblauw. Bois d'—: Blauw-, campeche-hout .
Indebrouillable : Niet te ontwarren.
Indecachetable: Niet te openen. Indeeelable: Niet te verraden. (scheik.) Door
geen reactie voldoende aan te toonen. Indecemment : Op onwelvoeglijke wijze.
Indeeenee v. en -ent bv.nw.: Onbetamelijk-, onhebbelijk-. Oneerbaar-, onwelvoeglij k (he id ) . Indechiffrable : Niet te
ontcijferen . Onleesbaar.. (fig. ) Onbegrijpelijk , duister, raadselachtig, niet te doorgronden (mensch). Indechirable : Onverscheurbaar,, ijzersterk.
Indecis: 1. Onbeslist, onbeslecht, twijfelachtig. 2. Niet scheip belijnd, moeilijk aan
te geven, onduidelijk (vorm ) , vaag . 3. Bes lu iteloos, weifelachtig. Indecisif: Niet beslissend. Indecision v.: Besluiteloosheid.
Onbestemd-, vaagheid (uitdrukking). IndêclinabiLite v. en -able by .nw . : 1.
(godsd.) Onafwijsbaar-. 2. (taalk.) Onverbuigbaar (heid ) . Indecomposable : Onontbindbaar . Indeeompose : Onontbonden.
Indeeomptable (spr . -kon-ta-) : Niet in
rekening te brengen. Indecousable : Niet
los te tornen. Indecouvert : Onontdekt.
Indeerit : Onbeschreven. Indecrottable:
Niet schoon te maken, invuil. (tam.)
Onverbeterlijk, onhandelbaar. Niet van
zijn trots te genezen.
Indefeetibilite v.: Onvergankelijk-, nooit
fa lendheid . Indefectible : Onvergankelijk .
Onwankelbaar (trouw) . Dat niet in de war
kan geraken (kapsel). Indefendable : Onverdedigbaar. Indelendu: Weerloos. Intikfini : 1. Oneindig, onbegrensd. 2. Onbepaald. Article —: Lidwoord van onbepaaldheid. Indefmiment: 1. Oneindig tang, tot
in 't oneindige. Onbegrensd, in onbepaalden
zin. 2. (taa lk. ) In algemeenen zin. Indefinissable : 1. Niet voor een bepaling
of omschrijving vatbaar. 2. (f ig . ) Wonderlijk, onverklaarbaar, raadselachtig.
Indeformabilite v. : Onvervormbaarheid . Indeformable: Niet voor vervorming vatbaar. Indefrichable : Onontginbaar . Indelrisable: Permanent . ( f ig.) Niet
uit de plooi te brengen. / m.: Permanente
haargolf, -ent wave. Indegaufrable : Onpletbaar (trijp). Indehiseenee v.: Het
niet openspringen. Indehiseent : Niet openspringend. Indelebile : Onuitwischbaar.
(f ig . ) Blijvend . Encre —: Merkinkt . Indelebilite v.: Onuitwischbaarheid, - karakter . Indelegable : Onoverdraagbaar. In delibere : Onberaden, onoverlegd. Indeliberement : Op onberaden wijze, zonder
overleg. Indelicat : 1. Onkiesch, niet fijngevoelig. 2. Oneerlijk, niet nauwgezet.
Indelicatement: Op onkiesche wijze, zonder
takt. Oneerlijk. Indeicatesse v.: 1. Onkieschheid. Onkiesch gedrag, gebrek aan
takt. 2. Oneerlijk-. Onbetrouwbaarheid.
Indemaillable: Waarvan geen steek valt,
die niet „laddert".
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Indemne-- Indifferent

Indenme (spr . indemm-ne): 1. (r echt)
Zonder schade. Sortir - de : Er zonder
schade afkomen . 2. (f a m . ) Onbesehadigd ,
zonder letsel, kleerscheuren. 3. Niet ziek,
zonder besmet te zijn. Indemnisable (spr.
-demm-ni-) : Schadeloos te stellen. Indemnisation (spr -demm-ni-) v.: Schadeloosstelling. Indemniser (spr. -demm-ni-) ov.
w.: (recht) Schadeloos stellen, vergoeden.
s'- Zich schadeloos stellen . Indemnitaire
(spr. -demm-ni-) rn.: Schadeloos gestelde.
I . nw . : Die schadeloos stelt. Indemnite
(spr. -demm-ni-) v.: 1. Schadeloosstelling,
vergoeding; toeslag. - de route : Vergoeding
van reiskosten. - de logement: - van huishuur. . - de sejour: V. van verblijfkosten . de residence : Toeslag voor hooger huishuur. d'entree en fonctions : - voor uitrusting. - de vie chére : Duurtetoeslag. 2.
Toelage der afgevaardigden (- parlementaire), - der burgemeesters enz. 3. Onthefting van de verantwoordelijkheid eener
niet-wettige handeling. Bill d'-: Wet,
waarbij die ontheffing wordt verleend (z.
bill).
Indemontable: Die zich niet uit 't veld
laat slaan. Indemontrable : Onbewijsbaar,
onaantoonbaar. Indemontre : Onbewezen.
Indëniable: Onbetwistbaar, ontegenzeglijk . Indenouable: Niet op te lossen (knoop ).
Indentation v.: Intanding. - der zee,
- van de zeekust, - van 't strand.
Indente : Ongetand.
Independanun.ent: 1. Onafhankelijk.
2. - de : Behalve, boven, afgezien van.
Independanee v.: Onafhankelijkheid.
Guerre d'-: Vrijheidsoorlog. Independant:
Onafhankelijk, zelfstandig. / m.: (gesch.)
Independent. Independantisme m.: Leer -,
secte der Independenten.
Indepoissable : Niet los te maken. In depouille : Onberoofd. Inderacinable : Niet
te ontwortelen. Onuitroeibaar. IndereDiable: Dat niet kan worden in wanorde
gebracht; zekerheids- (horloge, toestel).
Indescriptible : Onbeschrijflijk. Indesirabic : Ongewenscht. -e yreemdeling. Indesoudable (spr. -de-ssou-) : Waarvan het
soldeersel niet loslaat . Indestructible : Onverwoestbaar.
Indeterminable : Voor geen bepaling
vatbaar. Indetermination v.: Onbepaald-;
onbestemd- Besluiteloosheid . (s t elk . ) Onbepaald aantal oplossingen. Indetermine:
Onbepaald ; onbestemd . (f ig. ) Besluiteloos .
(wisk.) Met een onbepaald aantal oplossingen. Indeterminement : Op onbepaalde
wijze. Indevinable : Onoplosbaar. Indevorable: Niet te verscheuren. Indevot : Ongodsdienstig, ongodvruchtig. L'-: De
wereidling. -ement bw. Indevotion v.:
Ongodsdienstig-, ongodvruchtigheid.
Index (spr. -eks) m.: 1. Wijsvinger. 2.
Bladwijzer. Register (- alphabetique);
inhoudsopgave. 3. Lijst der door den H.
Stoel verboden boeken, index. expurgatoire : Voorloopige index (de boeken, die
nog jets verbeterd moeten worden). z.
congregation 3. Mettre a l'-: Op den index plaatsen ; (f ig. ) uitsluiten ; uitsluiten
(patroon) ; besmet verklaren (Rerk); dood
verklaren. Mise a 1'-: Plaatsing op den.
index; (fig.) uitsluiting; besmet verkla-
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ring. 4. (wisk.) Wijzer, cijfer der eenheden. Cijfer onderaan de letter. Verhoudingscijfer (in statistiek). 6. Wijzer (machine), naald (barometer) . Indexage m.,
-ation v. en -er ov .w.: (Het) maken der
inhoudsopgaven van, (het ) voorzien van een
inhoudsopgave.
Indianisant z. -iste. Indianisme m.:
Indisch voorkomen. -e uitdrukking. -e
wetenschap, indologie. Indianiste m.: Kenner der Indische talen, indoloog. j by.nw.:
Indologisch.
I. Indicateur m.: 1. (recht; oud) Aanbrenger. (n ieuw ) ponder, - de la police:
(Stille) verklikker. 2. Wijsvinger (doigt
-). 3. Seinwijzer. 4. Wegwijzer (- des
rues de Paris). Reiswijzer, spoorboekje
(- des chemins de ter). Woninggids. 5.
Spanningmeter, indicateur, wijzer, meter.
- de tours : Toeren-, slagenteller. --tube:
Peilglas. 6. Iem. die aanwijzingen geeft.
d'un coup a Mire: Diefjesmaat die den
slag aangeeft dien men slaan moet.
II. Indicateur, -trice by .nw.: Aanwijzend. Poteau Wegwijzer. Plaque -trice:
Naambordje (hock der straten) ; bord. Indicatif by .nw.: Aanwijzend, dat aanwijst.
Plaque -ive : Naambordje. Etat - des depenses : Staat, die aanwijst hoeveel van de
toegestane gelden is uitgegeven. Pouvoir -:
Waarde van een credit -: Stelpost, -erediet. Prix -: Catalogusprijs, prijs volgens
prijscourant. I m.: Aantoonende wijs (mode
-); swat met aanwijzingen.
Indication v.: 1. Aanwijzing, aanduiding, het aanwijzen. 2. Inlichting, opgave,
aangifte. Omroepletters (radio). Letters
en oilers voor herkenning. 3. Vingerwijzing. Teeken. A titre d'-: Wegens het beginsel, bij wijze van aanduiding. Credit
d'-: Stelpost, -crediet. 4. (geneesk.)
Door de ziekte aangegeven behandelingswijze, indicatie.
Indice m.: 1. Kenteeken, -merk. Aanwijzing. Teeken. 2. Teeken, index, coefficient. - de refraction : Brekingsindex. cephalique: Verhoudingsgetal tusschen de
lengte en de breedte van den schedel. 3.
z. index 3. 4. Indexcijfer. Indiciaire:
Naar uiterlijke kenteekenen.
Indicible, -ment : Onuitsprekelijk. Nameloos.
Indiction v.: Vaststelling. - van 't jaar
der tijdperken van de Juliaansche tijthekening om de data der akten vast te stellen.
(K a t h . ) Bijeenroeping (cone ilie ) . Indicule m.: Kort register.
Indien: Indiaan. -sch. Indier. -isch.
Indienne v.: Indische. Indiaansche. Fijne
Indische, gedrukte katoenen stof, sits.
Indiennerie v.: Fabriek van gedrukte
katoenen stoffen, sitsfabriek. Indienneur
m.: Fabrikant van gedrukte katoentjes,
katoendrukker.
Indifferemment : 1. Onverschillig, koeltjes. 2. Zonder onderscheid, om 't even.
Indifference v.: 1. Ongevoeligheid (voor
verandering), indifferentie. 2. Onverschillig-, lauwheid, gebrek aan liefde. Indifferencie. Waarin geen verschillen zijn. Indifferent: 1. Ongevoelig (voor verandering), indifferent. Gaz -. 2. Onverschillig,
lauw, voor liefde onvatbaar. 3. Eenerlei,
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om 't even, noch goed noch slecht; noch
gevaarlijk noch ongevaarlijk. 4. Onbelangrijk , zonder waarde. Parler de choses -es :
Over onbelangrijke dingen praten. Trois
peintures nullement -es : Drie schilderijen,
die volstrekt niet van waarde ontbloot zijn.
/ m.: Onverschillige, lauwe. Wildvreemde.
Une belle -e: Een koele schoone. Indifierentisme m.: Onverschillig-, lauwheid
in zaken des geloofs. Stelsel van lauwheid
in belangrijke zaken. Indifferentiste m.:
Onverschillige in geloofszaken. Indifferer
onov .w . : (gr a p ) Onverschillig zijn. /
ov .w . : - laten .
Indigenat m.: Inboorlingschap. -Brecht.
Indigence v.: 1. Gebrek. Tomber dans
l'-: Tot behoeftigheid vervallen. Certificat d'-: Bewijs van onvermogen. 2. De
behoeftigen. Eire ei l'-: Bij de bedeeling
zijn. 3. (f i g . ) - d'esprtt, - d' idees: Gees Lesarmoede .
Indigene : Inheemsch, inlandsch, uit
I land zelf .Van een inlander. Caoutchouc -:
Bevolkingsrubber. / m.: Inboorling, inlander ; (s p o t ) inwoner . Indigenophile:
Den inlander gezind.
Indigent bv.nw. en m.: 1. Behoeftig,
nooddruftig. 2. Armlastig. -e.
Indigere : Onverteerd. Indigeste : 1.
Moeilijk te verteren, zwaar. 2. (vroeger)
Onverteerd . 3. (f ig . ) Ongenietbaar,, taai ,
„niet te slikken". Des mots -s : Dikke
woorden. Indigestibilite v.: Onverteerbaarheid , Indigestible : Onverteerhaar. Indigestion v.: 1. Slechte spijsvertering. maag. Se donner une -: Een vuile maag
krijgen. 2. (fig., fam.) Avoir une - de
qch : Meer dan genoeg van iets hebben, er
van walgen. Avoir une - de musique : Tot
vervelens toe muziek genoten hebben.
Indigete m.: Halfgod van een landstreek
(dieu -).

Indignation v.: Verontwaardiging. Des
-5: Verontwaardigde buien. Indigne : 1.
Onwaardig, niet waardig. - de pardon:
Onvergeeflijk . 2. N ietswaardig , schandelijk ,
laag . / m . : Snoodaard , onwaardige. (recht)
Onwaardige die van 't recht op een erfenis
is uitgesloten. Indigne : Verontwaardigd.
Indignement : Op onwaardige -, schandelijke wijze. Onwaardig, zonder 't te verdienen. Indigner ov .w. : De verontwaardiging opwekken van. / s'-: Verontwaardigd zijn, zich ergeren. Indignitê v.:
1. Onwaardigheid. - civile, - politique:
- om zekere burgerlijke of politieke
rechten uit te oefenen. 2. Onwaardig-,
schandelijk-, laag-, snoodheid. 3. Schande,
boon.
Indigo m.: Indigo, -blauw. -kleur.
Indigolire: Indigovoortbrengend. Indigoterie v.: Indigofabriek. -plantage. Indigotier m.: 1. Indigoplant; -boompje. 2.
-bereider. -fabrikant. Indigotine v.: Kleurend beginsel v. d. indigo, zuivere indigo.
Indiquer ov .w . : 1. (Aan )wijzen , aanduiden, toonen, aangeven. L 9heure -quee:
Het aangegeven uur. Compliment peu -que:
Weinig passend -, misplaatst c. 2. Vaststellen . 3. (k unst) Vluchtig aanduiden . 4.
Wijzen op. Ce temple indique une culture
avancee: Die tempel wijst op een vergevorderde beschaving. 5. (geneesk.) Uit
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den aard der ziekte wijzen op, mdiceeren.
/ s'-: Aangegeven worden.
Indirect (spr.. -ekte): 1. Zijdelingsch;
indirect (b.v. eclairage -). Voie -e: Omweg . 2. (f ig . ) Niet rechtstreeksch, zijdelingsch, bedekt, verborgen. Indirecte (belasting), op verbruiksartikelen. Getrapt
(verkiezing). Par une voie -e : Van ter
zijde. Avis -: Zijdelingsche waarschuwing.
Construction -e: Zinshouw, waarin de
logische volgorde niet gevolgd wordt. z.
complement 2. Cas -s : De 2e, 3e en 4e
naamvallen. Discours -: Indirecte rede
(niet rechtstreeks de woorden van den spreker zelf). Avantage -: Voordeel, dat men
iem. verschaft door de wet te ontduiken.
Ligne -e: Zijlijn. Indirectement: Langs
een omweg, in bedekte termen, van ter zijde.
Indiseernable : Niet te onderscheiden.
Indiseernement m.: Gebrek aan onderscheidingsvermogen . Indisciplinable : Onbuigzaam, weerspannig ; ongevoelig voor
tucht; ongezeglijk. Indiscipline v.: Tuchteloos-, bande/oosheid; gebrek aan krijgstucht ; ongezeglijkheid; eigengereidheid. Indiscipline: Tuchteloos, zonder kriigstucht.
(fig.) Eigengereid, die geen orde of tucht
erkent. / m.: Tuchtelooze. Indiscontinu,
-iniiment: Onafgebroken. Indiscontinuite
v.: Permanent karakter.
Indiscret: 1. Onbezonnen, onberaden.
2. Opdringerig (ijver), onbescheiden. 3.
Onbescheiden, praatziek; loslippig, die uit
de school klapt. (fig.) Un trouble -: Een
verwarring, die ons verraadt. I m.: Onbescheidene.Babbelaar. Indiscretement : Onbezonnen . Onbescheiden. Indiscretion v.:
I. Onvoorzichtig-, onbezonnen-. 2. Opdringerigheid . 3. Onbescheidenheid. Commettre une -: Uit de school klappen. 4.
Babbelzucht.
Indiscutabilite v.: Onbetwistbaarheid.
't Moeten blijven buiten de besprekingen.
Indiscutable: Niet te bespreken of te onderzoeken. Onweerlegbaar, onweersprekelijk, als 'n paal boven water. Indiscutablement : Vast en zeker, onbetwistbaar.
Indiscute : Onbestreden, onbetwist.
Indispensabilite v.: Volstrekte noodzakelijkheid, onmisbaarheid. Onmogelijkheid om zich te onttrekken. Indispensable : 1. Waarvan men geen vrijstelling
kan krijgen. 2. Onvermijdelijk, volstrekt
noodzakelijk. Onmisbaar, onontbeerlijk.
L'-: Het volstrekt noodzakelijke. (oud)
Un -: 'n Damestaschje. Indispensablement: Noodwendig, onvermijdelijk.
Indisponibilite v.: 1. (recht) Onheschikbaarheid . 2. Niet-beschikbaarheid. Indisponible : 1. (re c h t) Onbeschikbaar . 2.
Niet-beschikbaar, niet voor den dienst te
gebruiken. Les (soldats) -s : De soldaten,
waarover men niet kan beschikken .
Indispos = Indispose : 1. Ongesteld.
Onpasselijk. 2. (f ig. ) Wrevelig, misnoegd;
onwelwillend gezind. Indisposer ov .w. :
1. Ongesteld -. Onpasselijk, misselijk
maken. 2. (f ig. ) Wrevelig -, misnoegd
maken, onaangenaam stemmen, ontstemmen . - qn contre: Iem. innemen -, in 't
harnas jagen tegen. Indisposition v.: Ongesteld-, onpasselijkheid. (oud; fig.) Misnoegen, onwelwillende gezindheid . Indis-

1041

In dispute-Industrialiste

putable en -abilite v.: Onbetwistbaar(heid). Indispute : Onbetwist, onaangevochten.
Indissolubilite v.: Onoplosbaar-. 2.
(fig. ) Onverbreekbaarheid . Onontbindbaarheid (Kamers). Indissoluble : 1 . Onoplosbaar . 2. (fig. ) Onverbreekbaar. Indisso lublement : Op onverbreekbare wijze. Indistinct (spr.. -stin): Onduidelijk, verward,
niet duidelijk onderscheiden. Indistine tement (spr.. -stinkte-): Zonder onderscheid ; aanzien des persoons. Onduideiijk,
vaag.
Individu m.: Wezen, eenling, enkeling.
(fa m ) Persoon, mensch . (m ) Man, soldaat. Quel est cet ? Wat is dat voor
een kerel ? (f a m.) Soigner son -: Goed
voor zijn lieve persoonlijkheid zorgen. Individualisation v . en -iser ov .w . : (Het )
in 't bijzonder beschouwen, (het) op een
enkel voorwerp o yerdragen. (recht) (Het)
stellen ten name van. / s'-: Een persoonlijk karakter aannemen. Individualisme
m.: Leer, die de rechten van het individu
boven die van de maatschappij stelt. In dividualiste m.: Iem. die 't individualisme
verkondigt. / by .nw.: Die de neiging heeft
zijn persoonlijke rechten boven die van de
gemeenschap te stellen. Die zich van de
anderen afscheidt. Individualitë v.: Persoonlijk-, eigenaardigheid, kenmerken van
het individu. Certificat d'-: Legitimatiebewijs. Individuation v . : (w ij s b . ) Scheiding van het algemeene en het bijzondere,
individueelmaking. Individuel : Persoonlijk, afzonderlijk, elk voor zich zelven. Tir
Persoonlijk schieten. Individuellement :
1 . Op zich zelven, afzonderlijk. 2. leder voor
zich, - voor zich persoonlijk. Individuer
- worden.
ov .w . : Individueel maken . /
Indivis : Onverdeeld. Par -: Gemeenschappelijk, in onverdeeld bezit. Proprietaires Gemeenschappelijke bezitters.
Pour sortir d'-: Wegens boedelscheiding.
Indivise : Onverdeeld. Indivis6ment :
(recht) In onverdeeld bezit. Indivisibilite
v.: Ondeelbaarheid. Indivisible : Ondeelbaar. - de: Onafscheidbaar van, die voortvloeit uit (b .v un acts - de sa fonction).
Obligation Solidaire verplichting. In di visiblement : Op ondeelbare wijze. In division v.: (recht) Ongedeeldheid, gemeenschappelijk bezit. Pour sortir d'-:
Wegens boedelscheiding.
In -dix -huit m. en lw.nw.: (Boek) in
achttiende formaat (vet van 36 bladzijden).
Indo . . . : (in samenst.) Indo-, In.disch. Indo -Chine v.: Achter-Indio. Indo chinois : Achterindisch, Indo-Chineesch.
Indo -europeen : Indo-europeesch (van volken en talen uit Azie en Europa die een
gemeenschappelijken oorsprong hebben) . In do -germanique : Indo-germaansch (een
wetenschappelijk niet bestaand begrip voor
Indo-europeesch).
Indocile : Ongezeglijk, ongehoorzaam.
Onleerzaam. Weerbarstig (haar). - au
joug : 't Juk onwillig torsend. -ment bw.
Indoeilite v.: Onwillig-, ongezeglijk-, onleerzaamheid. Indolem.ment : Op trage -,
onverschillige wijze, vadsig. Indolence v. :
1. (geneesk. ) Ongevoelig- , pijnloosheid . 2.
(f ig.) Onverschillig-, zorgeloos-. Traag-,
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vadsigheid. Indolent : 1. Ongevoelig, pijnloos. 2. (f ig.) Onverschillig. Traag, vadsig.
Indologie v.: Indische wetenschap (z.
indianisme ) .
Indolore : (geneesk.) Zonder pijn. In domptabilite v. en -able (ment) (spr
-don-ta) by .nw.: Ontembaar-, onbedwingbaar-. Onbuigzaam (heid ) . Indompte (spr
-don-te) : Ongetemd, wild. Onbedwongen..
Onverzettelijk.
Indou (stall ) z. hindou (star) .
In -douze bv.nw. en m.: (Boek) in duodecimo (24 blz. per vel).
Indu : Ongelegen, ontijdig (uur) ; schandelijk laat. Ongegronde (eisch). Onbehoorlijk, ongepast. Onredelijk (klacht) . A des,
heures -es : Bij nacht en ontijden. m.:
Het niet-verschuldigde bedrag. Indubitable: Ontwijfelbaar, stellig. -ment bw.
Inductance v.: Coefficient van zelf-inductie . Inducteur : (n a t k . ) Die inductie
voortbrengt. Courant -: Inductiestroom.
I m.: Veldmagneet (v. dynamo). Inductif
Die van de gevolgen tot de oorzaken -,
van het bijzondere tot het algemeene opklimt Inductile by .nw . en -ilitê v . : Onrekbaar (heid ) . Induction v . : 1. (o u d )Aansporing, verleiding. 2. Verbinding doorgevolgtrekkingen. Opklimming van de bijzondere feiten tot de algemeene, - van degevolgen tot de oorzaken. Gevolgtrekking.
3. Uitspreiding, bestrijking. 4. (natk.),
Voortbrenging van electr. lading of van den
electr. stroom. door aanwezigheid van een
naburige lading of door een stroom of magneet die bijgebracht of afgevoerd worden,
inductie. Bobine d'-: Inductieklos. In -duire ov.w.: 1. Leiden, overhalen (tot),,
overreden. - en erreur: Op een dwaalspoor
brengen. a erreur: In een dwaling brengen. - en tentation: In verzoeking leiden,
- brengen. 2. Besluiten, afleiden. 3. Induceeren . Courant induit: Electrische stroomontstaan door den invloed van geleiders of
magneten op een gesloten stroomloop. Fit
induit: Draad, waardoor een inductiestroom gaat. Indult by .nw. z. induire .
m.: (electr.) Anker.
Indulgemment : Toegeeflijk, inschikkelijk. Indulgence v.: 1. Toegeeflijk-, insch ikkelijkheid . 2. (K a t h . ) Aflaat, strafontheffing. - pleniêre: Volledige vergiffenis van zonden. Indulgent : Toegeeflijk,
inschikkelijk. Verschoonend. Gezellig (buik
je) . Indult (spr.. -dulte) m . : (K a t h . ) Pauselijke vergunning om zekere prebenden te
verleenen of te bezitten, tegen den regel in.
Indultaire m.: Iem., die een indult heeft
verkregen.
Indament : Ten onrechte, op ongeoorloofde wijze ; daar waar 't niet behoort.
Induplique : Met binnenwaarts gebogen
randen.
Induration v.: (geneesk.) Verharding..
Indure : Verhard. Indurer (s' ) : Verharden.
Industrialisation v . : Commerc ieele boekhouding; vervorming tot een tak van nijverheid. Industrialiser ov.w.: Tot een_
tak van nijverheid vervormen. / s'-:-worden. Industrialisme m.: Stelsel, volgenshetwelk nijverheid de spil der maatschappii
is. Industrialiste : Waarin de nijverheid
de spil der maatschappij is.
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Industrie v . : 1. Handig-, bedreven-,
-vaardigheid. Un homme de beaucoup d'-:
Een zeer vindingrijk man. z. chevalier 3.
Avoir mille -s pour : Duizend handige
middelen kennen om. Vivre d'- Van alles
.aanpakken om aan de kost te komen. 2.
Vak, bedrijf, handwerk, ambacht, beroep .
-3. (Yolks )nijverheid, -vlijt. Petite -: Ambachtsnijverheid . agricole ; - miniere ; manufacturiere ; - du fer : Landbouw- ; mijnbouw- ; fabrieksnijverheid ; ijzerindustrie.
- d'art: Kunsthandwerk. - monopolisee:
Trust. - theatrale : Schouwburgexploitatie.
du livre : Graphische vakken. - du
bettiment: Bouwbedrijf a domicile : HuisIndustrie . 4. De industrieelen. Un chef d'-:
Een nijverheidsman.
Industriel: 1. Van de nijverheid, nijverheids- Art -: Kunstnijverheid. Les arts
-s : De kunsten toegepast op nijverheid.
Produits -s : Nijverheidsproducten. z.
fruit 5. École -le : Industrie-, ambachtsschool. Culture -le: Landbouw in 't groot.
(f ig. ) Litterature -le: Broodschrijverij .
2. Voor de nijverheid te gebruiken. Chimie
-le : Op nijverheid toegepaste scheikunde.
.3. In 't groot vervaardigd. Reliure -le:
In grooten getale vervaardigde band (voor
een oplaag). / m. : Industrieel, hoofd eener
fabriek . - des lettres: Veel-, broodschrijver..
Industrie-cle v . : Sleutelindustrie. In41ustriellement : Als nijverheid. Indu_strieusement en -eux : Handig, bekwaam.
Vindingrijk. Vlijtig, nijver, vaardig.
Inebranlable : Onbeweegbaar. (f ig . ) Onwrikbaar, standvastig; onverzettelijk (be:sluit ). -ment bw. Inebranle : (fig.) Ongeschokt.
Inebriant by .nw . en m. : Dronkenmakend (middel).
Ineelairei : Onopgelost, onopgehelderd.
Ineconomique : Tegen een zuinig beheer in.
Inecoute : Onverhoord. lnecrit: Ongeschreven. Inedit : 1. Onuitgegeven, onge,drukt. 2. Onbeschreven. 3. (f ig.) Nog nooit
_gezien. - vertoond, geheel nieuw, tot nu toe
-onbekend. (sport) Dat nooit meegedaan
heeft . I m . : Onuitgegeven bescheiden . (f a m.)
lets nieuws. La fureur de l'-: Dolle voorliefde voor onuitgegeven werk. Inedu-cable : Niet op te voeden. Ineducation v . :
Onopgevoedheid.
Ineffabilite v. en -able by .nw. : Onmitsprekelijk (heid ), niet te zeggen hoe erg.
Inellablement bw. Ineffacable: Onuit-wischbaar . Onvergetelijk, blijvend . -went
,bw. Ineffectif Onwerkzaam. Ineffectuë:
Niet uitgevoerd, - verwezenlijkt. Ineffi-race : Vruchteloos, krachteloos, ondoeltreffend . Onvoldoend. -ment bw. In-efficacite v . : Vruchteloos-, ontoereikend-,
-ondoeltreffenheid, 't niet helpen (geneesmiddel).
Illegal: 1. Ongelijk. 2. Ongeregeid, on •
regelmatig. 3. Oneffen, bobbelig. 4. (f ig.)
Ongestadig, wispelturig, onbestendig. 5.
- a : Niet opgewassen tegen, niet berekend
voor (task; voornemens) . Inkgale: Ongeêvenaard . Inegalement: Ongelijkelijk, op
ongelijkmatige wijze. Inegalite v.: 1. Ongelijkheid. Les -s sociales : De maatschappelijke verschillen. 2. Onregelmatig-, ongelijkmatigheid. - du style. 3. Oneffen-,
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hobbeligheid . 4. (f ig . ) Ongestadig-, veranderlijkheid .
Inelasticite v. : Gebrek aan elasticiteit.
Inelastique : Niet elastisch. Inelêijamment: Op weinig sierlijke wijze, onbevallig.
Inelegance v. : Gebrek aan sierlijkheid,
smakeloosheid. Inelegant : Onbevallig,
lomp, smakeloos. Ineligibilite v. en -ible
by .nw . : Onverkiesbaar (he id ) . Ineloquent:
Niet welsprekend. Ineluctable, -ment:
Onvermijdelijk. Onherroepelijk. Inemotif :
Koel (van hoofd) . Inemploi m. : Het ongebruikt laten (liggen). Inemployê: Ongebruikt . Inênarrable: Niet te vertellen,
onbeschrijfelijk ; meer dan zot. Inentamable : Onaantastbaar, onscheidbaar. In entame : Onaangetast. Inentendu : Ongehoord . Ineprouve: Nog niet ondervonden.
Inepte : 1. (o u d) Onbekwaam . 2. Ongerijmd, plat, zot, dwaas. Dom. -ment bw.
Ineptie (spr. -si) v . : 1 . (o u d) Onbekwaamheid . 2. Onzinnigheid. Zotternij, kletspraatje . Inepuisable: Onuitputtelijk. -ment
bw. Inepuise : Onuitgeput. Inequarri : Niet
vierkant behakt. Inequilatere, -lateral
(spr. -kwi-) : Ongelijkzijdig. Inequitable,
-ment : Onbillijk, onrechtvaardig.
'Berme: (plantk.) Ongewapend, zonder stekels of doornen. Zonder haken (by.
lintworm) . Inerte: Traag, werkeloos. Renteloos . (fig.) Log, langzaam, van veerkracht ontbloot, dat niet reageert. Roerloos.
(scheik.) Niet reageerend. Resistance -:
Lijdelijk verzet. Inertial (spr. -si-) : Van
de inertie. Inertie (spr -si) v. : Traag-,
werkeloosheid. (fig. ) Log-, langzaamheid,
gebrek aan veerkracht . (n a t k . ) Traaghe id,
volhardingsvermogen (force d'-), behoud
van snel he id ; (f ig . ) lijdelijk verzet . (s c h e ik .) 't Inactief-zijn.
Inesperable : Niet te verwachten. InesOre : Onverwacht, ongehoopt. -ment:
Buiten alle verwachting. Inessaye : Onbeproefd . Inessentiel : Onwezenlijk . Ines thetique : Onesthetisch. Inestimable : Onschatbaar. Inetendu : Zonder uitgebreidheid. Inevident : Onduidelijk, niet helder.
Inevitabilite v . en -able by .nw : Onvermij de lij k (he id ) . Inevitablement : N oodzakelijk , onvermijdelijk.
Inexact (spr . -akte): 1. Onnauwkeurig,
onjuist. 2. Onachtzaam, nalatig, slordig;
niet op tijd. -ement bw . Inexactitude v. :
Onnauwkeurig-. Onachtzaamheid. Gebrek
aan stiptheid. Inexauce : Onverhoord.
Inexeitabilite v. en -able: Ongevoelig (heid) voor prikkels. Inexcusable : Onverschoonbaar, niet te verontschuldigen.
Inexcuse: Niet verschoond. Inexecutable:
Onuitvoerbaar. Inexêcute: Onuitgevoerd.
Inexecution v . : N ietvoltrekking , nietuitvoering , het onafgedaan laten. Inexeree:
Ongeoefend, onbedreven. Inexigibilitev. en
-ible by .nw . : Oninvorderbaar (heid ) . Inexistant : Niet aanwezig , - bestaand . ( f ig. )
Onbeduidend. Inexistence v. : Niet aanwezigheid, het niet bestaan. Inexorabilite
v . en -able : Onverbiddelijk-, onvermurwbaar (he id ) . -ment bw.
Inexpansif : Weinig toeschietelijk. Inexperience v. : Onervarenheid, gebrek aan
ondervinding. Inexperimente : Onervaren,
onbedreven. Nog niet aan de ervaring ge-
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toetst, onbeproefd. Inexpert : Onervaren.
Inexpiable : Onverzoenbaar, waarvoor niet
te boeten is. Inexpie : Waarvoor geen boete
gedaan is. Inexplicabilite v. en -able
bv.nw.: Onverklaarbaar-, onoplosbaar(heid ) . Wonderlijk-, onbegrijpelijk(heid).
Inexplieablement bw. Inexplique : Onopgelost, onopgehelderd.
Inexploitable : Niet te ontginnen. Inexploitation v.: 't Niet-ontginnen. Inexploite : Onontgonnen, niet gebruikt.
(f ig. ) Ongebruikt, dood liggend. Inexplorable : Onnaspeurlijk. Inexplore : Onbezocht, maagdelijk, onbetreden. Inexplosible : Onontplofbaar . Inexplosif : Niet ontploffend.
Inexpressible z. inexprimable. Inex pressif Nietszeggend, zonder uitdrukking.
Inexprimable : Onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk . -ment bw. Inexprime: Onuitgesproken. Inexpugnabibilite v. en -able
(spr. -pug-na-) : Onneembaar (heid) . Tegen
alle verleiding bestand . Inexpulsable : Niet
te verjagen. Onverwijderbaar. Inextensibilite v . en -ible b y .nw . : Onrekbaar (heid ) .
Inextension v.: Het niet uitgebreid zijn.
In extenso (spr . i-nekstinso): Uitvoerig,
in zijn geheel.
Inextinguible (spr . -gwi-): 1. Onuitbluschbaar. 2. (f ig . ) Onleschbaar (dorst ) .
Onbedaarlijk (gelach). Inextirpable : Onuitroeibaar, onverdelgbaar.
In extremis (spr. i-nekstremiss): Op
het uiterste, in 't stervensuur.
Inextricable : Onontwarbaar hoogst ver'
ward. Waar men zich niet uit kan
redden.
Infaillibiliste m.: Verdediger der onfeilbaarheid des pausen. Infaillibilite v.:
Onfeilbaarheid. Volstrekte zekerheid, onmogelijkheid dat iets uitblijft. Infaillible:
Onfeilbaar, niet aan dwaling onderhevig.
Zeker, dat niet kan uitblijven. -ment :
Onfeilbaar. Vast en zeker. Infaisable (spr.
-feza-): Ondoenlijk. Infalsifiable : Onvervalschbaar.
Infamant : Onteerend. Infamation v.:
Onteering, schandvlek. Inffime : 1. Eerloos . 2. (f a m . ) Schandelijk, onwaardig ,
snood, afschuwelijk, laaghartig. Lieu - :
Huis van ontucht. / m.: Eerlooze. Schandelijk wezen, schurk. I v.: Schandelijk wijf.
Infamie v.:1.Eerloosheid,schande,schandvlek. Eerloosheid (volgens de wet). Peine
qui emporte Een straf, die eerverlies na
zich sleeps. Noter qn d'-: Iem, schande doen
uitkomen. Sans note d'- : Nietonteerend.
2. Schanddaad, snoodheid. Laag-, gemeenheid.
Infant m., -e v.:1. Infant, -e (konmkl.
prins, - prinses in Spanje en Portugal). 2.
v . : (s p o t) Geliefde Infanterie v . : Voetyolk . - montee: Bereden - de marine:
Mariniers. Infanticide m.: Kindermoord
(van een pasgeboren kind). I m . en v.:
Kindermooi denaar,, -nares . Infantile : Van
de jonge kinderen. Mortalitê -: Kindersterfte . HOpital Kinderziekenhuis. Cholera -: Kinderingewandsziekten. / m.: Lijder aan infantilisme m.: Kinderziekten.
Abnormale ontwikkeling van den volwassene als bij een kind, kindschheid. (f ig.)
Manier om alles wat kinderlijk eenvoudig
is als alleen ecbte kunst te aanvaarden.
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Infatigabilite v . en -able b y .nw :
Onvermoeibaar-, onvermoeid-. Rusteloos(heid). Infatigablement bw. Infatigue :
Onvermoeid. Infatuation v.: Belachelijke
inbeelding, zotte voorliefde, - eigenliefde
(- de soi-même), verwaandheid.
Infatue : Hoogelijk ingenomen, ijdel (op).
Infatuer ov .w . : Verzot dwaas vooringenomen verwaand maken. J s'- de : Een
dwaze voorliefde opvatten voor, veel te
hoog wegloopen met.
Infeeond: Onvruchtbaar. Infeeondite
v.: Onvruchtbaarheid.
Infect (spr . -fekte): Stinkend, verpest.
(f ig . ) Walgelijk , schandelijk . (f a m . ) Zeer
slecht geschreven (boek); rot, beroerd.
Infectados (spr . -Us) m.: Stinkstok. Infeetant : Besmettelijk; die de besmetting
brengt . Infester ov .w . : 1. Besmetten ,
verpesten, aantasten, vergiftigen (met ziektestof ) . 2. (f i g . ) Aansteken, besmetten . 3.
Met stank vervullen, verpesten. 4. z. infester (waarmee men 't dikwijls verwart) onov.w.: Stinken, een bran van
infectie zijn. / s'-: Besmet worden. Elk.
besmetten. - l'esprit de : Zijn geest besmetten met. Infectieux (spr . -eks-): Aanstekelijk, besmettelijk. Infection v.: 1. Besmetting. z. foyer 7. - purulence: Bloedvergiftiging, rotting. - du peche: Aanstekelijkheid der zonde. 2. Stank, verpesting.
Dat stinkt als de pest.
C'est une
Infelicite v.: Ongelukkigheid, 't nietgelukkig-zijn.
Infeodation v.: Het als leen afstaan (aan
vazal), begeving met een leen; leenroerigheid . (f ig. ) Opneming (in partij ) . Infeoder
ov .w : 1. In leen geven (aan vazal). qn
d'une terre : Een stuk grond aan iem. in leen
geven. Dime -odee: Leentiend. 2. Als leen
trekken bij . 3. (f ig.; nieuw) Inlijven (bij)) .
/ s'- a: (fig.) Zich zeer nauw verbinden
aan, - afhankelijk maken van. Toetreden
tot (pariij) .
Infere : (plantk.) Onderstandig.
Inference v . : (w ij s b . ) Redeneering van
't bijkomstige tot 't bijkomstige, zonder
logisch verband. Inferer ov .w Besluiten,
afleiden. I s'-: Volgen, afgeleid worden.
Inferieur : 1. Lager, onder, beneden,
lager gelegen. Laagste, onderste. L' Egypte
—e: Beneden-Egypte. Departement de la
Seine-I-e : Departement der Beneden-Seine.
2. (fig. ) Lager, geringer,, minder, kleiner.
Nos /reties -s : Onze mindere medeschepselen (de dieren). Un ouvrage - a un autre:
E. w. dat beneden een ander staat. Etre
-a:Achtersanbij;nietbrekndzijnvor;
staan beneden. - a sa :ache : Onbekwaam
(voor zijn taak ). - en forces ; - en nombre:
Minder sterk ; talrijk. J m.: Mindere,
ondergeschikte. Inferieurement Beneden, onder. (fig.) Niet zoo goed, geringer. Inferiorite v.: 1. Minderheid, geringer aantal; - waarde ; lagere stand; - ligg.ng . 2. (fig.) Geringer graad, - gehalte,
ondergeschiktheid.
Infermente : Niet gegist. - gezuurd. Infermentiscible : Die niet gisten kan.
Infernal: Helsch. Van de onderwereld.
fig.) Helsch. Duivelsch, drommelsch. Machine -e : Helsche machine . Pierre -e: Helsche steen, zilvernitraat. -ement : Helsch.

1047

Infertile-Informateur

Infertile: Onvruchtbaar, schraal. Dor.
Infertilisable : Niet vruchtbaar te maken.
Infertilitê v.: Onvruchtbaar-, schraalheid.
Infestation v.: Verontrusting, onveiligmaking. Verwoesting . Infester ov .w . :
Door invallen verwoesten, afplunderen,
onveilig maken. Teisteren, een plaag
zijn voor. Etre -e de : Wemelen van.
Infibulation v . en -er ov .w . : (Het ) ringen
(dier).
Infidele : 1. Ontrouw, trouweloos. Oneerlijk. Onstandvastig. Onnauwkeurig, onjuist; zwak (geheugen); weinig gelijkend
(portret): L'-: De ontrouwe; de ontrouwe
minnaar, - minnares . (gr a p ) Les belles -s:
Schoone, maar onnauwkeurige vertalingen
uit de 17e eeuw. 2. Ongeloovig. La guerre
contre les -s : De oorlog tegen de ongeloovigen (vooral de Mohammedanen). Infi&element : Trouw eloos . Onnauwkeurig . In fidelite v.: 1. Ontrouw, trouweloos-. 2.
Oneerlijk-. Onnauwkeurig-, onjuistheid.
- de la memoire : Zwakheid van het geheugen. 3. Trouwelooze -. Oneerlijke handeling, verduistering. 4. Ongeloovigheid.
Les -s du peuple jug: De afvalligheden
van 't Joodsche yolk.
Infiltration v.: 1. Doorzijging, -sijpeling. Lekkage (des -s). Eaux -, nappe d'-:
Grondwater. 2. (geneesk.) Ziekelijke
vochtuitstorting . 3. (fig. ) Langzame doordringing (b .v. l'- des mauvaises doctrines) .
Infiltrer(s' ): Doorzijgen , -sijpelen . (geneesk.) Zich langzaam uitstorten. (fig.)
Langzaam doordringen. Doorsijpeld worden.
Infime : Allergeringst, -laagst, -onderst.
/ m.: Iem. uit de laagste rangen der maatschappij. Infumite v.: Nietig-, laagheid.
Uiterste geringheid, - kleinheid.
Infini: 1. Oneindig. 2. Eindeloos, grenzeloos, onbeperkt. A l'- : Tot in 't oneindige . Divisible a l'-: Oneindig deelbaar.
3. (fam.) Talloos, ontelbaar, verbazend
groot, oneindig. Remeltre a l'-: Voortdurend uitstellen. 4. (fam.) Niet af. / m.
(z. 1 en 3): Het oneindige. (wisk.) Het oneindig groote . (f i g . ) Overmaat . Infiniment : 1. Oneindig. (wisk.) Quantite petite: Oneindig kleine grootheid. Les petits: De moleculen; de allernietigste
menschjes ; (fig. ) de imponderabilia . Calcul
des - petits: Differentiaal- en integraalrekening. 2. (f a m.) Uiterst, ten zeerste, in
hooge mate. Infinite v.: 1. Oneindigheid,
oneindig karakter . 2. (f a m . ) Ontelbaar -,
zeer groot aantal, verbazende menigte.
Infinitesimal: Oneindig klein. (w is k . )
Met oneindig kleine grootheden rekenend.
Calcul -: Differentiaal- en integraalrekening. Infinitesime : (w is k . ) Oneindig
klein. Infinitif m.: Onbepaalde wijs (mode
-). / bv.nw.: Met -, in den inflnitief.
Construction -ice : Constructie met den infinitief . Infinitude v.: Oneindigheid.
Infirmable : Te ontzenuwen. Infirmatif : Vernietigend, ongeldig verldarend.
Infirmation v.: Vernietiging, ophefling,
ongeldigverklaring; ontzenuwing (getuigenis) . Infirme: Gebrekkig, zwak, krachteloos. / m.: Zwakke, gebrekkige. Infirmer
ov.w.: 1. Verzwakken. De zwakheid aantoonen van ; ontzenuwen. 2. (recht) Vernietigen, ongeldig verklaren, opheffen. 3.
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Aanvechten, in twijfel doen trekken, onwaar verklaren.
Infirmerie v.: 1. Ambt van kloosterziekenoppasser, -ster. 2. Ziekenzaal. (zeev.) -boeg. Bewaarplaats voor zieke dieren,
(- veterinaire). - voor kwijnende planters.
3. Ziekenhuis. (fam.) Celle maison est
une -: D. h. lijkt wel een gasthuis. Infirmier m., -iere v.: Ziekenbroeder, -zuster
(in klooster). Ziekenoppasser, -ster. -verpleger. Pleegzuster (-iere-hospitaliere).-ieremajor: Als dokter gedipl. v. - chef : Hoofdv.
- visiteuse : Wijkzuster. - militaire : Hospitaalsoldaat . I by .nw . : Verplegend . In firmite v.: 1. Zwakheid, zwakte. 2. Gebrek, -kelijkheid. Avec Page arrivent les
-s: De ouderdom komt met gebreken. 3.
(f ig. ) Onvolkomen-, gebrekkighe id .
Infixe m.: Tusschenvoegsel.
Inflagration v.: Ontbranding. Inflammabilite v . : Ontbrandbaarheid . (f ig . )
Prikkel-, ontvlambaarheid. Inflammable:
Licht ontbrandbaar. (f ig.) Licht prikkelbaar, - ontvlambaar. Inflamunateur m.:
Ontsteker . Inflammation v . : 1. (s o m s )
Ontbranding. (nieuw) Ontsteking. (f ig.)
Hevige opwinding. 2. (geneesk.) Ontsteking. Inflammatoire: (geneesk.) Met.
ontsteking gepaard gaand, van ontst.
Fievre -: Ontstekingskoorts. Inflation v.::
(geneesk.) Opzwelling van 't lichaam.
Onbegrensde opdrijving van de billettencirculatie.Muntverzwakking. Inflation (n) iste by .nw.: en m.: (Voorstander) van,
inflatie.
Inflechi : (Binnenwaarts ) gebogen . (t a a 1k.) Met een umlaut. Inflechir ov.w.:
Zachtjes -. Binnenwaarts buigen . (f ig . ).
Geleidelijk doen afwijken. / s'-: Zachtjes,
buigen, - wijken. Een umlaut krijgen.
Inflexibilite v. en -ible by .nw.: 1.Onbuigbaar-. 2. (fig.) Onbuigzaam-, onverbiddelijk-, stug-, onvermurwbaar(heid).
Inflexiblement bw.
Inflexion v.: 1. Buiging. Afwijking
(lichtstraal ) . 2. (f i g .) Stembuiging (de voix). Voix sans -: Eentonige stem. 3..
(ta a 1 k . ) Buigingsuitgang . -vorm . 4. (t a a 1k.) Umlaut. Inflietif : Op te leggen. In-•
flietion v . : Oplegging . Infliger ov .w . :
Opleggen. Toebrengen (verlies). Voorschrijven, vaststellen. / s'- : Zich zelven -. Elk. opleggen. Inflorescence v.:
Bioeiwijze. Bloemstand.
Influengable : Voor invloed vatbaar..
Influence v.: 1. (oud) Invloed der sterren.
2. Invloed, werking. Macht, persoonlijke
invloed. Influencer ov.w .: Invloed uitoefenen op, belnyloeden. Se laisser -- par:
Zich laten leiden door. Influenciation v.:.
Beinvloeding. Influent: Invloedrijk, van
invloed.
Influenza (spr. influ-indza) v.: Influenza, kwaadaardige griep. Influenza (spr.
in/ lu-indze): Met -. Lijder aan influenza..
Influer onov.w.: Invloed hebben (op),
van i. zijn (voor). Influx m.:Indringing,
invloed. - nerveux: Zenuwkracht. - personnel: Persoonlijke meerderheid van psy-chischen aard . In-folio (mu. onv.) by .nw . :In-folio, folio-formaat. Un -: Fen foliant.
Informateur bv.nw. en m.: (Iem.), die
op onderzoek uitgaat. Zegsman. Informa-
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tion v.: 1. Onderzoek, ondervraging; getuigenverhoor. (recht) Ouvrir une -: Een
gerechtelijk onderzoek instellen. 2. Inlichting, berieht, navraag. Alter aux ----s ,
prendre des -s : Inlichtingen inwinnen.
Journal d'-s : Nieuwsblad. 3. (nieuw)
Documenteering (geschrift). 4. Weten, kennis (op documenten berustend).
Informe : 1. Vormeloos, zonder vorm.
(f ig.) Onvolmaakt. 2. (recht) Niet in den
vorm. 3. Misvormd, -maakt, wanstaltig.
Informe m.: (recht) Onderzoek. z.
ample 2. / by .nw. : Ingelicht, op de hoogte.
Verstandig (zorg). Informer ov.w.: 1.
(w ij s b . ) Vormen . 2. Melden , berichten ,
kennis geven, op de hoogte brengen. / s'de : Vragen -, een onderzoek instellen naar.
II S'est informe de vous : Hij heeft naar u
gevraagd. / onov .w. : 1. (recht) Gerechtelijk onderzoek doen. - contre qn : Een
onderzoek tegen iem. openen. - de -, sur
qch: - naar aanleiding van. La justice informe: 't Gerechtelijk onderzoek is begonnen. 2. Onderzoeken.
Informite v.: Vormeloosheid.
Informulable : Niet onder woorden te
brengen. Informule: Onuitgesproken. Infortifiable : Niet te versterken.
Infortune v.: Ellende, tegenspoed. Ongeluk, ramp. - conjugate: Bedrog jegens
den echtgenoot. Ses -s conjugates: Zijn ongeluk in den echt. Infortune: Ongelukkig.
/ m.: -e.
Infra bw.: Zie lager. / voorw.: (in samen s t.) Onder, beneden.
Infracteur m.: Overtreder. Infraction
v.: Overtreding, schending ; verbreking
(ban); inbreuk. (geneesk.) Inknikking
(been).
Inframicrobe m.: Microbe die niet met
instrumenten waarneembaar is.
Infranchissable : Niet of te leggen. over te klimmen. (f ig. ) Onoverkomelijk.
Infrangible: Onverbreekbaar.. (f ig. ) Die
niet van toegeven weet.
Infraposition v.: Lagere ligging. Infrarouge m. en by .nw.: (Stralen) beneden de
roode lijn in het kleurenspectrum, infrarood . Infrastructure v.: Onderbouw.
Infrequence v.: Zeldzaamheid. Klein getal. Infrequente : Onbezocht (streek) ; weinig bereden (weg) ; - bevaren (stroom);
eenzaam . Infroissable : Onkreukbaar . (fig . )
Niet licht te krenken. Infruetueusement
en -eux: (soms) Onvruchtbaar. Vruchteloos , vergeefs (ch ) . Infructuosite v . : Vruchteloosheid. Infumable: Niet te rooken.
Infus : Aangeboren, ingeschapen. Avoir
la science -e: De dingen bij intuitie weten.
(fa m . ) II croit avoir la science -e : Hij denkt
de wijsheid in pacht te hebben. Infuser
ov.w.: 1. Een vloeistof brengen in, uitstorten, ingieten. (fig.) - un sang nouveau
dans : Nieuw bloed brengen in. 2. Aftrekken, laten trekken ; opgieten. / onov .w. :
Trekken (thee). / s'-: Trekken. (f ig. ) clans: Binnendringen in. Infuseur m.:
Kooktoestel. Infusibilite v. en -ible by.
nw . : Onsmeltbaar (heid ) .
Infusion v.: 1. Opgieting, ingieting, het
inbrengen. Bapteme par -: Doop, waarbij
het water over 't hoofd wordt gesprenkeld.
(fig.) L'- d'un sang nouveau: Het in-
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brengen van nieuw bloed. L'- du SaintEsprit: De uitstorting van den H. Geest.
2. Aftreksel. Het aftrekken, - zetten. Infusoir m.: Trekpot, -pan. Infusoire m.:
Afgietsel-, infusiediertje. Infusorien : Der
infusiediertjes.
Ingagnable : Niet te winnen.
Ingambe: Vlug ter been, vlug.
Ingaranti : Ongewaarborgd.
Ingeburge v . : (n a a m ) Ingeborg .
Ingenerable : Door niets voortgebracht
of voort te brengen (God).
Ingenier (s' ): Zich 't hoofd breken,
op middelen zinnen. - autour de qn: Voortdurend met iem. bezig zijn. Ingenieur m.:
Ingenieur. - des mines: Mijn-. - civil : Burgerlijk -.- de la marine: Scheepsbouwkundig
-. - des ponts et chaussees : - bij den waterstaat. - opticien: - instrumentmaker. electricien: Electrotechnicus. - conseil:
Technisch adviseur. . - agronome: Landbouwingenieur. . - chimiste : Chemisch technoloog. - brasseur : Brouwtechnoloog. aeronaute : Luchtschepeningenieur. Ingenieusement en -eux: Vernuftig, schrander,
vindingrijk. Kunstig bedacht, vernuftig.
Ingeniosite v.: Vernuftig-, schranderheid,
vindingrijkheid. Het vernuftige karakter.
Des -s: Vernuftige streken.
Ingenu : 1. (recht) Vrij, - geboren. 2.
Ongekunsteld,eenvoudig, oprecht, argeloos.
Jouer les -es : De naleve meisjesrollen
spelen. Ingenuite v.: 1. Vrijgeborenheid.
2. Ongekunsteld-, eenvoudig-, argeloos-,
nalefheid. Jouer les -s : De naleve meisjesrollen spelen. Ingenument: Nalef, ongekunsteld, in zijn onschuld.
Ingerence v.: Inmenging, bemoeiing.
Ingerer ov.w.: In de maag brengen, opnemen. / s'-: Binnendringen. Door de
keel gebracht worden. - de, - dans: Zich
bemoeien met, zich steken in, zich aanmatigen.
Ingermanie v.: Ingermanland.
Ingesta m.mv.: Opgenomen voedsel.
Ingestion v.: Het in de maag brengen;
opneming in de maag.
Inglorieusement en -eux : Roemloos.
Ingouvernable : Onbestuur-. Onregeerbaar.
Ongedwee . Ingraeieux : Onbevallig . In grammatical : Niet overeenkomstig de
spraakkunst.
Ingrat: 1. Leelijk, onbevallig. Figure -,
physionomie -e : Gelaat zonder bekoring.
z. age 1. Miroir -: Spiegel, die de trekken
misvormt, lachspiegel. 2. Ondankb.aar. 3.
(f ig.) Onvruchtbaar (grond, onderwerp),
dor (idem) ; waarvan men geen vruchten
plukt (werk), ondankbaar (taak), dat de
moeite niet loont, dor; moeilijk te bewerken , van slechte hoedanigheid (stof). / m.:
Ondankbare .--ement: Op ondankbare wijze .
Ingratitude v.: 1. Ondank, -baarheid.
Payer qn d'- : Iem. met ondank beloonen.
2. Ondankbare handeling. 3. Dor-, onvruchtbaarheid (grond, onderwerp).
Ingredient m.: Bestanddeel. Ingression
v.: Binnendringing.
Ingrie v.: Ingermanland.
Ingueable : Ondoorwaadbaar. Ingueri:
Ongenezen. Inguerissable : Ongeneeslijk.
Inguinal : Van de liezen. Hernie -e:
Liesbreuk. Bandage -: Liesbreukband.
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Ingurgitation v.: (geneesk.) Doorslikk ing , -zwelging . Ingurgiter ov .w . :
Doorslikken, -zwelgen. - qch a qn : lem.
iets met geweld doen inslikken; (fig). instampen .
Inhabile : 1. Onbekwaam. (recht) Onbevoegd. 2. Onhandig, onbedreven. ment bw. Inhabilete v.: Onbekwaam-.
Onhandigheid . Inhabilite v . : (r echt )
Onbevoegdheid. Inhabitabilite v. en -able
by .nw . : Onbewoonbaar (heid ) . Inhabite:
Onbewoond. Inhabitude v.: Ongewoonte.
Inhabitue : Niet gewend (aan). Inhabituel : Ongewoon.
Inhalant m Inhaleermiddel. Inhalateur m.: Inhaleertoestel. Narcosemasker.
Inhalation v. en -er ov .w . : (Het) inademen. - in zich opnemen. Appareil
d'-ation : Inhaleertoestel.
Inharmonie v.: Gebrek aan harmonic.
Inharmonieux en -ique : Onharmonisch.
Inherence v.: Het aanhangen, - onafscheidelijk verbonden zijn, innig verband.
Inherent : Onafscheidelijk verbonden (met),
behoorend (bij).
Inhiber ov .w . : Verb ieden . (w ij s b . )
Uitschakelen, doen stilstaan. Tijdelijk ontwennen ; uitschakelen. Inhibiteur, -trice
: Verbiedend. Die de functioneering tegengaat. Inhibitif : Langzaam makend, belemmerend. Inhibition v.: 1. Verbod.
Politique d'-: Verbodspolitiek. 2. (geneesk.) Vermindering Langzaam making der werking. 3. (Tijdelijke) ontwenning. Inhibitoire : (in samenst.) Verbods-.
Inhospitalier, -16rement: Ongastvrij.
Onherbergzaam (land). Inhospitalite v.:
Ongastvrijheid.
Inhumain : 1. Onmenschelijk, onbarmhartig,wreed. 2. Voor liefde ongevoelig. I
m.: Onmensch. Inhumaine v.: Ongevoelige
vrouw (voor liefde). Inhumainement:
Op wreede onmenschelijke wijze. Inhumanite v.: Onmenschelijk-, wreedheid.
Inhumation v.: Teraardebestelling, begrafenis . Inhumer ov .w. : Ter aarde bestellen, begraven.
Inimaginable : Ondenkbaar. Inimaginatif : Zonder verbeeldingsgeest. Inimitable: Onnavolgbaar. Inimitie (spr. -lye)
v.: Vijandigheid, vijandschap. Des --s:
Twisten. Inimprimable : Ondrukbaar. Ininflanmnabilite v. en -able : Onontvlambaar(heid) .
Inintellectualite v.: Gebrek aan ontwikkeling. Inintelligenee v.: Onverstand,
gebrek aan inzicht. Inintelligent : Onverstandig. Inintelligibilite v.: Onverstaanbaarheid. Inintelligible, -ment :
Onbegrijpelijk, duister. Onverstaanbaar.
Ininterchangeable:Onverwisselbaar.Ininteressant: Onbelangrijk. Ininterrompu:
Onafgebroken. Ininterruption v.: Voortzetting.
Inique: Onbillijk, onrechtvaardig. -meat bw. Iniquite: v. Onbillijk-, onrechtvaardig-. Verdorvenheid. Rempli d'-s : Vol
ongerechtigheden.
Initial (spr. -syal) : Van 't begin, inleidend, eerste; (in samenst.) begins-,
begin-, aanvangs-. Vitesse -e : Aanvangssnelheid. Capital -: Grondkapitaal. Lettre
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-e of initiale v.: Begin-; voorletter;

(drukk.) hoofdletter. Initialisme m.:Vorming van woorden uit voorletters of eerste
lettergrepen (- litteral; syllabique ),
letterwoordvorming.
Initiateur (spr. -sya-) m.: Inwijder. Iem.
die den stoot geeft aan, aanstichter, baanbreker. Les -s du congres : De oprichters,
zij, die 't congres op touw zetten. Pasteur
tut un grand -: P. was een man, die
den stoot gaf tot veel nieuws. J bv.nw.:
Inwijdend. Baanbrekend. Initiation (spr.
-sya-) v. : Inwijding. (I sr ad 1.) Kerkelijke meerderjarigheid ( - religieuse).
(f ig. ) Inleiding. Initiative (spr. -sya-)
v.: Eerste stoot, toedoen, initiatief. Ondernemingsgeest (esprit d'-). Prendre
de : Den eersten stoot geven tot, het eerst
ter hand nemen. De sa propre Op eigen
hand. Grace a son -: Dank zij den stoot
dien hij daartoe heeft gegeven. Manquer
d'-: Niets durven ondernemen. Droll
d'- : Recht om voorstellen te doen aan de
syndicat d'-: VereeniKamers. Societe
ging tot bevordering van 't vreemdelingenverkeer. municipale: Gemeentelijke
zelfregeling. Initie (spr. -sue) m.: Ingewijde . Initier (spr. -sye) ov .w . : Inwijden.
(fig.) Bekend maken, inleidcn (in). /
Zich vertrouwd maken met, beginnen
door te dringen in.
Injecter ov .w. : 1. Inspuiten, -blazen.
2. (Met een vocht) vullen. Une face -tee:
Een hoogrood gezicht. 3. Met een bederfwerende stof doortrekken. / s'-: Ingespoten -; beloopen worden. Injecteur:
Tot inspuiting dienend. Tube -: Spuit.
m.: Spuit. Voedingspomp (stoommachine),
injector. Injection v.: Inspuiting. Doordringing (van gesteente). Inspuiting met
drenking in een bederfwerend middel. a la creosote: Creosoteering. Injonetion v.:
Gebod, last. Gebiedend gebaar. Faire de: Gelasten te.
Injouable: Dat niet te spelen is. Injudicieusement en -eux: Onoordeelkundig.
Injure v.: 1. Onrecht, onbillijkheid.
C'est lui Mire -: Men behandelt hem dan
onrechtvaardig. 2. Schade, nadeel. Les -s
du temps: De invloeden van veer; (f ig.)
de tand des tijds. Expose aux -s de l'air:
Aan de ongemakken van weer en wind
blootgesteld. Les -s du sort: De slagen des
noodlots. 3. Beleediging, smaad. -s
graves: Zware mishandeling. z. bienfait 1.
4. Scheldwoord. Se repandre en -s: Schelden en razen. En venir aux -s: Aan 't
schelden raken. Injurier ov .w . : 1. (o u d )
Onrecht aandoen. 2. Beleedigen, hoonen,
beschimpen. 3. Uitschelden. s'-: Elk.
beleedigen. Zichzelf uitschelden. Injurieusement en -eux : 1. (o ad) Onrechtvaardig. 2. Beleedigend, smadelijk, scheld-.
Tapage Burengerucht. Injuste : 1. Onrechtvaardig. 2. Ongegrond, ongerechtvaardigd. I m.: Onrechtvaardige. Onrecbt.
-ment bw.
Injustice v.: 1. Onrechtvaardig-. 2.
Ongegrond-, onbillijkheid. 3. De onrechtvaardigen. Injustifiable: Niet te rechtvaardigen, onverdedigbaar. Injustifie: Ongerechtvaardigd.
Inlandsis m.: Landijs.
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Inlassable : Onvermoeibaar.. -ment bw .
Inlisible z. illisible. Innavigabilite v. en
-able by .nw . : Onbevaarbaar (heid ) . Onzeewaardig (heid)) .
Inne : Aangeboren, ingeschapen.
Innegociable : Niet verhandelbaar .
Inneitê v . : Aangeborenheid. Par -:
Aangeboren.
Innervation v . : Zenuwwerkzaamheid .
Voorziening door een zenuw. Innerver ov.
w.: Een zenuwwerkzaamheid of impuls meedeelen aan.
Innoeemment: Op onschuldige wijze,
zonder erg, in zijn onschuld. Uit onnoozelheid, - argeloosheid. Le plus - du monde:
In alle onschuld. Innocence v. : 1. Onschuld . Schuldeloosheid. 2. Onschadelijk-,
ongevaarlijkheid . 3. Onschuldig-, reinheid
van gemoed, maagdelijkheid . L'tige d'-:
De kindsheid. Avoir perdu sa robe d'-: Niet
meer onschuldig zijn. 4. Eenvoudigheid.
(o n g. b e t.) Onnoozelheid . Innocent: 1.
Onschuldig, schuldeloos . 2. Ongevaarlijk
(boek ; zwaard) ; onschadelijk (drankje);
onschuldig (genoegen ) Jeux -s : Gezelschapsspelletjes . Faire une -e guerre a ses
amis: Met. zijn vrienden een loopje nemen .
3. Onschuldig, argeloos, rein . 4. Onnoozel,
niet wet bij 't hoofd . Idioot, simpel. 1 m . : 1.
Onschuldige. Onnoozel kindje. Le massacre
des I-s : De kinderrnoord te Bethlehem. S .S .
I-s : H.H. Onnoozele Kinderendag (28 Dec . ) .
2. Jong duifje. 3. Onnoozele, idioot. (f ig.)
Faire Zich dom houden. Aux -s les
mains pkines: De gekken krijgen de kaart.
Un plein de malice, - fourre de malice:

Een, die ze achter de mouw heeft, 'n heilig
boon tje . 4. (naam) Innocentius . Innoeenter ov .w . : Onschuldig verklaren.
Zich vrijpleiten, zijn onschuld bewijzen.
Innocuite v. : Onschadelijk-, ongevaarlijkheid.
Innombrable : Ontelbaar, talloos. Zeer
veelzijdig, alzijdig. -ment bw. Innomë
of -nomine : Onbenoemd, zonder specialen
naam. Os -nes : Onbenoemde beenderen.
Innommable : Niet te noemen. Innomme
z. innome.
Innovateur m., -trice v . : Invoerder -,
-ster van nieuwigheden ; baanbreker. . /
by .nw . : Die nieuwigheden invoert. Innovation v . : 1. Invoering van iets nieuws.
2. Nieuwigheid ; nieuwe verbetering. Faire
une Een nieuwigheid invoeren. Innover ov .w . : (Jets nieuws ) invoeren. / onov .w . : N ieuwigheden invoeren .
Innutrition v. : Onthouding van voedsel.
Inobservable : 1. Niet observeerbaar. 2.
Niet na te komen. Inobservance v . : Verwaarloozing, niet-opvolging (voorschrift ),
niet-naleving (wet), niet-waarneming (kerkelijke plicht ). Inobservation v . : Het nietnakomen, - niet-inachtnemen (regel). Inob serve : Niet waargenomen. nageleefd.
Inoceupation v . : Ledigheid, 't onbezet zijn.
Inoeeupe: Werkeloos, zonder tezigheid.
Onbezet (plaats ).
In-octavo (spr i-nok-) by .nw : Octavo
(formaat ) . / m. (mu onv .): Octavo-boekdeel .
Inoculaire: In de ooghoeken geplaatst.
Inoculabilite v. : Overentbaarheid . Inoculable : Overentbaar . Inoculateur m. en
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-trice by .nw . : Inenter. Waarmee men inent ; die de gifstof overbrengt. Pratiques
-trices : Inentingswerk . Inoculation v . : 1..
Overbrenging (van gifstof ). 2. Koepokinenting. 3. (fig. ) Overbrenging (denkbeelden ) . Inoeuler ov .w . : 1 . Overbrengen (op ) ,
meedeelen (gifstof ), overenten. (f ig.) Overbrengen (leer)). 2. Inenten, een ziekte kunstmatig meedeelen. / s'-: Zich door inentingmeedeelen . Inoeuliste m. : Voorstander der
koepokinenting.
Inodore: Reukeloos. Zonder reuk (bloem ).
Cabinets -s : Reukeloos closet.
Inoffensif, -ivement : Onschuldig, goedig . Zonder gevaar.. Die geen kwaad doet.
Inofficiel, -lement : Niet officieel, niet
ambtelijk . Inofficieux: Rechtverkortend,
ontervend (testament ). Donation -euse:
Wederrechtelijke gift, waarbij een kind ten
nadeele der anderen wordt bevoordeeld .
Inofficiosite v Karakter van rechtsverkorting, - van onbillijkheid .
Inondable : Onder water te zetten
Inondation v. : 1. Het overstroomen. 2.
Overstrooming. Onderwaterzetting. (f ig.)
Vloed, heir. Inonde. m. : Watersnoodlijdende . 'Bonder ov .w . : 1. Onder water
zetten. Overstroomen. Doornat maken. Route -die de soleil: Weg in de barre zon. Visage
-de de larmes : In tranen badend gelaac.
de lumiere : Hel verlicht. La maison est -dee:
We hebben .v% ater in de kelders. 2. (f ig. ),
Overdekken, -stroomen, binnendringen in .
-de de bonheur : Door geluk overstelpt. I'
Overstroomd worden. Zich natmaken.
Inoperable : Niet te opereeren. Moperant: Zonder uitm erking, niet aanwendbaar, onuitvoerbaar.. Inopine: Onverwacht,
onvoorzien ; ongelegen. -ment bw. Inopportun, -ement : Ongelegen, ontijdig.
Inopportunite v . Ongelegen-, ongeschiktheid.
Inorganique : Onbewerktuigd. Anorganisch (scheikunde). Inorganisable : Niet
te regelen. Inorganisation v.: Afwezigheld van organisatie. Inorganise: Niet in
een vakvereeniging vereenigd . Inoubliable:
Onvergetelijk. Inoui : Ongehoord. Inouisme
m . : (gr a p ) Ongehoordhe id . Inoxydabilites
V. : Roestvrijheid. Inoxydable: Niet vatbaar voor verbinding met zuurstof Roestvrij
In pace (spr. ine-pa-se; mu. one.) m.
(Klooster.
)kerker. In partibus (spr. ine-buss): 1. (K a th . ) In 't gebied der ongeloovigen, in het land dat nog bekeerd moet
worden . 2. (f a m . ) Zonder betrekking . In
petto (spr. ine-pe-to): 1. (Ka th. ) Nommer un cardinal -: Een kardinaal in de gedachte houden (en eerst later bekend maken) . 2. (f ig. ) Bij zich zelven, in 't geheim
In -piano by .nw . en m. (mu. onv.): Plano-,
atlas- (formaat ). In pontificalibus (spr
ine- , -buss) : In vol priesterornaat . ( f ig .) In
ambtsgewaad. Inpromptu z. impromptu.
Inqualifiable : Waarvoor geen naam te
vinden is, beneden alle kritiek, - alles.
Inquart, -ation z. quartation. In quarto (spr . -kouar-) by .nw . : Kwarto
(formaat ) . / m. (mu onv .): Kwarto-boekdeel, kwartijn
Inquiet: 1 . Onrustig, woelig. 2 . Ongerust.
3. Bezorgd . Etre — au sujet de: Zich be-
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zorgd maken over. 4. Zorgzaam (in werk).
Inquietant : Onrustbarend, zorgwekkend.
Inquieter ov .w . : 1. Ongerust maken, verontrusten. 2. Lastig vallen, storen. I s'de : Zich verontrusten, ongerust maken
over. Zich storen, - bekreunen om. Vragen
naar. (spot) Il s'en inquiete biers: Hij geeft
er geen zier om. Inquietude v.: 1. Onrust,
-igheid, rusteloosheid. 2. Lichte pijn,
krieuweling. Il a des -s dans les jambes:
Zijn beenen jeuken hem, hij heeft den krieuwel in zijn beenen. 3. Ongerust-, bezorgdheid. Sans -: Onbezorgd. Tromper ses -s
: Trachten zich gerust te stellen. Soyez sans
Wees maar gerust.
Inquisiteur m.: 1. Onderzoeker, navorscher. 2. Inquisiteur, ketterrechter. I
bv.nw. en inquisitif : Scherp onderzoekend,
uitvorschend. Inquisition v.: 1. Inquisitie, ketterrechtbank. 2. Kleingeestig onderzoek . Inquisitorial : 1. Van de inquisitie . 2. (fig.) Met overdreven strengheid,
- kleingeestigheid uitgevoerd.
Inrayable : Waarop geen krassen kunnen
komen. Inrouillable : Roestvrij.
Insaisissabilite v.: Onvatbaarheid om
met beslag belegd te worden, onaantastbaarheid. Insaisissable: 1. Die men nergens kan aantreffen, te vangen als een
aal bij zijn staart. 2. Niet waarneembaar,
- op te vangen. 3. (recht) Vrij van gerechtelijk beslag, onaantastbaar. 4. (fig.)
Onbegrijpelijk. Insalivation v. en -iver ov.
w.: (Het) doortrekken vermengen met
speeksel. Insalubre : Ongezond, schadelijk
(voor de gezondheid). --went bw. Insalubrite v.: Ongezondheid. Insanite v.:
Dwaas-, dolheid (- d'esprit) . Une -:
Jets idioots. Insatiabilite (spr. -si-) v.:
Onverzadelijkheid. Onverzadelijke begeerte.
Insatiable (spr. -si-) : Onverzadelijk. Onleschbaar (dorst). -went bw. Insatisfaction v.: Onvoldaanheid, onvoldaan gevoel.
Insatisfaisant : Onbevredigend. Insatisfait : Onvoldaan. Insaturable : Onverzadigbaar. Insature : Onverzadigd.
Inseiemment: Uit onwetendheid, buiten weten. Inscient : Onbewust.
Inseripteur: (Zelf )registreerend . I m . :
- toest-el. Inseriptible: Inschrijfbaar. Inscription v.: 1. Het inschrijven, inschrijving. Opname (op lijst). Prendre une
Zich laten inschrijven als student, - voor een
examen. Payer ses -s: Zijn collegegeld beta len. - maritime : Inschrijving voor de
zeemilitie. sur le grand-livre: Grootboekinschrijving. - de faux, - en faux:
Aanklacht wegens valschheid van een in 't
proces gebruikt stuk. 2. Inschrift, opschrift. Academie des -s et belles-lettres:
Genootschap voor opschriften en letteren
(vooral oude talen en geschiedenis).
Lnserire ov .w . : 1. Inbeitelen, graveeren.
(fig.) - au temple de memoire : Onsterflijk
maken. 2. In-, opschrijven, boeken, bockhouden van; plaatsen (oplijst). Se faire -:
Zich opgeven. 3. (meetk.) Inschrijven
(een figuur ) . I s'- : Zich (laten ) inschrijven,
zijn naam op de lijst zetten. z. faux (m. 2).
Gen oteerd (f ig . ) Gerangschikt worden.
Inserit m.: Ingeschrevene. Voor de zeemilitie aangewezene (- maritime). Kiesgerechtigde I by .nw . : Ingeschreven . Angle
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Omtrekshoek. Angle ex--: Supplement
V. d. o. Inserivant m.: Inschrijver.
Inserutabilite v . en -able by .nw . : Ondoorgrondelijk (heid ) . Inscu z . insu.
Inseulpation v. en -sculper ov .w.:
(Het) merken van metaalwerk als plaque
of double.
Inseeabilite v. en -able by .nw. : Ondeelbaar-, onsplijtbaar (heid ).
Inseete m.: Insect, gekorven dier. (f ig.)
Ongedierte. Insecticide : Insectendoodend.
I m.: - middel. Insectifêre: Insecten bevattend . Insectivore : Insectenetend. I m.:
-eter. Inseetologie v.: Insectenkunde.
Insecuritê v.: Onveiligheid. Inseduetible: Onverleidbaar.
In-seize by .nw .: In zestiende (fo'rmaat).
m. (mu. onv.): In-sedecimo-deel (32 blz.
in een vel).
Insense : 1. Zinneloos, waanzinnig. 2.
Dwaas, onzinnig, onverstandig. i m.: Zin nelooze ; gek. Insensibilateur bv.nw. en
m.: Ongevoelig makend (middel). (Toestel)
voor narcose. Insensibilisation v. en -iser
ov .w . : (Het) ongevoelig maken. - onder
narcose brengen. Insensibilite v. : 1.
Ongevoelig-, gevoelloosheid. - au feu:
Vuurbestendigheid. 2. Onverschilligheid
(in liefde). Insensible : 1. Gevoelloos, ongevoelig, zonder gevoel. - au feu: Vuurbestendig. 2. Onverschillig (voor liefde).
3. Onmerkbaar, niet waarneembaar. Insensiblement : Ongemerkt, allengs, als
van zelf.
Inseparabilite v.: Onafscheidelijkheid.
Inseparable : Onafscheidbaar. Des -s:
Parkietjes, die alleen bij paren 'even kunnen . Particules -s: Onafscheidbare voorvoegsels. Inseparablement : Onafscheidelijk . Insepare : Ongescheiden.
Insërable: Voor opneming geschikt.
Inserateur m.: (electr.) Cellenschakelaar, batterijcommutator. Inserer ov .w . :
Invoegen, inlasschen, inschuiven. Brengen
onder. Inplanten, aanhechten (blad, spier).
(f ig . ) Opnemen (b . v . clausule ) ; plaatsen
(in krant, tijdschrift). Iem. werk opnemen.
Priere d'-: Aanbeveling voor gratis-opname (van de bijgevoegde bespreking of
a ankond iging ) .
Insermentê z. inassermente.
Insertion v.: Invoeging, inlassching, het
brengen onder. Inplanting, aanhechting.
Invoeging, opneming, plaatsing. L'- des
annonces : De plaatsing der advertenties.
- au proces-verbal: Opneming in de notulen. Condamner qn a cinq -s : Iem. veroordeelen tot vijf keer plaatsen in de dagbladen.
Insexuë: Geslachtloos.
Insidiateur m.: Belager. Insidieusement en -eux: Arglistig, bedrieglijk ;
sluipende (ziekte). Question -euse : Strikvraag.
Insigne by .nw. : Buitengemeen, opvallend. Berncht, snood, aarts-. I m.: Rang-,
eere-, kenteeken, insigne. (Weldadigheids)„speldje".
Insignifiance v. en -ant bv.nw.: Onbeduidend-, nietig(heid). Insineëre: Onoprecht. Insineerite v.: Onoprechtheid.
Insinuant: In-, doordringend. Innemend, indringend. Zacht overtuigend, die
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handig iem. weet te bewerken, - een gedachte opdringt. Insinuatif : Zacht indringend . Insinuation v.: 1. Het inschuiven. - invoeren. 2. Bedekte mededeeling,
aanduiding, inblazing, wenk, aanwijzing.
Exorde par -: Inleiding, waarbij men de
gunst van den lezer -, den hoorder weet te
winnen. 3. Zijdelingsche verdachtmaking.
4. Inschrijving (akte). Insinuer ov .w. :
1. Inschuiven, omzichtig inbrengen. 2.
Bedekt te kennen geven, inblazen, ongemerkt meedeelen, laten merken. Inboezemen, bijbrengen. 3. Inschrijven (akte). I
s'-: Ongemerkt indringen. (f ig . ) Hand ig
zich indringen, zich bemind maken. L'espoir s'insinue dans son cceur: De hoop
maakt zich langzaam van zijn hart meester.
- dans les bonnes graces de : Langzaam een
wit voetje krijgen bij, zich indringen bij.
Insipide : 1. Smakeloos. 2. Laf, flauw.
3, (fig.) Zouteloos, laf, flauw. 4. (geneesk.) Zonder zout. Insipidite v.: Smakeloos- . Laf-. (f ig. ) Flauwheid .
Insistance v.: Het aandringen, - aanhouden. Des -s : Dringende verzoeken.
Insister onov .w . : Aanhouden , aandringen, volhouden, niet ophouden met. Drukken -, bijzonder wijzen op. N'insislez pas:
Vraag maar niet verder.
Insociabilite v. en -able by .nw . : Ongezellig-, eenzelvig-, nurksch(heid).
Insoigneux: Zorgeloos.
Insolation v.: Blootstelling aan de zonnestralen. Zonnesteek. -warrnte. Insole:
Door de zon beschenen ; - een zonnesteek
getroffen.
Insolemment : Onbeschaamd, brutaal.
Insolence v.: 1. Onbeschaamd-, lomp-,
grofheid. 2. Trotsch-, verwatenheid. Insolent:1. Onbeschaamd, lomp. 2. Trotsch,
verwaten. Dat door zijn buitensporigheid
ons treft, ongelooflijk. / m.: Onbeschaamde
viegel.
Insoler ov.w.: Aan 't zonnelicht blootstellen.
Insolide: Onvast, niet duurzaam. Insolidite v.: Weinige duurzaamheid. Insolite : Ongewoon, ongebruikelijk. Insolubilisation v . en -iser ov .w . : (Het)) onoplosbaar maken. / s'-: - worden. Insolubilite v. en -uble bv.nw.: Onoplosbaar (heid ) . Insolvabihte v . : Onvermogen
om te betalen. Insolvable : Onvermogend,
insolvent, niet meer in staat om te betalen.
Insomnie v.: Slapeloosheid. Slapelooze
nacht. Insomnieux : Slapeloos. I m.:
Lijder aan slapeloosheid. Insomnique m.:
(soms) Lijder aan slapeloosheid. Insondabilite v. en -able : Onpeilbaar-. (fig.)
Ondoorgrondelijk (heid) . Insonore : Klankloos. Die geen geluid doorlaat. Insonorisation v. en -iser ov .w.: (Het) geluidloos maken. Insonoritê v.: Klankloosheid.
Insouci m. : Gebrek aan zorg(vuldigheid). Insoueiamment : Zonder zorg.
Insouciance v.: Zorgeloosheid. Insouciant : Zorgeloos. - du lendemain : Die niet
voor den dag van morgen zorgt. / m.:
Zieltje zonder zorg. Insoueieusement en
-ieux : Onbezorgd (over ), onbekommerd
(voor) . Insoudable: Niet soldeerbaar. Insouffrable : Onduldbaar. Insoumis : Vrij,
weerspannig. (mil.) Die zich met voor den
Fransch-Nederlandsch. I.

1058

dienst aanmeldt. Niet ingesehreven bij de
politie (publieke vrouw). I m.: Nalatig
militieplichtige. Insoumission v.: Onbedwongenheid . Dienstweigering. Insoupconnable : Niet te vermoeden. Insoupconne: Die men niet verwacht had. L'-:
Het onbekende. Insoupqonneux: Argeloos.
Insoutenable : Onverded igbaar . Ondraaglijk . (f a m . ) Onuitstaanbaar .
Inspeeter ov.vi .: Onderzoeken, in oogenschouw nemen, nazien. Inspecteur m.:
Opzichter, inspecteur, opziener. - primaire: Schoolopziener. - d'academie :
academie 3).-inespctkrg(z.
- general de l'Universite: Inspecteur van
't gymnasiaal onderwijs. Inspection v.:
1. Nauwkeurig onderzoek, bezichtiging.
Faire l'- de (z . 2) : Onderzoeken. A la
premiere -: Bij het eerste bezoek. 2. Opzicht, toezicht, monstering, inspectie.
Faire l'- des armes : De wapens inspecteeren. 3. Inspecteursambt. Schoolopzienerschap . Inspectiegebied. Inspeetorat m.:
Inspeeteursambt. Inspeetrice v.: Vrouwelijk opzichter (z. inspecteur).
Inspirant : Dat inspireert. Inspirateur : 1. Die tot de inademing meewerkt
(spier). Muscle - : Inademingsspier.
2. Begeesterend, bezielend. / m. : Aanzetter, inblazer, bezieler. Inspiration v.:
1. Inademing. 2. Ingeving, inblazing.
Bezieling, dichterlijke geestdrift. D'--:
Bij inspiratie. Une bonne -: Een goede
gedachte. Pape nomme par voie d- :
Een pans, die benoemd is door een algemeene ingeving der kardinalen. Des vers
fails d'-: In dichterlijke vervoering gemaakte verzen. Il a suivi son -: Hij heeft
gedaan A at zijn hart hem ingaf. Ecouter
les -s de la haine : 't Oor leenen aan de
inblazingen van den haat. Inspiratoire:
(in samenst.) Ademhalings-. Inspire
m.: Ziener, iem. die door hoogere bezieling
gedreven wordt. Inspirer ov .w .: 1. Inblazen (bij een ander). Inademen. 2. (fig.)
Ingeven, inblazen. Une depeche -ree: Een
door het gouvernement ingegeven telegram.
3. Inboezemen, verwekken. Je Ns bien
-re: Ik had een gelukkigen inval. 4. Begeesteren, bezielen, drijven. Regards -res:
Begeesterde blikken. I s'-: Ingeblazen
worden, enz. - de : Zijn ingeving putten
uit; een voorbeeld nemen aan, zich laten
leiden door.
Instabilite v. en -able by .nw . : Onvast-,
wankelbaar-, rank- . (f ig. ) Wisselvallig-,
onbestendig-, veranderlijk(heid). Labiel
(evenwicht). Zedelijk zwak (mensch);
(leerling ) die naar een „strenge school"
moet .

Installateur m.: Bevestiger (in ambt).
Aanlegger (geleiding). Binnenhuis-architect, woninginrichter. Installation v.: 1.
Plechtige aanstelling, bevestiging (in
ambt). 2. Plaatsing, vestiging (fabriek,
magazijn). 3. Inrichting (huis, toestel);
aanleg. Installer ov.w . : 1. Plechtig aanstellen , in een ambt bevestigen. 2. Plaatsen, een plaats geven, vestigen. 3. Inrichten (huis) ; aanleggen. 4. Huisvesten,
onder dak brengen. / s'-: Zich zelven installeeren (in zijn ambt). Zich plaatsen, (op zijn gemak) zetten; - vestigen, - in34
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richten. - dans : Betrekken (huis); blijvend worden in.
lnstamment : Dringend, met nadruk.
Instance v.: I . Dringend -, aanhoudend
verzoek, aandrang. Avec -: Dringend.
Faire - aupres de : Aandringen bij. Faire
de vices -s: Levendig aandrmgen. Malgre
les -s que j'ai faites: Ondanks mijn aanhoudende y erzoeken . 2. (w ij s b . ) Nieuw
bezwaar. 3. (recht) Eisch, aanzoek, rechtsvordering ; procedure. Former -, introduire
une -: Een eisch instellen. Premiere -:
Eerste aanleg, - instantie. Tribunal de p.
-: Kantongerecht. (fig. ) Se meltre -; etre
en - pour, - de : Beginnen te eischen ;
eischen. Eire en - de divorce: In termen
van echtscheiding zijn. En - decant la
Chambre : Aanhangig bij de Kamer. La
correspondance en -: De onderwerpelijke c.
Instant by .nw . : Dringend , aanhoudend .
Dreigend. I m.: Oogenblik, ommezien.
L'- d'apres: Het volgende oogenblik. A
l'-: Oogenblikkelijk; zoo pas, daareven.
Dans l'-: Oogenblikkelijk ; (bij v erg.)
zoo juist, - pas. Des l'- que : Zoodra. A
tout -, a chaque -: leder oogenblik. D'un
- a l'autre: leder oogenblik. Un -, ne
soyez pas si presse : Wacht even, maak toch
zoo 'n haast niet. Par -s : Nu en dan.
Instantanê: 1. Die een oogenblik duurt.
2. Plotseling, oogenblikkelijk. Un (cliche)
-: Een momentopname. Instantaneitê
v.: 1. Oogenblikkelijk-, kortstondigheid,
zeer korte duur. Duur van een momentopname. 2. 't Plotseling optreden. Instantanêment : Oogenblikkelijk.
Instar (a l' ) : In navoiging van, naar de
mode van, gelijk, als.
Instaurateur m.: Oprichter, insteller.
Instauration v.: Stichting, invoering.
Instanrer ov .w . : Stichten, invoeren .
Instigateur m.: Aanstoker, opruier,
aanvoerder. (nieuw) Aanlegger, ondernemer. Instigation v.: Aanstoken, ophitsing, aandrijving, inblazing. Instiguer
ov .w . : Aanzetten , ophitsen , aanstoken .
Instillation (spr. -sti-la-) v.: Indruppeling . Instiller (spr . -sti-le) ov .w . : Indruppelen.
Instinct (spr. -stin) m.: Natuurlijke
aandrift, onwillekeurige neiging. z. conservation 1. C'est dans ses -s : Dat ligt
in zijn aard. Par -: Instinctmatig. -s
sanguinaires: Lust tot bloedvergieten. Avoir
l'- de : Gedreven worden tot. Instinetif
(spr. -stink-) : Onwillekeurig, instinctmatig. Die door zijn instincten wordt gedreven . -ivement (spr . -stink-) bw. Instinctivite (spr . -stink-) v.: Instinctmatig
karakter.
Instituer ov .w . : 1. Instellen , stichten .
2. Aanstellen, benoemen tot. L'institue:
De bij testament aangewezen erfgenaam.
3. Aanrichten. Een begin maken met.
I s'-: Zich opwerpen (als).
Institut m.: 1. Orde, regel. Leefregel.
L'- des Jesuites : De Jezuletenorde. 2.
Geleerd genootschap, instituut. L'I- (de
France): Het Institut (vereeniging van
vijf Academies, waarvan de Academie
Frangaise de meest bekende is). (Le palais
de) l'I-: Het Institut-gebouw. 3. (verkeerd gebruikt) z linstitution (2 en 4;
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b .v .- de beaute) . Institutes v .my . : (recht)
Instituten. Instituteur m., -trice v.:1. Insteller, stichter. Oprichtster. 2. Opvoeder,
-ster. Onderwijzer, -es. - adjoint: Hulp-.
- en chef : Hoofd van een school. Institution v.:1. Instelling, oprichting. Benoeming
(erfgenaam). Usages d'-: Door de menschen ingestelde gebruiken. Cela semble d'-:
Dat schijnt eenmaal zoo vaststaand. 2.
Inrichting, instelling, stichting. Defendre
les -s menacees : De bedreigde staatsinstell in gen verded igen . 3. (o ud ) Opvoeding .
4. Kostschool, opvoedingsgesticht, instituut. Chef d' -: Kostschoolhouder.
Instrueteur : Die het onderzoek leidt
(rechter). Die de handgrepen onderwijst.
(Officier) -: Instructeur. Instructif : Leerrijk , -zaam.
Instruction v.: 1. Onderricht, aanwijzing,
handleiding. Je vous demande cela pour mon
-: Ik v. u dat als een aanwijzing voor
hetgeen mij te doen staat. - sur la maniere
de se servir du canon : Handleiding ten dienstebij het gebruik van 't kanon. 2. (voora I
my .) Voorschrift, bevel. 3. Onderricht,
africhting, het drillen. Periode d'-:
Oefeningstijd. 4. Onderwijs. - publique:
Openbaar -. - obligatoire : Leerplicht. Sans
-: Onwetend, onontwikkeld. 5. Les,
leering. - pastorale : Herderlijke lastbrief
(bisschoppelijk voorschrift over een leerpunt). 6. (recht) Voorloopig onderzoek
tot de behandeling van een rechtzaak.
Jugc d'-: Rechter van instructie. Code
d'- criminelle : Wetboek van strafvordering.
Instruire ov.w.: I . Inlichten, onderrichten van, kennis geven van. Bien instruit
de ces affaires: Goed ingelicht -, op de hoogte
v .d . z . - qn de faire qch : Iem . instructies
geven om. 2. Onderwijzen, onderrichten;
leeren (paard). - des soldats a manier les
arms: Soldaten de handgrepen leeren.
Instruit par le malheur: Door 't ongeluk
wijzer geworden. Homme instruit: Goed
onderwezen -, kund ig man . 3. (r e c h t )
Een voorloopig onderzoek instellen. - le
proces de qn: Iem. proces (in een crimineele
zaak)voorbereiden ; (f i g .)- doopceel lichten.
- contre qn: Iem. proces voorbereiden. une demande : Een eisch onderzoeken. I
s'--: Zich zelf ontwikkelen, - leeren. On
s'instruit toujours: Men is nooit volleerd.
Instrument m.: 1. Werktuig. -s de
torture : Foltertuig. 2. Muziekinstrument
(-de musique). -s a vent : Blaas-. z. eorde
4. -s a archets : Strijk-. -s de percussion:
Slaginstrumenten . 3. (Huip )middel, werktuig. (f ig . ) Middel, oorzaak ; bewerker..
Servir d'- a, etre l'- de : Gebruikt worden
als werktuig voor. 4. Akte, bewijsstuk,
document. - de credit: Kredietmiddel.
Instrumentaire : (recht) Die een akte
helpt opmaken. Officier -: Officier, die
aan boord dienst doet als ambtenaar van
den burgerlijken stand. T emoin -: Notarieel
getuige. Acte -: Akte, waarbij zekere
rechten worden vastgesteld. Instrumental :
1. Die als middel -, werktuig dient. (gene esk .) Van de instrumenten. Cause -e : Werktuiglijke oorzaak. Cas -: Buigingsvorm die
aanduidt waardoor iets gemaakt wordt,
casus instrumentalis. 2. Waarbij muziek-
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instrumenten gebruikt worden . Instrumen tation v.: Inrichting der toestellen. (muz.)
Instrumenteering . Instrumenter onov AN . :
(recht) Een akte opmaken. / ov.w.: Voor
het orkest bewerken. Instrumenteur m.:
Bewerker voor 't orkest. Instrumentiste
m.: Uitvoerende, bespeler van een instrument.
Instudieux : Traag.
Insu m.: A l' — de : Zonder voorkennis,
buiten weten van. A l' — de la pensee:
Buiten de gedachte om.
Insubmersibilite v.: Onzinkbaarheid.
Onoverstroombaarheid. Insubmersible :
Onzinkbaar, drijvend. Bateau —: B. die
niet kan omslaan. Digue —: Winterdijk.
Insubordination v.: Slechte tucht, weerspannigheid. Insubordonne : Weerspannig,
die insubordinatie pleegt. Insubstance v.:
Onstoffelijkheid. Insubstantiel : Onstoffelijk. Weinig voedzaam. Insucces m.:
Slechte uitslag, mislukking.
Insuflisamment : Onvoldoend, op ontoereikende wijze. Insuflisance v.: Onvoldoend-, ontoereikend-. Onbekwaamheid.
Tekort. (geneesk.) Onvoldoende hartklepsluiting. — physique : Onvolwaardigheld. Insuffisant : Onvoldoend, ontoereikend. I l s'est montre —: Hij heeft niet
aan de verwachtingen beantwoord. Physiquement —: Onvolwaardig. / m.: Minderwaardige. (geneesk.) Zieke waarbij zekere
functies onvoldoende zijn (b .v. un — hepatique : Leverlijder).
Insufffateur m.: Luchtinblazer. Poederspuitje. Insufflation v.: Inblazing (lucht).
Insuffler ov .w . : In-. Opblazen.
Insulaire m . : Eilandbewoner.. / by .nw . :
Op een eiland gelegen, - wonend. Insularite
v.: Samenstelling (van een land) uit eilanden ; karakter van eiland. Karakter van
eilandbewoner, eilanderschap. Insulinde
v.: Insulinde. Insuline v.: Insuline.
Insultable : (m il. ) Overrompelbaar . In sultant : Beleedigend. Insultateur m.:
Beleediger (die voortdurend schimpt). In suite v . : 1. (m i 1. ) Overrompeling . 2.
Beleediging, smaad, hoon. Faire — a:
Beleedigen; (f ig.) indruischen tegen. Insuite m.: Beleedigde partij. Insulter ov.
w.: 1. (oud) Overvallen. 2. Beleedigen,
hoonen , smaden . I onov .w . (met it ) :
Spotten met, beleedigen, een bespotting
zijn voor. Leur taste insulte a la detresse
publique : Hun praal is een klap in het
aangezicht der algemeene armoede. Insulteur m.: Beleediger.
Insupportable : Onverdraaglijk, onuitstaanbaar. Duldeloos, ondraaglijk. —ment
bw.. Insupporter : (gr a p ) Ce la m'-e: Dat
kan ik niet hebben.
Insurge m.: Opstandeling, insurgent,
mu iter . / by .nw . : Oproerig . Insurgent m . :
Amerikaansche opstandeling (1776-1783).
Insurger (soms) ov.w.: In opstand doen
komen. / 5 9— : Opstaan, in opstand komen.
Insurmontable : Onoyerkomelijk. Insur passable : Onovertrefbaar.
Insurrection v . : Opstand . (f ig . ) Hevig
verzet. Insurreetionnel : Oproerig. Insurrectionellement : Door oproer.
Insusceptibilite v. en -ible by .nw. :
Onvatbaar-, onontvankelijk (heid ).
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Intachable : Tegen regen bestand; dat
geen vlekken kan krijgen. Intact(spr.-takte):
1. Onaangeroerd, ongeschonden, ga g ; versch
(b.v. sigaret). 2. (fig.) Onberispelijk, onbevlekt, onbezoedeld. Zonder kleerscheuren. Intactile : Ontastbaar.
Intaille v.: Hol ingesneden steen, intaglio. Intaille : Hol uitgesneden. Intailleur
m.: Graveur van intaglio's.
Intangibilite v.: Ontastbaar-, onomvatbaarheid. (nieuw; bij verg.) Onaantastbaarheid . Intangible : Onaanroer-, ongrijp-, onomvatbaar. (n ieuw ; bij verg.)
Onaantastbaar. Intarissabilite v. en -ablement : Onuitputtelijk (heid ) ; altijd vloeiende (tranen). (geneesk.) Die niet droog
wordt (pleuris ) . (f ig. ) Onuitputtelijk (heid ) ;
waaraan geen einde komt, nooit uitgepraat.
Integral: Algeheel, volkomen, volledig.
Bruin (brood). Ca lcul —: Rekenwij
ze,
waarbij men van de oneindig kleinen opklimt tot de hoeveelheid, waarvan zij afgeleid zijn. Remboursement —: Terugbetaling voor a lle schaden (verzekering).
Integrale v.: Integraal, eindige grootheid
uit de oneindig kleinen berekend. Integralenient : Algeheel, volkomen. Integralite
v. : Geheel bedrag. Totaalheid. Dans son
—: In zijn geheel. Integrant : Algeheel,
volkomen. Wezenlijk tot 't geheel behoorend, - deal uit.makend van. Integrateur :
Die inbrengt (in het lichaam). Integration v.: Het integreeren. - vinden van de
integraal. - invoegen. Inlijving en opneming (by . l'— de l'Alsace a la France).
Integre, —ment : Rechtschapen, onberispelijk. Onkreukbaar. Onomkoopbaar.
Integrer ov.w. : De integraal bepalen
van. Invoegen ; inlijven en opnemen. / s'.—
it : Ingevoegd worden bij. Deel gaan uitmaken van. Integrite v.: 1. Ongesclionden toestand, gaafheid. Volledig-, volkomenheid. Rernettre dans son — : Ongeschonden overhandigen. Conserver l' — du
territoire : Den vaderlandschen bodem niet
laten schenden. (f ig.) Detendre l'— de ses
droits : De ongeschondenheid zijner rechten
verdedigen . 2. (f i g . ) Rechtschapen- . Onkreukbaar- . Onomkoopbaarheid.
Intellect (spr. -ekte) m.: Verstand.
Intellectif : (w ij s b . ) Verstandelijk , verstands- . Intellection v . : (w ij s b . ) Begrip ,
't begrijpen. Intellective v.: Bevattingsvermogen. Intellectualisation v. en -iser
ov.w.: (Het) zuiver geestelijk maken. Intellectualisme m.: Leer die het denken
als het voornaamste beschouwt. Intellectualite v . : 1. (w ij s b . ) Begripsvermogen .
2. Verstandstoestand (beter : mentalite).
Intellectuel : Verstandelijk, (in samenst.)
verstands-, geestelijk. I m.: Verstan.dsmensch ; wetenschappelijk gevormd -; hooger
ontwikkeld mensch. Intellectuellement :
Uit 't oogpunt van 't verstand, verstandelijk. (w ij s b . ) In den geest .
Intelligemment : Met verstand, oordeelkundig. Intelligence v.: 1. Juist begrip,
- inzicht, verstand, grondige kennis (pleine
—). — des affaires: Zakenkennis, inzicht
in zaken. Avoir l' — des effets de lumiere;
- de la scene : Lichteffecten -; tooneeltrucs
handig weten aan to brengen. Pour l'—
de: Tot goed begrip van. 2. Verstand, be-
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gripsvermogen. Avoir l' — prompte: Vlug
van begrip zijn. A la portee de toutes les —s:
Voor iedereen begrijpelijk. 3. Geest, geestelijk wezen. Les —s celestes: De engelen. 4.
Mensch van verstand. 5. Verstandhouding,
eenstemmigheid. Vivre en bonne — avec:
In goede verstandhouding 'even -, op goeden
voet staan met. Entretenir la bonne — avec:
Op goeden voet blijven met. Etre d'— : Overeenstemmen, het eens zijn ; heulen. Avoir des
—s avec l'ennemi: Met den vijand heulen.
Il a des —5 dans la place : Hij staat in geheime verstandhouding met lieden in de vesting
Intelligent : 1. Verstandig, schrander,
vlug van begrip. Il est — pour les affaires:
Hu is schrander in zaken. 2. Denkend,
met verstand begaafd. 3. — de : Die zich
goed rekenschap geeft van. Intelligibilite
v.: Duidelijk-, verstaanbaarheid. Intelligible :1. Verstaanbaar, duidelijk waarneembaar.. 2. Begrijpelijk, duidelijk. 3. (wij s b . )
Van 't verstand, bovenzinlijk. Initelligiblement : Duidelijk, verstaanbaar.
Intemperamment : Onmatig. Intemperance v.: Onmatigheid, overdaad, uitspatting. — de langue: 1 Zijn mond (neus)
voorbij pra ten . — de plume : Veelschrijverij .
Intemperant : Overmatig, overdadig. Die
men niet weet te bedwingen (tong). 1 m.:
Onmatige. Intempire: Onmatig. Intemperie v.: Ongestadigheid (klimaat, atmosfeer). Les —s (de l'air, des saisons): De
invloed van weer en wind, 't gure weer.
Intempestif:Ontijdig,ongelegen. -ivement
bw. Intempestivite v.: Ontijdigheid.
Intemporel : (w ij s b . ) : Niet van den
tijd afhankelijk, tijdloos.
Intenable : Onhoud-, onverdedigbaar.
Intendance v.: 1. Beheer, bewind,
toezicht. 2. Intendantschap. -swoning.
-skantoor -sgebied. Directiekeet. De intendance, militaire administratie (— militaire).
Intendant m.: 1. Beheerder, zaakvoerder,
rentmeester. 2. Intendant. Hoofd eener
provincie (tot 1789). Intendante v.:
Intendantsvrouw. Kloostervoogdes.
Intense: Sterk, hevig; dik (nevel);
krachtig ; vinnig. Intensement bw. 'utensil :1. Krachtig, sterk, hevig. Culture -ice:
Landbouw, waarbij krachtig gebruik wordt
gemaakt van meststoffen en machines.
Engraissement —: Vetmesting in de stallen.
2. (wij s b . ) Innerlijk , naar innerlijke kracht .
3. (taalk.) Dat een versterking van 't
begrip uitdrukt. Intensification v. en
-fier ov.w.: (Het) krachtig maken. I s'—:
- worden. Intensite v.: Kracht, hevigheid,
sterkte; dikte (nevel); vinnigheid. — lumineuse: Lichtkracht. — du courant: Stroomsterkte . (t a a lk . ) Accent d'— : Nadruk .
L'— de la culture : Het krachtig aanvatten
van 't landbouwbedrijf. Intensivement :
Krachtig, hevig. Met alle hulpmiddelen
(bebouwen). In hooge mate.
Intenter ov .w . : Aandoen (proces). Instellen (vervolging, actie). Intention v.: 1.
Bedoeling, meening. Oogmerk, voornemen,
doel. L' — est reputee pour le fait: De wit
geldt voor de daad. Avoir (1') — de Mire
qch: Zich voorstellen lets te doen. Persister dans ses —5: Big] zijn voornemen blijven. A bonne —: Met de beste bedoelingen.
Sans —: Zonder bedoeling, onopzettelijk.
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Sans — de: Zonder 't doel om. A bonne -; a
mauvaise —: Met een goed -; met een slecht
oogmerk. Je l'ai fait a votre —: Ik heb dat

gedaan om u te gerieven, - voor uw bestwil.
A mon —: Om mij, voor mij, ter wile van
mij, speciaal om mij te believen. Faire dire
une messe a 1'— de qn : Voor iem. een mis
laten lezen. z. direction 5 en diriger 1.
2. Wil. Les —s de mon pére: De wil y . m . v .
3. (he e lk . ) Bijeenbrenging der wondranden
k b .v . gueri par simple —) . Reunir une place
par premiere —: De wondranden bij elk.
brengen zonder dat ettering optreedt. R .0 .p .
par seconde —: - waarna ettering optreedt.
Intentionne : Gezind, geneigd. Bien —;
mal —: Met goede -; - slechte bedoelingen.
Intentionnel : Bedoeld, opzettelijk. Question
—le : Vraag aan de jury of de beschuldigde
al dan niet met opzet heeft gehandeld. In tentionnellement : Met opzet.
Inter . . . : (in samenst.) Tusschen-.
Onderling-. Interaction v.: Onderlinge
werking, wisselwerking. Interallie : Van de
bondgenooten. I m.: Bondgenoot, verbonden natie. Interandain : Tusschen de
Andes. Interastral : Tusschen de sterren.
Interbalkanique : Tusschen de Balkanstaten. Intereadence v. en -ent by .nw . :
(Van een) bijpolsslag. Interealaire: 1 -Nanvullend . Jour — (z. 3): Aanvuilings-,
schrikkeldag. Annee —: Schrikkeljaar.
Mois —: Aanvullingsmaand (maanjaren).
Feuille —: Inlegblad. Feuillet —: Invoegsel, inlegsel. 2. Vers —: Herhalingsvers.
3. Jour —: Tusschen-, koortsvrije dag.
Intercalation v.: Invoeging, inlassching.
Inschakeling. Het ingelaschte; (drukk.)
inlasch. Intercaler ov .w . : In-, tusschenvoegen, mlasschen; insteken ; inschakelen.
I s'—: Ingelascht warden Interceder onov.
w.: Tusschenbeide komen, een goed woordje
doen -, in de bres springen (voor). Inter cellulaire : Tusschen de cellen. Intercepter
ov .w . : Onderbreken ; afsluiten . Opvangen ,
onderscheppen . (fig . ) Belemmeren . Interception v.: Onderbreking. Onderschepping,
opvanging. Intereesseur m.: Bemiddelaar,
voorspraak. k Ka th .1 Middelaar Intercession v.: Tusschenkomst, voorspraak, bemiddeling. Service d'—: Bidstond. Inter changeabilite v. en -geable: (Onderling)
verwisselbaar, vervangbaar (he id) . Interchanger ov .w . : Onderling verwisselen. In tereireulation v.: Het vrije loopen tusschen
de deelen van een trein. Voiture a —: Dwagen. Interelasse v.: Pauze tusschen
schooltijden of lessen . Interciubs : (s port)
Tusschen clubs, club-.
Intereolonial : Tusschen de kolonien
onderling. Intercommunal : Tusschen de
gemeenten. Intercommunication v.: Onderlinge verbinding. Corridor d' —: Zijgang.
Intercomprëhension v.: Onderlinge waardeering. Interconfessionnal : Neutraal
(school), voor alle gezindten. Intercontinental: Tusschen twee vastelanden. Inter corporatif : Tusschen de vakvereenigingen.
Intercostal : Tusschen de ribben. Muscle
—: Tusschenribsspier. Intercourse v.:
Vrij verkeer. Intercurrence v.: Afwisseling . Intereurrent : Tusschenkomend. In tereutane : Onderhuidsch.
Interdepartemental: Tusschen depar-
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tementen . Interdependance v.: Onderlinge
afhankelijkheid. Interdependant: Onderling afhankelijk.
Interdiction v.: 1. Verbod, ontzegging.
- de sortie: Uitvoerverbod; (school)
verbod om uit te gaan, straf van nablijven.
-des droits civiques : Ontneming van burgerrechten . - legale : Wettelijke ontzetting uit
zijn rechten. (gesch.) - du feu et de l'eau:
Verbanning. - de sejour : Uitwijzing ; verbod om ergens verblijf te houden. 2. Plaatsing onder curateele (- legale). Frapper
d'-: Schorsen; onder curateele stellen.
-ecclesiastique: Weigering om een priester -,
een kerk over zijn -, haar inkomsten te
laten beschikken. 3. Verbod om onderwijs
te geven.
Interdigital: Tusschen de vingers of
teenen. Membrane -e Twemvlies.
Interdire ov .w . : 1. Ontzeggen, verbieden . - a qn l'exercice de ses drotts civils:
Iem. de uitoefening zijner burgerrechten
ontzeggen, - ontnemen. (f ig.) Cet espoir
m'est interdit: Die hoop mag ik niet koesteren. 2. Schorsen, ontzeggen. Buiten dienst
stellen (kerk). 3. Onder curateele stellen.
4. (f ig.) Sprakeloos maken, doen verstommen . Il demeura tout interdit: Hij was geheel
van zijn stuk gebracht. I s'-: Zich zelven
(lets) ontzeggen, zich onthouden van.
Verboden -. (f ig.) Ontsteld worden.
Interdit m.: 1. Uitsluiting, interdict,
Mettre un pretre en-: Een priester schorsen.
Mettre une vine en -: Fen stad de deelneming aan de sacramenten ontzeggen, 't
interdict over een stad uitspreken. 2. Onder
curateele geplaatste, curandus. 3. (f ig.)
Verbod. / bv .nw .: Sprakeloos, ontsteld , onthutst . Verboden. Geschorst. Onder curateele . Interdivision v.: Onderlinge verdeeldheid.
Interessant : 1. Belangwekkend, -rijk,
gewichtig; belangrijk (opbrengst); boeiend
(boek). 2. Waardig geholpen te worden, dat men zich er mee bezighoudt. Femme
dans une position -e : V. in gezegende omstandigheden . 3. (n ie u w) Voordeelig . Interesse m. : Belang-, deelhebbende. /
by .nw . : 1. Gemoeid (bij), betrokken (in).
Vous etes - d: Gij hebt er belang bij om.
Etre - a une entreprise : Deel hebben in een
zaak. Un employe -: Een beambte die bij
de zaak als deelhebber betrokken is. 2. Baatzuchtig, ego istisch .Vasthoudend, bijna gierig.
3. (h e elk .) Aangedaan , gekwetst . 4. Geboeid
(z . interesser). Interesser ov .w . : 1. Aandeel geven in, in een zaak betrekken (z.
interesse by .nw . 1 en 2). - le jeu: Om
lets spelen. 2. Aangaan, betreffen, raken,
betrekking hebben op, van gewicht zijn voor.
Votre avenir y est interesse: Uw toekomst
staat daarmee in nauw verband. Cette
decouverte interesse la science : Deze ontdekking is van gewicht voor de wetenschap.
Etre interesse a z. interesse (by .nw . 1).
- la conscience : Het geweten aangaan, raken. 3. (h e elk .) Kwetsen , aandoen , raken .
-1' ceil. 4. Deelneming opwekken bij, winnen
(voor een zaak). 5. Roeren, spannen,
'linemen, de belangstelling opwekken van.
Cela ne vous interesse en rien : Dat is van
geen gewicht voor u. 6. (n ieuw) Voordeelig
Aiken (prijs). / onov .w . : Belangstelling op-
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wekken. / s'- a : Belangstellen in. - dans:
Deelnemen -, een aandeel nemen in (geldelijk). - pour : In de ores springen voor.
(oud) - contre : Partij kiezen tegen.
Interet m . : 1. (Aan )deel . Avoir -, prendre
un - dans : Aandeel hebben -; nemen in.
2. Intrest, rente. -simple : Enkelvoudige -.
z. compose (by .nw . 1 ) . Porter -: Uitstaan . -5 civils : Schadeloosstelling in
strafzaken. z. dommage I. 3. Belang,,
voordeel ; zaak die men voorstaat ; nut. z.
consulter. Notre propre -: Ons eigenbelang. Dans l'- de : In 't belang van.
Il est de votre - de: Het is in uw belang om.
Je n'y vois pas mon -: Ik zie niet in,
wat ik voor belang daarbij heb. Avoir
(de l' ) - ez : Er belang bij hebben om. L'public : 't Openbaar welzijn. Servir les -s de
qn: Iem. voordeel behartigen. -s d' Plat:
Staatsbelangen. Entendre ses -s: Zijn eigen
belangen niet uit 't oog verliezen. Agir
contre ses -s: Zich zelven benadeelen.
Entrer dans les -s -, prendre l'- de qn,
embrasser les --s de qn : Iem. belangen voorstaan . Mettre dans ses -s : Voor zijn belangen

winnen ; in zijn zaken betrekken. 4. Eigenbelang, baatzucht. - bien entendu: Welbegrepen eigenbelang. Par -: Uit eigenbelang. Discussion d'-: Twist over tegenstrijdige belangen. Prendre qn par son -:
Iem. winnen door hem zijn belang te doen
inzien. 5. Deelneming, aandeel in iem. lot.
Belangstelling, welwillendheid. Digne d' -:
Belangwekkend ; benard. Prendre (de l' )a : Deelnemen in, belangstellen in. 6.
Belangrijk-, aantrekkelijkheid, 't boeiende,
't belangwekkende. Plein d'-: Spannend,
interessant. Off' it de l'-: Belangrijk zijn.
Denue d'-: Vervelend, suf.
Interfederal: Tusschen de bondsstaten.
Interference v . : Interferentie ; (n a t k . )
samentreffing van lichtstralen, die een verandering in het licht tengevolge heeft;
samenwerking van geluidsgolven, die 't geluid verandert . (fig. ) Samentreffen, -vallen
(met invloed op elk.). Interferent by .nw . :
(n a t k.) Die interferentievoortbrengt , samentreffend . Interferer onov .w . : (n a t k .) Interferentie voortbrengen . (f ig . ) Afwisselen
(met). / s'-: Afwisselen. Interfeuille v.:
Doorschietblok. Interfoliage m. en -ier
ov.w.: (Het) doorschieten (met wit papier).
Intergouvernemental: Tusschen verschillende regeeringen. Interhumain : Tusschen
menschen; van den eenen mensch op den
anderen (besmetting).
I. Interieur by .nw . : 1. Inwendig, binnen-, binnenste. Midden in 't land gelegen,
binnenlandsch. Cour -e: Binnenplaats.
Bain -: Binnenbad. Les provinces -es:
't Hartje van 't land. Commerce -: Binnenlandsche h. Navigation -e : Binnenscheepvaart. 2. (fig.) Inwendig, in de ziel, innerlijk . z . for 1. Voice -e : Stem in het
binnenste. Vie -e: Zieleleven. Jeu -:
Stil spel. Homme -: In zich zelven gekeerd
m. fire -: Verborgen lach.
II. Interieur m.: 1. Het binnenste, inwend ige . Binnenzijde , -gedeelte . Tableau
d'- (z. 3) : Binnenhuisje. Place a l'-:
Plaats hinnenin (tram, omnibus). Prendre
a l'-: Inslaan (gasvlam) . 2. Binnenland.
Ministre de l'I- : Minister van Binnen-
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landsche zaken . 3. Huiselijk leven, het
thuis gezellig vinden, huiselijk zijn. Homme
d'-: Huiselijk -, gezellig levend m. Admettre qn dans l'- de sa famine: Iem. in
den huiselijken kring opnemen, - ontvangen.
Tableau d'-(z. 1 ): Tafreel uit het huiselijk
leven. Robe d'-: Huisjapon. Art d'-:
Woningkunst. Tenir l'- de qn: Iem.. huishouden doen. 4. (fig.) Binnenste, ziel,
hart . 5. (n ieuw ) Zoeker -, mensch van sterk
inwendig leven. Interieurement: Van binnen, inwendig. (fig.) In zijn binnenste, in
de ziel.
Interim (spr. -ime) m.: 1. Tusschentijd
(waarin een betrekking onbezet is ). Par -:
Tijdelijk, waarnemend; tot er een opvolger
benoemd is, ad interim. 2. Voorloopige
waarneming. Faire l' - de qn : Iem. betrekking tijdelijk waarnemen. interimaire
bv.nw. en m.: Tijdelijk -, waarnemend
(ambtenaar ). Interixnat m.: Waarneming.
Interiorisation v. en -iser ov .w . : Inwendig doorleven, - herscheppen. / s'--: Zich
in zijn inwendig leven verdiepen. Interiorite v.: Inwendigheid. Inwendig leven.
Interjaeent : Tusschenliggend. Interjectif : 1. Tusschengevoegd. 2. (taa lk.) Die
een tusschenwerpsel vormt. Mot --: Tusschenwerpsel. Interjection v.: 1. Tusschenwerpsel. 2. (recht) Aanteekening (van
appel ) . Interjeter ov .w . : Aanteekenen
(appel). - appel: In hooger beroep gaan.
Interlignage m.: (drukk.) Het doorschieten met interlinies, - interligneeren.
Interligne m. : Ruimte tusschen twee
regels. (muz.) - tusschen twee lijnen van
een notenbalk. Tusschen de regels geschreven tekst. Levier d'-: Regelversteller. I
v.: (drukk.) Interlinie (metaalstrook, die
de regels scheidt ). Interligner ov.w.. :
(drukk.) Met interlinies doorschieten. Interlineaire : Tusschen de regels geplaatst.
Bible -: Grieksche of Hebreeuwsche bijbel
met Latijnschen tusschentekst. Interlineanon v.: Schrift tusschen de regels.
Interlobaire : Tusschen de lobben aanwezig. Interloeuteur m.: Hij die aan een
gesprek . deelneemt, sprekende. Mon -:
Degene, tot wien ik spreek. Interlocution
v.: Samenspraak. (recht) Voorloopig vonnis , dat een nader onderzoek gelast. In terloeutoire bv.nw. en m.: (Vonnis, ) dat
een nader onderzoek gelast. Interlope
bv.nw. : 1. Van 't smokkelen. Commerce -:
Smokkelhandel. 2. Verdacht. Maison -:
Stil speelhol. Societe -, monde -: Gemengd
gezelschap van dubbelzinnige reputatie,
„raar zoo itje " . Interloquer ov .w . : 1.
(recht) Door een voorloopig vonnis afbreken (proces), - treffen (iem.) ; een nader
onderzoek gelasten omtrent . 2. (f a m . ) Verbluffen , van zijn stuk brengen. I s'-: - geraken. Interlude v.: Tussehenspel.
Intermariage m.: Huwelijk onder personen uit dezelfde familie. Intermaxillaire (spr. -il-ler) : (in samenst.) Tusschenkaaks-.
Intermede m.: Tusschenspel, intermezzo.
Tusschenpersoon . Intermediaire: Tusschenliggend, (in samenst.) tusschen-. Temps
-: Tusschentijd. Commerce -: Tusschenhandel. Gare -: Tusschenstation. Terrain
-- : Tusschenlaag . (p o s t . ) Bureau -: Over-
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gangs-, tusschenkantoor. Forme -: Overgangsvorm . I m. : 1. Overgang. Passer d' une
idee a une autre sans -: Van den hak op
den tak springen. Avec des -s tres menages:
Met zeer langzame overgangen. 2. Bemiddeling, tusschenkomst. Par l' - de : Door b .
van. 3. Bemiddelaar, tusschenpersoon. 4.
Inzetstuk. Photo-chassis - : Inlegraam.
-ment bw. Intermediat : (in samenst.)
Tusschen- . Congregation -e : Tusschen
twee kapittelvergaderingen plaats hebbende
bijeenkomst. Intermental : Tusschen de
geesten. Intermezzo (spr. -medzo) m.:
Tusschenspel.
Interminable, -ment: Eindeloos. Interministeriel : Onder de ministers of
ministeries. Intermission v.: (geneesk.)
Tusschenpoos, onderbreking.
Intermittence v. : Het beurtelings wegblijven en hervatten van een verschijnsel.
Tusschentijd tusschen twee aanvallen, oogenblik van verpoozing. Par -: Bij tusschenpoozen . Dans les -s de son mal: Wanneer
zijn ziekte hem rust liet. - du pouls: Onregelmatige polsslag. - cardiaque: Onregelmatige hartslag. Intermittent: Die beurtelings werkt en ophoudt, afwisselend.
Source -c : Onregelmatig vloeiende bron.
Fievre -e : Op gezette tijden weerkeerende
koorts, wisselkoorts. Poufs -: Onregelmatige polsslag. lntermusculaire : Tusscben de spieren liggend.
Internable: Die moet worden opgesloten.
Internat m.: 1. School met kost-, - inwonende leerlingen. Kostschoolleven. 2. Inrichting van 't onderwijs zoo dat de leerling
kost en inwoning in de school heeft. 3.
Betrekking van inwonend geneesheer, assistent.
International: Tusschen volkeren onderling, de meeste volken omvattend. Droit -:
Volkenrecht. Internationale v.: Internationale arbeidersvereeniging. Lied daarvan . Internationalement : In 't internationaal verkeer. Internationalisation V.
en -iser ov .w . : (Het ) internationaal maken .
/ s'- : - worden. Internationalisme m.:
Internationaal leven. -karakter. Internationaliste m. en bv.nw.: Voorstander van
internationaal leven. Internationalite v. :
Internationaal karakter.
Interne :1. Inwendig, binnen-. Angle -:
Binnenhoek. 2. (f ig. ) Innerlijk, van de
ziel. Creation -: Schepping van binnen
uit. 3. Inwonend. 4. Binnenlandsch. / m.:
Kostleerling. Inwonend geneesheer of assisstent (- des hapitaux). Interne m.: Iem.,
wien een bestemde plaats als verblijfplaats
is aangewezen. Opgeslotene. Internement
m.: Opsluiting. Aanwijzing van een gedwongen woonplaats. Vervoer naar 't
binnenland . Interner ov .w . : Noodzaken
op een aangewezen plaats verblijf to houden.
Naar 't binnenland vervoeren (waren).
Opsluiten. Opnemen (gesticht). Internonce
m.: Internuntius, pauselijk gezant van den
tweeden rang. Internoneiature v.: Waardigheid van internuntius.
Interoceanique : Twee oceanen verbindend . Interosseux: Tusschen de been.deren . Interparlementaire: Tusschen -, uit
verschillende volksvertegenwoordigingen.
Interpellateur m.: Interpellant, hid die
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een interpellatie tot de regeering richt.
Aanroeper. Interpellation v.: 1. Aanroep.
2. (recht) Vordering om jets te verklaren,
opeisching. 3. Verzoek om ophelderingen
over 's ministers daden, door een Kamerlid
tot hem gericht. Interpeller ov .w .: 1.
Aanroepen, toespreken. Een beroep doen
op. 2. (recht) Aanmanen, opeischen,
vorderen . 3. In de Kamer opheldering vragen
over 's ministers daden. / s'-: Elk. aanroepen. Het woord tot zich zelf richten.
Interpenetration v.: Wederzijdsche beinvloeding . Interplanetaire: Tusschen de
planeten (onderling).
Interpolateur m.: Tusschenvoeger, inlasscher. Interpolation v.: Tusschenvoeging , inlassching . Ingevoegde plaats . (w i s k .)
Inlassching van termen. (natk.) Bepaling
van een formule, die voorloopig een gevonden wet vervangt. Interpoler ov .w.: Inlasschen , tusschenvoegen . (w i s k . ) Termen
inlasschen, die een nieuwe reeks van dezelfde
soort vormen. (natk.) Bepalen uit een
formule die uitkomsten samenvat. / s'-:
Ingevoegd worden.
Interposer ov .w . : 1. Plaatsen tusschen.
Pensee -pos ge: Dwanggedachte . 2. (fig. )
Tusschenbeide doen komen. Personne -posee:
Tusschenpersoon, bemiddelaar ; strooman,
die schijnbaar een gift ontvangt. / s'-:
,Zich plaatsen (tusschen). (f ig. ) Als bemiddelaar optreden, tusschenbeide komen.
Interpositif : Tusschenliggend. Interposition v.: 1. Plaatsing -, stand tusschen. 2.
(f ig . ) Tusschenkomst , bemiddeling . (r e c ht)
- de personnes: Gebruikmakmg van tusschenpersonen. Interpretable : Voor uitlegging
vatbaar, verklaarbaar. Interpretant m.:
Qua3rulant. Interpretateur m.: Uitlegger,
verklaarder. / b y .nw.: Der verklaring, der
uitlegging. Interpretatif :1. Verklarend (de
= voor), vertolkend, uitleggend. Aan verklaring onderworpen. Erreur -ive : Verkeerde uitlegging, - redeneering . 2. Waarbij
men redeneert. Delire -: Qurulantisme.
Interpretation v.: 1. Vertaling. L'- de
la Bible. 2. (fig.) Verklaring, uitlegging,
opheldering. Etre sujet a l' -: Dubbelzinnig
zijn. 3. (tooneel) Vertolking-, opvatting
van een rol. (kunst) Weergave. 4. Daire
d' -: Quwrulantisme.
Interprets m.: 1. Vertaler. 2. Tolk.
Parler par -: Door tusschenkomst van een
tolk spreken. 3. Uitlegger, verklaarder.
-desong:
Droomuitlegger. 4. Vertolker
(van een rol). Vertolker (van kunstwerk) . 5. (f ig.) Tolk. Les geux sont les -s
du c ceur . Interpreter ov .w . : 1. (o u d)
Vertalen, overbrengen. 2. Uitleggen, verklaren ; ophelderen ; door een bij voegsel
uitleggen (wet). 3. (kunst) Vertolken,
weergeven. 4. (fig.) Verklaren, een uitlegging geven aan. - en bien; - en mal;
- en mauvaise part : Gunsiig uitleggen ; ten
kwade duiden ; een slechte bedoeling toeschrijven aan. / onov.w.: Er wat bij denken. / s'-: Verklaard -, uitgelegd worden.
Interprofessionnel: Tusschen de verschillende vakken. Interpsychologie (spr .
ko-) v: Psychologie der onderlinge zielswerkingen. Interpsychologique (spr.. -ko-):
Tusschen zielswerkingen. Interracial : Tusschen de rassen . Interregional : Tusschen de
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landstreken. Interregne m.: Tusschenregeering (waarin er geen staatshoofd is),
interregnum. Interrelation v.: Onderling
verband.
Interrogant by .nw. en m.: (Iem.) die
voortdurend vraagt, vragerig. Interrogat
m . : (o u d) Ondervraging . Interrogateur
m . : Ondervrager.. / by .nw . : Vragend . Interrogatif : Vragend. Interrogation v.:
Vraagvorm. Ondervraging, vraag. Mondeling examen. Point d'-: Vraagteeken.
Interrogatoire m.: 1. Verhoor, gerechtelijke ondervraging. - sur les faits et
articles : Verhoor naar de feiten en bijkomende omstandigheden. 2. Proces-verbaal
van 't verhoor. Interroger ov .w . : 1.
Ondervragen. - du regard: Een vragenden
blik werpen op. 2. (Mondeling) examineeren. 3. In verhoor nemen. 4. (f ig.)
Raadplegen, te rade gaan met. Voelen of
iets al goed is (een peer b.v.). / s'-:
Met zich zelven te rade gaan; zijn hart
peilen.
Interroi m.: Interrex, waarnemer tusschen twee elk. opvolgende koningen of
magistraatspersonen.
Interrompre ov .w . : 1. Afbreken , a fsnijden. Stuiten, (den voortgang) verhinderen (van), staken. Uitschakelen. Conversation -pue : Gesprek, dat dikwijls afgebroken wordt. - la communication : Afbellen
(aan telefoon). Jeu des propos -pus : Vraagen antwoordenspel. - qn dans sa meditation:
Iem. in zijn overpeinzing storen. 2. In de
rede vallen. / s'--: Den draad zijner rede
afbreken, even ophouden. Elk. in de rede
vallen. Afgebroken worden. S'- de jouer :
Zijn spel onderbreken. Interrupteur m.:
Iem. die in de rede valt, ordeverstoorder.
(n a t k . ) Tusschenschakelaar . Onderbreker
van de ontsteking. Knop van 't electr. licht
of bel. / by .nw.: Storend. Interruptif: Onderbrekend. Interruption v.: 1. Underbreking, staking van 't werk; sluiting,
schorsing, stremming. Sans -: Onafgebroken. 2. Stoornis, in de rede valling.
Des -s bruyantes : Luide uitroepen, die den
spreker beletten voort te gaan. Lancer une
-: Een woord er tusschen gooien. 3.
(electr.) Uitschakeling.
Intersaison v.: Overgangstijd, kentering. Interseandinave : Tusschen de Scandinavische staten. Interseapulaire : Tusschen de schouderbladen. Interscolaire:
Tusschen de (leerlingen der) scholen (onderling ) . Intersecte: Doorkruist. Intersection v.: Snijding, kruising. Point d'-:
Snijpunt. Ligne d'-: Snijlijn. Surface d'-:
Snijvlak. Intersession v.: Tijd tusschen
twee zittingen. Intersexuel: Tusschen de
geslachten. Tusschen het manlijke en het
vrouwelijke liggend. Intersigne m.: Onderling overeengekomen teeken. Intersocial:
Tusschen (twee) maatschappijen. Interstellaire : Tusschen de sterren. Interstice m.:
1. Tusschenruimte, reet, voeg. 2. Tusschentijd. (go dsd.) Voorgeschreven tijdsverloop
voor 't ontvangen van eene hoogere ordening. Interstitiel: Van -, in de voegen, tusschenruimten. Interstratifie : Tusschen
de lagen gelegen. Intersyndical: Tusschen
(twee) vakvereenigingen.
Intertrigo m.: Doorgeloopen huid, smet.
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Intertropical : Tusschen de keerkringen
liggend . - groeiend. Regions -s : Keerkringsstreken . Interurbain : Intercommunaal. Interuniversitaire : Interacademisch.
Intervallaire : In de tusschenruimten.
Intervalle m.: 1. (plaats) Afstand, open
yak. - explosif Vonkafstand, slagruimte .
2. (t ij d ) Tusschenruimte , -tijd, -poos . Sans
Onophoudelijk . Par -s : Van tijd tot
tijd. Il a des -s de lucidite: Hij heeft
heldere oogenblikken. A peu d'- de ld:
Kort daarna . 3. (f ig . ) Standsverschil ,
afstand . 4. (m u z . ) Toonsafstand , interval.
- rapproche : Klein -. - eloigne : Groot -.
Intervenant by .nw . en m. : Tusschentredende (partij ), intervenient. Intervenir
onov .w . : Tusschenbeide komen. Bemiddelend optreden. Ingrijpen, handelend optreden. Zich voordoen bij, er bij komen.
Aucune decision n'est intervenue : Geen
hesluit is genomen. Un accord -, un contrat
est intervenu : Een overeenkomst is tot
stand gekomen. Un jugement est intervenu:
Er is een vonnis uitgesproken . Intervention v. : Tusschenkomst, inmenging. Bemiddeling . Het ingrijpen, - optreden. armee: Gewapende tusschenkomst . (h a n d e 1)
Par -: Bij interventie. Commission d'-:
Interventie-provisie . Declarer qn mat fonds
en son -: Iem . zijn eisch ontzeggen. chirurgicale : Operatief ingrijpen. Interven tionnel m. : Voorstander van staatstusschenkomst . Interventionnisme m. : Staats-,
gemeentelijke tusschenkomst. Interven tionniste m . : Voorstander van intervenlionnisme

Interversion v. : Omkeering, omzetting ;
verkeerde plaatsing. Intervertebral : Tusschen de wervels Intervertir ov .w : Omzetten, omkeeren, (van plaats doen) verwisselen. Intervertissement m . : Omkeering , verwisseling.
Interview (spr . -vyou) v. (soms m.):
Vraaggesprek. Prendre une - a : Interviewen . Donner une - Een interview
verleenen aan. Interviews (spr . -vyoue)
m. : Geinterviewde . Interviewer (spr.
-moue) ov .w. : Ondervragen over een brandend vraagpunt . / m . : (spr . -vyoueur) m. :
Iem., die een interview afneemt. Intervocal : Tusschen klinkers. Intervocaler
(s' ) : Tusschen klinkers komen. Intervo calique : Tusschen klinkers. Interzones :
Tusschen gebieden.
Intestable : Ongevoegd om een testament
te maken. Intestat : Zonder testament. z.
ab
Intestin : Inwendig. Binnenlandsch. In
de ziel. Guerre -e : Binnenlandsche -,
burgeroorlog. / m. : Darm. - grele : Dunne
-. Gros -: Dikke -. Les -s: De ingewanden.
Intestinal : Darm-, ingewands-.
Intimation v . : Gerechtelijke dagvaarding. Oproeping, bevel. Intime : 1. Innerlijk , in 't binnenste. Sens -: Geweten .
Avoir l'- conviction de : In zijn binnenste
overtuigd zijn van. 2. Innig, geheel. Melange - de deux corps : Innig mengsel v . t. 1.
Connexion -: Innig verband . 3. (f i g . )
Vertrouwelijk, innig genegen. Ami -:
Boezemvriend. Paysage -,site Stemmingslandschap . Visite -: Onderzoek aan den
lijve. Meuble -, vase -: Waterpot 4. Con-
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seiller Geheimraad. 5. Gezellig. m. :

Boezemvriend, intieme kennis. 't Binnenste. Intimk m. : Gedaagde in hooger beroep.
Intimement :1. In zijn binnenste. 2. Innig,
volledig. 3. Op het innigst, van ganscher
harte . 4. Gezellig. Intimer ov .w. : 1. Van
hooger hand gelasten. - l'ordre de partir.
2. (recht) In hooger beroep dagvaarden.
- qch a qn: Gerechtelijk iem. iets aanzeggen. 3. Uitschrijven (concilie ).
Intimidable : Gemakkelijk bang te maken . Intimidateur m . : Bangmaker. I b y .
nw. : Vreesaanjagend. Intimidation v . :
Bangmaking, vreesaanjaging. Lettre d'-:
Dreigbrief . Systême d'-: Staatkundig stelsel van vreesaanjaging door allerlei dwangmaatregelen . Intimider ov .w . : Verlegen
maken, schrik aanjagen. s'-: Bevreesd -,
verlegen worden ; wankelen .
Intimiste m. : Schilder van binnenhuisjes.
Dichter van den huiselijken haard. Schrijver
die de meest intieme gevoelens uitdrukt.
Intimite v . : 1. Het binnenste . L'- de la
conscience. 2. Innigheid. L'- de tears rapports . 3. Vertrouwelijke omgang. Vivre dans
l'- avec: Vertrouwelijk omgaan met. 4.
Huiselijke kring . 5. Gezellighe id . 6. (n a t k . )
Innigheid
Intitule m . : 1 . (recht) Hoofd , opschrift ;
titel (wet). 2. Titel (boek ) ; hoofd (krant).
Intituler ov .w . : Betitelen, van een titel - .
(recht) Van een hoofd of opschrift voorzien.
Le livre intitule „L'euvre" : Het boek getiteld „L'CEuvre" . I s'-- : Zich noemen.
Heeten. Den titel aannemen van.
Intolerabilite v. en -able by .nw . : Ondraaglijk- . Onuitstaanbaar (held ). Intolerablement : Onuitstaanbaar. Intolerance
v . : Onverdraagzaamheid. 't N iet kunnen
verdragen (spijs, geneesmiddel). - digestive: Onverteerbaarheid. Intolerant : 1.
Onverdraagzaam; die geen verdraagzaamheid kent (godsdienst). 2. (geneesk.)
Die iets niet verdraagt. Etre - pour le regime lacte: Geen melkdieet verdragen.
Intolerantisme m . : Leer, die onverdraagzaamheid predikt. Stelselmatige onverdraagzaamheid.
Intonation v . : 1. (m u z ) Inzet, toon geving Avoir des -s justes: Zuiver inzetten .
2. Lees-, spreektoon. Varier ses -s: De
stem doen rijzen en dalen. 3. Stembuiging.
Intorsion v . : Omsluiting, omslingering.
Intouche Onaangedaan . Intoxication
v . : Vergiftiging (door een scheikundig,
inwendig proces). (f i g .) Vergiftiging, gif.
Intoxique m. : Vergiftigde . Intoxiquer
ov.w. : Vergiftigen (door een scheikundig,
inwendig proces). I s'- : Zich - .
Intra . . . : (in samenst.) Tusschen,
binnen. Intracellulaire : Wat binnen de
cel ligt of gebeurt. Intracutan : In de
huid. Intradermo - : (in samenst.) In
't inwendige van de huid. Intrados m . :
Binnengewelfvlak, holronde zijde.
Intraduisible: Onvertaalbaar. Intraduit
Onvertaald. Intraitable : Onhandelbaar.
Onverzettelijk, die geen rede verstaat.
Veeleischend.
Infra -muros (spr . -oss): Binnen de
(muren der ) stad. Intramusculaire : In -,
tusschen de spierweefsels.
Intranscriptible : Onbeschrijflijk . In -
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transferable : Niet overdraagbaar. In transigeanee (spr. -tranzi-) v.: Weigering
van elke schikking, het niet van toegeven
willen weten, onverzoenlijkheid. Intransigeant (spr . -tranzi-) by .nw . en m . : (Iem . )
die van geen schikking wil weten, die nooit
zal schipperen, onverzoenlijk . Intransitif
(spr. -tranzi-): Onovergankelijk. -ivement
(spr . -tranzi-) bw.. Intransmissible : Niet
overdraagbaar. Intransmutable : Die geen
gedaanteverwisseling ondergaat. Intrans parence v. en -ent bv.nw.: Ondoorschijnend (he id ) . Intransportable : Onvervoerbaar. I m.: 0. stuk decor. Intrareetal :
In het rectum . Intrastrueture v . : Ruimtevorm .
Intratissulaire : In de weefsels. Intravasculaire : In de vaten. Intraveineux : In
de aderen; onderhuidsche (inspuiting).
Intraversable : Niet over te steken.
In -trente -deux 1w .nw . : In-32 (formaat) . / m. (my . onv.): Boek in-32 (64 blz.
per vel druks).
Intrkpide : Onverschrokken, koen, onversaagd . -ment bw. Intrepidite v.:
Koen-, onversaagdheid. Avec -: Onverschrokken.
Intrieation v.: Dooreenmenging, samenvalling.
Intrigant by .nw . : Kruipend , vo I slink sche middelen. / m.: Konkelaar, intrigant.
Intrigue v.: 1. Listige kunstgieep, kuiperij, listen en lagen. -s de tour: Hofkabalen . 2. - (amoureuse, galante): Geheime minnarij, - liefdesbetrekking. Femme
d'-: Koppelaarster. 3. (letterk.) Verwikkeling (- dramatique). z. comedie 1.
Intriguer ov.w.: 1. Nieuwsgierig maken;
intrigeeren (op een gemaskerd bal). Intrigue : Nieuwsgierig, benieuwd . 2. (le tterk. )
De verwikkeling handig aanbrengen in.
Une piece faiblement intriguee: Een stuk,
waarvan de verwikkeling zwak is. 3. Bevreemden. / onov .w. : Kuipen, konkelen.
s'- : Zich weren. - indringen. Intrigueur
z. intrigant.
Intrinsegue : Innerikik, wezenlijk, werkelijk ; intrinsieke (waarde); uit het wezen
voortkomend (argument). -ment : In
zich zelve, uit den aard der zaak. Intriguer (s' ) : Dooreenloopen, samenvallen.
Introdueteur m.: Inleider, binnenleider.
Invoerder (van nieuwigheid). - des ambassadeurs : Hoofdambtenaar, die vorsten of
gezanten b inn enle idt . Introductif : (r echt)
Inleidend, openend, eerste. Rapport -:
R. van preadvies.
Introduction v.: 1. Inbrenging (sonde);
aanvoer (water); het insteken (hand, sleutel); binnenleiding (bij staatshoofd); 't
voor 't eerst brengen (in gezelschap) ; invoering (persoon in roman of stuk) ; invoer tkoopwaar); introductie (effect op
beurs); invoering (gewoonte, iets nieuws);
toevoer (stoom). Lettre d'-: Aanbevelingsbrief . 2. (recht) Inleiding om een zaak
voor den rechter te brengen. 3. Inleiding,
voorbereiding, wegwijzer. - a la chimie:
Beginselen der scheikunde. 4. Inleiding
(van boek of muziekstuk), voorspel. Introduire ov .w . : 1. Binnenleiden , -brengen, -laten, toegang verschaffen aan. Inbrengen (sonde); inschuiven, insteken
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(hand); toevoeren, inlaten (water, stoom );
invoeren (koopwaar, gewoonte , iets nieuws ) ;
introduceeren (vreemdeling); invoeren (persoon ). - en fraude: Binnensmokkelen. du desordre: Wanorde doen ontstaan. Une
maison bien introduite : Een firma, die goede
relaties heeft. 2. (recht) Stappen doen tot,
beginnen. I s'-: Binnendringen, zich toegang verschaffen ; insluipen (dief, misbruik) ; doordringen in (gewoonte, geest).
Ingebracht -, ingevoerd -, aangevoerd
worden. (kunst) Zich zelf in zijn werk
plaatsen.
Introit (spr. -ite) m.: Inleiding tot de
mis, introitus. Voorspel (bij orgelconcert).
Intromission v.: Inbrenging, indringing.
Intronisation v.: Wijding; inhuldiging,
verhefling tot den troon, - tot de pauselijke
waardigheid . (fig. ) Het overheerschen
(eener leer). Introniser ov .w . : Wijden;
inhuldigen . (f ig. ) Doen overheerschen
(begrip; mode). I s'- : Overheerschend
worden. Introspeetif : Van inwendige aanschouwing, - zelfbeschouwing. Introspection v.: Inwendige aanschouwing, zelfbeschouwing.
Introuvable : Niet -, nergens te vinden,
zoek ; een uit duizenden . (s p o t) Chambre -:
Fransche Kamer van afgevaardigden (1815 ),
die zoo koningsgezind was, dat 't onmogelijk scheen er een te vinden, die nog royalistischer was.
Introversion v.: Opsluiting in -, beperking tot zichzelf . Introverti : In zich zelven
opgesloten (mensch). Introvertir (s') : Zich
in zich zelf opsluiten.
Intrure (s' ) : Binnendringen. Intrus
(spr . -tru) by .nw . : B innengedrongen . / m .
en -e v.: Indringer, -ster, ongeroepene.
Intrusif : Binnendringend. Intrusion v.:
Indringing. Ongeoorloofde inmenging. Intubation v.: Inbrenging (v. e. buis).
Intuitif : 1. (godsd.) Onmiddellijk
waarnemend, van aangezicht tot aangezicht. 2. (w ij s b . ) Aanschouwelijk , op
innerlijk weten of innerlijk vermoeden
gegrond (en niet op redeneering). Methode
-ive: Op aanschouwing gegronde m. Intuition v.: 1. (godsd.) Onmiddellijke aanschouwing. 2. (w ij s b . ) Aanschouwing ,
onmiddellijke kennis door innerlijk weten
of innerlijk vermoeden, inzicht (- sensible). V erite d'-: W. die niet eerst bewezen behoeft te worden. Apprendre par -:
Als bij ingeving leeren. 3. Helder inzicht,
-e blik, bewustzijn. Il avail comme l'- des
evenements qui se preparaient : Het was,
alsof hij de komende gebeurtenissen voorgevoelde . Intuitionnisme m . : Leer die het
innerlijke weten of innerlijke vermoeden
als maatstaf voor het weten aanneemt.
Intuitionniste m.: Aanhanger van 't intuitionnisme . Intuitivement :1. (godsd.) Van
aangezicht tot aangezicht. 2. Op aanschouwelijke wijze.
Intumeseense v.: Opzwelling, uitzetting. Intumescent : Opzwellend. Intus suseeption v.: Tusschengroeiing van cellen . Groei door tusschengroeiing . (t a a lk . )
Inwendige beteekenisverandering.
Inule v.: Alant, -swortel. Inulêe v.:
(plantk.) Alantachtige. Inuline v.: Alantstof.
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Inusable : Onverslijtbaar. Inusite : Ongewoon, ongebruikelijk.
Inutile : 1. Onnoodig. Overtollig. (Il
est) - de dire : We behoeven niet te zeggen.
2. Nutteloos, vergeefsch, vruchteloos. I m.:
Onbruikbaar nutteloos mensch. -ment :
Onnoodig. Nutteloos. Inutilisable : Onbruikbaar . Inutilisê: Ongebruikt, onnut.
Inutiliser ov .w.: Onbruikbaar maken.
Inutilite v.: 1. Noodeloos-. Vruchteloos-.
2. Onbruikbaarheid. 3. Werkeloos-, le digheid . 't Niets nuttigs doen. Des -s:
Onnutte dingen.
Invagination v.: Inkokering. Invaginer (s' ): Zich inkokeren.
Invaincu : Onoverwonnen.
Invalidation v.: Ongeldigverklaring. van een verkiezing. Invalide :1. Gebrekkig,
niet meer bruikbaar, die geen dienst meer
kan doen. 2. (recht) Ongeldig. / m.:
.Gebrekkig werkman ; - militair (-de guerre) .
Les Invalides: Het Hotel des I-s (het Fransche Bronbeek ) . (f ig. ) Avoir ses -s: Van
een welverdiend pensioen genieten. Prendre
ses -s: Zich uit den dienst, - de zaken
terugtrekken. Invalidement : (recht) Op
ongeld ige wijze . Invalider ov .w . : (r echt)
Ongeldig verklaren, - maken. De verkiezing (van een afgevaardigde) ongeldig verklaren. Invalidite v . : 1. Gebrekkig-, zwakheid. Assurance centre Verzekering
van ouden van dagen. 2. (recht) Ongeldigheid.
Invar m.: Nikkelstaal van onveranderlijke samenstelling. Invariabilite v.: Onveranderlijk- Onwrikbaarheid. Invariable:
Onveranderlijk. Onwrikbaar, standvastig.
-ment : Onveranderlijk. Standvastig. Invariance v.: Onveranderdheid. Invariant
m.: Onveranderde niet veranderende -;
onveranderlijke grootheid.
Invasif : Een vijandelijken inval betreffend, invallend. Invasion v.: 1. Inval.
Guerre d'-: Invalsoorlog. Lors de 1'allemande: Toen de D. in 1870 binnendrongen. Les Grandes 1-s: De groote Volksverhuizing. 2. Binnendringing, het binnendringen, - optreden (ziekte), overval
(ramp), plaag (insecten). 3. (nieuw) Uitbreiding, toeneming.
Invective v.: Grof smaad-, schimpwoord, smadelijk verwijt. Se repandre en
--s, vomir des -s contre: Schelden op.
.change d'-s: Scheldpartij. Inveetiver
onov.w.: Uitvaren tegen, schelden op. /
ov .w . : Uitschelden , hoonen .
Invendable: Onverkoopbaar. Invendu:
Onverkocht. Des -s : Onverkochte artikelen, - exemplaren. Invenge : Ongewroken.
Inventaire m.: 1. Boedelstaat, -beschrijving. Faire (z. 2) : De - opmaken. z.
benefice 2. 2. Inventaris (koopman, schip).
Faire l'-: Den - opmaken. 3. (recht;
oud) - de production: Staat der processtukken. 4. Openbare verkooping. 5. Porseleinschildersverfbord.
Inventer ov .w . : 1. Uitvinden , ontdekken, bedenken. Il n'a pas invente la poudre
(a canon), - la melinite, - le fil a couper le
beurre : Hij heeft 't buskruit ook niet uit-

gevonden. 2. Op de gedachte komen om,
zoeken. 3. Verzinnen, verdichten. - de
toutes pieces : Uit zijn duim zuigen, uit de
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lucht grijpen. / s'-: Uitgevonden
Verzonnen worden. qch : lets bij zich ontdekken. Inventeur m.: 1. Uitvinder. 2.
Verzinner, bedenker. 3. Ontdekker. In ventif : Vindingrijk, vernuftig. Invention
v.: 1. (oud; godsd.) Het vinden. L' Ide la Croix: De Kruisvinding. 2. Uitvinding. z. brevet 2. 3. Vindingrijkheid,
-sgave. 4. Vinding, vond, verdichtsel. L'd' une intrigue dramatique : De vinding eener
verwikkeling. 5. (redek.) Het opzoeken
en kiezen der argumenten. 6. Verdichtsel,
kunstgreep. Cela est de votre Dat hebt
ge verzonnen, - uit de lucht gegrepen.
Mettre de son - dans : Wat er bij maken.
Inventivite v.: Vindingrijkheid.
Inventorier ov .w . : Een boedelbeschrijving maken van. (f ig.) Nagaan, een overzicht opmaken van.
Inverifiable : Niet na te gaan.
Inversable : Dat niet kan omvallen, omslaan . Inverse : Tegenovergesteld, omgekeerd . (w is k . ) Omgekeerde (reden ) . /
m.: Het omgekeerde, - tegenovergestelde, tegendeel. A l'- de : In tegenstelling met.
/ v.: Omgekeerde stelling (proposition -).
Hypercorrecte vorm. -ment
Graphie
bw. Inverser onov .w.: Een tegenovergestelde richting volgen (electr. stroom).
/ ov .w.: Omzetten. / s'-, Een tegengestelde richting nemen. Inverseur m.:
Stroomschakelaar (commutateur -). - de
poles : Poolwisselaar. Inversif : Die met
woordomzetting gepaard gaat. - w. gebruikt. Inversion v.: 1. Woordomzetting
(in zin). 2. (muz.) Omkeering (thema).
2. (zeev.) Zwenking, die de voorste schepen achteraanbrengt. (mil.) Opstelling der
troepen in omgekeerde slagorde. 4. jgeneesk.) Afwijking, verkeerde ligging. 5.
Pederastie (- sexuelle), homo-sexualiteit.
6. (n a t k . ) Omkeering, omzetting. (w i s k . )
Puntcorrespondentie. Invertase v.: Suikeromzetter. Invertebre by . en m.: Ongewerveld (dier). Inverti m.: Pederast (sexuel), homo-sexueel . / bv .nw . z . -ir. Invertir ov .w . : Omkeeren. In omgekeerde
slagorde opstellen. Sucre-ti : Invert-suiker.
Invertissement m.: Omkeering.
Investigateur m. en bv.nw.: Onderzoeker. -end. Vorscher. -end. Investigation v.: Onderzoek, -ing, navorsching.
Investir ov .w . : 1. Beleenen, met de
teekenen der waardigheid bekleeden. Schenken (vertrouwen) . 2. Bekleeden (met macht ),
inhuldigen. 3. Omsingelen, insluiten (vesting). 4. Beleggen, vastleggen, plaatsen
(kapitaal) . Investissement m.: Omsingeling, insluiting. Belegging, plaatsing (kapitaal) . Investiture v.: Beleening, plechtige bevestiging (in ambt) ; het toereiken
van bisschopsstaf en -ring. Invetere: Ingeworteld, ingekankerd, verstokt. Invete rer (s'): Inwortelen, inkankeren.
Inviable : Niet levensvatbaar. Invigilance v.: Onwaakzaamheid. Invigilant :
Onwaakzaam.
Invigoration v.: Krachtige ontwikkeling. Invigore : Geheel ontwikkeld. Invigorer ov .w . : Kracht geven aan.
Invincibilite v.: Onoverwinlijkheid. Invincible: 1. Onoverwinlijk. - a la douleur:
Niet door smart te overwinnen. 2. Onover-
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komelijk. Onweerlegbaar. Onvermijdelijk.
Die men niet te boven kan komen, onweerstaanbaar. . Invineiblement : Onoverwinlijk . Onweerlegbaar.
Inviolabilite v. en -able 1w.nw.: Onschendbaar-. Onverbreekbaar-, onaantastbaar (he id ) . -ment bw . Inviole : Ongeschonden , maagdelijk.
Invisibilite v.: Onzichtbaarheid. In visible : Onzichtbaar. - klein of dun. Il
est -: Hij is nooit thuis ; - te spreken; hij
geeft belet, - verleent geen audientie. Devenir -: Spoorloos verdwijnen. -ment bw .
Invitatif : Uitnoodigend. Invitation v.:
1. Uitnoodiging. Se rendre a -, repondre a
une -: Van een u. gebruik maken. Lettre -,
billet d'-: Uitnoodiging. 2. Aansporing.
Invitatoire by .nw . en v . : (k e r k) (Aniienne) -: Opwekkingsgezang in de metten. Lettres -s : Uitnoodigingsbrieven aan
de bisschoppen om 't concilie te vieren.
Invite v.: (fam.; spel) Uitnoodiging om
in een kleur te spelen, invite. (f ig.) Poging
tot inpalming, uitlokking; (fam.) zachte
wenk , - aanmaning „hint ' . Faire une fit l'as: Van iem. wat los zien te kloppen.
Invite m . : Gast . Inviter ov .w . : U itnoo digen. Verzoeken. Aanzetten om, opwekken tot. Ten dans vragen. Een invite spelen, inviteeren (in een kleur). (gra p) Je
l'invitai a s'asseoir dans le ruisseau : Ik
gaf hem beleefd zoo'n opstopper, dat hij
in de goot terecht kwam. (kind.) J'invite!
Wie doet er mee? / s 9- : Elk. uitnoodigen.
Ongenood te gast komen. Inviteur : Uitlokkend.
Invitre : Niet verglaasd.
In vitro (spr. ine-): Onder glas.
Invivable : (grap) Niet om (mee) te
leven, onmogelijk.
Invocateur m.: Aanroeper. Invocation
v.: Aanroep, in-, aanroeping. Chapelle
(placer, consacree) sons l'- de . . .: Aan
. . . gewijde kapel. Invocatoire : Die een
aanroeping bevat.
Involontaire , -ment : Onwillekeurig,
onopzettelijk ; onvrijwillig.
Involucelle v.: Omwindseltje. Involu ere m.: (plantk.) Omwindsel van schutblaadjes . Involuere : Met een involucre.
Involute en -utif : Van buiten naar binnen gerold, met opgerolde kanten. Involution v . : Verwikkeling . Inrolling . (f ig . )
Inschrompeling naar lichaam en geest,
ontaarding . Invoquer ov .w . : 1. Aan-,
inroepen. - le nom de Dieu : Gods naam
aanroepen. 2. Zich beroepen op, bijbrengen, aanvoeren.
Invraisemblable, -ment (spr . -san-):
Onwaarschijnlijk. (f a m. ) Onmogelijk , on gelooflijk , „mat". Invraisemblance v.
(spr. -san-) : Onwaarschijnlijkheid. „Mal"
uiterlijk. Invulnerabilite v. en -able by.
nw . : Onkwetsbaar (heid ) . (fig . ) -able a :
Onevoelig
voor.
cr
Iodate m.: Joodzuur-zout. lode m.:
Jodium. lode : Met jodium vermengd, j.
bevattend ; in jodiumtinctuur gedrenkt.
Creme -e: Jodiumzalf. Iodeux : Acide -:
Jodigzuur. Iodique : Acide -: Joodzuur.
Iodisme m.: Jodiumvergiftiging. Iodo forme m.: Jodoform. Iodoforme : Jodoformhoudend . lodure m.: Jodide. -

1078

d'argent: Joodzilver. Iodure : Een jodide

bevattend. Met een j. Iodurer ov .w . :
Met jodium verbinden. Een jodiumbad
geven aan.
blithe m.: Violetsteen.
Ion m.: (electr.) Ion.
Ionien : Ionisch. L'-: Het -e dialect.
Pied - of - m.: Ionische vers-voet bestaande uit 4 voeten. Vers -: Versregel,
waarin de Ionische versvoet is. Ionique :
Ionisch. Ordre -: Ionische bouworde.
Ionisation v . en -iser ov .w . : (Het )
ioniseeren; - behandelen met electr. ionen.
Iota m.: 1. Jota (negentiende Grieksche
letter gelijkstaande met de i.). 2. (f ig. )
Kleinigheid, ietsje. It n'y manque pas un
-: Er ontbreekt geen tittel of jota aan.
lotaeisme m.: Veelvuldig gebruik van de
i-klank in plaats van e.
Iouler onov .w . : Jo (e) delen .
Ipeca, -cuan (h )a (spr . -kwana) m.:
Braakwortel.
Ipomee v.: Dagbloem. - pourpre : Purperwinde.
Ipreau m . : (v o 1 k ) Iep .
Iranien : Iranier. Iranisch, uit Iran.
Irascibilite v. en -ible : Prikkelbaar-,
lichtgeraakt- , oploopend (heid ) . (w ij s b . )
Appetit -ible : Vatbaarheid om afkeerig te
worden . Irato z . ab - . Ire v . : (o u d ;
dichtk.) Toorn.
Iridacees = Iridees v .mv . : Irisachtigen. Iridescent : Met regenboogkleurigen
weerschijn. Iridie, : Verbonden met -, behandeld met iridium (spr . -dgomm) m.:
Iridium (element, waarvan de oplossingen
regenboogkleurig zijn). Irien : (geneesk.)
Van het regenboogvlies. Iris (spr. iriss)
m.: 1. Regenboog. -kleuren om de voorwerpen . Regenboogsteen (pierre d'-). vlinder. Diaphragme -: Schuifdiafragma .
2. Regenboogy lies , iris . 3. (p la n tk . ) Lisch,
-bloem. - des marais : Gele -.t- armes de
France : Florentijnsche lisch. Poudre d'-;
laic d'-: Irispoeder ; -essence. Irisable :
Die de kleuren van den regenboog kan
aannemen. Irisage m.: Regenboogschakeering . Irisation v.: (Voortbrenging van)
regenboog-, paarlemoerkleuren, kleurspeling . Irisdruk. Irise : Regenboogkleurig.
Quartz -: -steen . Iriser ov .w . : Regenboog- , paarlemoerkleurig kleuren. / s'- :
De kleuren van den regenboog vertoonen;
- aannemen. Iritique : Van 't regenboogvlies . frills (spr . -iss) v.: Irisontsteking.
Irlandais by .nw . en m.: (Het) Ter 7
landsch. Ier. Banquette -e: Met gras begroeide hindernis (bij wedrennen), Iersche
wal. Irlande v.: Ierland. Mer d'-: Iersche
zee.
Ironie v . : 1 . Socratische vraagwijze , waardoor men iem. van zijn dwaling overtuigt.
2. Spotternij, waarbij men het tegengestelde
van zijn meening verkondigt, bedekte spot.
Par -: Ironisch. (f ig . ) Par une - du sort:
Alsof 't noodlot er den spot mee dreef.
Ironique : Bedekt spottend ; - spotziek:
-ment bw . Ironiser onov .w . : Ironisch
zijn. -- sur soi méme : Zelfspot op zich toepassen. Ironisme m.: Voortdurende, fijne
spotternij. Ironiste m.: Tem., die steeds
spot. Schrijver, die ons wil doen lachen door
voorgewenden ernst.
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Iroquois m. en by .nw : Irokees. -sch.
(fa m . ) Wonder lijk mensch , zonderling .
C'est de l'- pour moi : Daarvan begrijp ik
D lets .
Irraeommodable : Onherstelbaar Irrachetable : Die men niet kan afkoopen, onaflosbaar. (f ig. ) Niet goed te maken. Irra contable : Niet (geschikt om) te vertellen.
Irradiation v. : 1. Uitstraling. Lichtkring . Bestraling. 2. Beweging (in een
organisch wezen ) van het middelpunt naar
den om.trek , uitstraling. Irradier onov .w .
en s9---: Stralen uitzenden. / ov .w . : Uitstralen . (fig. ) Rondom zich verspreiden.
Bestralen.
Irraisonnable : Redeloos. Irraisonne :
Onberedeneerd, onverstandig. Irrassasia ble : Onverzadelijk. Onleschbaar . Irrationnalite v. : Onlogischheid. Irrationnel : 1.
Onverstandig, niet op logics gegrond . 2.
(w isk ): Met wortelgrootheden die slechts
te benaderen zijn, irrationaal. -lementbw.
Irrealisable : Onuitvoerbaar . Niet in
geld om te zetten. Irrealisme m. : Leven
buiten de werkelijkheid. Irrealite v. : Onwezenlijkheid . Irrecevabilite v. en -able :
(recht) Niet-ontyankelijk(heid). Irrecommandable: Niet aan te bevelen. Irreconciliabilite v. en -able : Onverzoenlijk-,
onvereenigbaar(heid ). Irreconciliablement
bw. Irreconcilie : Onverzoend. Irreeouvrable : Oninvorderbaar . Irrecuperable :
On invorderbaar . Irrecusable : Onwraakbaar
(getuige, getuigenis) ; onweersprekelijk.
Irredentisme m. : Streven naar vereeniging van alle Italiaansch sprekende volkeren. Irredentiste bv.nw. en m. : (Iem., )
die 't irredentisme voorstaat. Irredime :
Niet herkregen, nog niet verlost (uit handen van den overwinnaar), irredenta .
Irreductibilite v.: 1. (geneesk.) Onmogelijkheid om in 't lid op zijn plaats
te brengen. 2. (fig. ) Onmogelijkheid om
tot een eenvoudiger vorm te brengen, onherleidbaarheid . (scheik. ) Onmogelijkheid
om tot den metaaltoestand terug te brengen.
(h an de 1) Onmogelijkheid om te verlagen.
Irreduetible (z . -ibilite) by .nw . : 1.
(geneesk.) Niet te zetten. 2. (f ig.) Onherleidbaar, niet te vereenvoudigen. (sche ik. )
Niet tot den metaalstaat terug te brengen.
(h a n d e 1) Onverminderbaar ; waarop geen
korting wordt gegeven. Le trois pour cent
-: Het 3 p.c . staatsfonds, dat niet geconverteerd kan worden. A titre -: Onverminderbaar . 3. Onopvoedbaar. I m. : Onverzettelijke , onopvoedbare. --went bw.
Irreet: Niet bestaand, - werkelijk.
Irreëligible : Niet herkiesbaar. . Irreflechi : Ondoordacht, onberedeneerd ; onnadenkend (mensch). Irreflete : Niet weerkaatst. Irreflexion v. : Onnadenkendheid.
Irreformabilite v. en -able : Onveranderlijk (heid) . Onherroepelijk(heid) ; van von.nis ) . Irreforme : Onveranderd. Irrefragabilite v. en -gable : Onwraakbaar (heid),
onverwerpelijk (heid) ). Irrefrenable : Ontoombaar . Irrefrene : Ongebreideld. Irrefutabilite v. en -able : Onwederlegbaar(heid ) . Irrefute : Onweerlegd.
Irregularite v. : Onregelmatig-, ongelijk-, ongeregeldheid. Onbevoegdheid (geestelijke ) . Irregulier, -iere : Onregelmatig,
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ongelijk ; in ongelijke brokken. Ongeregeld,
die zich niet aan regels stoort. Onbevoegd
(geestelijke ). Vers Vrij vers. Des -s:
Ongeregelde troepen, vrijkorpsen. Un social: Een onmaatschappelijke. Une -iere:
Een vrijgevochtene ; een hoer. Irregulierement bw.
Irreligieusement en -gieux : Ongodsdienstig. Irreligion v. : Ongeloof, ongodsdienstigheid Irreligiosite v. : Ongodsdienstigheid.
Irremarquable : Onbeduidend. Irremediable : Onherstelbaar, ongeneeslijk.
ment bw. Irremissibilite v. : Onvergeeflij khe id . Irremissible : Onvergeeflijk , zonder
genade. -ment bw. Irremplacable : Die'
niet te vervangen is.
Irreparabilite v. : (f ig. ) Onherstelbaar heid . Irreparable : Onherstelbaar, niet
weer goed te maken ; niet te vervangen.
m. : 't Onherstelbare. -ment : Onherstelbaar. Irrepassable : Waarover men niet
weer terug kan. Irrepentant : Onboetvaardig . Irreplicable : Onaanvechtbaar. Irreprehensibilite v. en -ible : Onberispelijk(heid ). Irreprehensiblement bw. Irrepressible : Niet in toom te houden, onbedwingbaar . Irreprochabilite v. en -able :
Onberispelijk-, onbesproken(heid). Temoin
-able : Onwraakbaar getuige. Irreproehablement bw.
Irresistance v. : Lijdelijkheid . Irresistibilite v. en -ible : Onweerstaanbaar (heid ) .
Irrksistiblement bw. Irresolu : Besluiteloos , wankelmoedig, onzeker. (oud) Onopgelost / m. : Weifelaar. -went
Irresolubie : Onoplosbaar. Irresolution
V. : Besluiteloosheid. Irrespeet (spr. -spe)
m. : Oneerbiedigheid. Irrespectueusement
en -ueux : Oneerbiedig. Irrespirabilitê
v. en -able : Ongeschikt (heid) voor inademing . Irresponsabilite v. en -able :
Ontoerekenbaar (heid ). Onverantwoordelijk(heid ) . Irresponsablement bw.
Irretractable : Onherroepelijk . Irrêtrecissable : Krimpvrij . Irrevele m. : Het
niet-geopenbaarde. Irreveremment : Op
oneerbiedige wijze. Irreverence v. : Oneerb iedigheid (f a m . ) Vuiltje. Irreveren cieusement en -cieux : Oneerbiedig. Irreverent : Oneerbiedig (ten opzichte van,
den godsdienst ) . Irreversible : Da t niet kan
worden omgezet. Irrevocabilite v. en -able
Onherroepelijk-. Onafzetbaar (heid) ). Irrevoeablement bw. Irrevoque : Niet herroepen .
Irrigabilite v. en -able : Besproeibaar-,
bevloeibaar (heid)). Irrigateur m. : Sproeitoestel ; -wagen. Vrouwenspuit. Spuitje.
Irrigation v.: (geneesk.) Besproeiing.
Inspuiting. (la nd b ) Besproeiing, bevloeling. Canaux d'- : Bevloeiingskanalen.
Irrigatoire : Bevloeiings-. Irriguer ov.
w. : Besproeien, bevloeien. Culture -guie:
Bevloeiingscultuur
Irritabilite v. en -able : Prikkelbaar-,
beweeglijk-. Lichtgeraakt-, gevoelig (heid)).
Irritant : 1. Vertoornend, lastig, verbitterend. 2. Prikkelend, opwekkend. De zenuwen prikkelend. 3. (recht ; oud) Vernietigend, die te niet doet. / m. Prikkelend middel, prikkel. Irritatif : Prikkelend . - de: Dat prikkelt, - doet ontsteken.
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Irritation v.: 1. Gramschap, verbittering.
Spanning. - des esprits : Verbolgenheid der
gemoederen. 2. Prikkeling der zenuwen.
3. Prikkeling. Lichte ontsteking, - aandoen ing . Irriter ov .w . : 1. Verbitteren ,
vertoornen; belgen; kregelig maken. Flots
irrites: Onstuimige golven.. Il est irrite
contre: Hij is verbolgen op. 2. Prikkelen,
opwekken, aanvuren. Een weinig doen
ontsteken. Les poumons sont irrites: De
longen zijn licht ontstoken, - aangedaan.
- la soil : Dorst verwekken. 3. (oud) Vernietigen. I s'-: In toorn -, in drift geraken, boos worden. Onstuimig - (zee). Geprikkeld Heviger worden (pijn). Ontstoken zijn.
Irroration v. : Besprenkeling. Bain
par -: Sproeibad. Irrorer ov.w.: Besprenkelen. Irruptil: (in samenst.) Indringings-. Irruption v. : 1. Inval des
vijands ) . 2. Plotseling binnendringen. Doorbraak. Faire - dans : Een inval doen in;
binnendringen in; overstroomen. 3. Plotselinge aanvoer (v. bloed).
Isaac (spr. iza-ak) m.: Izaak. z. ange 4.
Isabeau, -belle v.: Isabelle. Isabelle
by .nw . en m . : Lichtgeel- , isabellakleurig
(paard).
Isagogique v.: Inleidende wetenschap.
IsaIe m.: Jesaja (profeet).
Isard m.: Gems (uit de Pyreneeen).
Isatis (spr. -iss) m.: Poolvos.
Isba v.: Houten hut (Rusland). (wisk.)
Vertrekpunt.
Isehiagre (spr. isk-) v.: Heuppijn. -jicht,
ischias. Isehial, -iatique (spr. isk-) : Van
't heupbeen. Isehiulgie (spr. isk-) v.:
Heuppijn. Isehion (spr. isk-) m.: Zitbeen.
Ischuretique (spr. isk-) : (geneesk.)
Betrekking hebbend op -, een eind makend
van isehurie (spr. isk-) v.: Belemmerde
-; verstopte urineloozing.
Isee m.: Iswsus (Grieksch redenaar).
Isengrin m.: IJzegrim (de wolf).
Iseu (1)t v.: Isolde.
Isiaque: Van den Isisdienst, van Isis.
Islam (spr. izlame) m.: Mohammedaansche godsdienst. - landen. Islamique :
Van den Islam. Islamisant . (spr. izl-) m.:
Kenner van den Islam. Islamisation
(spr. izl-) v.: Bekeering tot den Islam.
Islamiser (spr. izl-) ov .w . : Tot den Islam bekeeren. s'-: - bekeerd worden.
Islamisme (spe. m.: Islam. Islamique (spr. izi-) : Mohammedaansch. Islamite (spr. izl-) m.: Belijder van den Islam.
Islandais (spr . izl-) m. en by .nw . :
IJslander. (Het) -sch. Op IJsland varende
schipper, - matroos, - schip, IJslandvaarder. Islande (spr . izi-) v.: IJsland .
Ismaelite (spr. izm-) m.: Ismaeliet.
Arabier.
Isnardie (spr. izna-) v.: (plantk.)
Waterlepeltje.
Iso ...: (in samenst.) Gelijk Isobarique en -barometrique : Met gelijken
barometerstand. Ligne - : Isobaar. Isoeele:
Gelijkbeenig.Isochrone, -chronique (spr.
-kro-): Gelijk van duur. Isochronisme
(spr. -km-) m.: Gelijkdurigheid. Isoclinal, -cline : In 66n richting gebogen.
Isoedre en -edrique: Gelijkvlakkig. Iso-
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game: Gelijksoortig. Isoglosse v.: Lijn
die de plaatsen verbindt waar zich dezelfde
taalfeiten voordoen. Isogone : Gelijkhoekig.
Isographie v.: Facsimile.
Isolable : Af to zonderen, isoleerbaar.
Isolant bv.nw. en m.: (natk.) Slecht geleidend
isoleerend (lichaam), isoleerstof. Tabouret Isoleerbankje. Bouteille
-e : Thermosflesch. Isolateur m.: Isoleerstof. Isolator, toestel dat isoleert.
Isolation v . : Afzondering. (n a t k . ) Afbreking der verbinding met electrische
lichamen . Isolê by .nw . : 1. Alleenstaand ,
-liggend, los. 2. Afgezonderd, verafgelegen, alleenstaand, eenzaam. 3. Niet bij een
legercorps ingedeeld. Soldat -. 4. (natk.)
Zonder stroomgeleiding - au liege: Met
kurkisolatie. (scheik.) A l'etat Zuiver,
zonder verbinding. 5. Machine -e: Losse
locomotief . 6. (fig . ) Vivre -: Eenzelvig -,
eenzaam leven. / m.: Alleenwonende. Eenzelvig mensch. Onbegrepen kunstenaar.
Isolement m.: 1. Afzondering. Salle -;
pavilion d'-: Isoleerzaal; -paviljoen (voor
woeste krankzinnigen). Cabine d'- : Stemhokje. 2. Afzondering, eenzaamheid.
Strenge afzondering (zieke). -derigu:3.
Eenzame ligging. 4. (natk.) z. isolation.
Isolement bw.: Afzonderlijk, op zich zelf.
Eenzaam . Isoler ov .w . : 1. Afzonderlijk
plaatsen, afzonderen. 2. Afzonderen, van
anderen afscheiden. - une phrase du contexte: Een zin uit het geheel lichten. 3.
(natk.) De electrische geleiding, door
slechte geleiders afbreken. (scheik.) In
zuiveren toestand zonder verbinding
verkrijgen. / s'-: Zich afzonderen, de
eenzaamheid zoeken. (natk.) Geisoleerd -.
(scheik.) In zuiveren toestand verkregen
worden. Isoloir m.: Isoleerbankje. Isoleerstof . Stemhokje.
Isomere: (scheik.) Met een zelfde
formule maar met verschillende eigenschappen. Isomerie v. en -isme m.: Het
isomeer zijn. Isomorphe: Met gelijken
kristalvorm als een ander lichaam van andere samenstelling. Isomorphisme m.:
Het verschijnsel, dat twee lichamen isomorphe zijn. Isoperimetre: Van gelijken
omtrek. Isoscele z. isocele. Isothere by.
nw. en v.: (Lijn) die door punten met gelijke zomerwarmte gaat. Isotherme by.
nw. en v.: (Lijn,) die door punten van
gelijke gemiddelde jaartemperatuur gaat.
Israel (spr . izr-) m.: 1. Israel, Jacob.
2. Het yolk Israel's. Israelite (spr. izr-)
m. en by .nw . : Isra el iet -isch . Jood .
J oodsch .
Issant: (wapenk.) Uitkomend, -springend. Issir onov .w . : (o u d) Spruiten (uit)) .
Issu: Geboren, gesproten, afkomstig. Cousins -s de germains : Neven in den tweeden
graad, achterneven. Issue v.: 1. Het uitgaan. A Bij het uitgaan, bij het einde.
A l'- de son diner : Toen hij met het eten
klaar was. 2. Uitgang, uitweg, afloop.
Celle maison a - sur le derriere: D. h. heeft
een uitgang van achteren. 3. Korengrind
(- de ble). Bruikbare afval der dieren
(huid, kop, pooten, ingewanden), slachtafvallen. Afval (van kamp e. d.). 4. (fig.)
Uitweg. Se menager des -s : Het zoo aanleggen, dot men zich er uit kan redden.
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Itou bw.: (d ialect) Eveneens, krek zoo.
Iule m.: 1. (plantk.) Katje. 2. (soort)
Duizendpoot. Iuliffore : Katjesdragend.
Ivain m.: Iwein (ridder van de Tafelronde ).
Ivan m.: Iwan.
lye v.: (plantk.) Akkerzenegroen.
Iveteau m.: Taxisboompje.
Ivette v.: (plantk.) Geel zenegroen.
Ivoire m.: 1 . Ivoor. - vert : Versch -. mort: Fossiel -. Noir d'-: Ivoorzwart.
Tourneur en -: Ivoorwerker.. 2. (d ichtk. )
Schitterend blanke -, sneeuw-, hagelwitte
kleur. 3. Tandbeen. - vegetal: Plantaardig
i. (van palmpitten, rubber). 4. Ivoren
voorwerp, - beeldje. (fam.) Remuer l'-:
Domino spelen. / bv.nw.: Ivoorkleurig.
Ivoirerie v. : Ivoorwerk. -bewerking.
-drag ierij. -handel. Ivoirier m.: Ivoorwerker. -handelaar. Ivoirin : Ivoorkleurig.
-achtig.
Ivraie v.: Raaigras. Dolik (- enivrante).
Onkruid. (f ig.) L'- et le bon grain: 't Onkruid en de tarwe. Separer l'- d'avec le
bon grain : 't Kaf van 't koren scheiden. vivace: Engelsch raaigras. tyre : 1. Dronken. - comme une soupe, - un Polonais, toute la Pologne, --mort, --perdu : Stomdronken. -- de carnage, - de sang : Bloeddorstig. - de fatigue: Die omvalt van vermoe idheid . 2. (f ig . ) Bedwelmd, dronken .
- d'amour: Door 't dolle heen van liefde,
in een roes van liefde. Ivresse v. : 1. Dronkenschap, beschonkenheid. Avoir l'- brugante : Een luidruchtigen dronk over zich
hebben . 2. (fig. ) Bedwelming, vervoering,
verrukking,roes. Ivrogne m.:1 . Dronkaard.
z. Dieu (1, kol. 605).2. ( y olk) Anjelier. /
by .nw.: Die aan den drank verslaafd is.
Ivrogner onov.w.: Zuipen. / s'- : Zich
bezuipen. Ivrognerie v.: Dronkenschap,
gewoonte van zich te bedrinken. Ivrognesse v
V. : (p la t ) Zuipster .
Ixelles v.: Elsene (bij Brussel).
Ixia m., ixie v.: (plantk.) Ixia (soort
bolgewas).
Ixode m.:Tiek. - des chiens, - ricin:
Hondentiek.
Izard z. isard.

Situation sans -: Toestand zonder uitweg.
Ouvrir une - ez, Bonner - a: Lucht geven
aan. 5. Einde, uitslag. Je ne vois point
d'- cette affaire: Ik weet niet hoe dat moet

afloopen. 6. Uitststorting.
Isthme (spr . issm') m.: Landengte.
(ontleedk.) Vernauwing. Isthmique (spr.
issm-): Van de landengte. Jeux -s : Isthmische spelen (die op de landengte van Corinthe werden gehouden).
Itague v . : (z e e v . ) Reep , schinkel .
Italianisant : In Italiaanschen trant. /
m.: Kenner der Ital. cultuur, italianist.
Italianisation v . en -iser ov .w . : (Het )
gebruiken van Italiaansche woorden en uitdrukkingen. (Het) veritaliaanschen (van
een streek). / s'-: Italiaansch worden.
Italianisme m.: Italiaansche uitdrukking,
- spreekwijze. - karakter. Italianite v.:
Ital. karakter. Eenheid van de Italiaansche
natie , italianitA . Italie v . : Italie . Italien
m. en bv.nw.: Italiaan. (Het) -sch. A
l'-ne: Op zijn Italiaansch. Format a l'-ne:
Langwerpig formaat. Italique bv.nw. en
m.: 1. Oud-Italiaansch, Italisch. Hailer.
2. Cursief (letter). Stel cursiefletters. En
-: Cursief gedrukt. Halo- : Italiaansch-.
'tee v.: Virginische wilg.
Item (spr. itemm) bw.: Eveneens, ook
/ m.: 1. Post (rekening). 2. Moeilijkheid,
kneep.
Iteratil : 1. Herhaald. 2. (taalk.) Herhalend, herhaling aanduidend. Iterativement : Herhaaldelijk. Iteration v.: Herhaling.
Ithaque v.: Ithaca (een der Ionische
Eil.).
Rhos (spr . itOss) m.: Zedekundig deel
der rhetorica. Zachtere zielsaandoeningen.
(o n g. b e t.) Gemaaktheid.
Itineraire : Van de wegen. Colonne -:
Wegwijzer. Mesures -: Afstandsmaten. I
m.: 1. Weg, dien men volgen moet, route.
2. Reisbeschrijving, -boek. 3. Reiswijzer
(- du chemin de fer); reisroute ; reisplan.
4. Gebedenboek voor op reis. Itinerant by.
nw. en m.: 1. (geneesk.) (Iem.) met
zwerfdwang. 2. Rondtrekkend. ( K a t h.)
Re iz iger .

J.
J m . : 1 . J. 2. (verk.) Jour (s): Dag(en).
J.-J.: Jean-Jacques (Rousseau): JeanJacques R. J.-B.: Jean-Baptiste: Johannes
de Dooper. J.-C.: Jesus-Christ: Christus.
J . . . J . . . F . . . : Jean-foutre, Jeanfesse : Lamstraal.
Jit bw.: (oud) 1. Reeds. 2. Zeker.
Jablage m.: 't Gergelen. Jable m.:
Duigkeep, bodemgroef, gergel. Jabler ov.
w.: Gergelen. Jabliere v., -bloir m.,
-bloire v.: Gergel-, kroosijzer.
Jabot m . : 1. Krop (vogel ) . (p la t )
Maag (mensch). Boezem. 2. Kanten versiersel aan het hemd, hom. (o u d) Faire -:
De hom, uit behaagzucht, te voorschijn halen ; (fig.) een hooge borst zetten. 3. Honigblaas. Jabotage m. en -er onov.w.: (Het)
snappen, - kakelen, -snateren. Jaboteur m.:
Babbelaar, klapper. (nat. hist.) Afrikaansche merel.

Jacasse bv.nw. en v.: Babbelachtige
(vrouw ) , klappei . Jaeasser onov .w . : 1.
Klappen (ekster). 2. (f ig. ) Snappen, vervelend babbelen. Jaeasserie v.: Gesnater,
gesnap.
Jaeêe v.: Knoopkruid.
Jaeent : (recht) Onbeheerd, verlaten.
Jachêre v.: (landb.) Braakland. Het
braakliggen. En -: Braak (liggend ) .
gedurende een jaargetijde.
-complet:
Jaeherer ov .w . : (Braakland ) omploegen .
Jaeinthe v.: 1. Hyacint. - des bois:
Wilde h. - des Indes : Tuberoos. 2. Hyacintsteen.
Jack m.: 1 . (electr.) Stopcontact, klink.
2. Britsche vlag (Union--).
Jacob m.: 1. Jacob (de aartsvader). 2.
(fig.) Het Joodsche yolk. Jacobee v.:
Jacobskruiskruid. - maritime : Zee-aschkruid, cineraria . Jacobin m. : 1. (o u d)
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Dominicanermonnik. 2. Koekoek, dull, dikbek (en andere vogels met wit en zwart gevederte ) . 3. (gesch.)Vrijheidsman, die tijdens
de Revol. het yolk een onbepaalde macht
toekende . (t h a ns ) Democraat, die den godsdienst in Frankrijk bestrijdt. / b y .nw :
Jacobijnsch, rood. Jacobine v.: 1. (o u d)
Dominicanernon. 2. Mantelkraag. Jacobinikre v.: Vereeniging van roode democraten. (f ig.) - van overdreven Revolutieaanbidders . Jaeobiniser ov .w . : Rood maken . Jacobinisme m.: Partij gevoelens
der Jacobijnen. (t h a n s) Vurig democraat.
Jacobite m.: Aanhanger van Jacobus II en
den Ipretendent Jacobus III. / b y .nw . :
Jacobitisch.
Jaeonas (spr -na) m.: (soort) Neteldock , jaconnet.
Jacot m.: 1. Jaapje. 2. z. Jacquot.
Jacquard m. : Weefstoel van Jacquard.
(om sneller stoffen met ingeweven patronen te maken) . Jacqueline v.: Jacoba,
Koba. Jaequemart z. jaquemart. Jacquerie v.: (gesch.) Opstand der boeren
(vooral in 1358); Kaas- en broodvolk.
Jacques m.: Jacob, Jacobus, Koos, Kobus.
(gesch.; fig.) Boer. z. bonhomme 3.
(y olk) Domoor. S . — le Mineur: Jacobus
Zich van den domme
de Jongere . Faire le
houden; opzitten (hond). Faire DEloge:
Stilletjes verhuizen, - uitknijpen. Les —:
De opgestane boeren. Maitre —: Iem., die
in huis allerlei werk verricht, Jan -draag-an ;
iem. die allerlei baantjes gelijk waarneemt.
Jacquot m.: Jaap, Jacob. Pratende papegaai , Lorre. (f ig. ) Domkop.
Jactage m. en -ance v.: Zwetserij, „gezwam in de ruimte". Jactateur m.: Zwetser. 'lactation v.: Het woelen, - onrustig
bewegen . Jacter onov .w . : Verraad plegen.
„Zwammen in de ruimte". Jaculatoire :1.
Fontaine
Springende b. 2. Oraison -,
Schietgebed.
priêre
Jade m.: Bitter-steen, jadaiet. Jadien:
Van jadaiet.
Jadis (spr -iss) bw.: Vroeger. Le temps
—: De ouwe tijd.
Jadot m.: Springvorm.
Jaguar (spr . jagouar) m.: Jaguar,
Amerik. tijger.
Jaguiller ov .w . : Snijden, kerven.
Jalet z. jais.
Jaillir onov .w . en -issement m . : (Het )
opspringen, - opwellen, - opspuiten, - opborrelen, - opstuiven (sneeuw), te voorschijn komen. - uitslaan (vlam); - spatten
(vonk); - overspringen (electr. vonk).
Fontaine -issante : Springbron. Comique
-issant : Ongedwongen, vrij opwellende -,
„sprudelnde" geestigheid. -issement intellectuel : Schitterend geestesvuurwerk. -issement de tendresse : Plotselinge opwelling van
teergevoeligheid. Jaillissure v. : Straal.
Jais (spr je) m . : Git. I b y .nw . Gitzwart .
Jalage m.: Wijnbelasting.
Jalap (spr. -ape) m.: Jalappeplant.
-wortel.
Jale v.: Groote kom.
Jaler ov .w . : (zeev.) Stokken.
Jalet m.: Rolsteen, keitje.
Jalon m.: 1. Bakenstok, richtvaan. 2.
(fig.) Richtsnoer, baken, aanwijzing. Il a
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plante les —s de son travail: Hij heeft7zijn

werk uitgestippeld. Jalonnement m.: Het
afpalen, - afbakenen. Jalonner onov .w , :
Palen inslaan. I ov .w . : Uitbakenen, afpalen . Richten (soldaten). (fig.) Afbakenen,
de richting aangeven van, uitstippelen.
/ se —: Afgepaald worden. Jalonneur m.:
Opsteller der bakenstokken. (mil.) Richtguide , jalonneur.
Jalousement : IJverzuchtig, jaloersch.
Zorgvuldig. Jalousie m.: Iem., die benijd
wordt. Jalouser ov .w . : Benijden, jaloersch
zijn op . Jalousie v . :1. Minnenijd, jaloerschheid. 2. Jaloezie, zonneblind. 3. I.Tverzucht,
afgunst. Concevoir de la — pour, - contre:
Afgunstig worden op. — de métier : Beroeps-,
broodnijd. 4. Ongerustheid (in oorlogstijd).
Tenir en —: In spanning doen verkeeren.
Donner de la —: Ongerust maken. 5
(plantk.) Boerenpronker (fleur de —),
muurbloem. Duizendschoon. Jaloux : 1..
Bezorgd (voor), zeer gehecht (aan), verlangend (om), angstvallig bewarende.
est — de son autoritë: Hij wil zijn gezag
onverkort bewaren. — de ses droits : Angstvallig wakend voor zijn rechten. 2. Jaloersch (in liefde). — de son ombre : In de
hoogste mate jaloersch. Un Dieu —: Een
naijverig God (die alleên wil aangebeden
worden). 3. Naijverig, ijverzuchtig, afgunstig. 4. Gevaarlijk ; licht te overrompelen (vesting) ; ranke (boot) ; waarop geen
peil valt te trekken (oogst). I m.: Jaloersche minnaar. Benijder.
Jamaliquain by .nw . en m.: Uit
Bewoner van la Jamaique v.: Jamaica .
Jamais bw.: 1. Ooit, immer. A —,
tout —, pour —: Voor altijd, - eeuwig. Si —
roi fut heureux: Zoo er ooit een koning
gelukkig was. Plus que —: Meer dan ooit.
2. (met ne) Nooit, nimmer. Ne — plus:
Nooit meer. Il n'a
voulu me croire: Hij
heeft steeds geweigerd mij te gelooven. Ne
que: In elk geval slechts. 3. (met
weglating van ne) Nooit, nimmer. Au
grand —: Nooit of nimmer. — de —:
Nooit in d'r eeuwigheid. Presque —: Bijna
nooit. Avez-vous etc a Paris? —: Is u in
Parijs geweest ? Nooit. Mieux vaut tard
que
: Beter laat dan nooit. (gr a p)
Trois fours apres Nooit in d'r eeuwigheid, met Sint Juttemus. Plus —: Nooit
meer.
Jambage m.: 1. Droit de —: Heerenrecht. 2. Huid van de pooten. 3. Zijmuur
(schoorsteenmantel). Deurpost; kozijn.
Grond-, steunmuur (huis). 4. Neerhaal,
beentje. Jambart m. : Beenstuk.
Jambe v.: 1. (mensch) Been. Haut -;
bas sur —5 : Met lange -; - korte beenen.
Devant de la —: Scheen. Donner des —s a :
Op de vlucht drijven. — de-ci, —
Met aan iederen kant een been, schrijlings.
Faire (la) belle —: Met zijn welgevormde
beenen pronken ; (fig.) trots loopen, een
hooge borst zetten. (spot) Cela vous fera
une belle —, - de belles —s : Daar komt ge
wat verder mee. La —I Schei uit! Cela ne
lui rend pas la — mieux faite: Daar komt
hij niet verder mee. A toutes —s: Hard, uit
alle macht. Courir -, alley a toutes —s: Beenen maken. z. con 1. N' avoir plus de —s:
Niet verder kunnen, „op" zijn. Ne plus de
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tenir sur ses -s : Niet meer op zijn beenen
kunnen staan. z. bras 1. C 'est une cautere -,
un empleztre sur une - de bois : Dat helpt geen
steek . Trouver qn toujours dans ses -s : Altijd
op iem. stuiten, - voor zijn voeten vinden.
Les -s me rentrent dans le corps : Ik kan
niet meer voort, mijn beenen slepen achter
mij aan. Jouer des -s: Er van doorgaan.
Jeter un chat aux - de qn: Iem. over een
moeilijkheid doen struikelen . Passer la - a
qn : Iem. een beentje lichten ; (fig. ) - den
voet lichten. Jouer qn par-dessous la -:
Iem. gemakkelijk de baas zijn, - bij den
neus leiden. Trailer par-dessous (la) -:
Met geringschatting behandelen, niet meetellen . Le budget tient sur ses -s: 't Budget
zit goed in elkaar. N'aller que d'une -:
Slechts langzaam zich voortsleepen.
Houten been ; man met een houten
-debois:
b . - mecanique : Kunstbeen. Tirer -, trainer
la -: Nauwelijks verder kunnen, zijn beenen
achter zich aansleepen. Tirer dans les -s
a qn : Iem. verraderlijk aanvallen. Il a encore
ses -s de quinze ans : Hij is nog vlug ter
been, hij loopt nog als 'n kievit. Rompre
bras et -5 a qn : Iem. armen en beenen
stukslaan . Avoir dix lieues dans les -s :
Tien uur geloopen hehben. (schermen)
Avoir des -s : Steeds gereed zijn tot uitvallen.
2. (dier) Poot, been. z. eerf. Cheval
qui n' a pas de -s : P. waarvan de voorbeenen krachteloos zijn. - de dedans , du montoir : Linker-. - de dehors , du
montoir : Rechterbeen. 3. Been (passer)).
Pilaar. - de force: Schoor. - de porte:
Deurpost, -stip. - de filet: Vleugel (aan
een net). 4. Broekspijp.
Jambe : Bien -, mal -: Met welgevormde -; met leelijke beenen. Jambette
v. : 1. Beentje. Donner la - a: Een beentje
lichten. 2. Knipmesje . 3. Stut, knie. Jambier bv .nw. : Van het been. I m. : Beenspier
(muscle -). Leeren beenbedekking (bij 't
klimmen), knieleder. Slachtersboom. Jambiere v . : Beenstuk (wapenrusting). BeenbeIdeedsel (cricket, voetbal), leggins ; lietskap ;
beenkap . (Werkmans)slobkous. Jambon
m. : Ham. - de Mayence : Westfaalsehe -.
(grap) Je ne ferais pas Bela pour un - de
Mayence : 1k zou 't voor ik IN eet niet hoeveel
niet doen, (lam. ) - voor geen honderd
pond klontjes . (vo lk ) - des fardiniers:
Teunisbloem. Jambonneau m.: Hammetje,
voorham. (d ierk. ) Kamdoublet. (p la t)
Viool, gitaar..
Jan m. : 1. (s p e I) Triktrakbak. -veld.
2. Gaspeldoorn.
Janissaire m.: Janitsaar, Turksche gardeinfanterist . (f ig. ) Handlanger (dwingeland ).
Janot z . Jeannot. Janotisme m. : Bespottelijke , foutieve zinsconstructie.
Jansenisme m. : Strenge Kath. kerkleer,
waarbij de inwendige vrije wil wordt weggecijferd en aan een absolute voorbeschikking
wordt geloofd. Janseniste m. : 1 . Jansenist
(aanhanger dier leer van Jansenius ). 2.
(fig. ) Streng, zonder versierselen ; eenvoudige (band ). Jansenius m. : Jansenius
(bisschop van IJperen, 1585-1638 ).
Jante v. : Velg. Frein sur -: Velgrem.
(f a m. ) Router sur sa -: Er beroerd aan
toe zijn. Janter ov .w . : Velgen. Jantier
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m., -iere v . : Velgdrevel. Jantille v . :
Schoep . Jantiller ov.w. : Van schoepen
voorzien (molenrad).
Janus (spr.. -uss) m. : Janus (Rom.
godheid). Ouvrir le temple de -: Oorlog
verklaren. (f a m .) Faire son -: Dubbelhartig zijn. Fermer le temple de -: Vrede
sluiten. Janvier m. : Januari. Le Bonhomme
J-: 't Kerstmannetje. C'est un soleil de -:
Op hem valt niet te rekenen.
Japon m. : Japan . Japansch porselein.
- papier.. Japonais: Japansch. Japanner..
Le -: Het Japansch. Japonaiserie, japonerie v . : Klein Japansch siervoorwerp. Japansch tooneeltje. -schetsje . Japonisantm.:
Kenner van 't Japansch en de J . zeden,
japanoloog. Japonisation v. : Verjapansching. Japonisme m. : Liefhebberij voor
Japansche voorwerpen. J. karakter. Japoniste m. : Verzamelaar van Japansche
curiosa . Japon (n )er ov .w . : Als Japansch
porselein bewerken. 1 se -: Zich verjapanschen. Japono- : (in samenst.) Japansch-.
Jappe v
V. : (y olk) Bek . Jappement m . :
Gekef . Japper onov .w . : Keffen . Jappeur
m. : Keffertje.
Jaque m.: 1. Jak, kolder. - de mailles:
Ma lienhemd . 2. Broodvrucht .
Jaquemart m. : 1. Geharnaste mansfiguur,, die met een hamer de uren slaat op
een klok. Arme -, vetu de fer comme un -:
Van top tot teen gewapend. 2. Houten
pop, waarop men schijf schoot. Jaquet z.
jacquet.
Jaquette v . : 1. Tot de knieen reikend
jak, kamizool. 2. Rond buis. Pandjesjas
(- a pointe). 3. Jongensjurk. Trousser la
- a: Een pak op de billen geven.
Jaquier m. : Broodboom.
Jard m. : Boven- ; zomerhaar .
Jarde V. : Hazenhak (gezwel).
Jardin m. : 1. Tuin. - botanique , - des
plantes: Academische plantentuin, hortus
botanicus . - de pharmacie: Kruidtuin. d'acclimatation: Dierentuin. - frangais :
Symmetrisch aangelegde t. - anglais : T . die
de natuur nabootst, zoo dat men meent niet
met een aangelegden tuin te doen te hebben.
Art des -s: Tumaanlegkunde. z. fleuriste
3. -- sec : Herbarium. - fruitier : Fruittuin.
ouvrier : Werkliedentuintje. (f ig. ) Jeter
des pierres dans le - de qn : Iem. steken
onder water geven. C 'est une pierre dans
mon -: Dat kan ik in mijn zak steken,
- mij aantrekken. z . entre 1 en mite 2.
- de cure: Landelijk tuintje. - d'enfants:
FrObelinrichting, (D u i t s c h) Kindergarten. 2. (f ig . ) Tuin, vruchtbaar deel .
3. (fig. ) Verzameling (v. Grieksche wortelwoorden, geschiedk. opstellen ). Jardinage
m. : 1. Tuinbouw, het hovenieren. 2.
Groenten. 3. Tuingrond. 4. Boschexploitatie
door het omhakken der schadelijke of onnutte boomen. 5. Vlek (op diamant). Jardine : Met een vlek . Jardinement z. -age
1. Jardiner onov .w . : In den tuin werken,
hovenieren. (f i g.) Grasduinen, wroeten.
/ ov .w. : Uitdunnen (bosch ; z. -age 4).
(fig. ) Van overtollige elementen zuiveren.
(p la t) Een geheim ontfutselen . Jardinet
m. : Tuintje. Jardineux: Met vlekken.
Jardinier m. : 1. Tuinman, tuinier, hovenier. . - fieuriste: Bloem-. - pepinieriste:
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Boomkweeker. 2. (dierk.) Ortolaan. Jardinikre v.:1. Hovenierster, tuinmansvrouw.
2. A la -, en --: (Gerecht) met verschillende groenten opgediend. Potage a la -:
Groentesoep. 3. Bloementafel; -mand;
-bak. Tapis -; velours -: Gebloemd
kleed; - fluweel. 4. Groentewagen (tuinman). 5. Garen borduursel. 6. Goudkever.
Insect dat plantenwortels vernielt. / bv .nw.:
Van de tuinen. Plantes -s: Groenten.
Exploitation -: Uitdunning (z. -age 4).
Jardiniste m . : (o u d ) Tuinbouwarchitect .
Jardin-pare (mu . -s--s) m.: Zeer groote
tuin.
Jardon m.: Hazenhak (gezwel).
Jargon m.:1.Koeterwaalsch,bargoensch;
potjeslatijn. 2. Brabbeltaal. 3. Bijzondere
taal van zekere lieden, vaktaal. - des
filous : Dieventaal. - de la science : Wetenschappelijke uitdrukkingen. Le - psychologique : 't Taaltje der psychologen. 4. Gele
diamant . Jargonner onov .w . : 1. Brabbelen, koeterwaalsch praten. 2. Snateren
(vogel). / ov.w.: Babbelen, ratelen. italien : Italiaansch koeteren. Jargonneur
m.: Brabbelaar. Jargonophasie v.:Spraakstoring waarbij men brabbeltaal uitslaat.
Jarnac z. coup 2.
Jarni, -bleu, -coton, -dieu, -9'16,
-guienne tusschenw.: Harrejennig.
Jarousse, -osse v . : (v o 1k ) Zaailathyrus .
Jarre v.: 1. Groote, dikbuikige kruik.
Aarden fonteintje. Bekerglas van een electr.
batterij, Leidsche flesch. 2. Zemelkist. 3.
z. jard.
Jarret m.: 1. (mensch) Kniegewricht,
-boog. (f ig.) Been. Plier le -: De knie
buigen. Etre ferme sur les -s : Vast op de
beenen staan; (fig.) zich niet laten overvleugelen. Phrase ferme sur les -s : Zin,
die op zijn pooten staat. Donner du - a qn:
Iem. nieuwe krachten geven. Avoir des -s
d'acier,, - le - solide, - du -: Stevige beenen
hebben. Tendre le -: Aanbeenen, opschieten. Le - tendu : Klaar om weg te gaan,
stevig op de beenen. 2. (dier) Spronggewricht, wade. - de veau : Schenkelvleesch.
3. 't Loopen (hond). Lange scheut, spriet.
Valsche kromming, - bocht. Knie (pijp).
Jarretê: 1. (dier) Met binnenwaarts
gedraaide pooten, krombeenig. 2. (mensch)
Met binnenwaarts staande knieön, - bakkers-, • x-beenen. 3. Met een bocht, - kromming (gewelf). Jarretelle v.: Sok-, kousophoud.er. Jarreter onov .w . : Krommen , een
bocht maken. / ov.w.: Met kousebanden
voorzien. / se -: Zijn k. aandoen. Jarretiêre v.:1. Kouseband. Les -s de la mariee:
De -en der bruid (welke men tracht te kapen,
tijdens het boerenbruiloftsmaal). Il ne lui
va pas a la -: Hij kan niet in zijn schaduw
staan. (Ordre de) la J- : (Ridderorde van)
den Kouseband. 2. Droge beenuitslag. 3.
Beslagseizing (- de voile).
Jarreux: Met boven-, - zomerhaar.
Jars m.: Tamme mannetjesgans, gent.
Jas m.: Ankerstok.
Jasement m. : Geklets . Jaser onov .w . :
1. Zachtjes babbelen, keuvelen. Praten,
babbelen (vogel). z. borgne 1. 2. Klappen, lasterpraatjes hebben. Cela va faire
-: Daar zullen de tongen van loskomen.
N'allez pas -: Ga niet uit de school klapFransch-Nederlandsch. L
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pen. On l'a fail -: Men heeft hem uitgehoord.
Jaseron m.: Malienkolder. Dunne gouden ketting.
Jaserie v.: Gebabbel.
Jaseron m.: Dik oplegsel.
Jaseur m., -euse v.: Babbelaar, praatvaar. Klappei. Zijdestaart (vogel). / by.
nw.: Babbelziek.
Jasione v.: Zandblauwtje.
Jasmin m . : Jasmijn (boom)) . Jasmijn . batard: Roksdoorn. - de Virginie, - trompette : Trompetbloem. Gants de -: Met j.
geparfumeerde h. Jasminêes v.mv.: Jasmijnachtigen.
Jason m:: Jaso (leider der Argonauten).
Jaspe m.: Jaspis. Marmerkleuren (op
boek). - sanguin : Bloedjaspis. Jasper
ov.w.: Jaspiskleurig verven. Spikkelen
(boek), marmeren. Vlammen (staal). Trempe au jaspe: Blauwe marmering, -vlamming.
Jaspiner onov .w . : Smoezen . Jaspique: Uit
jaspis bestaand. Jaspure v.: Het marmeren,
- spikkelen. Marmering, spikkeling.
Jatte v.: Kom, nap. Schaal. Stijfselpot.
(nieuw) Vingerkom. Jattee v.: Kom vol.
Jauge v.: 1. IJkmaat, voorgeschreven
inhoud. Ce tonneau n'est pas de -: D. v.
heeft den voorgeschreven inhoud niet. 2.
Tonnemaat. Bateau de 200 tonnes de -:
B. van 200 ton inhoud. 3. Maatpeilstok.
Standaardvat. Watervervalmeter. Maatstok (timmerman). Meetlijn (touw). - a
vernier : Micrometerschroef. - d'essence:
Benzinemeter. 4. Groote ijzeren smidstang.
5. Voorend. Scheidingsvoor. Groenvoer-,
plantengreppel. Jaugeage m.: Het meten,
peilen, roeien, ijken. Bepaling van de hoeveelheid water. Tonnemaat (schip). Meet-,
ijkloon. Jauger ov.w.: 1. Meten, peilen,
roeien, ijken. De hoeveelheid uitstroomend
water bepalen van. Regelmatig houwen
(steen). Flacon jauge : Meetflesch, -glas. 2.
(fig.) Iem. waarde bepalen, weten wat er
in iem. zit. / onov.w.: (zeev.) Ce bateau
jauge 2 metres d'eau: D. b. heeft een diepgang van 2 M. Navire jaugeant 200 tonnes:
S. dat 200 ton meet. Jaugeur m.: Peiler,
roeier, scheepsijker.
Jaumiêre v.: Roerstang-, hennegat.
JaunAtre: Geelachtig.
I. Jaune: 1. Geel. Ongebleekt (linnen).
z. fiévre 1. Race -: Geel -, Mongoolsch
ras. Le peril -: Het gevaar, dat van 't
Mongoolsche ras dreigt, 't gele gevaar. z.
affiehe 1. Faire des conies -s : Ongelooflijke dingen vertellen. z. bee 1. Livre -:
Geelboek (met officieele bescheiden). z.
eouverture 3. Metal -: Goud, geel memaal. Stock -: Goudvoorraad. 2. (nieuw)
Van de Mongolen. Van de jingo's in Engeland. Van de gematigde arbeiders. La
presse -: De jingopers. 3. Door zijn vrouw
bedrogen. / bw.: Br aler -: Geel branden.
Rire -: Tegen zijn zin lachen, 1. als een
boer die kiespijn heeft.
II. Jaune m.: 1. Het geel.- (d' ceuf):
Eierdooier. - pale : Lichtgeel. - de montagne : Berggeel. 2. Les -s : De Mongolen,
Chineezen. 3. (nieuw) Niet bij de vakvereeniging aangesloten werkman. (soms)
Onderkruiper. Jauneau m.: Klein speenkruid. Jaune-canari (mu. onv .): Kanarie=
35
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geel. Jaune-citron (mu. onv.): Citroengeel. Jaunelet m.: Gele hanekam (paddenstoel ). Jaune-roux (mu. one.): Rossiggeel . Jaunet: Geelachtig . / m . : (v olk )
Goudstuk, geeltje. Boterbloempje. — d'eau:
Gele plomp. Jauneux m.: Lijder aan gele
koorts. Jaunir onov .w . : Geel worden. I
ov .w . : - maken . - schilderen . Jannissage m. : Het geelverven. Jaunissant :
Geel wordend, gelend. Jaunisse v.: Geelzucht. (grap) 't Gele gevaar. Ziekte der
boomen -, der zijwormen, die hen geel
doet worden. Jaunissement m.: Het geel
worden. - maken.
Java m.: Java. -koffie. / v.: Java-dans.
Javanais : Javaansch. Javaan. Soort argot
verkregen door aanvoeging van va of ay.
Javarreux: Die lijdt aan een javart m.:
Zwerende koot. — cartilagineux: Hoefkraakbeenfistel.
Javeau m . : Door overstrooming gevormde
hoogte.
Javel m.: Javel. Eau de —: Chloorwater. Javelage m.: Het plaatsen -, - laten
leggen in zwaden (graan). - in hoopen
(zout). Loon daarvoor betaald. Javeler
ov .w. : In zwaden plaatsen (graan). hoopen - (zout ) . / onov .w . : Zwart worden
(terwip 't koren in zwaden ligt). Javeleur
m., -euse v.: Zwadenmaker, -maakster.
Toestel aan de maaimachine, dat 't koren
in zwaden neerlegt, zwadkeerder. Javeline
v.: 1. Hoopje koren. 2. Korte werpspies.
Javelle v.: 1. Hoop (zout); bosje (stokvisch ). 2. Zwade (koren). 3. Bosje, bundeltje (hout, latten). Tomber en —: In
duigen vallen. 4. z. Javel. Javellisation
v. en -iser ov.w.: (Het) behandelen met
een chloorpreparaat, - chloreeren.
Javelot m.: Werpspies, -schicht, speer.
(sport) Le lancement du —: Het speerwerpen .
Javotte v.: 1 . Aambeeldschoen. 2. Kwebbel. Javotter onov .w .: Kletsen, kwebbelen .
Jayet z. jais.
Jazz m.: Jazz. Jazz-band m.: Jazzmuziek .
Je, j' pers . vnw . : Ik . z . savoir (ov .w. 1 ) .
Je m.: Riooldoorsteker.
Jean m.: Johan, Jan, Hans. z. Baptiste
1 en bouche 1 (kol. 218). Saint —: Johannes. Faire comme saint — qui donnait le
bapteme sans l'avoir rep: lets willen onderwijzen, dat men zelf niet geleerd heeft.
— de Nivelle z. ehien (1, kol. 348). Je
m'en soucie comme de — de Vert: Dat kan
me nu niet schelen, want dat is al een oude
geschiedenis. Votre parent comme — de
Vert: In 't geheel geen bloedverwant van
u. G'est un — de Lagny,, it ne se hate pas:
Hij doet alles op zijn elf-en-dertigst. Chevalier de l'ordre — Guillaume: Gehangene.
— Farine : Hansworst. Faire le —: Den
onnoozele uithangen. Il a un train de —
de Paris : Hij leeft op (te) grooten voet. z.
herbe 1. Jean-bete m.: Domoor. Jeanfesse, --foutre, --f . . . m.: (zee r
plat) Beroerde kerel, lamstraal. Jean foutrerie v.: Gemeenheid. Jean-Guenille
m.: Arme drommel. Jean-Jean m.: Lammeling, „fluim". Kaffer, groen. Jeanne v.:
Johanna. Jeannette, -neton v.: Jansje.
Jeannette: (fig.) Dun kettinkje, waaraan
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een kruis of medaillon hangt; jenny (in
katoenindustrie); botaniseertrommel; mouwenstrijkplank . — blanche: Witte narcis.
— jaune: Gele narcis. La poupee a —: Een
lange lijs. Jeannot m.: Jantje, Hansje. z.
couteau 1. (f ig . ) Aartsdomkop , stoffel .
Jeetisse z. jetisse.
Jehova m.: Jehovah, Jahwe, God.
Jelin m.: Jehu (Israel. koning). (fig.)
Compagnon de —: Lid der Compagnie de —:
Geheime vereeniging van bestrijders der
Revolutie na Robespierre's val.
Jejunum (spr. -omm) m.: Ledige -,
nuchtere darm.
Je -rn'en -fiehisme m . : (p la t ) Onverschilligheid, stelsel van „wat kan 't mij
bommen". Je -m' en -fichiste m. en bv..
nw.: (lem.) die lak aan alles heeft.
Jepthe m.: Jephta (Israel. rechter).
Jeremiade v.: Klaaglied, jammerklacht.
Jeremie m.: Jeremia (profeet).
Jericho (spr. -ko) m.: Jericho.
Jerome m.: Hieronymus, Jeroen.
Jersiais of -illais : Uit -. Bewoner van
Jersey (spr. jer-ze) m.: Jersey (eil.). Tricotlijfje, -taille, trui, gesloten vest.
Jerusalem (spr. -emm) v.: Jeruzalem.
Jesuite m.: 1. Jezulet, lid der Societas
Jesu. — de robe courte: Wereldlijk Jezuiet,
leek die tot de Jezuleten in betrekkmg staat.
2. (f ig. ) Huichelaar, indringer.. / bv .nw . :
Der Jezuleten. (f ig.)
Huichelachtig.
(nieuw, kunst.) Vol barock-elementen,
met overdreven versierselen. Jesuitiere
v.: (ong. bet.) Jezuletenschool; -huis;
-kerk. Jesuitique : Jezuietisch. (f i g.)
Huichelachtig. Morale —: Zedeleer vol
achterhoudendheid. —ment bw. Jesuitisme m.: Leer -, beginselen van Loyola,
de Jezuieten . (f ig. ) Huichelarij . Jesus
(spr. -u; de Prot. en geleerden spreken -uss
uit) m.: Jezus. -beeld. L'enfant —: Het
Christuskindeke. La compagnie -, la societè
de —: De Jezuietenorde. (Papier) —:

Groot formaat -, atlasformaat papier (van.
55 bij 70 c.M. ) . Jesus-Christ (spr. Jezukri) m.: Jezus Christus.
Jet m.: 'I. Het werpen, worp. Scheut
(vloeistof), gulp. Le — des confetti: Het
werpen met c. Marcher le — d'une pierce:
Een steenworpsafstand voortgaan. Terres
de —: Uitgebaggerde en op den kant geworpen modder. Bois de —: Haut dat men
niet in vlotten vereenigt, maar op goed
geluk laat afdrijven. — des des: Gooi, worp.
z. arme 1. Faire le — (de la cargaison,
des marchandises), f . le — a la mer : Een
deel van de lading over boord werpen.
— et contribution : Aandeel van de reeders
in de schade. — de pontee : 't Uitwerpen van
de deklading. Le — d'un filet: Het werpen
van een net; (f ig. ) de opgehaalde visschen.
Le — d'une draperie : De vouwen -, plooienschikking in een d. 2. Gieting. Het gieten.
Fondre -, couler d'un seul — : In eens gieten. Ouvrage ecrit d'un seul —: Raak neergeschreven werk . Sucre de premier —: Hoofdsuiker. (fig.) Un premier —: Een eerste
ontwerp, - klad. Du premier —, d'un —,
tout de —: In eens, zonder er op terug te
komen, uit ben stuk, zoo als 't uit de ziel
komt. Parler de premier —: Voor de vuist
spreken. Un poete qui a du —: D. bij Wien
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alles uit de pen vloeit . 3. Gietgat. 4. Straal.
— de fumee ; - de vapeur : Uitstroomende -,
ontsnappende rook ; - stoom. Lancer un —
de vapeur: Stoom afblazen. — de lumiere:
Plotselinge lichtstraal. z. continu. — de
feu : Vuurfontein. — d'eau : Waterstraal;
fontein ; kraanopening ; water-, regenbord
(aan deur, raam). — d'arrosage: Sproeier.
(f ig.) Un — d'eau froide: Een emmer koud
water. — de sable : Zandstraal. 5.— d'abeilles : Jonge bijenzwerm, die den korf verlaat,
nazwerm. — d'un arbre : N ieuwe scheut.
Une canne d'un seul — of un —: 'n Rechte
rotting zonder geledingen. Arbre qui s' elance
d'un seul —: Rechtopschietende stam. 6.
Riet (om een buis door te steken ) . 7. (j a cht)
Schoen van een valk.
Jetage m.: Het werpen. - slaan (brug). gieten (metaal). Uittreding (vochten), snot.
Droes (paard ). Jetê m. : Kuitflikker. Omgeslagen draad (bij 't breien) ; overslag (bij
't haken). — de fauteuil : Antimacassar.
— de divan: Divankleed. — de lit: Sprei.
Jetee v.: 1. Havendam, -hoofd, pier.
Stortsteen. Strekdam. Zand en steenen om
een weg te verbeteren. 2. Het gieten (metaal,
vet). — d'abeilles: Jonge bijenzwerm, die
den korf verlaat, nazwerm. — goutteuse:
Jichtaanval. Jetee-promenade (m y . —s
--s) v.: Wandelpier.
I. Jeter ov .w. : 1 .Werpen, gooien, strooien. Weg-. Uit-. Neer-, omver-. Omwerpen
(kleedingstuk). — une pierre contre qn:
Iem. met een steen werpen. (fig.) — la
pierre a qn : Den eersten steen op iem.
werpen, iem. beschuldigen, schande over
iem. roepen. z. jardin 1. (fig.) — a la
tete de qn : Iem. (iets) opdringen; - voor een
appel en een ei aanbieden; - (beleedigends)
naar 't hoofd -, - voor de voeten werpen;
(een man) doen naloopen (uit liefde) . —
a la figure, - a la /ace, - au nez : Voor
de voeten werpen. — de la poudre aux
geux a qn : Iem. zand in de oogen strooien.
z. grappin 1 en froc 2. — par-dessus bord:
Over boord werpen ; (fig.) zich ontdoen
van. z. anere 1. — la sonde, - le plomb: Het
peillood uitwerpen, - laten vallen. — son
argent -, son bien (par la fenetre): Zijn geld
in 't water gooien, - verkwisten. (spel)
—lescur:
De harten wegdoen. — a la poste:
Op de post doen. — les des: De dobbelsteenen neerwerpen. (fig.) z. de 1. Pas fete:
Kuitflikker. (f ig.) — les yeux, - la cue sur:
1 Oog laten vallen op, uitkiezen, bestemmen (tot). — un pont : Een brug slaan.
—unmatesrlp:
Een m. omslaan.
z . fondement 1. — un plan : Een plan ontwerpen. (f ig.) — qch sur le papier:Iets
vluchtig op 't papier werpen. Notes jetees
sans ordre : Ordeloos neergeworpen aanteekeningen . Propos fete dans la conversation:
Een luchtig weggeworpen woord. (vo lk )
N'en jetez plus, (la tour est pleine): Genoeg
van je complimentjes. ( y olk) Bien fete,
c'est fete: Die is raak, die zit. ( y olk ) Il
en jette: Hij kletst maar toe. z . cognee,
bonnet 1 en Chien (1, kol. 348). — un
sort a qn: Iem. betooveren. — de la gaiele
dans un entretien : Vroolijkheid in 't gesprek
brengen. — des louanges: Lof verkondigen.
z. feu (1, 3 en 12) en cri 1. — des larmes:
Tranen storten. — des menaces : Bedrei-
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gingen uitstooten. — un de fi a : Uitdagen.
— des eclats de rire: In luid gelach uitbarsten, luid lachen. Une ruche qui jette un
essaim : Een bijenkorf, die een zwerm jonge
bijen uitzendt. Plante qui jette des bourgeons ;
- des racines: P. die knoppen ; - wortels schiet .
(f ig.) — de profondes racines : Diep wortel
schieten. Cerf qui jette son bois, - sa tete:
Hert, dat zijn gewei afwerpt. — son venin:
Zijn venijn uitbraken, - uitstorten ; (f ig.)
zijn gal -, zijn venijn uitbraken. z. gourme
(1 en 2). — un (coup de) filet: Een net in 't
water werpen. — sur la ate: Op de kust
werpen, doen aanspoelen.— l'effroi;- l'epouvante: Schrik -; ontsteltenis verspreiden, teweegbrengen. — la discorde : Tweedracht
zaaien. — la honk sur: Schande brengen
over. Les pensees que Bela jette dans l'esprit:
De gedachten, die dat opwekt. — qn dans
des difficultes: Iem. in moeilijkheden brengen . — qn dans le desespoir ; - dans la crainte:
Iem. tot wanhoop brengen; - vreesachtig
maken. — de la lumiere: Licht geven, verspreiden . — des fleurs sur le chemin:
Bloemen strooien op den weg, — des semences : Zaden strooien. —de l'humeur,, - du pus:
Etteren, dragen. — du bois: Hout maken,
ranken schieten.
2. Met geweld -, hevig -, snel werpen,
duwen. ()platen, opgooien (valk). — qn
aux genoux de qn : Iem. noodzaken voor een
derde te knielen. z. genou 1. — des hommes
dans une place : Mannen in een vesting werpen . — un vaisseau sur la ate: Een schip
op 't strand zetten. — qn dans le convent:
Iem. met geweld in 't klooster opsluiten.
(fam.) Il taut l'q — par la peau du cou:
Men moet hem er bij zijn arm naar toe brengen . — le faucon: Op de valkenjacht gaan.
3. Gieten (beeld, kaars). — le metal fondu:
Het gietsel doen uitstroomen. — en sable:
In een zandvorm gieten. — en soie: Met zijde
bekleeden. 4. Omwerpen (huis). 5. — un
blanc, - une espace: Een witte ruimte laten.
6. — bas : Omwerpen; omschieten, met den
grond gelijkmaken; afgooien ; afleggen, laten
zakken (kleed); uithalen (vuur); jongen ;
kalven.
II. Jeter onov .w. : Etteren (wond). Uitzwermen (bijen). Kiemen (plant). (plat)
Zwetsen, kwebbelen.
III. Jeter (se) : 1. Zich werpen, - storten.
— dans : Inloopen -, inrijden op, indringen . — a l'eau: Zich verdrinken , in 't water
springen. z. con 1, bras 1 en genou 1.
—surlecif:
Op de klippen belanden. —
a la tele de qn : Zich bij iem. opdringen, iem.
zijn diensten opdringen ; iem. uit liefde naloopen . — dans une rue : Een straat snel
inslaan. — a la traverse : Tusschenbeide
komen. 2. Uitmonden, zich storten (rivier).
3. (fig.) --- dans un convent: Zich plotseling terugtrekken in een klooster. -- dans
un parti : Zich bij een partij aansluiten.
—danslepir;-tgus:
Zich overgeven aan, - inlaten met g . ; - i. — dans la
devotion : Plotseling vroom worden. — dans
les affaires : Zaken beginnen. 4. La goutte
s'est jetee sur son eslomac: De jicht heeft
zich op zijn maag gezet, - is op zijn maag
geslagen. 5. Gegoten -. Geworpen worden.
6. Inslaan (bliksem) .
Jeteur m.: 1. Werper. — de sorts : Too-
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venaar. 2. Gieter. Jetisse: Aangespoelde -,
aangeslibde (grond). Die met de hand geplaatst kan worden (steen). Laine Wolafval. Jeton m.: 1. Rekenpenning (- de
caisse). Legpenning. - (de remplacement):
Noodgeld (stuk ). --monnaie : Noodgeldstuk
tijdelijk betaalmiddel. 2. Speelpenning,
fiche. Etre faux comme un -: De valschheid zelve zijn. 3. - de service: Dienstpenning (waarop de werklieden worden
toegelaten). - de presence : Presentiepenning (aan de leden gegeven, die de vergadering bijwonen) ; presentiegeld. 4. Zwerm
jonge bijen, nazwerm. Jetonnier m.:
(spot) Lid eener vereeniging (vooral de
Academie Francaise), dat trouw de vergaderingen bijwoont om presentiegelden in te
palmen. Jettatura, -ure (spr.. -dje-ta-toura) v.: Booze blik, boos oog. Jette-sable
(mu. one.) m.: Zandstrooier (aan locomotief ).
Jeu m.: 1. Tijdverdrijf, spel, spelletje.
Par -: Voor de grap. A ce petit - j'ai
depense 20 fr.: Dat spelletje grapje heeft
me 20 fr. gekort. Prendre en -: Als een grap
opvatten. Ce n'est qu'un - pour lui: Dat
is voor hem een kleinigheid. Ce n 'est pas
d'enfant: Dat is geen kinderspel. Ce soni
la -x de princes (qui ne plaiseni qu'd ceux
qui les font) : Dat is een ruwe manier -,
is een moedwillige wreedheid van doen, die
niet iedereen aanstaat. Se faire un - de:
Behagen scheppen in; spotten met. Les -x
du hasard ; - de la fortune: De grillen -, de
spelingen van 't noodlot ; - der fortuin. C 'est
un - du sort : De grillige Fortuin heeft dat
eenmaal zoo beschikt . Un - de la nature: Een
speling der n. Les -x de Mars: De oorlogsbedrijven. - de mots: Woordspeling. Les
J-x : De spelen (allegorische personen). Le
- d'Adam: Het (abel) spel van A.
2. Spel (volgens vaste regels). z. hasard
1. d'adresse: Spel, waarbij handigheid te
pas komt. - de plein air: Openluchtspel.
Petits -x, -x innocents, -x de societe:

Gezelschapsspelen. -x de mains: Spelletjes, waarbij men elk. tikt. -x de mains,
-x de vilains : Handtastelijkheden zijn onbehoorlijk ; handen thuis, anders gaat 't
mis. -x d'esprit: Spelen, waarbij men iets
moet uitvinden"; (f ig. ) geest i ge rijmelarijen
en kwinkslagen, spelend vernuft; (fig.)
iets zeer verstandig uitgedachts, dat echter geen practisch nut heeft. Avoir l'esprit
du -: Van huis uit talent voor spelen hebben. Jouer le 't Spel volgens de regels -,
eerlijk spelen. z. enfer 2. Quel - jouezvous ? Wat wilt ge spelen? Wat speelt ge
gewoonlijk? C'est un - joue: Dat is afge- de -; Zoo
sproken werk. Ce n'est pas le
moet ge niet spelen; (fig.) dat is geen afspraak , - niet eerlijk. Cela passe le Dat
gaat te ver. Line pantie de six -x: Een partijtje van zes spellen. Avoir trois -x a deux;
- a point: Drie (spelen) tegen twee; - tegen
nul staan. z. deux m. Exception de -: Wettelijke bepaling, die de speelschulden niet
erkent; daarop gegronde tegenwerping.
Jouer faire le - de qn : Iem. spel spelen;
(fig.) - zijdelings helpen, - belangen voorstaan, - begunstigen ; (s o m s ) nadoen .
Se piquer au -: Koppig, hartstochtelijk
doorspelen, hoewel men verliest ; (f ig.)
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koppig volhouden, 't niet op zich laten
zitten. z. argent 3. Tenir le - de qn: Voor
iem. spelen. Menne au --: Inzetten ; (f ig . )
wagen, blootstellen. Mise au -: Inzet. z.
entrée 4. Mettre qn en -: Iem. bij een zaak
betrekken (z. 13). Mettre qn dans son -:
Iem. voor zich winnen. Mettre qch en -:
Iets in beweging brengen, - gebruiken. Maison de -: Speelhuis. Subir les regles du -:
Zich aan de kansen blootstellen. z. chandelle 1. C'est un - a se rompre le cou : Dat
is een (levens)gevaarlijk spel.
3. Les -x: De spelen, wedstrijden. Les
-x olympiques: De Olympische spelen. z.
floral. Les -x du cirque : De wedstrijden in
den circus. Les -x du theatre, - de la scene:
De tooneelvoorstellingen. 4. Spel, speelplaats . - de dames; d'echecs: Dam-;
Schaakspel. - de quilles : Kegelbaan. z.
ehien 1. - d'arquebuse: Schuttersdoelen.
- de paume : Kaatsbaan. Le serment du de paume : De eed in de kaatsbaan (1789).
de cartes: Kaartspel. Le grand -; le
petit -: Kaartleggerij met een vol ; - een
half spel. (fig.) Jouer le grand -: Alle
zeilen bijzetten. Faire le grand - de: Gewichtig doen als. 5. Spel (dat een kaartspeler in handen krijgt). Avoir du -: Een
mooi spel goede kaarten hebben. Bien
jouer son -: Goed spelen; (fig.) zijn rol
goed spelen; er zich handig uitredden, zijn
maatregelen goed nemen. Jouer le - de
qn: Iem. in de hand spelen. Cacher -, couvrir son -: Zijn spel verborgen houden;
(fig.) zich niet in de kaart laten zien.
(fig.) Le dessous du -: De geheime drijfveeren . Faire bonne mine a mauvais - z.
bon (by .nw 1) en beau 1 (met jeu). Cela
fait mon -: Dat is koren op mijn molen.
6. Manier van spelen. Avoir un - habile:
Handig spelen. Jouer un serre : Voorzichtig spelen; (f ig.) - te werk gaan. C 'est son
-: Zoo doet hij nu altijd.
7. Inzet. z. enfer 2 en gros (bv.nw. 2).
Faire son -: Inzetten. Jouer beau -: Spelen om zooveel de anderen maar willen. z.
epingle 1. -x de Bourse : Beursspel. Un d'ecritures: Een (handige) overboeking. A
ce --let, on y regarderait: Nu dat belang
op 't spel staat, kan men wel eens opletten.
Etre en -: Op 't spel staan . 8. Manier van
schermen, vechten, - de wapenen hanteeren. Les -x de sabre: Het sabelschermen,
- trekken. Savoir le - de qn : Iem. manier
van trekken kennen; (fig.) - handelwijze
kennen. 9. Speelwijze, manier van een instrument te bespelen. Avoir un - brillant:
Schitterend spelen. (fig.) C'est vieux -:
Dat is verouderd. Etre vieux Ouderwetsch zijn. Le nouveau -: De nieuwe
manier van doen, - koers. (fig.) Le - des
idees: 't Ideeenspel, 't goochelen met ideeen.
10. Orgelregister ; -pijp. Le -- de voix
humaine : De vox humana. -x d'orgue: Orgelregister ; schoorsteenmantelsteun.
Jouer le grand -: Alle registers uithalen;
(f i g.) alles in 't werk stellen. 11. Spel
(van acteur ). Avoir le - noble : Met waardigheid spelen. -x de scene: TooneelgebaTen ; stil spel. - de physionomie, - muet:
Stil spel. - de la physionomie: Gelaatsuitdrukkingen . Meme Als voren (in
tekst). 12. Het benoodigde, (volledig) stel,
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serie. Un — de brosses ; - de voiles: Een stel
borstels; - zeilen. 13. Speelruimte, speling.
Beweging. Le — des organes : De werkmg
der organen . Mettre en —: In beweging brengen, doen handelen. Donner du — a une
porte : Een deur speling geven. Ne pas avoir
assez de —: „Klem zijn". Le — des forces
qui agitent le monde : Het dynamisme der
krachten, die de wereld beheerschen. z.
entrer (1, met en). —x de lumiëre: Lichtspelingen. —x d'eau : Waterwerken. 14.
Het springen (mijn). 15. (kunst) Leven en
beweging, spel.
Jeudi m.: Donderdag. — gras : De laatste D. voor vastenavond. — saint, — de
l'absoute, — absolu : Witte D. A la semaine
des quatre -, des trois —s : Met Sint-Juttemis.
Jeun (a) : Nuchter, met een leege maag.
Jeune bv.nw.: 1. (mensch) Jong.
Une personne : Een jonge vrouw, - jong
meisje. Un — homme : Een jong mensch, jongeling (z. 2). Faire le homme : Pret
maken ; jong doen. z. diable 1. Les —s ans ,
la — saison : De jeugd. —s Menus: Leerlingen van een rijksopvoedingsgesticht. Dans
son — temps: Toen hij nog jong was. Pline le
J- : Plinius de Jongere. Louis le J- : Lodewijk de Jonge (VII). Fromont —: F. junior.
2. Jeugdig. Un homme—: Een (nog) jeugdig
man. Barbe de —, — barbe : Melkmuil. Ses
—s erreurs : De dwalingen zijner jeugd. (fig. )
Esprit - ; c ceur resté
Jeugdig onbedoryen gebleven g. ; . 3. (dier of plant)
Jong. — chair et vieux poisson: Het best
smaken vleesch van jonge dieren en oude
vissehen . 4. (f ig. ) Jeugdig, onbezonnen .
(letterk.) La — France, la — Allemagne:
De jonge, vooruitstrevende Fr. of D. kunstenaars . Un — France : 'n Kunstenaar tot
- lien kring behoorend.
II. Jeune m.: Jong mensch. Jong dier,
jong. Faire le —, - la —: • Zich jong voordoen, jong doen. — de lanque: Leerlingtolk (voor Oostersche talen). Les —s: De
jonge schrijvers, het opkomend schrijversgeslacht; de jongeren, die een nieuwe
(kunst )richting voorstaan.
Jenne m. : Vasten, onthouding van voedsel. (fig.) Gebrek. C'est long comme un
jour de —: Daar komt geen eind aan.
Jeune-France (me. onv.) m. : Jong vooruitstrevend kunstenaar (1830) . Jeunement:
Onbezonnen, als 'n jong broekje. Onlangs
geworden (leeftijd v. e. hert).
Jeimer onov .w . : Vasten Faire — qn:
Iem. (te) weinig te eten geven.
Jeunesse v.: 1. Jeugd. Air de —: Jeugdig uiterlijk. (fam.) De —: Van de jeugd
of aan. 11 taut que — se passe : De jeugd
moet jong zijn, - uitrazen. (fig.) La —
du monde: De jeugd -, het eerste levenstijdperk der wereld. Elle n'a plus sa premare Ze heeft haar eerste jeugd al achter den rug. Elle n'a pas eu de —: Zij heeft
nooit geweten wat het is, jong te zijn. 2.
Jeugd, de jonge lieden. Si — savait , si
vieillesse pouvait: Jong weet men niet, oud
kan men niet. 3. Jonge mannen. z. ecole 1.
4. (fam.) Jong meisje, - ding. (soms)
mensch. Jeunet: Piepjong, groen.
Jefineur m.: Iem., die (gaarne) vast,
vaster. Hongerkunstenaar.
Jezabel v.: Isebel (Joodsche koningin).

1098

Jiddish m.: Joodsch-Duitsche mengtaal.
Jingo (m y . —es): bv.nw. en m.: Jingoistisch . Aanhanger van het Jingoisme
m.: Oorlogzuchtige partij in Engeland, die
tot het uiterste een veroveringspolitiek wil
voeren. Jingoiste : Jingoistisch.
Jiu-jitsu m . : J ioe-j itsoe , djoe-djitsoe ,
Japansche worstelkunst.
Jo v . : (n a a m ) Josine , Josette . Joachim
(spr. -chin of -kin) m.: Jochem, Joachim.
Joaillerie (spr . jwa-) v.: Juweliersvak.
-winkel. Juweelenhandel. Articles de —:
Juweelen. Joaillier (spr . jwa-) m.: Juwelier.
Job rri.: (naam) Job, Hiob. (yolk)
Hoofd. Knul. Monter le — a qn: Iem. kop
op hol brengen. Jobard m.: Onnoozele
hals, uilskuiken, lummel die er in loopt.
Jobarder ov .w . : Bedriegen, bedotten.
Jobarderie v., -isme m.: Lummelig-,
stumperigheid.
Jobelin m.: Stumper. Dieventaal (uit
de 15e eeuw )
Jobet m.: Matrijshouder.
Joe m.: Molenvang.
Jockey (spr. joke) m.: Rijknecht, jockey. Jockey-Club m.: Club van uitgelezen Franschen adel.
Joeko m . : Jocko (orang oetan ) . (p la t )
Bakker, „meelzak", „meelwurm".
Joerisse m.: 1. Lummelig echtgenoot,
die 't huiswerk verricht, Jan-Hen. 2.
Uilskuiken, zotskap. Onnoozele, onhandige
knecht. Joerisserie v.: Onnoozel-. Lummeligheid.
Jodler onov .w . : Joedelen .
Joffre m.: Kuifeend.
Johannique: Van Johannes. L' Evangile
Johannite m.: Johanniter.
Joie v.: 1. Vreugde, blijdschap. J'ai (de
la) — a: Ik ben blij. z. feu 6. Tenez-vous
en —, que le Ciel vows tienne en —, que la —
soit avec vous : Houd je maar goed, vaarwel.
z. eceur 6. Vice la —! Leve de vreugd!
vooruit met de pret! —! Wat 'n pret. Un
père la Een Lustig heer. z. fine 5. Faire
la — de : Een reden tot vreugde zijn voor.
Il a ete la — de la soirée : Hij heeft ons den
geheelen avond geamuseerd. La — de vivre:

De vreugde van te leven, 't levensgenot.
Ne pas se tenir de —: Dolblij zijn. 2. Les
—s : De genietingen.

Joignant by .nw . : Belendend , grenzend
aan. I bw.: Vlak bij, grenzend aan.
I . Joindre ov .w . : 1. Samenvoegen , bij
elk. brengen, met elk. verbinden, tegen
elk. plaatsen, aaneenlasschen ; aankoppelen . Tegen elk. toeslaan (luiken). —
chaud : Wellen. — par la soudure : Aaneensoldeeren . z. bout 1. (f ig.) Sauter a pieds
joints : Met aaneengesloten voeten springen;
(fig.) in eens overwinnen. — les mains:
De handen vouwen. Piece jointe: Bijlage.
Compte joint: Rekening op twee namen.
2. Vereenigen, verbinden, voegen bij.
Joignez a Bela que, joint que : Daarbij komt
dat. (recht) — deux causes . Twee processen
bijeenvoegen en in beide uitspraak doen.
(ta a lk . ) un mot a un autre : Twee woorden verbinden. Des enfants bien joints:
Innig verbonden -' in eendracht levende k.
3. Grenzen aan. La cabane joignait le palais . 4. Zich voegen komen
— un na-
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vire: Een schip op zijde komen. 5. Inhalen.
Samen-, aantreffen. Zich bij iem. voegen
om hem te ontmoeten, - te verwelkomen.
Zich vereenigen met.
II. Joindre onov.w.: Sluiten. Tegen
elk. sluiten.
HI. Joindre (se) : 1. Bij elk. komen.
Zich vereenigen. Elk. aantreffen. - par
le mariage: Door 't huwelijk met elk. verbonden worden. 2. se - a: Zich voegen
bij. - verbinden met.
Joint m.: 1.. Gelid, gewricht. Trouver le
-: De gewrichtsverbinding vinden (bij
't snijden van gevogelte) ; (fig.) de zaak bij
't rechte eind aanpakken. Saisir le -: 't
Juiste oogenblik aangrijpen. 2. Voeg (metseiwerk ). - d'assise, - de lit : Streksche
voeg. 3. Smalle zijde (plank). Planches
posees a plat -: Op elk. geplaatste planken
met gladde voegen. - montant: Staande
voeg. 4. Spleet (rots, mineraal). 5. Koppeling, verbinding, pakking. - a manchon:
Sokverbinding. - de tubes: Pijplasch. brise, - universel: Universeel k. I by.
nw. z. joindre en ei--. Jointe v.: 1.
Koot (paard). 2. Door groeven en veeren
verbonden plank. Jointe : Met kooten.
Bas--, court--; haul-, long--: Laag
-; hoog op de kooten ; laag -; hoog gekoot!
Jointee v.: Wat men in twee bijeengevouwen handen kan vasthouden. Jointement
m.: Voeging, lassching. Jointif : Aansluitend, kant tegen kant, naadloos. Jointive
v.: Beschot van ruwe, met gladde voegen
op elk. geplaatste planken. Jointivement :
Kant tegen kant. Jointoiement m. en
-oyer ov .w . : (Het ) voegen . Jointoyeur
m.: Voeger. Jointure v.:1. Gewricht, geled ing . 2. Lasch, scharnier,, verbinding .
3. (fig.; oud) Handig middel. 4. Koot
(paard).
Jojo v . : (f a m . ) Josephine, Fientje . / m . :
Yoyospel. / b y .nw . : (y olk) Lief, -des.
Faire son -: Kinderachtig lief doen.
Joli by .nw. : 1. Lief, aardig, hupsch,
-knap. z. ewur 6. Il n'est pas -, -: Nu,
erg mooi is hij niet. Il est - tout plein: Hij
is allerliefst. Elle est -e a croquer, - comme
un c ceur : Ze is 'n snoesje. Faire -: Aardig staan. 2. (spot) Prachtig, aardig, lief,
mooi. z. garcon 2. Nous voila -s: Nu zijn
we gesjochten, daar zitten we leelijk mee.
C'est un - metier que vous Mites la : Je haalt
me ook wat moois uit; je hebt me ook wat
moois bij de hand. Il s'est mis dans un etat: Hij heeft zich mooi toegetakeld. Un homme qui est un - monsieur : Een knappe
man die een „fijn beer" is. / m.: Het mooie.
(s p o t) Du -: Wat moois . Jolibois m. : Peperboompje . Joliesse v.: Mooiheid. Joliet :
Liefjes, nog al aardig. Joliment: 1. Aardig,
lief , netj es . 2. (s p o t) Aardig, geducht . Je
l'ai - arrange : Ik heb hem aardig toegetakeld ; - de waarheid gezegd. Il vous a
Bien regu ? Oui, -! Heeft hij u goed ontvangen? Nu, of ie. 3. (fam.) Erg, sterk.
Vous vous trompez -: Gij vergist u erg, deerlijk . Il a - raison : Hij heeft schoon
gelijk. Il est - riche: Hij heeft een aardige
duit. Jolivetê v.: 1. Aardig-, liefheid. 2.
Geestige inval, geestigheid, grapje (kind).
3. Aardige kleinigheid, snuisterij.
Jomarin m . : (v o 1 k ) Gaspeldoorn .
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Jombarde v.: Blokfluit.
Jone (spr. ion) m.: 1. Bloembies, rusch
(- epais); riet. - male : Mannetjesriet.
agglomere: Biezenkoppen. - glauque:
Zeegroene rusch. z. droit (bv.nw. 1). Fromage de -: Roomkaasje. - d'Espagne:
Spaansche brem. - fleuri: Zwanebloem. a duvet : Veenpluis. - des marais : Waterbies . - maritime : Zoute rusch. - a coton:
Wollegras. ( y olk; bij v e r g.) - des
chaisiers : Bies. - marin: Engelsch gras.
- du Nil: Gewone papyrusplant. 2. Rieten
wandelstok (canne de -). 3. Ring. Joncaekes of Joncees v.mv.: (plantk.)
Russchen. Joneago m.: Zoutgras. Joncer
ov .w . : Matten. Met riet gladwrijven. Jonehaie v.: Biezen-, ruschveld. Jonehe m.:
Rijglijn. Jonchee v.: 1. Strooisel, gestrooide bloemen, enz . ; bed, laag. Faire
la -: Strooien. (f ig.) Une - de cadavres:
Een menigte verspreid liggende lijken. 2.
Hangop . Joneher ov .w . : 1. Bestrooien . 2.
Bedekken, bezaaien. Jonchere v.: Riet-,
biesbos. Jonehet m.: Knipperstokje. Jouer
aux -s: Knipperen. Le jeu des -s, les -s:
't Knipperspel. Joncheur m.: Bloemenstrooier.. Joneheuse v.: Strooistertje. Jon eier m.: Spaansche brem.
Jonetion v.: 1. Samenvoeging, -komst,
ontmoeting. Point de -: Vereenigingspunt.
Les deux corps d'armee effecharent -, operérent leur -: De t. 1. voegden zich bij
elk. (recht) - d' instance : Vereeniging van

twee processen waarover een vonnis zal
worden geveld. 2. Verbinding, koppeling.
Lasch (rails) . Jonetionner ov .w . : Samenvoegen. Lasschen. Jonetionneur m. : Verbinder, samenvoeger. Jonctionneuse v.:
Laschtoestel.
Jonglage m.: 't Handig spelen met,
't goochelen. Jongler onov .w . : Goochelen,
ballen. (fig.) Spelen (met). Il fongle avec
les difficultes: Hij telt de moeilijkheden
niet. - avec les chiffres: Met cijfers goochelen . Jonglerie v.: 1. Goochelaarsvak. 2.
-streek . 3. (f ig . ) Schijnredeneering ; handigheid, gegoochel . Jongleur m . : 1. (le tterk.) Reizend zanger die gedichten voordroeg bij vorsten of op kermissen, (soort)
minstreel. 2. Goochelaar.. 3. (f ig . ) Bedrieger. - de mots : Maker van mooie praatjes.
Jonque v.: Jonk (vaartuig).
Jonquille v.: Trosnarcis. / by .nw. en
m.: Lichtgeel, geelwit.
Jonquine v . : (Matten))bies .
Jordanien : Van den Jordaan.
Jordonne m . : (gr a p ) Monsieur -: Meneer Commandeergraag. Madame -: Mevrouw Albedil. Jordonner onov .w . : De
baas spelen.
Joseph m . : Jozef,, Joost. (f a m . ) Kuische
jongeling. Faire son -: Bloode -, een heilig
boontje zijn. Papier -: Zeer dun ongelijmd
papier. Josêphe m.: Flavius Josephus
(Joodsch geschiedschrijver). Josephin m.,
e v.: (f ig. ) Kuisch jongmensch. - meisje.
Faire la -: De kuische uithangen.
Josse m . : Joost. z. orfevre. (lege r )
Belgisch soldaat.
Josue m.: Jozua.
Jo (t )te v.: Wilde mosterdplant.
Jottereau m.: (z e e v.) Slooiknie.
Jouable : 1 . Te spelen. Ce coup n'est pas
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-: Die zet is niet te spelen. 2. Speel-,
opvoerbaar (stuk).
Jonah m . : (z e ev . ) Ankerstok .
Jouailler onov.w.: 1. Een beetje -, voor
tijdkorting spelen (zonder hoogen inzet).
2. Middelmatig of slecht spelen, tokkelen.
Jouaillon m.: Matige speler.
Joubarbe v.: Huis-, daklook (grande
-, - des toils).

Joue v.: 1. (mensch) Wang, koon.
Tendre la -: De wang toesteken (voor slag,

kus); (fig.) zich aan beleedigingen blootstellen. La mise en -: Het mikken. Mettre
en -, toucher en -: Aan den schouder
brengen (geweer ) ; mikken op (doel). Donner sur la - a qn : Iem. een muilpeer geven.
En-! of -I Feu! Legt aan! Vuur! S'en Bonner par les -s: Den boel opmaken . (v. o 1 k )
Les basses -s: De billen. 2. (dier) Wang.
3. Wang (geweer, batterij); zijwand (schietgat ). Scheepsboeg. Zijde (blok, weeghaak).
Zijstuk (klos). Aanslag (schaaf). - de
bielle : Drijfstangvork. - metallique : Metalen liens. Fauteuil a -s: Gemakkelijke
stoel met steunsels voor 't hoofd. Jouêe v.:
1. Muurdikte , vlucht . 2. Beslag . 3. (o u d )
Speelruirnte.
Jouelle v.: Latwerk.
I. Jouer onov.w.: 1. Spelen, zich vermaken . Schertsen, spotten. - sur les mots:
Woordspelingen maken ; met woorden spelen ;
niet ernstig antwoorden; de woorden verdraaien . (f ig . ) - avec sa vie ; - sa sante : Zijn
leven -; gezondheid in de waagschaal stellen . - a qui blessera le patriotisme : Als om
strijd er op uit zijn om de vaderlandsliefde
te kwetsen. On ne joue pas avec la verite:
De waarheid laat niet met zich spotten.
2. Spelen (spel). - aux tchecs: Schaken.
- avec qn, - conlre qn : Met iem. spelen.
Met iem. (als partner) spelen. -avecqz.
n:
fin (m. 3). - serre: Voorzichtig spelen;
(fig.) zich niet blootgeven. - comme un
elou : Modderen bij 't spel. - en carreau ; en c ceur : In de ruiten - ; in de harten spelen.
Un homme qui joue : Een man die veel speelt,
'n speler. Donner a -: Bij zich aan huis
spelers ontvangen. z. carte 2, bonheur 1
en malheur 3. Qui a joue jouera : De poes
verleert het muizen niet. 3. Speculeeren,
op de beurs spelen (- a la Bourse).- aux
courses : Wedden.
4. Hanteeren, gebruiken, omgaan met,
spelen met. z. gobelet 2 en jambe 1.
-desmain:
Handje-plak spelen ; elk. voortdurend beetpakken ; kapen, zich iets toeeigenen ; (f ig. ) slaan. - du battoir,, - au b .:
Raketten. (f ig. ) - d' adresse: Handig te
werk gaan, een poets bakken. z. coude 1
en eouteau 1. - de la fourchette, - des machoires : Flink toetasten, - schransen.
-del'vntai:
Met den waaier coquetteeren.
- de la prunelle, - des yeux : Lonkjes werpen, met de oogen werken. - du baton; - du
pistolet; - de l'epee: Den stok -; 't pistool
-; den degen hanteeren; (fig.) slaan, schieten, steken. Il en joue três bien: Hij is aardig
daarin thuis. 5. Bespelen, spelen op (instrument). - du piano : Piano spelen. - a.
liere ouvert, - a premiere cue : Van 't blad
spelen. 6. Zich bewegen, speelruimte -,
speling hebben. Werken (hout). La serrure
ne joue pas: 't Slot springt niet uit. Son
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epee joue bien dans le fourreau: Zijn degen
heeft speling in de scheede. Faire - une
pompe: Een pomp in beweging brengen.
Les pompes jouent : De p. geven water, - zijn
in werking. Faire - des ressorts : Veeren

in beweging brengen ; (fig.) allerlei middelen aanwenden. Faire - les passions,
- l' intrigue , - les interets : Hartstochten-, kuiperij -, eigenbelang in 't spel brengen. Faire
- un traite: Een tractaat toepassen, - van
toepassing verklaren. Faire - le chien du
fusil: Den haan van 't geweer overhalen.
sur son ancre: Op zijn anker drijven.
Le gouvernail joue : 't Boer wordt in beweging gebracht. Pace de bois -; meuble
qui joue : Stuk bout -; meubel dat werkt,
waarin werking is. Faire - les eaux: De
fonteinen doen springen; (gra p) huilen.
Faire - une mine; - un canon : Een mijn
doen springen ; een kanon doen afgaan.
Couleurs qui jouent: Kleuren, die met een
weerschijn op elk. inwerken. Diamant qui
joue: D. die leeft, die vuur schiet. 7.
(nieuw) Van kracht -, van toepassing zijn,
gelden. Cet article du Code joue .8. (nieuw)
Zijn invloed doen gelden.
H. Jouer ov .w . : 1. Spelen. z. jeu (2, 4, 5
en 7). - un pion; - une piêce: Een schijf
-; een schaakstuk verzetten. 2. Uitspelen.
- une carte. 3. Inzetten, spelen om ; (fig.)
op 't spel zetten. z. gros (bv.nw. 2) en
enfer 2. - le tout pour le tout: Alles op
een kaart zetten. - sa vie: Zijn leven op
't spel zetten. 4. (Iem.) bedriegen; - belachelijk maken. z. jambe 1. Je suis joue:
Men heeft mij bedrogen, ik ben er in geloopen . - la difficult6: Den moeilijksten
weg kiezen. 5. Spelen, uitvoeren (muziek).
Opvoeren (stuk). Spelen (rol). (f ig.) Voorwenden . (f ig . )- une pace -, un tour a qn:
Iem. een poets bakken. Cela vous jouera an
mauvais tour : Dat loopt verkeerd voor u af.
. . . et le tour est joue: . . . en je bent geschochten, - je geld kwijt. z. comedic 4.
un fort sot personnage: Een heel mal
figuur maken. - la douleur ; - la vertu:
Smart -; deugdzaamheid voorwenden.
-qnsurletha:
Iem. op 't tooneel belachelijk voorstellen. - les grandes dames;
- les ganaches : De rol vervullen van een
dame uit de groote wereld; - van een ouden
pruik. 6. (fig.) Gelijken op. Cette 6toffe
joue la soie. 7. - les eaux: De fonteinen
doen springen. 8. (nieuw) Bespelen (een
instrument; ook om het te beproeven), inspelen. - un violon, - un lath. 9. (nieuw)
Wedden op, nemen.
HI. Jouer (se) :1. Spelen . (f ig .) Schertsen.
Faire qch comme en se jouant : lets spelenderwijs doen. Il se joue des difficultes: Hij
kent geen moeilijkheden. Le vent se jouait
dans ses cheveux : De w. speelde door z. h.
Les sourires du printemps se jouent sur les
prairies : De eerste zonnestralen v. d. lente

dartelen op de weiden. 2. Gespeeld, uitgevoerd, afgespeeld worden. 3. Bespeeld
worden. 4. Spotten met, als speelbal gebruiken, voor den gek houden. La fortune
se joue de moi : De fortuin slaat mijn verwachtingen den bodem in. 5. se - a: Het
opnemen tegen, zich meten met, zich wagen
aan. Ne vous jouez pas a lui: Blijf hem van
't lijf . 6. (fa m. ) In zijn werk gaan. Springen
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(fontein). 7. Op 't spel staan. Jouerie v. :
(nieuw) Speelschheid.
Jouet m. : 1. Stuk speelgoed. Des -s:
Speelgoed. (plantk.) - du vent: Windhalm. 2. (fig.) Speelpop, -bal. 3. Kinketting . 4. Beslag. Jouette v.: Ondiep, al
spelende gegraven, hol (ha g s, konijn).
Jouetu. m.: 1. Speler. - de quilles: Kegelaar. . - d' echecs: Schaakspeler. Bon -,
beau -: Speler, die goed tegen zijn verlies
kan. Sogez beau -: Doe, alsof ge uw verlies
niet gevoelt. C'est un rude -: Het is gevaarlijk met hem den strijd aan te binden. z.
balle 1. Un -: Een speler, iem. die aan
't spel verslaafd is. 2. Speler. - de gobelets:
Goochelaar. - de marionnettes: Poppenkastbezitter. - de /late: Fluitspeler.
Slecht piano-;-depiano;vl: vioolspeler. - de Bourse :Beursspeculant.
by .nw . : 1. Speelziek. - comme les cartes:
Hartstochtelijk speler. 2. Speelsch.
Joufflu: Bolwangig. Un gros -: Een
„bollewangehapsnoet". Navire --: Schip
met ronden boeg.
Joug (spr.. jougue, o o k jou) m . : 1 . Juk
(voor ossen); span. 2. (fig.) Juk, dienstbaarheid , slavernij, dwang. Mettre sous le
-: Onderwerpen. Secouer le -: Het juk
afwerpen. 3. Zware balk (op galei).
Sjorhout. Hefboom (balans). 4. (Rom.
gesch.) Juk (uit pieken gebouwde doorgang) . (f ig. ) Faire passer qn sous le -: Iem.
zijn nek onder 't juk doen buigen.
Jougo-: (in samenst.) Yougo-.
Jouikre v.: Sluiswand.
Jouir onov .w • : 1. Genieten, genot hebben. 2. Gebruik -, genoegen hebben, voordeel trekken, bezitten, genieten. - de ses
droits civils: In 't bezit zijn van zijn burgerlijke rechten. - de l'embarras de qn:
Zich over iem. verlegenheid verheugen.
Jouissanee v.: 1. Genot. Trouver une
- a : Er genot in vinden om. - s de l'esprit:
Geestelijke genietingen. 2. Gebruik, genot,
bezit. Avoir la - de : Genieten ; in 't genot
zijn van; 't vrije gebruik hebben van; de
rente kunnen gebruiken van. Entrer en de: In 't bezit treden van, aanvaarden.
Entree en -: Aanvaarding. Troubler qn
dans sa -: Iem. in zijn bezit storen (troubles de -). 3. Vruchtgebruik (tegenover
bezit). 4. (handel) Rente-, dividendbetaling ; -ontvangst. Credit foncier,, - juillet:
Aandeelen (obligaties) Grondcrediet, dividend (coupon) Juli. z. action 7. Action
portant - du premier janvier: Aandeel in
de winst deelende vanaf 1 Jan. - (partant)
du 15 Mai : Didividend-, renteuitkeering
van den 15en Mei (af ). Jouissant: (recht)
- de ses droits: In het genot-, in 't bezit
zijner rechten. Jouisseur m.: Genotzuchtig
mensch, pretmaker. / bv.nw.: Die alleen
op genotzucht bedacht, - ingericht is.
Joujou m.: Stuk speelgoed. Des -x:
Speelgoed. Faire -: (Zoet gaan) spelen.
Joujouter onov .w. : Zoet spelen.
Jour m.: 1 . Dag-, zonnelicht, dag. C'est
le - et la nuit : Die twee (menschen, dingen)
verschillen als dag en nacht. Se lever avant
le -: Voor dag en voor dauw opstaan. II
n'est pas encore - chez lui : Hij is nog niet
te spreken. Au point du -, au petit -, avec
le -: Met het aanbreken van den dag.
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D' ici le -: Voor het dag is. Petit -:
Schemering. Le - vient: De dag breekt aan
II fait -: Het is dag. z. grand (bv.nw. 7).
Le grand -: De publiciteit. Au grand -:
In 't openbaar. L'astre -, le flambeau -,
le pere du -: De zon. Voir le -: Geboren

worden; (f ig.) 't daglicht aanschouwen .
zien. (fig.) Mettre au -: Aan 't licht
brengen; uitgeven; bekendmaken; 't levers
schenken aan (kind). Respirer le -: Leven,
't leven inademen. Perdre -, quitter le -:
Sterven. Priver qn du -, ()ter le - a qn
(z. 2) : Iem. 't levenslicht uitblazen. Ceux
a qui je dois le -: Degenen, aan wie ik
't leven verschuldigd ben, mijne ouders.
Devoir le - a qn: Iem. zoon of dochter zijn.
Belle -, jolie comme le -: Wonderschoon.
z. elair (bv.nw. 6). De nuit et de -: Dag
en nacht.
2. Licht. Avoir le - dans les geux: 't
Licht in de oogen hebben. Voir dans un
petit -: Bij zwak licht zien. Tirer -,
prendre - du ate droit: Licht krijgen -, zijn
I. ontvangen van rechts. - droit: Zijlicht.
- a plomb : Bovenlicht. Mettre dans son -:
In 't juiste licht plaatsen. Apparaitre dans
tout son -: In 't voile daglicht treden.
Mettre dans un - desavantageux : In een
ongunstig daglicht stellen: Faux - (z. 4):
Valsch licht. Presenter sous un taux -:
In een valsch daglicht stellen. Etre dans
le -, - devant le - de qn, ()ter le - a qn:
Iem. in 't licht staan. S'Oter de devant le
de qn: Iem. uit 't licht gaan. (f ig.)
Jeter du - sur une question : Licht op
een zaak werpen. Jeter un - precieux sur:
Intressant licht werpen op. Se donner du -:
Elk. verlichten.
3. Licht (op schilderij). Opposer les -set les ombres : Licht en schaduw tegenover
elk. stellen. 4. Opening (om licht te geven),
venster. - d'aplomb, - d'en haul : Bovenlicht.
(ruit). Faux - (z. 2): Opening, die het
licht van een kamer in de andere overbrengt.
Avoir des -s sur une maison voisine : Vensters hebben, die op een belendend huffs
uitzien. - de souffrance, - de servitude:
Venster aangebracht in een mandeeligen
muur. Etre a -: Met een opening voorzien
zijn (z. 9; z. ajoure). Dentelle ez -: Opengewerkte kant. Percer a -: Door en door
steken; (f ig.) geheel openleggen, doorzien. Perce a -: Doorboord; (fig. ) doorzien ; ontmaskerd. Monter un diamant ef
-: Een diamant zoo zetten, dat hij van
alle kanten zichtbaar is. (fig.) Je ne vois
point (de) - a : Ik zie geen mogelijkheid
om, (fa m .) - er geen gat in om. Je veux
vous faire un peu de - a : Ik zal u eenigszins in staat stellen om. 5. Spleet, opening,
naad. Open naaisel. Se Mire -: Zich een
weg banen, doordringen, -breken, aan den
dag komen.
6. Dag (tegenover nacht). Faire du la nuit et de la nuit le -: Over dag slapen
en 's nachts werken of pret maken. Travailler nuit et -: Dag en nacht werken.
Ni - ni nuit: Dag noch nacht. 7. Dag (24
uur). - astronomique ; - vrai ; - solaire:
Sterredag; ware zonnedag; zonnedag. mogen : Middelbare -. - religieux, - ecclesiastique : Godsdienstige dag (van zonsopgang tot zonsondergang). z. complënien-

1105

Jourdain-Journellement

taire. 8. Dag (wat 't weder betreft). Aux
premiers beaux -s : In de lente. Les beaux
-5 de la vie: De jeugd. Ennuyeux comme un
- de pluie : Vreeselijk veryelend.
9. Dag (wat 't gebruik betreft). z. an.
Le -- du quatorze juillet: De veertiende
Juli. A chaque - suffit sa peine, - sa teiche:

Geen zorgen YOOr den dag van morgen.
Les --s se suivent et ne se ressemblent pas:
De tijden veranderen. De - en -, au - le
-: Van dag tot dag.(handel) Au - le - :

Op (mijn) afroep, on call. - a -: Dag aan
dag. De chaque - , de tous les -s : Dagelijksch.
Tous les huit -s : Om de acht dagen, wekelijks. Donner ses hull -s a: De huur opzeggen (bediende). Parlir sans ses huit -s:
Op staanden voet -, zonder loon vertrekken.
- pour -: Op den dag af, dag aan dag.
z. aujourd 'hui. Tous les deux -s l'un:
Om den anderen dag. Fixer un -, prendre
- avec qn : Een dag bepalen (om elk. to
ontmoeten). Je prendrai votre -: Ik zal
den dag nemen, dien gij kiest. Prendre
son -: Den meest geschikten dag kiezen.
Un de ces -5 : Dezer dagen. Un -: Eens;
- op een dag ; den een of anderen dag ; ereis ;
later eens. D'un -: Voorbijgaand, tijdelijk,
vluchtig, vergankelijk. Un beau -: Op
een mooien dag. Il y a beau - que: Het is
lang geleden dat. Il /era beau -, quand je
ferai cela : Ge kunt nog lang wachten, voor
ik dat doe. Faire les beaux -s de: Succes
verschaffen aan, veel geld doen verdienen.
D'un - a l ' autre : Binnenkort. De - a
autre: Van tijd tot tijd. L'autre -: Onlangs.
Du - au -: Ineens. Au premier -: Binnenkort, spoedig, bij de eerste gelegenheid. z.
lendemain. Quelque -: Eens, naderhand.
Gagner sa vie -, vivre au - le -, - la
journee : Van de hand in den tand leven;
(f ig. ) zorgeloos -, „er maar op los" leyen.
Gouverner au - le -: Schipperen. Triste -;
long comme un - sans pain : Eindeloos
treurig; - lang. Fruits -, ceufs -, pain
du -: Versche v., e., br., - van denzelfden
dag. Le saint du -: De heilige -; (fig.)
de held v. d. dag. Les bruits -; le spectacle
du -: De nieuwtjes -; 't stuk dat 't meest
de aandacht trekt; - in de mode is. Le gout
du -: De thans heerschende smaak. Les
hommes -, les grands du -: De menschen,

die op 't oogenblik de macht in handen
hebben. L'homme du -: De held v. d. dag.
Etre de -: Dienst hebben. L'officier de -:
De officier van dienst. Mettre a -: Bijwerken. Se mettre a -: Zijn correspondentie -, boeken bijwerken. Je suis a -: 1k
heb ales ingeschreven, - bijgewerkt. z. gras
(by .nw . 1) en an. Vetements de tous les -s:
Daagsche kleederen. (f ig.) De tons les -s:
Gewoon, alledaagsch. Son ami de tous les
-s: Zijn meest vertrouwde vriend. - critiques : Dagen van crisis ; - van maandperiode .
z . grace 6 en faveur 4. - de Dieu! Voor den.
duivel! Les grands -s: De groote, buitengewone gerechtsdagen (door rechters, welke
door d. koning aangewezen waren). Habits
des grands -s : Feest-, Zondagsche kleederen . (fig.) Tenir ses grands -s : Hoogtij
vieren. En un -: In een dag; (fig.) in
korten tijd. Mourir plein de -s: Oud -, der
dagen zat steryen. z. aneien (m. 1). Il est
a son dernier -: Hij ligt op sterven. C 'est
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aujourd'hui son mauvais -: Hij heeft heden

zijn slechten dag.
10. Ontvangdag; -uur ; -avond. C'esl son
-: Vandaag ontvangt hij , - zij. (f ig.)
C'etait mon -: Alles kwam dien dag tegelijk. 11. Les -s: Het leven. Trembler pour
les -s de qn : Voor iem. leven vreezen. De
nos -s : Thans. De mes --s: Zoolang ik
leef . 12. (m i 1 . ) Faire ses 28 -s: Herhalingsoefeningen meemaken (reserve). Faire
ses 13 -s : Herhalingsoefeningen meemaken (landweer). Faire ses 2 -s : Herhalingsoefeningen meemaken (landstorm). 13..
Les six -s : De zesdaagsche (wedstrijd )_
Courir les 6 -s: Aan de z. meedoen. 14.
Tusschenzetsel.
Jourdain m.: Jordaan (in Palestina).
Monsieur -: 't Type van den burger, die
voor edelman wil doorgaan.
Journade y .: Mantel met lange mouwen. Journaillon m.: Pruljournalist.
Journal by .nw . : (o ud ) Dagelijksch .
Livre -, papier -: Dagboek. / m.: 1. Dagboek (- de sa vie). Journaal, dagboek.
-debor:
Scheepsjournaal. - central: Hoofddagboek. 2. Dagblad, krant. Tijdschrift.
- officiel: Staatsblad; -courant.- hebdomadaire : Weekblad. - d' informations:N ieuwsMad. - d'opinion, - de parti : Partijblad.
3. De redactie-bureaux. 4. Landmaat, omvattende de uitgestrektheid, die men in
een dag kan beploegen. Journaleux m.:
Krantenschrijvertje. Journalier by .nw . :1. Dagelijksch versche (leyensmiddelen)..
2. (f ig.) Veranderlijk, wisselvallig. Femme'
-iere: V. wier schoonheid of humeur met
den dag verandert. z. armes 3. / m.: Daglooner. Journalisme m.: 1. Stand van
den dagbladschrijver, journalistiek. Se
jeter dans le -: Journalist worden. Faire
du -: Aan de krant zijn. 2. De gezamenlijke dagbladen, pers. 3. Krantengeschrijf.
Journaliste m.: Dagbladschrijver. Zetter,
drukker. 1 by .nw . : Van de pers. M ceurs
-s: Perszeden.
Jommke v.: 1. Dag (wat 't weer betreft).
2. Dag (wat 't gebruik betreft). Prendre
-: Een dag bepalen (voor een onderhoud).
z. jour (9, kol. 1097). Comedic en trois -s :
Drama -, stuk waarvan de handeling over
drie dagen verdeeld is. Toute la sainte -:
Den lieven, langen dag. 3. Dagwerk, -tank.
Werkdag. Ouvrier a la -: Daglooner, gelder. Gens de -: Daglooners. La - de S
heures: De 8-urige arbeidsdag. Femme de
-, - a la -: Werkster. Faire des -s
(bourgeoises), aller en -: Uit werken gaan.
Louer une voiture a la -: Een rijtuig voor
een dag huren. Vivre a la petite -: Net
rondkomen. A - taite: Als 't werk gedaan
is. 4. Dagloon, -geld. On lui doll 3 -s:
Men is hem het loon van 3 dagen schuldig.
(fig., fam. ) A la -: Alsof men er voor betaald werd. Mentir a la -: Liegen, alsof
't aangenomen werk is. 5. Dagreis. (mil.)
Dagmarsch. Voyager a petites -s: Kleine
dagreizen maken. 6. Gewichtige dag, gedenkdag. Les trois -s, les -s de Juillet:
De Juli-dagen (27, 28 en 29 Juli 1830).
La - des barricades: De volksoproeren (in
1588 en 1648). z. dupe v. 7. Dag, veldslag
La - de Marengo. 8. - de terre: Landmaat
(z. journal m. 4). Journellement : Da-
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Journoyer-Jugement

.gelijks, iederen dag. Journoyer onov .w . :
(vo lk ) Den heelen dag rondbommelen.
Joute v.:: 1. Steekspel. - de plaisance ;
-.4 outrance: Schijns. ; ernstig s.- nautique,
- lgonnaise , - sur l'eau: Watersteekspel.
2. Dierengevecht . 3. (f i g . ) Schitterende
strijd, - twistgesprek, - debat (- oratoire).
Kamp, wedstrijd. Jouter onov .w . : 1. Een
steekspel houden, in een - vechten. - sur
l'eau: Een watersteekspel houden. Faire
- des cogs: Hanen laten vechten. 2. (f ig . )
Strijden. Zich meten met. Debatteeren.
Jouteur m. : Steekspeler, lansbreker. (fig. )
Kampioen, strijder. Rude -: Geduchte
tegenstander.
Jouvence v . : (o u d) Jeugd . z . fontaine
1. Eau -, elixir de -: Schoonheids-, verjongingsmiddel. Jouvenceau m., -celle v. :
(gr a p ) Jongeling . Jong meisje , jonge
bloem.
Jouxte : (o u d) Dicht bij . (f ig . ) Overeenkomstig . Jouxter onov .w . : (nieuw ) Aan
'elk. grenzen, liggen nabij .
Jovial (m y . soms -aux) : Lustig, prettig,
,opgeruimd. -ement bw. Jovialite v. :
Lustig-, prettig-, goedmoedigheid. Jovien
Van de planeet Jupiter.
Joyau m. : Kleinood, juweel. Sieraad.
Bagues et -x : (Ten huwelijk aangebrachte )
lijfsieraden.
Joyeusement : Vroolijk. Joyeusete v. :
(f a m . ) Kortswijl , moppighe id . Joyeux:
1. Vroolijk, opgeruimd, lustig. Mener une
.vie -euse, m. -euse vie : Een leven van vroolijken Frans leiden. Bande -euse: Troepje
pretmakers, vroolijk gezelschap. La roue
euse : 't Kermisrad. 2 .Vroolijk, vol vreugde,
blij . Droit de - avenement : Belasting bij
,de troonsverwisseling. -euse entree: Blijde
inkomst (van vorst). / m. : Soldaat der
,strafcompagnie.
Jube m. : Oksaal, hoogzaal. (f ig. ) Venir
a -: Met hangende pootjes komen. Faire
venir a -: Naar zijn pijpen doen dansen.
Jubilaire: 1. Van het aflaat-, - jubeljaar (annee -). 2. Die 50 jaar dienst heeft.
Jubilant : (f a m . ) Jubelend . Jubilation
v_. : (f a m . ) Vreugdebedrijf , luide vreugde .
Etre en -: Jubelen. Un air de -: Een
van vreugde stralend gelaat. Jubile m. :
1. Jubeljaar, -feest (bij de Israelieten om
de 50 jaar gevierd). 2. (Jubel)aflaatjaar
(thans om de 25 jaar bij de Kath.), heilig
jaar . Gagner le -: Den aflaat verdienen.
Faire son -: Alle godsdienstoefeningen
doen, die tot het verkrijgen v. d. aflaat
voorgeschreven zijn . (s p el) Faire -: De
kaarten door elk. gooien, zoodat niemand
verliest. 3. Vijftigjarig (ambts)feest.
-4emangd
25 -; 50 ans : Zilveren -; gouden
bruiloft. I bv.nw. : Die 50 jaar dienst heeft.
.Jubiler onov .w . : (fa m , ) Luidruchtig zijn
vreugde uiten, jubelen. Schik hebben.
Jueher onov .w . : 1. Op stok -, op een
tak zitten om te slapen, roesten. 2. (f ig.)
Hoog in de lucht (gaan) wonen, - (goon)
mitten, in de hanebalken wonen. / ov .w. :
Plaatsen -, stapelen -, hijschen boven op
(een wagen, enz. ). / se -: Op stok -, op
een tak gaan zitten. (fig.) Hoog in de lucht
goon wonen, - zitten. Juehoir m. : Roest,
-stok, kippenstok, -rek.
Judaillon m . : (s p o t ) Joodj,e . Judalque:
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1. Joodsch. 2. (f ig. ) Aan de letter gehecht,
streng, letterlijk. 3. Uit Judea. Pierre -:
Joden-, olijfsteen. -ment: Op letterlijke wijze, vol letterknechterij . Slinks.
JudaIsant bv.nw. : Die de gebruiken der
Joden volgt. Jug -: Echte Jood. Judalsation v. : Het Joodsch maken. Judalser
onov .w . : Joodsche plechtigheden -, gebruiken volgen. Op zijn Joodsch leven.
(fig. ) (Teksten) letterlijk opvatten. Joodsrechtzinnig denken. Judaisme m. : Jodendom, de Joden. Joodsche leer. Judas
(spr.. -ass) m. : 1. Judas. (f ig. ) Verrader..
Baiser de -; Judaskus. 2. (f ig. ) Kijkgat,
-raampje (in den vloer ; in auto) . Judasserie v. : Judasstreek. Judee v. : Judea .
Judeo- : (in samenst.) Joodsch (b.v.
--allemand, --christianisme).

Judelle v . : (y olk) (Meer )koet (vogel ) .
Judicature v. : 1 . Rechtersambt, -stand,
-waardigheid (bij de oude Hebreeen ) . 2.
Rechtersambt. Judiciaire : 1. Van de
justitie, rechterlijk. z. combat 1 en eonseil 3. Genre -: Welsprekendheid der balie.
Temoin -: Getuige in rechten. Administrateur -: Bewindvoerder. Pouvoir -:
Macht als rechter. Mouvement -: Mutaties
bij de rechterlijke macht. 2. Onderscheidend, van 't verstand (la faculte -). Astrologie -: Sterrenwichelarij, die de toekomst leerde. / v. : Oordeelskracht. -ment:
In rechten, gerechtelijk. - et extra--: In
en buiten rechten, gerechtelijk . Judicieusement en -eux : Verstandig, schrander,
oordeelkundig .
Jugal: (in samenst.) Jukbeens-.
Juge m. : 1. Rechter. De fou - brieve
sentence : Een dwaas oordeelt altijd snel. naturel : Natuurlijke -, door de wet bestemde
rechter. - in/ erieur : R. in eerste instantie.
commissaire: Rechter-commissaris.
-depaix:
(soort) Kantonrechter . - consulaire z . consul 2. Grand -: Minister van
Justitie (onder Napoleon I) . - d'armes:
Wapenrechter. - du camp : Kamprechter.
2. Jurylid (- d'un concours). Examinator.
- au depart: Starter. (s p o r t) - de camp:
Kamprechter. 3. Rechter (der Joden; hoogste
ambtenaar in den tijd vO6r de koningen).
Le livre des -s of les -s : ( 't Boek ) Richteren . 4. (f ig. ) Rechter. L' Èglise est des choses de la religion : De Kerk oordeelt
over de zaken des geloofs. Prendre Dieu
pour -: God laten oordeelen. Etre - et
partie : Uitspraak doen in zijn eigen zaak.
Le Souverain J- : De Hoogste Rechter,
God. 5. (f ig. ) Beoordeelaar, kenner. . Je
vous en fais -: Ik laat u uitspraak doen,
Se constituer -, s'etablir en -: Zich een oordeel aanmatigen. Juge-consul (my .-s--s)
m. : Lid van de handelsrechtbank (tribunal
de commerce) door de gepatenteerde kooplieden gekozen. Juge m. : Au -: Op de gis,
Jugeable: Beoordeelbaar. Voor 't gerecht
te betrekken.
Jugement m. : 1. Het oordeelen, - rechtspreken. Le tribunal est en -; De rechtbank
heeft zitting. Mettre qn en -: Iem. een
crimineel proces aandoen ; (fig. ) twist
met. iem. hebben (s'elever en - contre qn),
Passer en -: Voor 't gerecht komen. 2.
Vonnis, oordeel, Uitspraak. Vonnis in
eerste instantie. - avant faire droit : Voor-
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Jugeo (t)te-Jupe -culotte

loopige uitspraak. Prononcer -, rendre un -:
Een vonnis vellen, uitspraak doen. - de
Dieu : Gods besluit , Godsoordeel (in de
middeleeuwen). Le - dernier, - final, - universel: 't Laatste oordeel, 't wereldgericht.
3. Oordeel. Porter an - sur: Een oordeel
uitspreken -, oordeelen over. Des -s:
Oordeelvellingen. 4. Meening, zienswijze.
A mon -: In mijn oog. 5. Verstand, gezond
verstand. Sans -, depourvu de -: Onverstandig. Avoir du -; manquer de -:
Gezond oordeel hebben ; geen g. o. h. Il
perd tout -: Hij wordt ontoerekeningsvatbaar. 6. (w ij s b . ) Oordeel. Jugeo (t )te
V. : (f a m . ) Verstand, hersenen , hersenkas .
v
Gewoon menschenverstand. Ma -: Mijn
leeken-, boerenverstand.
I. Juger ov .w . : 1. Recht spreken -, uitwijzen -, vonnissen -, uitspraak doen in,
over, oordeelen over. La chose jugee : Het
gewijsde. Le bien -; le mat juge: De billijke
-; de verkeerde uitspraak. Jugeant en dernier ressort : Rechtsprekende in laatste instantie. - qn: Uitspraak doen in iem. zaak.
2. Oordeelen over, beoordeelen. - la balle:
Voorzien waarheen de bal zal roller',
(f ig. ) - hoe de zaak zal afloopen. 3. Meenen,
denken, gelooven. - une personne sage:
Denken, dat iem. verstandig is. C'est un
homme juge : Men weet wat hij waard is.
- qch necessaire: lets noodig achten.
't Wild aan zijn sporen herkennen.
-labet:
4. Oordeelen, wezen en schijn scheiden. 5.
(wijsb.) Een oordeel vellen. / m.: Au -:
Op de gis.
II. Juger onov .w . : 1. Oordeelen. mal -; bien de qn : Verkeerd -; juist oordeelen over iem.; oordeelen, dat iem.
slecht -; goed is. z. etiquette 2. - des
coups: Bij het spel toekijken; (fig.) toeschouwer blijven, niet meedoen. A en ,d'apres: Te oordeelen naar. 2. Van oordeel
zijn, meenen. 3. Zich voorstellen, - denken. Jugez de mon etonnement: Stel u mijn
verwondering voor. Jugez un peu! Nu vraag
ik je eens!
III. Juger (se) : 1. Le proces qui s'est
juge hier : 't P. waarin gisteren uitspraak is
gedaan. 2. Zich zelven beoordeelen (soi-méme). Elk. beoordeelen. Meenen te
zijn. - capable de: Meenen in staat te zijn
om. Jugeur m.: Bediller, oordeelveller.
Rechtspreker. / bv.nw.: Die oordeelt. Un
Dieu -.

Juglandaeees en -dees v .my . : Walnootachtigen. Juglandine v.: Bittere grondstof
uit walnotenbolsters.
Jugulaire: Van de keel, - de keelholte.
Veines -5: Keeladeren. Poissons -s:
Keelvinnigen. / v.: Halsader. Stormband,
-ketting. Jugulation v . : Worging . (fig . )
Kneveling (pers). Beteugeling. Het in den
doofpot stoppen. Juguler ov .w . : Worgen .
(f ig . ) Pijnigen, ergeren. Te gronde richten.
Maskeeren (licht). Tot stilstand brengen
(ziekteverschijnsel). Knevelen (pers). Beteugelen, de baas worden. In den doofpot
stoppen.
Juif m., juive v.: 1. Jood. Jodin. z.
errant. Riche comme un -: Ongehoord
rijk. 2. (f i g.) Woekeraar. / bv.nw. :
Joodsch.
Juillet m.: Juli. De Juli-revolutie (1830 ).
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Le 14 -: Nationale feestdag ter herdenking

V. d. inneming der Bastille.
Juin m.: Juni.
Juiverie v.: 1. (oud) Jodenwijk, -hoek,
ghetto. 2. Woekerhandel. Jodenstreek.
Woekerhol. 3. (nieuw) De Joden, -kliek.
La haute -: De rijke Joden, -bankiers.
Jujube v.: Jujube (vrucht en sap).
Pate de - = jujube m.: Jujube (hoestmiddel). Jujubier m.: Jujube-, borstbezieboom.
Julep (spr . -epe)m.: Kalmeerend drankje.
Jules m.: Julius. (plat; leger) Kamplatrine. ( y olk) Waterpot ; no. 100. (v o 1 k )
Duizendpoot. Julie v.: Julia. Julien m.:
Julianus. z. apostat. I bv.nw.: 1. Juliaansch. z. ealendrier 1. 2. (a a r dr ij k s k . )
Julisch. Alpes -nes. Julienne v.: 1. Julia.
2. Damastbloem. Nacht-, stokviolier.
Zeeviolier. - jaune : Winter-deMahom:
kers . 3. (Potage a la) -: Groentesoep.
Juliers m.: Gulik (in de Rijnprovincie).
Juliette v.: Julia.
Jumart m.: (Fabelachtige) paardos,
osezel.
Jumeau, -elle by .nw . : 1. Tweelings- ,
uit een dracht geboren. Samen aan hen steel
groeiende (vruchten). Muscles -x : Groote
strekspieren a. d. voet. 2. Aan elk. verbonden ; onder een dak (huizend). Lits -x:
Naast elk. staande, gelijkvormige bedden.
Navires -x : Zusterschepen. / m. en v.:
Tweelingskinderen. Trois -x: Drielingen.
Ouatre -x: Vierlingen. Elle accoucha d'un
-eau et d'une -elle : Zij kreeg twee kinderen;
een jongetje en een m.eisje. Mon -eau: Mijn
tweelingbroeder. Jumele, -er z. jumell...
Jumelle v. (veel m y .): 1. Wang, zijstuk . - de ressort : Veerhanger. 2. Tooneelkijker. -s militaires: Veldkijker. 3. (wap en k . ) Tweelingsbalken . 4. (z e ev . ) Schaal,
wang, klamp. 5. Oud kanon met twee
monden . / by .nw . z . jumeau. Jumelle:
Aaneengevoegd. Paarsgewijze geplaatst,
tweeling- (b .v. torens), gekoppeld, dubbel.
Jumeller ov.w . : 1. Paarsgewijze plaatsen, - verbinden. (wapenk.) Uit tweelingsbalken samenstellen. 2. (zeev.) Met schalen -, wangen versterken, verschalen (mast).
Jument v.: 1. Merrie. - vide ; N iet
drachtige -. ( y olk) C'est la - de Roland:
Hij -, dat dier heeft alle goede eigenschappen, maar is dood. 2. Oud muntijzer.
Jumentes m.mv.: Paardachtigen.Jumenterie v.: Hengstenfokkerij, stoeterij. Jumenteux: (geneesk.) Troebel, dik.
Jungle (spr. jongle) v.: Riet-, kreupelboschveld, -moeras, rimboe (in Indie).
(f ig. ) Warboel vol gevaren. Fievre des -s:
Tropische moeraskoorts.
Junior m.: (sport) Junior, jongere.
Junon v.: Juno. L'oiseau de -: De
pauw. Junonien : (Als) van Juno, majestueus.
Junte (spr. jonte) v.: Raad van beheer,
junta.
Jupage m.: Omvatting. Jupe v.: 1.
Rok; japonrok. - de dessus; - de dessous:
Boven- ; onderrok. Étre pendu aux -s de
qn: Iem. als 'n hondje volgen. 2. Pand
(manskleed). Jupe-cage (mu . -s --s) v.:
Hoepelrok. Jupe-eloehe (mu . -s--s) v.:
Klokrok. Jupe-culotte (mu . -s--s) v , :

Jupier—Jusques
Fiets-, broekrok. Jupier m. : (Vrouwen)
rokkenmaker. Jupikre v.: Rokophouder.
Rokkenmaakster.
Jupin m . : (f a m . ) Jupiter, Jupijn .
Jupiter (spr. -ter) m.: 1 . Jupiter. L'oiseau
de —: De arend. 2. Tin (in de alchemie).
Jupon m . : 1 . Onderrok (petit —). (f am. )
Diplomate en —s: Vrouwelijke d. Coureur
de —s : Vrouwennalooper. Vivre dans les
—5 de sa maman : Bij moeders pappot blijven. 2. Lange mansrok. Juponnê m.:
„Zwartrok " , pastoor. Juponner ov .w . en
se —: Een rok aandoen. J onov.w.: De
vrouwen naloopen. Juponnier m.: Vrouwennalooper, scharrelaar.
Jurable : Eedplichtig, waarvoor de eed
van trouw moest worden afgelegd.
Juran : Van de Jura.
Jurande v.: Overmanschap (van een
gild). College -, raad van overlieden, gezworenen.
Jurassien m : Jura-bewoner . / b y .nw . :
Uit de Jura. Jurassique : Van de Jura.
Juraformatie.
(aardk.) Systeme — en le
Jurat m.: Schepen (te Bordeaux). Juratoire: Caution —: Eed van borgtocht.
Jurê:l. Beèedigd. Die den gildeeed heeft
afgelegd. (fig. ) Maitre — filou: Aartsschelm. Medecin Gerechtelijk geneesheer. Docteur —: Door de Universiteit toegelaten doctor. La foi —e: De bezworen trouw,
't gegeven woord. 2. (fig.) Gezworen, onverzoenlijk. / m.: Beeedigd ambtenaar.
Meester (van 't gild). Lid van de Jury,
gezworene (z. jury 1). Lid eener (examen )commissie. Jurement m.: 1. (Onnoodige)
eed. Des —s : Gezweer. 2. Vloek, vervloeking.
Jurer ov .w. : 1. Zweren bij. Dieu en
vain ne jureras : Gij zult den naam des
Heeren niet ijdellijk gebruiken. z. foi (1
en 3) en Dieu 2. 2. — (le nom de) Dieu:
God lasteren, den naam des Heeren ijdellijk gebruiken. — un gros mot : Vloeken. 3.
Bezweren, beloven. — la paix: Den vrede
bezweren, plechtig vrede sluiten. Il a jure
ma ruine : Hij heeft gezworen dat hij mij in
't verderf zou storten. 4. (f ig.) Er een eed
op doen dat. / onov .w 1. Zweren, een
eed afleggen. Il ne taut — de rien : Men
weet nooit wat later nog kan gebeuren.
Zweren bij. J'en jurerais : Ik zou
—par,-su:
er een eed op durven doen. On ne jure que par
lui: Men gelooft hem blindelings. 2. Vloeken. — comme un paien, - un charretier
(embourbe): - als 'n ketter. 3. (fig.) Vloeken, tegen elk. afsteken, niet bij elk. passen (— d'être ensemble). Krijschen (instrument). I se —: Bezworen worden. Elk. onder
eede beloven. Zich vast voornemen, een eed
bij zichzelf doen. Jureur m.: Eedsaflegger.
Vloeker. Die de eed aflegt (z. assermente).
Juridiction v.: 1. Rechtsmacht, -college. La — consulaire: De handelsrechtbanken. La — administrative : De conseils
de prefecture (ongeveer onze Gedeputeerde
Staten) en de Staatsraad (conseil d'etat).
z. degre 3. 2. Rechtsgebied (pays de —).
(fig.) Cela n'est pas de votre Daarover
hebt ge niet te oordeelen. Juridictionnel:
Rechterlijk, tot de rechtsmacht
't rechtsgebied behoorend. Pouvoir
Rechtsbevoegdheid. Juridique : Gerechtelijk, in
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rechten, in den rechtsvorm. Assassinal —
Gerechtelijke moord (waarbij de rechers een;
onschuldige in 't ongeluk storten). —ment:
In rechten, langs gerechtelijken weg. Junidisme m.: Rechtzoekerij. Jurisconsulte
(spr. juriss-) m.: Rechtsgeleerde (vooral'
practisch). Jurisprudence (spr. juriss-)
v.: 1. Rechtsgeleerdheid, -wetenschap
Termes de —: Rechtstermen. 2. Beginselen begrippen van 't recht, rechtsbegrip, -spraak; leer gehuldigd bij de uitspraken van een rechtscollege. Cela fait
cela inaugure une Dat is een uitspraak, die een einde aan de zaak maakt en
als precedent voor andere vonnissen kan,
dienen. Jurisprudentiel: Van de jurisprudentie. Juriste m.: Schrijver over
rechtswetenschap, rechtsgeleerde.
Juron m . : 1. (f a m . ) Gewone, vaste
vloek. C 'est son—. 2. Vloek . Faire lather
un Zich een vloek laten ontvallen.
Jury m.: 1. Raad van gezworenen (12
burgers, die uitspraak doen, of de aangeklaagde schuldig is of niet). De 36 (en 4
plaatsvervangers) daartoe aangewezen burgers, uit Welke die 12 worden genomen.
2. Raad van beoordeeling. Examen-commissie.
d'honneur: Raad van eer.
Jus m.: Sap, nat. Saus. Uitgeperste
vrucht. — de raisin: Geperst druivensap.
— de la vigne , - de la treille : (Edel) druivennat. — d'orange: Geperste sinaasappel.
—degrosil:
Limonade. — du Bresil: Verfhoutaftreksel. — de reglisse anise : Anijsdrop . — de tannee: Runvocht. C 'est — vert
ou vert
Dat is alles een pot nat. (mil.)
— de chapeau, — de chaussette, — de cafe,
(ook : le jus) : Slappe koffle, slabberdoedas.
Au —! De slabberdoedas wordt geblazenr
C'est 10 du —: Over 10 dagen is het afzwaaien. — de viande : Vleeschnat. PremierHoofdvet. Laisser cuire dans son —: In

zijn vet -, in zijn sop laten gaarkoken.
Jusant m.: (zeev.) Ebbe. Flot et —:
Eb en vloed. Ancre de —: Ebanker. Le courant est de —: Het is eb.
Jusee v.: Zwelgpap, zwelder. Juser ov.
w.: Met zwelder looien.
Jusque en (dichtk.) —s vz.: 1. Tot,
-aan. — par dessus la tete : Tot over 't hoofd
(fig.) meer dan genoeg. sur le trOne:.
Tot op den troon. Il alla jusqu'd le /rapper:.
Hij ging zoo ver, dat hij hem sloeg. (yolk)
Boire iusqu'd plus solf: Zooveel drinken,
dat er niet meer bij kan. Jusqu'ici : Tot.
Tot.
hiertoe; tot op dit oogenblik.
daartoe; tot op dat oogenblik, tot op dien
tijd.
que : Zoozeer . . . dat, in zoo
hooge mate . . . dat. que de . . .: Tot
't zoover kRam, dat . . . J'en ai --la:
Ik heb er (meer dan) genoeg mijn bekomst.
van. Il en fat afflige jusqu' el en etre malade:
Hij was er zoo bedroefd over, dat hij er
ziek van werd. 2. (met een zelfst.nw.)
Zelfs, er onder begrepen. Il aime jusqu'ex
ses ennemis: Hij heeft zelfs zijn vijanden
lief. Il n'est pas jusqu'aux valets qui ne
s'en mélent: Zelfs de bedienden bemoeien
zich er mee. Jusqu'd mille morts couvrent le
sol: Wel duizend dooden liggen op den
grond. Jusqu'it ce que voegw.: Totdat.
Jusque-lit z. jusque 1. Jusques z. jusque.
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Jusquiame—Justice

Jusquiame v.: Bilzenkruid. I m.:
Vergif daaruit bereid.
Jussion v.: (recht) Hoog bevel. Lettres
de —: Koninklijk schrijven, waarbij een
parlement (gerechtshof ) bevolen werd een
bevel in te schrijvin in de registers.
Justaucorps m.: Lijfrok •
I. Juste by .nw . : 1. (z a a k ) Rechtvaardig, -matig, billijk. Comme il est —, comme
(de) —: Zooals billijk is, zooals 't behoort. Le plus -- prix: De billijkste -, allernaaste prigs. Rien de plus —: Dat is niet
meer dan billijk. 2. (mensch ) Rechtvaardig ; onpartijdig (rechter ). — Ciel! —
Dieu! Rechtvaardige Hemel! 3. Vroom.
Homme — et craignant Dieu : Vroom en
godvreezend man. 4. Rechtmatig, gegrond. — punition : Gerechte straf . 5. Nauwkeurig, juist ; nauwsluitend ; precies afgemeten . z. milieu 4. — a la taille : Om 't
middel sluitend Ces souliers sont trop —s:
Deze schoenen zijn nauw, - krap. Dans de
—s proportions: In de juiste verhoudingen.
Corde —: Zuiver gestemde snaar. Voix —:
Zuivere stem. Calcul —: Juiste berekening.
Le menu est un peu —: Er is net genoeg,
1, is Pietje Pas. Etre —: Kioppen, uitkomen. (fig.) Expression — : Juiste, geschikte uitdrukking. 6. Juist werkend,
goed. Avoir l'oreille —: Een fijn gehoor
h. Avoir le coup d' veil —: Een juisten -,
scherpen blik h. Fusil —: Juist schietend
geweer. (f ig.) Esprit —: Gezond oordeel.
Pensee —: Juist, denkbeeld. La — raison:
Het gezonde verstand. 7. (muz .) Rein.
Quinte —.
H. Juste m.: 1. Het billijke, - rechtvaardige. Het juiste. La notion du — et de
l'injuste: Het begrip van recht en van
onrecht. Je ne sais pas au —: Ik weet
't zoo precies niet. Au plus —: Net, op

'n haar. 2. m. en v. : Rechtvaardige.
Le — en toute chose : De altijd rechtvaardige. Le sommeil du —: De slaap des

rechtvaardigen, ongestoorde sl. 3. m. en
V. : Vrome, godzalige. La demeure -, le
sefour des —s : De hemel. 4. Het verstanlige, juiste. 5. (naam) Justus, Joost.
HI. Juste bw.: 1. Krap, nauwsluitend.
Vous etes chausse —: Ge hebt nauwe schoenen aan. 2. Juist, precies. Peser -; calculer
—: Juist wegen ; - berekenen. 3. Goed , juist,
naar den eisch. Chanter —: Naar den eisch -,
zuiver zingen. Viser —: Juist mikken.
Frapper —: Op de richtige plek slaan.
Deviner —: Juist -, goed raden. Tomber —:
Precies vinden wat men zoekt. Tout —:
Net aan, op 't kantje af, op den kop (af)).
Toucher -, rencontrer —: Den spijker op
den kop slaan. Ai-je bien devine ? Tout —:
Heb ik goed geraden? Precies, zeer zeker.
(y olk ; gra p) —, Auguste: Zegt uwee dat
wel. Arriver —: Juist op tijd -, van pas
komen (— a l'heure), net rondkomen.
Voila tout — ce qu'il me taut: Dat is juist
wat ik zoek. Si on ne l'embrassait pas, c' etait
tout —: Het scheelde een haartje of men was
hem om zijn hals gevlogen. 4. Verstandig.
IV. Juste tusschenw.: Precies.
Justement bw.: 1. Rechtvaardig, naar
recht en billijkheid. Il a ete — puni : Hij
heeft zijn gerechte straf gekregen. 2. Op
goede gronden. Il se Platte — de reussir:
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Hij vleit zich, op goede gronden, te zullen
slagen. 3. Juist. C'est — Bela: Dat is 't
juist. Il vient (tout) — de rentrer: Hij is
zoo juist -, zoo pas thuisgekomen. / tusschenw.: Heel juist.
Justesse v.:1. Nauwkeurig-, zuiverheid.
Zekerheid (van treffen). (fig.) — d'une
expression: Juist-, zuiverheid van een uitdrukking. — d'un calcul: Nauwkeurigheid
eener berekening. Avec — (z . 2 en 3 ) : Nauwkeurig. 2. Juist-, preciesheid. Jouer du
violon avec —: Zuiver viool spelen. — du
coup d' cal: Juiste blik. 3. (fig.) Nauwkeurig- , juistheid van geest (— de l'esprit).
Penser - ; ecrire avec —: Zuiver denken;
- schrijven. S'en tirer de —: Zich er nauwelijks -, op 't kantje af uitredden.
Justice v.: 1. Rechtvaardig-, billijkheid.
J'ai pour moi la —, j'ai la — de mon ate:
Ik heb 't recht aan mijn zijde. En bonne —,
selon toute —: Naar recht en billijkheid.
Avec —: Met recht. Sans —: Zonder eenigen
grond. C'est (de bonne, de toute) —: Dat
is niet meer dan billijk. Ce n'est pas la —:
Dat is onverdiend. Il n'y a pas de —: 't

Onrecht zegeviert altijd. 2. Gerechtig-,
rechtvaardigheid. Pratiquer la —: Rechtvaardig zijn. Les actes de — of les —s de Dieu:
Gods rechtvaardige handelingen . 3. (bij b el)
Gerechtigheid, onschuld. Rechtvaardiging
(door de genade). Marcher dans les voies
de la ----: De wegen der rechtvaardigheid
volgen. 4. (fig.) Justitia, godin der
gerechtigheid. Justitia-beeld. 5. Gerechtigheid, recht. La — est satisfaite: Aan de
g. is voldaan. Exercer -, rendre la —: Recht
spreken. z. deni 2. Demander —: Om recht
vragen. Obtenir —: Recht verkrijgen.
Faire —: Recht doen. Rendre -, faire — a :
Recht laten wedervaren, toekennen wat
iem. verdient; (fig. ) de verdiensten erkennen van. C 'est une — a lui rendre : Dat
moet erkend worden. Faire — de : Verhaal
verschaffen op; (f ig.) behandelen zooals
1 behoort ; de ongegrondheid aantoonen
van, afrekenen met. On fit — de ce miserable:
Men behandelde dien ellendeling, zooals
hij 't verdiende. Faire bonne — de : Juist
oordeelen over. L'histoire lui fera la — de
dire qu'il etait grand: De geschiedenis zal
erkennen, dat hij groot was. Se Mire —
(a soi-meme) : Zich zelven recht verschaffen,
in zijn eigen zaak uitspraak doen; zijn eigen
rechter zijn ; zich zelven veroordeelen, straffen ; de hand aan zich zelf slaan (als
boete).
6. Rechtspleging, -uitoefening, justitie.
Gens de —: RechtArs en justitie-beambten.
Homme de —: Gerechtspersoon. Poursuivre
en —: In rechten vervolgen. Appele en —:
Voor den rechter geroepen. Se brouiller -,
etre brouille avec la —: In een gerechtelijke

vervolging betrokken zijn, (tam.) niet
zuiver op de graat zijn. (Homme) repris de
—: Recidivist, iem. die reeds veroordeeld
was. z. administration. Bois de —: Schavot,balken voor 't s . ; - de guillotine. (z e ev . )
Barre de —: IJzeren voetkluisters a .e. staaf .
Pavillon de —: Roode vlag (die bij lijfstraffen geheschen wordt). 7. Rechtspraak,
gerecht. — de paix: Functie -, bureau van
den kantonrechter. R. (fam.) 't Ministerie
van Justitie.
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Justiciabil ite-Kaoua

Justieiabilite v.: Onderworpenheid aan
zekere rechtspraak. Justiciable : 1. Onder
zeker rechtsgebied, - zekere rechtspraak
behoorende, te berechten (door)). (fig. )
Aan 't oordeel onderworpen (van). 2.
(nieuw; geneesk.) Die behandeld moet
worden (door). I m.: 1. Iem., over wien
geoordeeld wordt; rechtvragende. Je ne
suis pas votre -: Gij hebt niet over mij te
rechten . 2. Onderworpene . Justicier ov .w . :
Rechten, een lijfstraf doen ondergaan. / m.:
1. Voorstander -, handhaver van 't recht. 2.
(g es c h . ) Gerechtsheer (seigneur -). Haut
-; bas -: Heer, die kennis nam van hoogere -; - lagere rechtzaken. 3. Iem., die
strait of zich zelven recht verschaft, wreker,
rechtsvoltrekker. / by .nw.: Die 't recht
handhaaft.
Justifiable : Te rechtvaardigen. Justifiant : (godsd.) Rechtvaardig makend.
Justificateur m.: Justeerder (der drukletters ) . / by .nw . : Rechtvaardigend . Justificatif : Rechtvaardigend. Pieces -ices : Bewijsstukken . I m.: Bewijsnummer (krant,
aankondiging), bewijsstuk. Les deux -s
d'usage: De gebruikelijke twee afdrukjes.
Justification v.: 1. (godsd.) Rechtvaardigmaking (v. d. zondaar). 2. Rechtvaardiging, staving. Il sera admis a sa -:
Men zal hem toestaan zich te rechtvaardigen .
3. Vereffening (der regels bij 't drukken),
justeering. Regellengte. Vereffening der
drukletters. Formaat van een pagina zetsel,
drukspiegel. 4. - du tirage : Teeken -,
teekening, waaruit blijkt, dat do oplage
door den schrijver, - etser gezien is, waarmerk . 5. -s : Kasbescheiden.
Justifier ov .w . : 1. Rechtvaardigen , a Is
rechtvaardig voorstellen. (godsd.) Rechtvaardigen . 2. Rechtvaardigen, de onschuld
aantoonen van, van blaam zuiveren. Vous
me justifierez: Gij zult mij van blaam vrijspreken. 3. Rechtvaardigen, billijken, wettigen, niet beschamen. - sa haine: Doen
zien, hoe gerechtvaardigd zijn haat is. Sur
quoi justifiez-vous cet oubli ? Hoe rechtvaardigt gij die vergeetachtigheid ? - les esperances de qn : Aan iem. hoop beantwoorden.

K
K m.: 1. (letter) K. 2. (verk.) Kilogramme = Kilogram. Kgm: Kilogrammetre : Kilogrammeter. Kmq : Kilometre carre:
Vierkante kilometer. Kwh : Kilowatt-heure:
Kilowatt-uur
Kachgarie v.: Kasjgar.
Kainite v.: Kainiet (kunstmeststof ).
Kaiser (spr . kezer) m.: Keizer Wilhelm
II. Kaiserisme m.: Aanbidding van dien
man. Kaiseriste m.: Dolle aanhanger van
hem. Kaiserlick m.: (gesch.) Soldaat der
Keizerlijke Duitsche troepen.
Kakatoes z. cacatoes.
Kakemono m.: Eetbare vrucht van den
lotosboom . I by .nw . : Bruingeel . Kaki m. :
Kaki.
Kaleidoscope m.: Kijker, waarin de
ingelegde voorwerpen, door elke beweging,
nieuwe figuren vormen. Kaleidoscopique:

1116

Je dois - cette confiance: Ik moet mij dit

vertrouwen waardig toonen. 4. Bewijzen,
bewaarheden, de juistheid aantoonen van.
- ses pretentions : Doen zien, dat zijn
eischen gegrond zijn. 5. De juiste lengte
(a .d. regels) geven, justeeren, de regels
opvullen. Afwerken en gelijkmaken (drukletters ) . / onov .w . : - de : Bewijzen , doen
blijken. Je dois - des connaissances necessaires: Ik moet blijken -, bewijzen geven
v. d. vereischte kennis. - de son administration: Rekenschap geven van zijn beheer.
/ se -: Zich rechtvaardigen , zijn onschuld
bewijzen. Gebillijkt worden. Justifieur m.:
Regelaar der maatlengte.
Justin m . : Just inus . Justine v . : Justine. (grap) Mariez -: Schiet wat op.
Justinien m.: Justinianus.
Jute m.: 1. Jute (Ind. hennep). 2. Jut
(Noorsch yolk).
Juter onov .w . : (fa m .) Lekken , dooriaten .
Sap laten loopen, druipen.
Jutes m.mv.: Jutten (bewoners van
Jutland).
Juteuse v.: (leger) Pijp. Juteux:
Sappig. Lek (schoen). / m.: Chic heer.
(leger) Adjudant.
Juvenal m. : Juvenalis . (f i g .) Satiriek
dichter.
Juvenat m.: Juvenaat, school voor a.s.
novicen. Juvenile: Jeugdig. Juvenilement
: Op jeugdige wijze. Juvenilia (spr. -ye-)
m.mv.: Eerstelingen, werken uit de jeugd.
Juvenilite v.: Jeugdigheid.
Juxtalineaire : Traduction -: Woordelijke vertaling, regel voor regel, naast den
tekst afgedrukt. Juxtaposer ov .w . : Naast
elk. plaatsen. (taalk.) Substantifs -, adjectifs juxtaposes : Door aaneenvoeging, zonder
ellips, gevormde zelfst. nw. of b y .nw . (b.v.
coffre-fort, clair-voyant). I se -: Zich naast
elk. plaatsen. Uitwendig zich voegen bij.
Juxtaposition v.: Naastelkanderplaatsing.
(taalk.) Mots composes par -: Samengestelde woorden door aaneenvoeging, zonder
ellips, gevormd (z. juxtaposer). Uitwendige aanvoeging (bij mineralen).
1)
Van een kaleidoskoop. (fig.) VeranderlijkKali m.: Zoutkruid. Loogzout, potasch.
Kalmie v.: Lepelboom.
Kalmouk m.: Kalmuk.
Kalpa(c)k z. colback.
Kamichi m.: Struishoen, chimachima
(Z .-Amerika ) .
Kan m.: 1. Khan. 2. Karavaanhalte.
Kandjar m.: Tweesnijdende dolk.
Kangourou, -uroo m.: Kangoeroe.
Kantien (spr . -sien): Kantiaanseh. I m.:
Kantiaan. Kantisme m.: Kantiaansche
wijsbegeerte. Kantiste m.: Kantiaan.
Kaolin m .: (Chineesche) porseleinaarde.
Kaolinier m.: Porseleinaardebewerker.
Kaolinique : Porseleinaardeachtig. Kaoliniser ov.w. en -isation v.: (Het) porseleinaardevormen.
Kaoua m.: (fam., le ger) Koffie.

1) Woorden met K die hier niet gevonden worden, vindt men allicht onder C.
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Kopo (c) k-Kystotomic

Kapo (c)k m. : Kapok.
Karata (s) m.: (soort) Aloêplant.
Karite m. : Boterboom. Beurre vegetal
de -: Galamboter .
Kariten m. : Vol au -: Diefstal waarbij
men om muntstukken van zeker jaar of
soort vraagt, wisseltruc .
Kasba (h ) v. (soms m.): Citadel, paleis
(in 't Oosten). Arabische wijk.
Kasehgarie v . : Kaschgar .
Katakoua z . cacatoes .
Katalyse , -yseur,, -ytique z. cat .. .
Kayac m. : Mansboot.
Keepsake (spr. ki-pe-sek) m. : Verjaardag-, nieuwjaarsalbum ; prachtbandje (voor
dames) . (f ig.) Souvenir. Figure de -:
Fijn, Engelsch gelaat.
Kefir z . kephir..
Kelotomie v. : Breuk-operatie.
Kephir m.: Kefir (gegiste melk).
Kepi m. : Soldaten-. Gymnasiastenpet.
Keplerien : Kepleriaansch.
Keratectomie v . : Afzetting van het
hoornvlies. Keratine v. : Hoornstof. Kera the v. : Hoornvliesontsteking. Keratose
v.: Eeltvorming, huidverharding.
Kermes (spr . -ess) m.: 1. Kermes
(schildluis). Kermesbezie (- animal, vegetal); daaruit bereide verfstof . 2. Kermes,
antimoniumverbinding als braakmiddel gebruikt (- mineral).
Kermesse v.: Patroonsdag. Kermis (in
Holland en Vlaanderen). Weldadigheidsfeest. - d'ete, d'hiver.
Kerosene m. : Lampolie.
Ketmie v. : Heemst-roos.
Khaki z. kaki.
Khamsin m. : Egyptische woestijnwind.
Khan m. : Khan (Tartaarsche vorst).
Oostersch vorst. Marktplaats. Karavaanherberg. Khanat m.: Gebied van een khan.
Khiodive m.: Khedive (onderkoning van
Egypte). Khedival , -ivial : Van den Khedive.
Khill (spr. IU) m. : Zwart kleursel voor
de wenkbrauwen.
Kibour m.: (leger) Kepi.
Kif -kif bw . : (fam. ) Hetzelfde , eender..
C'est - bourriquot: Je bent geen steek
verder..
Kiki m.: (plat) Hals ; keel. Ca me serre
le -: Daar stik ik in.
Kilo = Kilogramme m.: Gewicht van
1000 gram. Kilogrammetre m. : Kilogrammeter (eenheid van arbeid bij werktuigen ). Kilolitre m. : Maat van 1000 liter.
Kilometrage m. : Het afmeten in K.M.
Aantal K .M . Kilometre m . : 1. Maat van
1000 meter. 2. Mijlpaal. Le - 155. Kilometrer ov .w . : Van mijlpalen voorzien.
Kilometrique : Van den kilometer. Borne
-: Mijlpaal. Indemnite -; garantie -: Per
K.M . aangelegden spoorweg verleende vergoeding ; - rentewaarborg. Carnet -: Kilometerboekje . (f ig. ) Roman -: Eeuwig
lange r. -ment : Per kilometer. Kilowatt
m. : Duizend watt (1.36 paardekracht).
Kimono m. : Lang Japansch overkleed.
Vrouwenkleed dat aan de armsgaten niet
is vast gemaakt.
Kinine z . quinine.
Kinkajou , -eajou m. : Honigbeer met
grijpstaart.

Kino m. : Kino, -gom.
Kiosque m. : 1 . Aan alle kanten geopende
tent. - de la -, - a musique : Muziektent. 2..
Kraampje, kiosk. 3. (zeev.) - de la barre:
Stuurhuis. - de la boussole: Kompashuis..
- du capitaine, - du commandant: Kaartenkamer. 4. Toren (onderzeeer). - de combat :
Gevechttoren.
Kirsch of --wasser m.: Kersenbran
dewijn, kirsch.
Klaxon m. : Autosignaalhoorn. Klaxon
ner onov .w . : Toeteren .
Klephte m. : Grieksch roover, die vrii
is van de Turksche overheersching. Bergbewoner . Kleptomane m. en bv.nw. : Steelziek (mensch). Kleptomaniaque bv.nw. :
Die uit neiging tot kleptomanie voortkomt.
Kleptomanie v.: Neiging tot diefstal.
Knautie v.: (plantk.) Knautia.
Knock out (spr. knok oute) ma : Knock
out. Mettre qn -: Iem. knock out slaan.
Knout (spr. knoute) m. : Geesel. -straf.
Knouter ov .w . : Geeselen .
Kobold m. : Kobold, berggeest.
Kodak m. : (soort) Phototoestel.
Kcelerie v. : Scherpgras.
Kola m. : Kolaboom. I v. : Kolanoot (noix
de -; spierversterkend). Kolatier m. :
Kolaboom.
Korrigan m., -e v.: Kwelduiveltje.
Koumis (s ) , -ys m. : Gegiste paardenmelk .
Kourde bv.nw.en m.: Koerdisch. Koerde..
Kourdistan m. : Koerdistan.
Kouriles v .mv .: Koerilen (eilandengroep )..
Koutzo-Valaque : Uit -. Bewoner van
Klein Walachije.
Kraal (spr . krak), krack m. : Beurscrisis. Val.
Krack m.: Messieurs de -: Opsnijders,,
die in de kinderwereld gelijk staan met,
onzen Baron von MOnchhausen.
Kriss m.: Kris (Javaansch zwaard).
Kronprinz m. : Kroonprins (zoon van
ex-keizer Wilhelm II ).
Kroumir m. : Arabo-Berber. (f ig. ) Onderkruiper, niet-aangeslotene bij de vakvereeniging.
Ksar of Ksour m. : Versterkte nederzetting. Dorp, stad. Ksourien m.: In een vaste
woonplaats verblijf houdende Berber.
Kummel m. : Kummel (met komijn
bereide likeur ).
Kugelhopf (spr . kou-) m. : Tulband.
Kvas of kwas m. : Uit gerst bereide alcoholische drank der Russische boeren.
Kyanuration v.: Behandeling met teerproducten.
Kymrique : Oud-Keltisch, Kymrisch.
Kynancie z . esquinancie .
Kyrie (spr . kirie) of --eleison m. :
(Ka th.) Kyrie (deel der mis, beginnende
met de woorden Kyrie eleison: Heer, erbarm U!). Kyrielle v.: 1. (vroeger)
Litanie. 2. (thans; fig.) Lange rij, reeks. (f a m . ) Une - d'enfants: Een sleep
kinderen.
Kyste m . : Kapsel (gezwel ) . Omhulsel
(waarin een Bier zich terugtrekt). Kysteux :
Op een kapselgezwel lijkende. Kystique :
Van een kapselgezwel. Kysto- z. cyst° - .
Kystolde , -otome , -otomie z. cyst .. •
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L—Labour
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L.
L m.: 1. (letter) L. 2. (verk.) Litre:
Liter. Louis: Lodewijk ; goudstuk van 20
francs. Livre: Pond. L.e.: Livre -, lieu cite:
Op de aangehaalde plaats. L. St. of Liv.
St.: Livre Sterling: Pond Sterling. L. T.:
Livre turque : Turksch pond. L. L. M. M.:
Leurs Majestes : Hunne Majesteiten. L. L.
A. A. I. I.: Leurs Altesses Imperiales:
Hunne Keizerlijke Hoogheden.
La lidw.: De, het. z. le lidw. / vnw.:
Haar, hem, het. z. le vnw. / m. : 1. (muz.)
La of a. S'accorder sur le —: Stemmen op
de a, - de a-snaar. (f ig. ) Donner le —: Den
toon aangeven, 't voorbeeld geven. 2. La
(vervangt woorden in liedje).
I. La bw. : 1. (plaats) Daar, ginds. Derwaarts, daarheen. Halte--! Halt! Wacht
even! Qui va —? Werda ? z. cat bw. en ei.
Celle rue--; cet arbre--: Gindsche straat;
- boom. Par —: Daardoor, -langs ; op die
wijze. Allez par —: Ga hierlangs, -door. /
z. entendre (ov .w. 2) en passer (onov.
w. 1) Qu'entendez-vous par —? Wat wilt ge
daarmee zeggen ? Its chassent par —: Zij
jagen daar ergens. Sont-ce — nos gens ? Zijn
dat onze menschen ? De —: Van daar, van
die plaats; vandaar, uit die oorzaak, daaruit. Je viens de —: Ik kom daar vandaan.
Sortez de - —I Kom daaruit (te voorschijn) I
Je ne sons pas de —: Ik blijf daarbij. Tout
est—pour moi : Dat is voor mij de hoofdzaak,
daarop komt alles aan. Otez-vous de — ! Scheer
je weg! De — sa haine contre les rois : Vandaar zijn haat tegen koningen. 2. (tijd)
Dan (tegenover thans ). A quelque temps de —:
Eenigen tijd later. z. ici en jusque--.
3. (fig.) Daar, op dat punt. En demeurer -,
en rester —: Daarbij blijven. Planter -,
jeter —: In den steek laten. z. laisser 3.
C'est — que je l'attends: Daar wilde ik
hem hebben. (Puisque) les choses en sont
(venues) —: (Nu) de zaken (eenmaal) zoover
gekomen zijn. Nous sommes un peu —,
on est un peu —: Ik ben er ook nog, ik kan
ook meedoen. — Une femme un peu —: Een
vrouw die er wezen mag. Un roman qui sera
un peu —: Een roman waarvan je zult staan
te kijken. L'affaire en est —: Zoo staat 't
met de zaak. J'en arrive toujours —: Ik
kom altijd op dit punt terug. J'en suis
maintenant —: 1k ben nu daaraan toe ;
het is zoover met mij gekomen.
II. ILA tusschenw.: 1. (slaat op 'hetgeen
volgt) Si on venait . . . la . . . tout a coup:
Als er eens iem. kwam . . . zoo maar .. .
plotseling. Lei, que vous avais-je dit ? Daar
hebben we 't al, wat had ik je gezegd?
La, franchement . . .: Nou dan, eerlijk
gezeid . . . Mais, la, vraiment , c' est bien fait
Maar, weet u, heusch, dat is welverdiend.
Mais la, dites la verite : Maar, kom(aan),
zeg de waarheid. Seulement, la, ca n'est
pas gentil : Maar, hoor eens, da's niet aardig.
Je vous demande pardon, mais la, C 'est
trop drOle: Vergeef 't me, maar ziet ge, 't
is te mal. (aan het einde van een
zin) Je ne l'ai pas fait, la: 1k heb 't niet
gedaan, nu weet ge 't. J'ai fait mon devoir,,
la: Ik heb mijn plicht gedaan, uit. (slaat
op iets dat juist gebeurd is) La,
fe ' est bien: Zoo (ziezoo), ik ben klaar. La,

c' est le moment: Ziezoo, 't oogenblik is
gekomen. (verzachtend) La . . . tiles
vous-contents? Nu dan -, daar dan, . . . zijt
ge tevreden? (duidt aarzeling aan)
Auriez-vous un . . . m . . . un pèse-lettres?
Heeft u een . . . wacht even (och . . .,
toe . . .) . . . een briefweger? 2. --I —!
Zacht wat, bedaar wat! Kom nou! —I --I
Ne vous fdchez pas : Bedaar wat, mask u
niet boos. Oh —, —! Nee . . . maar . . .;
o jê! Ah —, —! Zeg eens! 3. —, —: Zoo,
zoo, tamelijk. Est-elle-jolie ? —, —: Is ze
lief ? Zoo, zoo.
Labadens m . : (f a m . ) Oude schoolmakker..
Labadisme m.: Leer van Jean de Labadie . Labadiste m. : Aanhanger van de Laba die .
Labarum. (spr . -omm ; m y . onv.) m.:
(gesch.) Krijgsvaan, standaard. Rijksvaan
van Constantijn den Groote.
Lit-bas bw . : (d i kwijls par —) Ginds .
Ergens buiten. Buiten Parijs. z. bas (bw.
1). La-bas, la-bas : Ergens heel ver weg.
Labbe m.: Kokmeeuw.
Labdaeisme m.: 1. Verkeerde uitspraak
der letter 1. 2. Overdreven gebruik van
woorden met een 1 beginnende.
Label m.: Sluitetiket (van syndicaat;
— syndical) , bewijs dat 't werk volgens
syndicaatsprijzen is gemaakt.
Labelle m.: Onderlip (orchidee). Opstaande rand (schelp). Labelle : Met een
onderlip. - opstaanden rand.
Labeur m.: 1. Aanhoudende arbeid,
zwoegen. Les fruits de mon —: De vruchten
van mijn zwoegen. &les de —: Ploeg-,
werkdieren. Terre en —: G. die niet braak
ligt. 2. Omvangrijk drukwerk. Talrijk
schrijfwerk. 3. Les —s: De barensweeen.
Labeurier m.: Zetter van groot weak.
Labial : 1. Van de lippen. Lecture —e:
Lippenlezen. Lettre —e of Labiale v.:
Lipletter. 2. (recht) Mondeling. Labialisation v. en -iser ov .w . : (Het) ronden
(tot een lipletter) . Labie: Lipvormig.
Plantes —es of Labiees v .mv . : L ipbloemigen, labiaten.
Labile : (plantk.) Licht afvallend.
Labio-: (in samenst.) Lip-. Labiodental : Tandlip-, voortgebracht door de
onderlip tegen de boventanden. Labium
(spr . -iomm) m.: Insectenonderlip.
Laborantin m., —e v.: Analist, -e, werker op laboratorium. Laboratoire m.: Laboratorium. Werkplaats. Ovendeel, waarin
de reacties plaats hebben. (fig.) Le — de la
nature: De werkplaats der natuur. Laborieusement : 1 . Met veel moeite, zwoegend.
2. Werkzaam. Laborieux: 1. Moeilijk, met
de haren er bij gesleept, moeitevol (leven),
zwaar. (fig. ) Gezocht (geestig). 2. Werk-,
arbeidzaam, nijver, noest. Les classes -euses:
De nijvere middenstand, de werkende stand.
3. Met moeite samengesteld. / Un —: Een
(hard) werker.
Labour m.: 1. Akker-, grondbewerking,
omspitten, omploeging. — prolond: Diepploegen. Une terre qui a besoin de plusieurs
—s : Een grond die verscheidene malen moet
bewerkt worden. Chevaux de —: Ploegpaar-
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den . Garcon de -: Ploeger. Terre en -:
Omgeploegd veld. 2. Geploegd veld. 3.
(nieuw) Terre de L-: Terra di Lavoro (nieuw
ontgonnen gebied tusschen Rome en Napels ).
Labourable: Beploeg-, bebouwbaar. . Terre
-: Bouwland. Labourage m. : 1 . Het doorhalen onder een brug (schuit ) . 2. Het omwerken, - omploegen (grond)) . - profond,
- de defoncement: 't Diepploegen. - superficiel , - leger : 't Omwerken. 3. Akkerbouw. -loon.
I. Labourer ov.w. : 1 . Omwerken, -ploegen, -spitten. Ploegen. 2. Omwoelen. Verwoesting aanrichten in (gelederen ) ; stukscheuren , openrijten. - le terrain : Den grond
omwoelen (paard, born ) . L' ancre laboure le
fond : Het anker dregt door. 3. Doorstrepen.
Openrijten, -krabben. Un visage -re par les
cicatrices : Een door litteekens doorploegd
gelaat . Papier laboure : Ruw -, ongelijk p .
a qn: Iem. gezicht openkrabben.
-levisag
4. Omwerken, bearbeiden. - le champ de
la science .
II. Labourer onov.w. : Ploegen. Door-

dreggen (anker ) . Over den bodem schuren
(schip ). Wijnvaten uitladen. (f ig. ) Leed
verduren. / se -: Omgeploegd worden. Laboureur m . : 1. (s o m s) Schuitevoerder . 2.
Land-, akkerman, Boer . Bouwknecht. / b y .
nw . : Ploegend . Laboureuse v . : Ploegmachine .
Labradorien: Uit -. Bewoner van Labrador .
Labre m . : 1 . Bovenlip (insect)). 2. Buitenrand (weekdierschelp ) . 3. Lipvisch.
Labyrinthe m.: 1. (gesch.) Labyrint
(gebouw, waarin men licht verdwaalde ).
2. Doolhof, dwaaltuin. Dooreenkruising van.
mijngangen. (ontleedk.) Doolhof (inwendig oor ). Kronkelingen in de hersenmassa .
(fig.) Verwarring, verwarde zaak.
3.
Labyrinthique : Doolhofachtig. Verward.
Van den doolhof (in 't oor ) .
Lac (spr.. leik): 1 . Meer. z. Constance 2.
-Leman:
Meer van Geneve. - Majeur:
Lago Maggiore. - salant: Zouttuin. d' 6puration: Filterbassin. Me voila dans le
-: Daar zit ik nu met mijn gebakken peren.
Etre dans le -: Naar de haaien zijn, aan
den grond zitten ; een ding zijn waarvan
niets komt. 2. Vak (v. geweven patroon).
Lagage m. : Het toerijgen. Voeging der
weefcartons . Lace m. : Ineengevlochten
glaswerk (aan glaskroon ) .
Lacafere: Lak voortbrengend.
Lacklêmonie v . : Lacedmonie, Sparta .
Lacedemonien: Lacedmonisch, -ier. Spartaansch , -aan.
Laeement z . lagage. Lacer ov .w . : 1.
(Toe )rijgen. (Vast )snoeren. Een rif (in
zeil) steken. (Een ander zeil) aanslaan.
Dekken (hond ). - une femme : Het corset
v.e. vrouw toerijgen. 2. Mazen (net ) . /se -:
Zich rijgen, haar corset toerijgen. Toegeregen
worden .
Lackrable : Dat men verscheuren kan.
Laceration v. : Verscheuring. Lacêrer
ov .w . : (Ver )scheuren . Feuille -ree: Gespleten b .
Laceret m. : Zwikboor.. Ringschroef..
Lacerie v. : Fijn vlechtwerk.
Laverne v . : Wollen mantel (d. Rom.),
lacerna .
Fransch-Nederlandsch. I.
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Laceron m . : Melkdistel.
Lacertiens (spr. . -si-) m.my . : Hagedisachtigen .
Lacet m. : 1 . Veter, rijgsnoer.. (z eev .) Lijn
om een bijzeil vast te hechten . - de soulier ;
Schoenveter (ook v . drop ). 2. Zigzaglijn,
winding (van weg). Des chemins en -s :
Zigzagwegen . Mouvement de -: Wiegen
(v . een spoorwagen ). 3. Strik (voor vogels,
wild). (f ig .) Tendre des -s a qn: Iem.
strikken spannen. 4. Zijden koord (in Turkije ) om te worgen . Envoyer le - au grand
vizir . 5. Scharnierverbinding . 6. (n a t .
h is t . ) - de mer,, - de Neptune: Draadwier.
7. Point lace (dameshandwerk ) . Laeeur
m. : Nettenmazer..
Lichage m. : Het loslaten. Het in den
steek laten (vooral v. vrouw ). Het stroomafwaarts brengen (hout ). Ladle: 1. Slap,
los, - hangend. (geneesk.) Tissu -: Zacht
weefsel. Avoir le centre -: Loslijvig zijn.
Temps -: Slap weer. Contours -s: Onvaste
omlijning. Style -: Matte -, slepende s. 2.
Traag, loom, vadsig. Il est - pour le
travail: Hij is traag bij 't werk. 3. Laf,
lafhartig. 4. Laag, schandelijk. / m. : Lafaard . (f a m . ) Lammeling . Lfiche m . :
(kunst) Mat-, slapheid. I bv.nw. z.
lecher. Lfichement bw . : Slap . Vadzig.
Lafhartig. Laag, schandelijk. Ecrire -:
Mat -, karakterloos schrijven . / m . : Viering,
losmaking.
I. Lacher ov .w. : 1. Ontspannen, losser
maken ; vieren (touw ). z . Bran 1. - (la
détente de) la vapeur : Stoom uitlaten.
-labride,goumt:
De teugels vieren
aan. - la main: De vrije hand geven (aan
paard ) ; (f ig. ) minder hooge eischen stellen,
meer vrijheid laten. Tenue lachêe: Slordige
kleeding, - houding . Vie leich6e: Los leventje.
(f ig. ) - le venire: Loslijvig maken. 2.
Loslaten. (nieuw ) In den steek laten,
laten zitten, - schieten. - sa proie : Zijn
prooi laten varen, - loslaten. - la proie
pour l'ombre: De werkelijkheid opofferen
aan den schijn. - un prisonnier : Een gevangene loslaten. - prise: Loslaten ; zijn
prooi I. ; (f ig. ) het opgeven. Faire prise a qn : Iem. noodzaken (zijn prooi)
los te laten. - pied: Niet meer pal blijven
staan, wegloopen ; (fig. ) zich zwak toonen.
Ne pas - le 120 : Voortdurend 120 K .M .
rijden. 3. Los-, vrijlaten, niet langer tegenhouden. De wereld insturen (boek, bericht ).
- une bete dans le pre : Een beest in de
weide laten. - les chiens aprês qn: De
honden op iem. loslaten. - des pigeons
voyageurs : Postduiven oplaten. - les
huissiers sur -, aprês qn: De deurwaarders
op iem. afzenden. Ldchez tout! Los! Alles
lost - une ecluse : Een sluis openzetten.
Water doen afstroomen. - -desaux: de
l'eau : Wateren. - un vent, - un pet, en un (e) : Een wind laten. (f ig.) En - quelques-unes: Eenige bokken schieten. z. bonde
1, rampe en juron 2. - un coup ; - un
soufflet; - une ruade : Een slag -; een oorveeg -; een schop met de achterpooten toebrengen. - un mot, - une parole: Een woord
laten vallen. - le mot: Het beslissende
woord zeggen ; zijn woord geven ; het laatste
bad doen. - un livre: Een boek in de
wereld sturen. - un trait; - un coup de
36
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canon : Een pij1 -; een kanonschot afschieten.
(f ig. ) - un trail; - une sottise: Een hateli,jkheid -; een domheid zeggen. En de drOles: Vuile moppen tappen.

II. Lacher onov .w . : Losgaan. Afgaan
(wapen).
III. Lacher (se) : Losgaan, zich ontspannen ; losser -, slapper worden. Afgaan (wapen ) . Zich den vrijen teugel laten. Elk. laten
schieten. (fig.) Vrijuit zijn meening zeggen, zijn gemoed lucht geven. Alles er uit
flappen. (vo lk ) Er een laten vliegen. en propos injurieux: In een vloed van beleedigingen uitbarsten. Ne jamais -: Zich
zelf gelijk blijven.
IV. Lacher m.: Het °platen . Faire des
-s (de pigeons): Postduiven oplaten.
Lfiehete v. : 1. Vadsig-, onveerkrachtigheld . 2. Laf-, lafhartigheid. Laffe daad.
Lacheur m.: Houtvlotter. (f ig. ) Onbetrouwbaar mensch. Iem., die zijn kameraden
in den steek laat ; onderkruiper (bij werkstaking ) ; spelbreker. Man, die een vrouw
laat zitten. Lficheuse v.: Vrouw, die een
man verlaat. Spelbreekster. Litehure v.:
Uitstroomend sluiswater. Openstaande sluis.
Lacier m., -iere v.: Vischnet. Lacinie :
Handspletig ingesneden. Laois m. : Net-,
maaswerk. Netwerk (bloedvaten, zenuwen).
Lack m. : Honderd duizend (roepijen).
Laconic v.: Laconic. Laeonien : Uit
Laconia. Laeonique : (f ig. ) Kort en bondig,
laconisch. Le -: Het laconieke. Laconiquement : Kort en bondig. Laeonisme m. :
Bondigheid. Kort en bondig gezegde.
La -eontre : Daartegen.
(spr. -kris-) m. :
Lacryma-Christi
Lacrymae Christi (vurige Ital. wijn). La crymal : Traan-. Sac -: Traanzak. Glande
-e: Traanklier. Lacrymatoire m. : Tranenkruikje (urne -). Lacrymogene: Traanverwekkend . Gaz -: Traangas. Bombe -:
Traangasbom. Lacrymule v.: (geneesk.)
Traantje.
Lacs (spr. la ) m.: 1. Snoer, koord, strik.
- d'amour: Liefdestrik (in den vorm van
een a)). 2. Strik (voor wild). (fig.) Valstrik . 3. Koppelstrik.
Lactaire : Van de melk, - het zoogen.
Colonne -: Zuil waarbij zuigelingen versche melk kregen. Conduits -s: Melkleiders . / m.: Melkzwam. Lactate m.:
Melkzuurzout. Lactation v.: 1. Melkuitscheiding, -geving. 2. Het zoogen, voeden met moedermelk. 3. Jaar van melkgave. Lacté : Van -, door melk, melkachtig. Fievre -e: Zogkoorts. Diete -e,
regime -: Melkvoeding, -dieet. Produils
lactes: Zuivelpr. (ontleedk.) Vaisseaux
-s: Melk-, chijlvaten. (f ig. ) Voie -e:
Melkweg. Lactescence v.: Melkachtigheid . Lacteseent : Met een melkachtig
sap, melkhoudend. Lactifêre : Melkaanvoerend . Lactifuge : Die 't zog doet ophouden . Laetigene : Melk -, zog bevorderend. Laetine v.: (scheik.) Melksuiker.
Laetique : Uit -, van melk. Acide -: Melkzuur. Lactate m.: Melksteen. Lacto- :
(in samenst.) Melk -. Lactol m.: Uit
melk bereid nagemaakt ivoor. Laetometre,
-scope m.: Melkweger. Lactoseopie v. :
Melkonderzoek, -analyse. Lactose v.: Melksuiker. Lactucarium (spr . -omm) m. :

1124

(sche i k . ) Melkachtig vocht uit slaplanten,
dat als inlandsche opium wordt gebruikt .
Laeunaire : 1. Met openingen, - open
vakken; poreus. 2. Waarin de lichaamszouten zijn opgelost. Lacune v.:1. Opening,
holte (in weefsel); hoef- ; sliimholte. 2.
Gaping, uit-, weglating, leemte, gebrek.
Combler une -: Een gaping aanvullen;
(fig.) in een lang gevoelde behoefte -,
leemte voorzien. Lacuneux z. -aire 1.
Lacunette z . eunette. Lacustral, (m e e r
g e b r .1 -ustre : Van de meren . Meervor.
mig. Plantes -; faune -: Binnenmeerplanten ; -dieren. Plage -: Meerstrandbad,
lido. Cite -: Voorhistorisch paaldorp.
Habitations -s ; Paalwoningen. Armes -s:
Wapens der voorhistorische volken, die in
p. leefden. / m . : Bewoner der paalwoningen .
Lad m . : (E n g . ) Stalknecht .
Ladanum (spr . -omm) m.: Gomhars
(uit een veldroos).
Lit-dedans : Daarin. Li-dessous : Daaronder. II y a qch -: Daar steekt wat
achter, er schuilt daar een adder onder
't gras. Li-dessus : 1. Daarboven. (fig. )
- it n'y a qu'une voix: Daarover zijn alien
't eens. Nous nous sommes querelles -:
We hebben daarover getwist. Par -: Daar
nog bij. La guerre par -: Daar kwam de
oorlog nog bovenop. 2. (tijd) Daarop.
Ladin m.: Romaansche taal in Grauwbunderland , Ladinisch.
Ladislas (spr. -as) m . : (n a a m) Ladislaus .
Ladre m., -esse v.: 1. Lepralijder, -es.
Melaatsche. Saint-Ladre: De H. Lazarus.
2. (f ig. ) Duitendief, aartsgierigaard . / m. :
Rose, kale plek. / bv.nw. : 1. Melaatsch.
Gortig (varken). 2. (f ig. ) Vrekkig, op
den penning zestien. Gevoelloos. Ladrerie
v.: 1. Melaatsch-. Gortigheid. (varken).
2. (f ig. ) Vrekkigheid. 3. Leprozenhuis.
Lady (spr. lade; m y . ladies) v.: Lady.
Laerte m. : Laertes (vader van Ulysses).
Laetare (spr . Ware) m.: (Kath.) Vierde
Zondag in de vasten , rozenzondag.
Lagan m. : Strandrecht.
Laget, -ta m. : Lijnwaadboom .
Lagoeephale m.: Hazekop (visch).
Lagon m. : Strandmeer. Atollcentrum.
Lagomys m. : Dwerghaas. Lagop'ede m. :
Sneeuwhoen (- blanc). Lagopht (h)almie
V. : Hazenoog (verkorting van 't bovenste
ooglid). Lagostome m. : Hazenlip, -mond.
Lagre m.: Onderste glasplaat, legblad.
Lagrimoso : (m u z . ) Klaaglijk .
Lague v.: Kielwater.
Lagunaire : Lagune-achtig, in lagunetoestand. Lagune v. : Lagune (ondiep
strandmeer), haf.. La vine -, la republique
des -s : Venetie. Laguneux z. -aire.
Lagurier m.: (plantk.) Hazestaart.
La -haut bw . : Daar boven, - in de bergen .
Lai bv .nw . : Wereldlijk . Frere -; sceur
-e: Leekebroeder ; -zuster. Les clercs et les
-s : De geestelijken en de leeken of wereldlijken. I m . : (le tterk.) Verha lend of
lyrisch gedicht in achtlettergrepige verzen.
Laic, laique z. laique. Laical : Leeken-.
Laleat m. : Leekenwereld, -stand.
Laiehe, laiche v.: 1. Zegge. - des dunes,
- des sables: Zand-. 2. Ezelskop.
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Laicisateur z. lalciseur. Laicisation
v. en -iser ov.w.: (Het) ontdoen van het
geestelijk karakter, (het) vervangen van
geestelijken door leeken. - verwereldlijken.
geestelijke
-isee : S. waarvan het personeel van
geestelijken door openbare onderwijzers
vervangen is. Lalciseur m.: BeFtrijder v.
h. geestelijk karakter. Laleisme m. : Stelsel van verwereldlijking. La*kite v . : Wereldlijk karakter, 't onttrokken zijn aan den
invloed der geestelijken. Neutraal karakter
(v. 't onderwijs).
Laid: 1. Leelijk, mismaakt. z. amour 3.
Faire —: Leelijk staan. — a effrayer, - a faire
peur: Leelijk als de nacht. 2. (fig., fam.)
Leelijk, slecht. / m. en —e v.: Leelijke
man, - vrouw, leelijkerd. Une fausse —e,
une jolie —e : Een schijnbaar leelijke vrouw.
I m.: Het leelijke. Voir les choses en —:
De dingen van de leelijke zijde bezien.
Elle lui ressemble en —: Zij lijkt op hem,
maar in 't leelijke. Laidement: Op leelijke wijze. Laideron v.: Leelijke vrouw,
- meisje . Laineur v . : Leelijk-. (f ig . )
Afschuwelijkheid. Laidir z. enlaidir.
Laie v.: 1. Wilde zeug. 2. Smal boschpad . 3. Orgelkast. Perskuip (droesem).
4. Getande steenhouwershamer. Groeve (op
steen). 5. Arbre de —: Boompje dat gespaard wordt.
Laimargue v.: Groenlandsche haai.
Lainage m.: 1. Vacht. 2. Wollen weefsel. —s : Wollen goederen. 3. Kaarding
(stof). Fluweeligmaking (behangsel). Laine
v.: 1. Wol. z. dos 1 (kol. 635). Bas de —:
Wollen kous; (fig.) - waarin men geld
bewaart, spaarpotje, sok met geld. Betes
a —: Wolvee. Laver la — sur pied : De wol
op het (ongedoode) schaap wasschen. Ses
jambes sont de —: Zijn beenen trillen. Macher de la —: Een droge keel hebben . (v r o eger) Tireur de —: Straatdief. Tirer la —:
's Nachts mantels of kleedingstukken stelen.
2. Wollig dons (plant). Kalkzwavel.
Kroeshaar (negers). — minerale: Gesponnen glas. — de bois: Houtwol. (plantk.)
-.- des pres : Wollegras . Lainer ov .w . :
Rouwen (taken). Fluweelig maken (behangselpapier). I m.: Wollig voorkomen.
Lainerie v.: Wolfabricage. Wollen goederen. Scheerderij (schapen). Wolwinkel.
-handel. Rouwmachine. Lainette v.: (soort)
Mos. Laineur m.: Rouwer (laken.) Lai neuse v.: Rouwster. Rouwmachine.
Laineux: Van wol, wollen. Wollig,ruig
(plant, dier). Wollig, wolachtig (haar).
Lainier m., -iere v . : Wolhandelaar. -werker. -ster. I bv.nw.: Van de wol of de
wolindustrie. Industrie -iere: Wolindustrie.
Crise -iere: Crisis in de wolindustrie.
Laique : Wereldlijk. Enseignement —:
Openbaar -, staats-, neutraal onderwijs.
Sermon —: Leekepreek. Un Benedictin:
Een peuteraar. Un —: Een leek.
Lais m.: Overblijvende boom (die niet
gekapt wordt). Aanslibsel.
Laisse v.: 1. Koppelriem, -band. Tenir
en —: Aan den koppelband houden; (f ig.)
bedwingen, inhouden. Mener -, promener
en —: Aan den leiband houden. Sa femme
le mene en —: Hij zit onder den pantoffel.
2. Koppel (honden). 3. Hoedeband, -lint.
4. (letterk.) Couplet van een oud-Fransch
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heldendicht. 5. Droogvallend deel van 't
strand (bij eh). 6. Aanslibsel, aanspoeling ;
gors, schor . Op de kust geworpenzeeplanten.
7. Draairuirnte (horlogeveer). 8. Randen
(gegoten plaat). 9. Achterblijfsel (van
smelting). 10. = Laissees v .mv . : Drek
(zwart wild).
Laisse -pour -compte (mu. onv .) m.:
Onverkoopbaar artikel, „strop", „winkeldochter". Niet afgehaalde bestelling.
I. Laisser ov .w . : 1. Los-, toetaten, laten.
z. bride 1 en champ 1. — faire le temps:
Den tijd toestaan zijn werk te verrichten.
Laissez faire aux dieux : Laat de goden vrij
beschikken. — alter les choses, — tout aller:
Niet ingrijpen ; geen zorg voor de z. hebben;
de zaken maar haar loop laten. (zeev.) —
tomber l'ancre: Ankeren. — arriver, —
porter: Zachtjes den wal naderen. Laissez
faire, laissez passer : Laat de menschen
vrij arbeiden en handel drijven; (f ig.)
laat de boel maar waaien. Laissez dire:
Laat de menschen maar praten. Bien faire
et — dire: Doe wel en zie niet om. — faire
et ne rien dire : De menschen stilletjes laten
begaan. 2. Laten staan, - liggen, - zitten.
(Achter)laten, niet meenemen, vergeten.
— pour mort : Voor dood laten liggen. z.
derriere vz. — un ami : Een vriend verlaten. Je vous laisse : Ik moet weggaan,
- afscheid nemen. — qn a soi-meme: Iem.
aan zich zelven overlaten. Sa force le laisse:
Zijn kracht begeeft hem. (fig. ) J'y ai laisse
qqs plumes: Ik heb daarbij een veer gelaten,
men heeft mij geplukt. — la vie : 't Leven
laten. Y — sa vie : Zijn leven er bij inschieten. — des enfants; - un million : K.-;
een m. achterlaten. — des regrets : Beweend
worden. Un laisse pour compte: 'n Onverkocht artikel.
3. (fig.) Afzien van, nalaten, verlaten.
Overslaan, laten rusten. — un deguisement:
Een vermomming afleggen. Laissez cela!
Laat dat! Houdt op! Laissons cela! Laten
we daarover niet verder praten! Je laisse
cela : Ik rep daar verder niet van. Laissedone! Praat toch niet zoo! Il a laisse le barreau pour l'industrie: Hij heeft den advocatenstand vaarwelgezegd om zich aan de
nijverheid te wijden. — de ate: Ter zijde
laten, links laten liggen. — id: In den steek
laten; afleggen (kleed); laten staan ; afzien van (plan), niet aanroeren, - spreken
over. Laisse la ton Dieu : Noem den naam
niet van uw God. C'est a prendre ou a —:
Gij moet kiezen of deelen, graag of niet.
Celle marchandise est a prendre ou a —: Ik
laat mij niet afdingen. Il y a a prendre et a
—, it faut en p. et en —: Daar is goeds en
slechts bij ; dat is niet heelemaal waar.
(met que, de en den infinitif) Ne pas
— de faire qch : Toch -, ondanks alles iets
doen, niet nalaten iets te d. Cela ne laisse
pas d'etre vrai : Toch is 't waar, daarom
is 't toch waar. Son orgueil ne laisse pas
de revivre : Zijn hoogmoed herleeft toch
weer. Cela ne laisse pas que de m'inquiéter:
Dat verontrust me toch.
4. (f ig.) Laten (in zijn toestand). — qn
a la porte : Tern. a. d. deur laten staan. —
en repos, - en paix: Met rust laten. Laissezmoi : Laat mij alleen. z. friche. — en blanc:
Openlaten. 5. Laten, - houden, niet ont-
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nemen. Overlaten, toevertrouwen. Laissezlui son secret : Laat hem zijn geheim behouden . 6. Achter-. Overlaten. Les souvenirs que
ce voyage m'a laisses : De herinneringen,
die deze reis bij mij heeft achtergelaten.
a faire : Werk achterlaten. 7.-untravil a: Overlaten. z. desirer 2. Je laisse a penser: Men kan denken, - zich nu voorstellen.
Je vous laisse a juger s'il a raison : Gij moogt
nu oordeelen, of hij gelijk heeft.
H. Laisser (se) : Zich laten, toelaten, dulden . - mourir : N iets doen om in leven te
blijven. - mourir de faim: Zich laten doodhongeren. Je me suis laisse dire: Ik heb wet
eens hooren zeggen. - vivre: Violen laten
zorgen ; een plantenleven leiden. (fig. )
z. aller 1. - faire : Alles goedkeuren,
-aler
zich niet verzetten, toegeven (- faire sans
combat). Je me suis laisse faire : Ik heb
met mij laten doen wat men maar wilde.
Cela ce laisse lire; - manger: Dat is tamelijk
goed te lezen ; - te eten. Laisser-aller
(s o m s laissez-- ; m y . onv.) m .: Achteloos- ,
onverschilligheid ; gemakzucht, laksheid.
Ongedwongenheid (stip). 't Zich overgeven.
aan (teed b.v.). Laisser-eourre m.: 't Loskoppelen der honden. Signaal daartoe.
Laisser-faire m.: Zorgeloosheid. Laisserpasser of laissez-passer (mu. onv.) m.:
Toegangsbiljet. Bewijs voor vrije wandeling, - voor vrij verkeer. Geleibiljet voor
koopwaren, die zonder belasting in- of uitgevoerd worden.
Lait m.: Melk. Zog. z.fiévrel . Frere -;
s ceur de -: Zoogbroeder ; -zuster. z. eoehon
1 en veau 1. -repandu, - remonte: Stilstand van het zog. z. dent 1. Sucer avec le
-: Met de moedermelk inzuigen. Si on lui
serrait -, tordait le nez, it en sortirait du -:

Hij is nog niet droog achter de ooren.
Il a encore du - sur les levres, - au
bout du nez : Hij is nog niet droog achter
de ooren. Le - des vieillards: De wijn.
Vache a -: Melkkoe ; (f ig. ) melkkoetje,
rijke bron van inkomsten. Mettre qn au -:
Iem. een melkdieet voorschrijven. Etre au
-: Een melkdieet volgen. Soupe au -:
Melksoep. (f ig.) Monter -, s'emporter comme
une coupe au -: Opvliegen als buskruit.
(fig.) Avaler doux comme -: Voor zoete
koek opeten, slikken. Boire du -: lets
slikken ; zich gelukkig voelen, in stilte genieten, in een zalige stemming zijn. Battre
du -: Karnen. - battu (z. 3), - de beurre:
Karnemelk. Sucre de -: Melksuiker. Petit
-, - clair: Wei, hui. z. cafe 2. (fig.)
Jai du - sur le feu : Ik heb haast. 2.
Vloeistof. - de l' cell/ : Dun eiwit. z. oleo
1 en amande 1. - de palmes : Palmmelk.
de poule : Middel tegen verkoudheid,
bestaande uit een met melk geklopt ei in
warm water of melk. - virginal, - d'Iris:
Schoonheidsmiddel voor de gelaatskleur.
z. chaux 1. - de soafre: Zwavelmelk. 3.
(f ig. ) - de roche, - de montagne : Bergmelk.
vegetal: Melksap der planten, latex.
- battu (z. 1): Duivenkervel. - d'elne:
Ganzendistel. - (de) Sainte-Marie : Mariadistel. - de cochon : Korensla. - de couleuvre : Kleine wolfsmelk. - de loup:
Wolfsmelk . - d'oiseau: Vogelmelk . (s t e rrenk., oud) Voie de -: Melkweg . Laitage
m.: Zuivelproducten. Melkspijzen.
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Laitanee v.: Hom (visch). Lait-battu
z. lait (1 en 3). Laite v.: Hom (visch).
Laite: Met een horn . (f ig .) Poule-e: Verwijfd
kereltje, lafbek. Laiterie v.: Melkkelder,
-huis, melkerij; kaaskamer. Melkwinkel.
Melkinrichting, -salon. Zuivel-, melkfabriek. Produits de la -: Zuivelproducten. g cole de -: Zuivelschool. Laiterol
m.: Kant van den smeltkroes, waarlangs
het ijzerschuim afloopt. Laiteron m.: Melkdistel. Laiteux : 1. Van de melk, - 't zog.
Maladies -euses : Zogziekten. 2. Melkachtig,
-kleurig, -wit. Suc -: Melksap. Verre -:
Melkglas. Un jour -: Een wazig licht.
Plante -euse: Latexplant. 3. (f ig.) Zoetig,
onschuldig. 4. Met hom bevrucht.
Laitier m.: 1. Melker. 2. Melkverkooper, -boor. 3. Melkpaddenstoel. - commun:
Vleugeltjesbloem. 4. Glas-, ijzerschuim.
Lait de -: Glazuur daarvan. Ciment de -:
Glasschuimcement. / bv.nw . : 1. Melk-, zogrijk. Vache -iere: Melkkoe. 2. Zuivel-.
Industrie -iere: Zuivelindustrie. Produits
-s : Zuivelproducten. Laitiêre v.: Melkmeid . -vrouw. Melkzeefster. Melkkoe. Melkgeefster..
Laiton m.: Geel koper, messing. Omwoeld koperdraad, laiton. - rouge: Tombak . Fit de -: Koperdraad. Laitonner
ov.w . : Met omwoeld koperdraad opmaken.
Laitonnerie v.: Koperdraadfabricage. Laitonnier m.: Koperdraadfabrikant.
Laitue v.: 1. Latuw, gewone veldsla.
- sauvage. Wilde -.- pommee: Krop-. a couper: Snij-. - des mars: Muur-. romaine: Bindsla. - de brebis : Veldsla.
- de chien: Hondsgras. - de lievre: Melkdistel. - de muraille : Prenanthes. - de
cochon, - de porc : Biggenkruid. - de chene:
Heksenmelk. 2. Stekelschelp.
Laius (spr. -uss) m.: Lair's (vader van
CEdipus). (fam.) Piquer un -: Een (vervelende ) speech houden.
Laize v.: 1. Breedte (tusschen zelfkanten ). Grande -: Breedte in naam. Petite
-: Werkelijke b. 2. Strook (zeil). 3.
Strook (weefsel, borduursel).
Lakiste m.: (letterk.) Dichter der
natuur en van 't huiselijk leven (b .v.
Wordsworth in Engel. of M. de Guerin in
Frankr.).
Lallation v. z. labdaeisme.
Lallopathie v.: Spraakstoornis.
Lama m.: 1. Boeddhapriester in Thibet,
lama. Le grand -: Het hoofd der kerk in
Thibet en Mongolie, de Dalai-lama. 2.
Lama (herkauwer). Lamaique : Van den
Lama-dienst. Lamaisme m.: Boeddhadienst (in Thibet). Lamaiste m.: Lamadienaar ; -priester.
Lamanage m . : (z e ev . ) Het rivierloodswezen. Het loodsen door een lamaneur m.: Loods, die speciaal een haven,
kent (pilote -). Rivierloods. Canot -:
Loodsboot.
Lamantin m.: Zeekoe, lamentijn.
Lamaserie v.: Lama-klooster.
Lambdaeisme z. labdaeisme. Lamb doide : A-vormig. Suture -: Lambdanaad.
Lambeau m.: 1. Lap, lomp, brok, stuk.
En -x : Gescheurd, gehavend, in flarden.
S'en aller en -x: Heelemaal kapot gaan.
2. (fig.) Brokstuk. - par -: Stukje voor
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stukje. 3. Ruige huid (hertegewei). 4.
(heelk.) Lap vet (operatie bedekken).
Lambel m.: (wapenk.) Barensteel.
Lambert m . : (n a a m) Lambrecht .
Lambin by .nw Langzaam , treuzelachtig
(mensch ) . / m . : Treuzel . (m ) Groen ,
baar. Lambiner onov .w . : Treuzelen , talmen. Lambinerie v.: Getreuzel, dralen.
Lambourde v.: 1. Zolder-. Vloerrib.
Steunbalk. 2. Twijgje met een vruchtknoppen aan 't einde. 3. Onderste steenlaag.
Lambre m . : Zeesp in .
Lambrequin m.: 1. (wapenk.) Helmdekkleed. 2. Strook onder de kuras. 3.
Nagemaakte draperie, kap.
Lambris m.: 1. Schot-, paneelwerk,
wandbekleeding, lambrizeering. 2. Schaalwerk , pleisterbekleeding. 3. Plafond ; (fig. )
wanden. Des - dores: Vergulde plafonds;
(fig.) prachtige vertrekken. Sous les dories: In marmeren paleizen. (fig.; dich tk . ) Les celestes -: Het hemelgewelf. Lambrissage, -sement m. en -ser ov.w.:
(Het) beschieten; - pleisteren; - bekleeden.
Lambrissure v . : (o u d) Paneelwerk .
Lambruehe, -usque v . : ( y olk) Verwilderde wingerd.
Lame v.:1. Plaatje, blad. - de jalousie,
- de persienne:Jaloezielat.- de parquet: Parketvloerplank. - fusible: Smeltstrook. Une
de carton : Een blad k. 2. Bladschijf.
Plaat van een bloemkroonblad. 3. Gouden
zilveren draad (weefsel). 4. (ontleedk.)
Plat been .-criblee: Zeefbeenvlakte .5. Lemmet, kling; blad (schaar); ijzer (schaats);
Gillette-mesje. Figure en - de couteau:
Smal en spichtig gezicht. Bonne -, fine
Uitstekend schermer (z. friand). (fig.)
C'est une fine -: Het is een sluwe rot.
La - use le fourreau: Te groote geestesinspanning sloopt het lichaam. Une bonne
de Tolede : Een goede Spaanscbe kling.
6. Golf, baar; golfslag, zee. Watervlak
(in mijn). Platte, breede waterstraal.
-defon:
Grondzee.
sourde : Deining.
7. Scherpe kant aan boord.
Lame: Met goud-, zilverdraad doorwerkt; met metalen platen belegd. I m.:
Brokaat. Lame-ehargeur (mv. -s--s)
m.: Patroonhouder. Lamellaire: Schilferig. Plat. Lamellation v.: Splijting (in
bladen). Lamelle v.: Blaadje, strookje,
schilfertje. Plaatje (aan hoed van paddenstoel). Microscoopglaasje. Kieuwplaatje.
Plaatgewichtje. Lamelle (in stopcontact).
Lamelle, -eux: Die in strookjes blaadjes
uiteenvalt, bladerig, schilferig.
branehe m.: Plaatkieuwige. Lamellicornes m .mv . : Bladsprietigen . Lamelliforme:
Blad-, schilfervormig. Lamellirostres m.
my .: Zeefbekken.
Lamentable : 1. Droevig, jammerlijk,
erbarmelijk. 2. Klaaglijk, jammerend.-ment bw. Lamentation v.: Jammer-,
weeklacht. -s : Gekerm, gejammer; misbaar. Les -s de Jeremie : De klaagliederen
van Jeremia. Mur des L-s: Klaagmuur.
Lamenter ov.w.: Beklagen , bejammeren .
onov .w . en se -: Jammeren , klagen .
Lamentin m.: Zeekoe, lamentijn.
Lamer ov.w.: In strooken van verschillende teekening weven, lameeren. Lamette
v.: Plaatje.
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Lamle v.: 1. Fabelachtig wezen, dat
kinderen verslond, lamia. 2. (nat. hist.)
Langneushaai. 3. Herfstdraadspinner.
Lamier m.: 1. Draadtrekker (voor stof).
2. Doovenetel. - blanc: Witte -. Laminable : Pletbaar. Laminage m. en -er
ov.w.: (Het) pletten, - walsen . (fig. ) Verdrukken . Laminerie v.: Pletterij, walsenhuis. Lamineur m.: Pletter. Rol, wall,
cylinder . I by .nw . : Plettend Lamineux:
Uit bladen
schilfers samengesteld. Tissu
Celweefsel. Laminoir m.: Wals-, pletmachine, -werk, -cylinder. Kalander. Faire
passer au -: Walsen, pletten; (fig.) een
harde leerschool laten doorloopen.
Lamique, -isme z. lamaique,
Lamourette z. baiser (m. 1).
Lampadaire m.: 1. Lichtdrager (voor
den keizer van 't Oostersch-Rom. rijk).
2. Kandelaber, luchter, veelarmige lantaarn. Lamp. Lampadephore, -riste m.:
Mededinger in den fakkelloop (der Ouden).
Lampadephories v .my . : Fakkelloop
Lampant: Helder. - lichtgevend. Huile
-e: Lampolie.
Lampas m . : 1 . (f a m . ) Keel , verhemelte .
(plat) Bek. Humecter s'arroser le -:
Pooien. 2. Kikvorschgezwel (bij paard)
3. Chineesche zijdestof, lampas. Portiere
daarvan . Lampasser onov .w . : Drinken .
Lampe v.: 1. Lamp. - Carcel: Carcel-.
- a moderateur: Moderateur-. - de mineur,, - de siirete, - de Davy: Mijnwerkers-, veiligheids-. - a suspension : Hanglamp. - de poche : Zaklantaarn. - chauftante: Petroleumkachel. - mignonnette:
Schemerlamp. - a esprit-de-vin: Snelkoker,
spiritusstel. z. huile. - pigeon : Lampje
met een klein pitje. --piege: Lichtbak
(phare -). - a jet de flamme: Blaaspijp.
Sentir la -: Naar de studeerlamp rieken.
2. (n i e u w) Radiolamp . Poste a -s:
Lampontvanger.
Lampee v.: Groote slok. Vlek. Lamper
ov.w.: (f a m.) Naar binnen slaan, verzwelgen, soldaat maken. / onov.w.: Pooien.
Lichten (zee).
Lamperon m.: Glas (kerklamp). Pijp,
tuit.
Lampette v . : ( y olk)
o 1 k ) Bolderik.
Lampeur m.: Zuiper.
Lampier m.: Lichtkroon.
Lampion m.: 1. 111umineerglas, vetpotje . ( y olk)
l L'air des -s: Fen eentonige
dreun in polkamaat, waarop lets wordt
geeischt of iem. uitgescholden (b.v. Assassin! Au rideau! enz.). 2. (y olk) Hooge
hoed. 3. (bij verg., y olk) Lampion. 4.
(p la t ) Oog . Diender,, klabak. Lampiste
m.: Lampenfabrikant. -handelaar. Lampenist, lampenopsteker, -schoonmaker. Lampisteriev.:Lampenfabricage. -kamer, -hok,
-bergplaats. -werk.
Lampon m.: Drinkliedje. rondgezang.
epineuse:
Lampourde v.: Stekelnoot.
Puntklis.
Lamprillon m.: Larve van een prik.
Lamproie v.: Lamprei. - fluviale: Prik.
Lamproyon m.: Larve van een prik.
Lampsane v.: Akkerkool.
Lampsaque v.: Lampsacus (in Kl.Azie).
Lampyre m.: Glimkever, -worm.
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Lantage m. : Het te water laten (schip))
Het slaan (brug). Het schieten (torpedo)).
(f ig.) Het voor 't eerst in de mode -, in
zwang brengen . Het voor 't eerst uitgeven,
- in den handel brengen. Het voor 't eerst
in de wereld -, op een bal brengen. Het durven ondernemen, - op 't touw zetten.
Lance v.: 1. Lans, speer. La — d' Achille
: De Achilleslans (welke alleen de wonden
genas, die er mee gemaakt waren); (f ig.)
iets dat wonden slaat die 't zelf weer geneest . En fer de —: Vierhoekig en in een
punt uitloopend, lansvormig. z. baisser 1
en main 3.— de tournoi , — courtoise : Stompe -. — a outrance, — a fer emoulu : Scherpe
lans. Courir une —: Een lans breken ; naar
den ring steken, ringrijden. Rompre une
—: Een lans breken. (f ig.) Rompre une —
pour qn ; - avec qn: Voor iem. -; met iem. den
strijd opnemen. Tomber de — en quenouille:
Van zwaardleen spilleleen worden. 2.
(thans) Lans (der dragonders, lansiers).
3. Lansier. Speerruiter. 4. Harpoen. Punt,
pin (op Friesche ruiters). Boetseerspatel.
IJzeren roerstang. Lancet. Lantaarnopstekersstok. — (a eau, - d'incendie): Tuinsproeier; straalpijp. — a feu: Vuurpijl;
met een langen steel voorziene lont. — de
sonde : Peilstok (om den bodem te onderzoeken ) . 5. Vuur- . Waterstraal . (v o 1 k) Regen, saes. 6. Volwassen boom. 7. (plantk.)
— du Christ: Wolfspoot; addertong.
Lance by .nw . : (z . ook lancer ov .w . 3)
Al te vroolijk, een beetje aangeschoten.
Veel uitgaand; ,s- in de wereld bekend. Door
't dolle heen. Etre — dans la societe russe:
Veel in R. kringen komen. / m.: Schop,
trap. Het opjagen van 't wild. Plaats, waar
't wild is opgejaagd. Verkregen snelheid.
Lance -amarres z. porte -- . Lancebombes (me . one .) m. : Bommenwerper.
Laneee v.: Vaart. Stekende pijn. Lancement m.: 't Van stapel (laten) loopen
(z. langage). 't Opvliegen (vliegtoestel).
— de poids: Gewichtwerpen. Lance-barPon (mu . onv .) m.: Harpoenwerper. LanceHammes (mu .onv .) m.: Vlammenwerper.
Lance-grenades (me. one.) m.: Granaatwerper . Lanceiforme: Lansvormig . Lancemines (mu. onv .) m.: (Du i tsc h) Mijnwerper. Lanceole v.: Kleine vuurpijl.
(plantk.) Lansvormig orgaan. Lanceole:
Lansvormig. Lance -pierres (mu .onv .) m.:
Catapult.
I. Lancer ov .w . : 1. Werpen . Wegslingeren , schieten. 2. Plotseling toebrengen
(slag). — un coup de pied a qn : Naar iem.
schoppen ; iem. een schop geven. (f ig. )
— une epigramme ; — un trait (piquant) a qn:
Iem. een hatelijkheid zeggen. — un decret -;
une belle contre : Een decreet -; een bul uitvaardigen tegen. — un coup d' ceil ; - une
ceillade a : Een blik -; een lonkje toewerpen
aan. — un pamphlet: Een vlugschDift uitgeven, - schrijven. 3. Loslaten, laten vertrekken . — son cheval: Zijn paard in galop zetten. — les chiens a la poursuite du gibier: De
honden achter het wild aanjagen . — un cerf ; le gibier : Een hert -; 't wild uit zijn leger opjagen . — un navire: Een schip te water
laten. — un train : Een trein doen vertrekken . — un train a toute vapeur : E. t. in
volle vaart zetten. — le courant: Den stroom
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sluiten. — un ballon: Een b. oplaten.
—uneprso:
Iem . in de wereld -; in zaken
-; in hooge ambten brengen . — line affaire:
Een zaak op touw zetten. — un article; - des
cigarettes : E. a . -; c. In den handel brengen.
— une idee : Een gedachte ingang doen y inden . — une phrase : Een zin met kracht en
duidelijkheid uitbrengen. — une mode:
Een mode ingang doen vinden. — une
pace: Een stuk (doen) opvoeren. — une
entreprise : Den stoot tot een onderneming
geven. Une journee heureusement lancee:
Een gelukkig begonnen dag. Depart lance:
(Eng.) Flying start. afgaan met vaart (z.
depart 2) . Sur le kilometre lance : Op den
K.M. met flying start. 4. Uitzenden (per
radio) .
H. Lancer (se): 1. Zich werpen, - storten. Toeschieten, vooruitspringen. — en
avant: Er op losstormen.. 2. Een beetje aangeschoten zijn (z. lance bv.nw.); erg jolig
zijn ; zijn verlegenheid laten varen, los komen ; gaan leven (in vermaken). Une lois
lance, on ne l'arrete plus: Als hij eenmaal
loskomt -; op zijn praatstoel zit, dan is
hij niet meer te houden. 3. se — sur: Zich
werpen op, aanvallen, -grijpen. Il etait
si bien lance que : Er zat zoo 'n gang in hem
dat. 4. se — dans : Zich storten in. — le
monde : Zich in 't gewoel der wereld wagen.
— la litterature : Zijn geluk in de letterkunde beproeven. Je me lance : lk waag het.
Vous etes si bien lance : Je bent zoo goed aan
den gang.
III. Lancer m.: Het oplaten (ballon ) ;
het losiaten (duif ); het in vaart brengen
(paard)) ; het werpen (met schijf ) . (s port)
Le — du marteau : 't Hamerwerpen.
Péche au — : Het loopende hengelen.
Lanceron m.: Jonge snoek. Lance-torpille m. en bv.nw. (mu. -- —s) : (Tube,
canon) --: Torpedowerper. Laneette v. :
Lancet, wondheelersmesje, -vlijm. Slachtvlijm . Graveerstift. Schaafmes. Lancettier
m. : Laneettenkoker. Lanceur m.: Iem.,
die onderneemt , - in zwang brengt (z . lancer
ov .w. 3). Hond, die wild opjaagt. Hij die
de tennisbal uitslaat. -- de societes: Prospector. Lanceuse v.: Vrouw die (nieuwe
modes) in zwang brengt. Lancier m.:
Lansier, ulaan. Quadrille des —s of les —s:
Soort Eng. quadrille (dans). (fig.) Un
rude —: Een gevaai lijke tegenstander.
Laneiere v.: Opening, waardoor 't molenwater wegloopt. Vanne —: Verlaat, dat
't water op 't molenrad voert.
Lanciforme : Lansvormig.
Lancinant : Stekend (pijnen), met scheuten . (f ig.) Bitter, smartelijk. Laneiner
onov .w. : Telkens steken. Lancis m :
Herstelling van een muur door opvulling.
Lancoir m.: Watermolenschut. Weg, waarlangs men 't hout v . d. bergen doet glijden.
Lancon m.: 1. (dierk.) Smelt. 2. Jonge
snoek.
Landais : Uit de -. Bewoner v. d. Landes
(Z.-Fr.). Courses —es : Stierengevecht zonder terdoodbrenging. Landamman m. :
Zwitsersche landdrost. Landau (mu . —s)
m.: Landauer (rijtuig). Landaulet m.:
Auto -, rijtuig in den vorm van een kleinen
landauer. Lande v.: 1. Heideveld. Les —s:
De Landes (Z .-Fr.); (f ig. ) iets dors.
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Landerneau—Languide

2. Gaspeldoorn. Landerneau m. : 1. L .
(stadje in Finisterre) . 2. (fig. ) Plaatsje,
waar de menschen voor niet snugger doorgaan , (ons) Kampen. Gela /era du bruit
dans —: Daar zal heel wat over gepraat
worden. Notre — politieke; - litteraire:
Ons letterkundige -; politieke (babbelaars-,
klets)wereldje. Landgrave (spr . lande-)
m. : Landgraaf . Landgraviat (spr . lande-)
m. : Landgraafschap .
Landier m. : Keukenbaardijzer .
Landit z . lendit.
Landsturm (spr . landestourm) m. : Landstorm . Landtag spr . (landetague) m.: Land dag . Landwehr (spr . landever) v. : Landweer .
Laneret m. : (d ierk.) Kwartelvalk,
blauwvoet .
Langage m. : 1 . Uitdrukking der gedachten door woorden, taal, spraak. Sans plus
de —: Zonder verdere praatjes. 2. Taal (van
yolk, mensch ) . Le — des dieux: De dichtkunst ; (gr a p ) scheldwoorden. Tenir un —:
Er een taaltje op na houden ; - uitslaan. z.
halle. — populaire : Volkstaal. 3. Taal (door
teekens). Le — des fleurs : De bloementaal.
Lange m. : 1. Liner. Wollen -. (fig. )
Dans les —s : In zijn prille jeugd, in zijn
kinderschoenen ; in de windselen. 2. Drukkersdoek . Langer ov .w . : Een luier omdoen.
Langoureusement en -eux : 1. Vol
zwakheid, mat. 2. Smachtend, kwijnend.
Langouste v. : Pantserkreeft. Langous tier m., -iere v . : Net om pantserkreeften
te vangen. Kreeftenvisscher ; -schip . Langoustine v . : Noorsche zeekreeft.
Langrois : Uit -. Bewoner van Langres.
Langue v. :1. Tong. D'un tour de —: Met
een lik . Montrer sa —: Zijn t. uitsteken (om
haar a . d. dokter te laten zien). Tirer la —
a qn , - sa —: Zijn t. uitsteken (om te spotten) . z. avaler 1. Tirer la—, - une — d'un
pied, - un p. de —: Met den tong uit den bek
loopen (bond ) ; doodelijk vermoeid zijn
(mensch). Donner de la —: Met de tong klappen (om 't paard aan te zetten). — fumee :
Gerookte t. 2. Tong (als voornaamste werktuig voor 't spreken). Tenir sa —: Zijn mond
houden. z. defier 1 en denouer 1. Avoir la
— liee: Niets kunnen -, durven zeggen, een
slot op den mond hebben. Avoir la — bien
pendue, - affilee, ne pas avoir sa — dans sa
poche: Niet op zijn mondje gevallen zijn.
Avoir la — (trop) longue : Een langtong zijn.
z. fourcher. J ' ai ce mot sur (le bout de) la— :
Dat vvoord brandt mij op de tong. Se mordre
la —: Zich op de tong bijten; (f ig.) nog
juist inhouden, wat men zeggen wilde. Se
mordre la — d'avoir parte: Spijt gevoelen,
iets gezegd te hebben. z . ehien 1. Coup de
—: Hatelijkheid, schimpscheut. Des coups
de —: Lastertaal. Faire merveilles du plat
de la —: Een held met den mond zijn. La
— lui va toulours: Zijn mond staat niet
stil. z. dore 1. Avoir la — levee: Juist iets
willen zeggen. Il ne sail pas conduire sa —:

Hij weet zijn tong nog niet te bedwingen.
Une bonne —: Een babbelkous ; (spot )
een kwaadspreker. Mauvaise —, mechante
—: Kwaadspreker, -spreekster. Avoir (une)
mauvaise —: Kwaadspreken. — de vipere,
— empoisonnee : Lastertong. Faire la —
a qn: fem. zijn les voorzeggen, - zeggen,
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wat hij moet antwoorden. Prendre la —
de qn : Precies zeggen, wat een ander wil,
als een papegaai dienst doen. Prendre —:
Om inlichtingen vragen. Prendre — avec
qn : Aanvraag doen bij iem. ; eens met de
menschen spreken. Reprendre — parmi les
hommes : Weer met de menschen gaan verkeeren. (vo lk) Mettre un b ceuf sur la —:
Een slot op den mond doen. Il taut tourner
sept fois sa — dans sa bouche avant de parler:
Eerst denken, dan spreken. Qui — a, a
Rome va : Met vragen komt men de wereld

door.
3. Taal. — maternelle : Moedertaal. z.
don 2 en confusion 1. — mere : Stamtaal.
s s ceurs : Zustertalen (uit een grondtaal
ontstaan). — &rite; — parlee: Schrijf- ;
spreektaa 1 . z . jeune m . — verte : D ieventaa 1 ;
platte taal. Maitre de —s: Taalmeester..
Nous ne parlons plus la méme —: We verstaan
mekaar verkeerd. Pays de — frangaise: Land,
waar Fr . wordt gesproken . 4. (gesch .) Natie
(der studentenvereenigingen). Afdeeling der
Malteezer-orde, natie. 5. Tongvormig voorwerp , tong (b .v . aan balans ). Geer (v . zeil ).
Plakje, sneetje k vleesch ) . — de feu : Langwerpige vlam ; (bij b el) vurige tong. — de
chat: Kattetong (koekje ) ; (p la n t k . ) tandzaad ; leverkruid. — de terre : Landtong. —
de voile : Bijzeil, broodwinner. — de b wuf :
Spade ; (p la n tk. ) ossetong ; leverzwam.
(p la nt k . ) — de cerf : Gevlekte aronskelk .
— de cheval: Muizendoorn. — de femme:
Trilgras. — de passereau : Varkensgras.
—desoiaux:
Sterremuur. — d'oie : Vetblad.
— de chien : Hondstong. — de carpe : Kruisbeitel ; instrument om tandwortels of kiezen
te trekken. — de serpent : Instrument om
het tandsteen weg te nemen ; (p la n t k . )
addertong. — de cache : Zilversmidsaambeeld ; (p iantk.) smeerwortel. — d' agneau :
Ruige weegbree .
Langue: Met een tong. Langue d'oc
(spr. -ok) V. : Langue doe (taal welke ten
Z . der Loire gesproken werd). Languedocien : Uit -. Bewoner van Languedoc.
Langue d'oil (spr. -o-Ile) v . : Langue d'oil
(taalwelke ten N . der Loire werd gesproken) .
Languette V. : Tongetje, tongvormig voorwerp . Insectenonderlip . Klep (luchtbol).
Klep (in blaasinstrument, orgelpijp ) . Tong
(balans)). Lip (voor toetsing). Tong, scheidsmuur. Lip, knop (aan deksel om te openen).
Tandje (aan kanten). Strookje, plaatje .
Leertje onder een vetergat in een schoen.
Messing (aan plank ). — vibrante: Remstang.
Langueur v.: 1. (lichaam) Kwijning,
slap-, krachteloosheid. (f ig. ) Loom-, traagheid. Etre en —: Wegkwijnen. Tomber en —:
Beginnen te kwijnen. Maladie de —:
Kwijnende -, slepende ziekte . (f i g . ) L' etat
de — oil se trouve l' agriculture: De kwijnende
toestand, waarin de landbouw verkeert. 2.
(z i el) Neerslachtigheid , kwijnende toestand . Ouvrage plein de —: Werk zonder
gang, - waarvan de handeling kwijnt . 3.
Smachtend verlangen (van liefde).
Langueyage m. en -ever (spr . -gh8-)
ov.w . : 1. (Het ) nazien (varken), om te
weten of het gortig is. 2. Met tongen -, kleppen voorzien. Langeyeur (spr . -ghe-) m. :
Varkensonderzoek .
Languide : Kwijnend, smachtend.

1135

Languier—Lapiniere

Languier m.: Gerookte varkenstong.
Languir onov .w . : 1. (lichaam) (Weg )kwij nen , uitteren , verva lien . Kwij n en
(plant). Verstijven (natuur ). Versmachten
(v. dorst ) . Vergaan (v. verveling ) . 2. (f ig. )
Werkeloos zijn, verflauwen, de belangstelling niet gaande houden, mat worden. Cate
affaire languit: Er zit geen voortgang in d. z .
3. (z i el) (Weg )kwijnen . 4. (fig. ) Smachten
(van liefde, zorgen). Vergaan (van verveling ). Faire — qn: Iem. geduld op de
proef stellen. — apres qch : Naar iets sm.achten , - reikhalzen. Languissamment en
-ant : 1. Kwijnend, ziekelijk, krachteloos.
2. (fig.) Slap (zaken). Krachteloos, zonder werkzaamheid. Vervelend, langdradig
(geschrift ). Traag (klas). Zwak (licht).
3. Sm.achtend. Slepend. Languissement
m.: Het smachten.
Laniaire v.: Hondstand (dent —).
Laniee z. lanisse en bourre 1. Lanides
m .mv. : Klauwieren. Lanier m.: Wijfje
v. d. blauwvoet (laneret), kwartelvalk.
Lanfere v.: Lange, smalle Hem, reep;
leertje, bindriem. Lintvormig Mad. Scie
en —s: Lintzaag. Cingler a coups de —:
Striemen. Coup de —: Striem.
Lanifere : Woldragend, -voortbrengend.
Nies —s: Woldieren. Picnics —s: Met
wollige vezels bedekte p. Lanigere : Met
wollige haren bedekt, ruig. Lanisse: Van
wol.
Laniste m. : Zwaardvechters-drilmeester,
lanista .
Lanlaire tusschenw.: A llez vous faire —!
Loop rond! Envoyer faire — Rondom laten
loopen.
Lanoline v.: (scheik.) Lanoline.
Lansquenet m.: 1 . Landsknecht, Duitsch
voetsoldaat. 2. (soort) Kaartspel, lansquenet .
Lantana, -anier m.: (plantk.) IJzerhard .
Lanter ov .w . : Met den hamer drijven
(koperwerk).
Lanterne v . : 1. Lantaarn . (y olk) Oog,
„dop". — sourde : Dieven-, geheime -.
—desru:
Straat- (die aan touwen over de
straten hing). A la —1 Hangt (hem, haar)
op! — magique, — et p . , — de projection (s) ,
(oud) — vive: Toover-, lichtbeeldenlantaarn. (f ig. ) Oublier d'allumer -, d' eclairer
sa —: Het voornaamste vergeten. Eclairer
-, allumer sa —: Zeggen waarover het
gaat; zijn licht opsteken. — venitienne:
Lampion. (fig.) C'est une — magique: De
dingen -, de menschen wisselen daar snel en
veelvuldig. Prendre des vessies pour des —s:
Zich knollen voor citroenen laten verkoopen . Vendre d. vessies p . d. —s : Knollen
v. citroenen verkoopen. Conter des —s: Leateren . 2. Traplantaarn . Open torentje .
Glazen kastje over een fijne balans. Opengewerkte, lantaarnvormige knop (aan bisschopsstaf,, waaier). Galerij, tribune waar
men hoort, zonder gezien te worden. Stapel
turven (in de venen, om te drogen). Wiel
met verschiilende spillen. (y olk; plantk.)
Jodenkers . (z e ev . ) Walmgat .
Lanterneau m.: Traplantaarn. Koepeltje . Torentje (op autobus j. Lanterne-piége
(my . —s—s) m . : Lichtbak . Lanterner
onov .w . : Den tijd verbeuzelen, treuzelen.
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I ov .w . : 1. Den tijd doen verliezen, aan de
praat, - 't lijntje houden. 2. Aan de touwen der straatlantaarns ophangen. Lanternerie V. : 1. Getreuzel, gedraal. 2. Zotteklap , geleuter. Lanternier m. : 1 . Lantaarnmaker.. 2. -opsteker. 3. Treuzelaar, talmer.
Beuzelaar, leuteraar. Lanternon m.: Lantaarntje .
Lantiponnage m. en -er onov.w.: (Het)
kletsen. - rondslenteren.
Lanture v. : Met den hamer gedreven
versiering, drijfwerk.
Lantur(e)lu m. : 1. Refrein v. e. spotliedje om een weigering uit te drukken. Il
lui a ecrit cela ? — I Hij zou hem dat geschreven hebben? Dat kun je zoo denken!
larie! 2. Spel, waarin, klaverenboer de
hoogste kaart is. 3. Toestel om de zemeldoppen te verwijderen.
Lanugineux : Wollig, donzig.
Laonnais (spr . lan-) by .nw . : Uit Laon.
/ In.: Bewoner van -. Streek rondom Laon.
Laotien : Uit -. Bewoner van Laos (Achter-Indie) .
Lapalissade v.: Waarheid als 'n koe.
Laparotomie v.: Operatie v. d. buikholte. Laparotomiser ov .w . : In de buikholte opereeren.
Lapement m . en laper ov .w . : (Het )
oplikken, - opslobberen.
Lapereau m.: Konijntje.
Lapicide m.: Insnijder van opschriften
op steen. / (p la n tk . ) In rotsspleten levend. Lapidaire m.: 1. (letterk.) Verhandeling over de edelgesteenten (in de
Middeleeuwen). 2. Diamantwerker . -handelaar. Slijpmachine . Steensnijder.. / by .nw . :
Van de steenen. Musee —: Museum van
opgegraven steenen en beelden. Style —:
Korte en bondige, kernachtige stip (zooals
die der op steen gegrifte inschriften).
(spot) Un mot —: Een kort, maar onbetamelijk woord (b.v. stik).
Lapidation v.: Steeniging. Lapider ov.
w.: Steenigen. (fig.) Hoonen. Se faire — :
Maken dat men gehoond wordt. Lapideux :
Steenachtig. Lapidifieation v.: Steenvorming . Lapidifier ov .w . : Steenachtig -,
hard maken. / se —: - worden. Lapidifique :
Dat zoo hard als steen maakt. Lapileux
(spr. -pi-leu): Steenhard, -achtig. Lapilli°
(spr. -pi-lo ; mu.: -1i) m. : Lavagruis.
Lapin m.: Konijn. — belier: Rammelaar.
— de clapier,, — de thou (x), — domestique:
Tam -. — de garenne: (Half) wild k.
Casquette en —: Pet van konijnenvel. En
—: Naast den koetsier -, op de treeplank
ineengehurkt . (f am. ) Courir comme un —:
Loopen als een haas. C'est un rude -, un
(fameux) —: Dat is een flinke kerel; - een
vrouwengek. Un vieux —: Een ouwe rot.
Tuer qn comme un petit —: Iem . als een
bond neerschieten. Oui, c'est le — qui a
commence : Jawel, de onschuldige krijgt altijd
de schuld. Poser un — a qn : Iem. voor
gek laten komen; zonder betalen iem. verlaten . z. coup 1. Un —! Maak mil Diets
wijs ! Pattes de —: Korte bakkebaardjes.
(f am.) — de gouttiere : Dakhaas, kat.
— de Norvege: Lemming. Lapine v. :
Wijfjeskonijn , voedster . (f a m . ) Moeder
die veel kinderen krijgt. Lapiner ov.w . :
Jongen krijgen. Lapiniere v. : Konijnen-
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Lapis( -lazuli)-Largement

perk, -berg, -hok. Woning waarin alien
maar bijeenhokken.
Lapis ( -lazuli ) (spr . lapiss) m. : Lazuursteen , natuurlijk ultramarijn.
Lapon : Lapsch, Laplandsch. -er. Het
Laplandsch . (f ig.) C'est un L-: Hij is zoo
klein a is een Eskimo . Laponie v. : Lapland.
Laps (spr . lapse) m. : - de temps: Tijdruimte , tijdsverloop . / bv.nw.: (k er k ) . Verketterd , afvallig. - et relaps: Na de ketterij afgezworen te hebben en Kath. geworden te zijn, weer afvallig geworden.
Lapsus (spr . -uss) m . : (f a m . ) Vergissing,
verspreking. Faire un -: Zich verspreken
(- lingum); - verschrijven (- calami).
Laptot m. : Negerdrager. (m il.) Infanterist uit Senegal.
Laquais m. : Lakei, knecht. Mentir
comme un -: Liegen alsof 't gedrukt staat.
Avoir une eime de -: Een lage vleier zijn.
Lague v.: 1. Lak, -liars ; gomlak (gomme
-). 2. Lak voor schilders (- aux peintres).
- carminee : Karmijn-lak. I m. : Chineesch
lakvernis. Verlakt (Chin. of Japansch)
voorwerp.
Laquedives v .mv . : Lakadiven (eilanden i. d. Ind. Oceaan ).
Laquelle z. lequel.
Laquer ov .w . : 1. (Ver )1akken . Peinlure
laquee: Ripolin, lakverf . 2. Glad en glanzend maken (haar ). Laqueur m. : Lakwerker. Laqueux : Lakachtig.
Laraire m. : (gesch .) Huisvertrek, waar
de huisgoden (laren) geplaatst waren,
lararium.
Larbin m.: (plat) Lakei, knecht.
Larein m.: 1. (Kleine) diefstal. Letterdieverij , plagiaat. 2. Gestolen goed, 't
gestolene. 3. Un doux -, un - amoureux:
'n Gestolen kusje.
Lard m. : 1. Spek. Gros -: Vet -.
Petit -, - maigre: Mager -, doorregen -,
buik- . Omelette au -: Spekpannekoek .
(I a m . ) Faire du -: Dik en vet worden door
't niets doen. Saucer son -: Zijn body in
veiligheid brengen. Perdre son -: Mager
worden. (vo lk ) Faire son -: Een hooge
borst zetten. z. gras (bv.nw. 2). C'est
lui qui a mange le -: Hij is de kwaje pier.
Nous verrons qui mangera le -: We zullen
eens zien, wie 't winnen zal. (vo lk ) Se
demander si c'est du - ou du cochon : Niet
weten hoe men 't heeft. 2. Spint. 3. Pierre
de -: Speksteen ; krijt der kleermakers.
Lardaeê: Spekachtig. Lardèe v. : Hatelijkheid.
Larder ov.w. : 1. Met seek doorsteken,
bespekken. Pain larde : B. met ongare
klonters meel er in. 2. (fam.) Doorsteken;
openrijten (met de sporen ) . - de coups
d' epee, - a coups de couteau : Een groot aantal
steken toebrengen. 3. (fig.) Met hatelijkheden overstelpen ( - de brocards , - d' epigrammes). - un lime de citations : E . b.
met aanhalingen doorspekken. 4. - une
pike de bois: Een stuk h. met spijkers bezetten om de pleisterbekleeding te doen
houden. (zeev.) - une voile: Een zeil
spekken. - un tissu : De spoel verkeerd in
't weefsel schieten . - une carte : Een kaart
in 't spel smokkelen. - la composition:
Zetsel met veel lettersoorten zetten.
Lardite v. : Speksteen. Lardoir m. :
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Groot mes. Lardoire v . : 1. Lardeerpriem .
(f ig. ) Degen. 2. Spaander a. e. boomstronk.
IJzeren schoen a . e. paal. Lardon m. : 1.
Spek-, lardeerreep. 2. (f ig. ) Steek, vinnige
zet, schimpscheut. Spottend krantje (in
de 17e eeuw ). 3. IJzeren -, stalen vulstukje.
Ondergeschoven kaart 4. (p la t ) Kind .
5. (d rukk .) Vreemde letter. Lardonner
ov .w . : (Spek) snijden. (fig.) Vinnige zetten geven aan. Lardure v . : Weeffout.
Lare m.: (gesch.) Huisgod (dieu -) .
(fig.) Les -s: De huiselijke haard. -.5.
paternelles : Ouderhuis.
I. Large by .nw . : 1 . Breed . - des epaules:
Breed in de schouders ; (gr a p ) gierig. 2.
Groot, wijd, uitgestrekt, ruim, ruim zittend .
(f ig. ) Ruim. z. courroie. Le pays est -:
Er is plaats genoeg; (spot) geneer je maar
niet. Prendre une - part a : Ruim deelnemen
aan. Opinions -s: Ruime inzichten. Optimisme -: Onbegrensd optimisme. Avoir
la conscience - (comme la manche d'un cordelier) , avoir la manche -: Een ruim gewe-

ten hebben ; gemakkelijk zijn. 3. (fig.
Gemakkelijk, ruim. Gui, royaal. Onbekrompen (steun). Mener une vie -: Onbekrompen , zorgeloos leven. Homme Jr& -:.
Zeer royaal mensch ; (ook) man met zeer
ruime denkbeelden (z. 2). 4. (kunst),
Los, fiksch, stout. Un pinceau -: Een
vette penseelstreek.
II. Large bw. : 1 . Uitgestrekt. Cheval qui
va -: P. dat een te grooten kring beschrijft.
2. Wijd, ruim. Ver. S'habiller -: Wijde
kleeren dragen. Il n'en mêne pas -: Hij is
niet op zijn gemak, - heeft niet veel in te
brengen ; - stuurt 't Diet ver ; hij is
physiek niet veel waard. Cet elève n'en
mêne pas -: 't Zit niet diep bij lien 1.
Ecrire -: Wijduit -, groot schrijven. 3.
(kunst) Los, fiks, stout. Jouer -: Breed -,
gedragen s. Peindre -: Een vette penseelstreek hebben.
III. Large m. : 1. Breedte. L'allee a deux
metres de -: De laan is 2 M. breed. Se
promener de long en -: Heen en weer loopen.
En -: In de breedte. En long et en -:
In de lengte en in de breedte. Prendre au
long et au -: Van alle kanten geld aannemen. Au long et au - Heinde en ver, wijd
en zijd, naar alle kanten. Donner du long et
du - a qn : Tem. flink afrossen. 2. Ruimte.
Donner du - a : Ruimte verschaffen, vrij
doen ademen. Prendre le -, gagner au (z . 3) : Heengaan, zijn biezen pakken. Passez
au - of au -1 Hoepel op! Uit den weg I
(zeev.) Houd af! Du --.1 (Maakt) ruimtel
plaats! Etre (loge) au -: Ruim wonen, veel
ruimte hebben. Etre au -: Onbekrompen
kunnen leven ; (f ig. ) een ruim geweten hebben . Nous y serons plus au -: Wij zullen daar
ruimer wonen. (f ig. ) Mettre qn au -: Iem.
in staat stellen zich ruimer te bewegen.
3. Ruime sop. Prendre -, gagner le -: 't kiezen. Le vent vient du -: De wind komt
van de zeezijde. Vent du -: Zeewind.
Passer au - de la digue : Van den dijk
afhouden. Au - de Calais: Op de hoogte
van C. Flotte du -: Hoogzeevloot.
Largement : Rijkelijk, ruimschoots, onbekrompen (leven); ten voile ; overvloedig
(drinken, eten) ; met ruimen blik (beschouwen ) ; met ruime hand (geven) ; geheel,
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Largesse-Lasso

vrij. (kunst) Los, vet, stout. Largesse v.:
1. Vrijgevig-, royaal-, gulheid. 2. Mille
gift, - geschenk. Faire des -s: Met milde
hand geld uitdeelen. Largeur v.: 1. Breedte. 2. Uitgestrektheid, breedte, wijdte (z.
large 2) . (f ig. ) Onbekrompenheid . - des
idees: Breede blik, ruime opvattingen.
(v o 1 k ) Dans les grandes -s : Hoog en breed.
de touche : Losse -, stoute schilderwijze.
Larghetto (spr. -guetto) bw. en m.:
(muz.) Eenigszins gedragen. - stuk muziek.
Largo bw. en m . : (mu z . ) Breed, gedragen.
- stuk muziek, largo.
Largue: (z e ev . ) Los, slap hangend .
Vent -: Ruime wind, bakstagswind. Aller
(vent) grand -: Bijna voor den wind gaan.
/ m. en v.: (oud) Ruime sop. / v.: (plat)
Wijf. . Larguer ov .w . : (z e ev . ) Vieren
(schoot); losgooien (tros). - les ris : De
reven uitsteken. - une voile: Een rif uit
het zeil doen. (fig.) - qn: Iem. doen
uitrukken. / onov .w. : 1. Losgaan, uit elk.
werken. 2. Ruim (voor den wind) zeilen.
Larides m .mv . : Meeuwachtigen .
Larigot m . : (soort ) Fluitglas . (muz . )
Fluit. (fig.) Boire a tire--: Zuipen.
Larix (spr. -iks) m.: Lork,-eboom, lariks.
Larme v.: 1. Traan. z. don 2. Avoir les
-s faciles, - le don des -s : Gemakkelijk
zijn tranen bij de hand hebben. Secher -,
essuyer les -s de qn: Iem. tranen drogen,
iem. troosten. Verser -, pleurer des -s de
sang: Heete tranen schreien. Avoir la - a
l' mil: Op 't punt staan te schreien. Crise
de -s: Huilbui. Avoir des -s dans la voix:
Spreken met een door tranen verstikte
stem. z. crocodile. Verser -, r6pandre
des -s, titre dans les -s : Tranen storten, - vergieten. Tout en -s: In tranen
badende. Rire (iusqu f)aux -s: Zoo lachen,
dat men de tranen in de oogen krijgt. Un
.succes de -s: Een sentimenteel s. -s de
cerf: Hertstranen (uit de ooghoeken v. h.
hert). (fig.) Les -5 de l'aurore: De dauw.
2. Droppeltje, teugje, klein scheutje. Une
de café, - de y in. 3. Droppelvormig sap,
droppeltje. - batavique, - de verre; Glastraan. (plantk.) - du Christ: Parelkruid.
- de Job : Traangras, Maria-, Christus-,
Jobstraan.
Larmier m.: 1. Binnenste ooghoek. 2.
Traanzak (hert). 3. Slaap (paard). 4.
Krans-, druiplijst (aan huffs) . Muurkap,
.dekking. Larmikre v.: Traanzak (hert).
Larmille v.: Traangras, Maria-, Jobstraan.
Larmoiement of -oiment m.: Geween,
gehuil. (geneesk.) Overvloedige traanafscheiding, 't tranen. Larmoyant : 1.
Schreiend, vol tranen. 2. (fig.) Die tot
tranen toe roert, aandoenlijk. Comedic -e:
Burgerlijk treurspel, waarbij de toeschouwers
diep bewogen werden (18e eeuw), 't aandoenlijke genre. Le -: Het aandoenlijke.
3. Huilerig. Larmoyer onov .w . : Tranen.
Huilen. Druipen (kaars). Larmoyeur m.:
Huilehalk. / bv.nw.: Huilerig.
Larron m., -nesse v.: 1. Dief,
dievegge. Jesus crucifie entre deux -s:
Jezus gekruisigd tusschen twee moordenaars.
Le bon -: De goede moordenaar (die zijn
berouw aan Jezus toonde). 2. Dief, die
heimelijk steelt. z. s'entendre 7. L'occasion fait le -: De gelegenheid maakt den
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dief. Les grands -s pendent les petits:
Kleine dieven hangt men op en groote laat
men loopen. - d'honneur: Eerroover. Il ne
faut point crier au -: Men heeft u niet
afgezet. 3. (drukk.) Ezelsoor (a.e. blad).
Papiersnipper tusschen den vorm en 't vel,
waardoor er een witte vlek in den druk
ontstaat. Oor, uitstekende hoekrand. Ziel
(v. e. pen). Dief (aan kaars). - d'eau:
Waterloop ; gat in een vijverrand. Larron neau m . : Diefje . Larronner ov .w . : Bestelen. Larronnerie v.: Dieverij. Larronnikre v . : Dievenhol . Larrons m .mv . : Les
(lies des) -: De Ladronen (Austral. eilandengroep ).
Larton m . : (p la t) Brood.
Larvaire :1. Van een larve. 2. z . larve 2.
Larve v.: 1. (gesch.) Afschuwelijk schrikbeeld. - spook. 2. (nat. hist.) Larve.
Larve: 1. Van een larve. Depouille -e:
Afgelegd vel der larve. 2. Verborgen. (geneesk. ) Nog niet waarneembaar, - tot uitbarsting gekomen, nog sluimerend, - onbewust. Fievre -e, impaludisme -: Sluipkoorts, febris larvata. Larvicole : In larven
levend. Larvipare : Larven voortbrengend.
Laryngal: Met 't strottenhoofd voortgebracht. Larynge: Van 't strottenhoofd.
Phtisie -e: Keeltering. Laryngectomie v.:
Afzetting van het strottenhoofd. Laryngien : Tot 't strottenhoofd behoorend. Laryngite v.: (geneesk.) Strottenhoofdsontsteking. Laryngo-: (in samenst.) Strottenhoofd-. Laryngoscope m.: Spiegel om
't strottenhoofd te onderzoeken, keelspiegel.
Laryngoscopie v.: Onderzoek met den.
keelspiegel. Laryngotomie v.: Strottenhoofdssnede. Larynx (spr. -inks) m.:
Strottenhoofd.
Las (spr. la) , -se bv .nw . : 1. Moede, afgemat. On va bien loin quand on est -: Men
moet niet gauw den moed verloren geven. 2.
(f ig.) Wars, moede, met afkeer vervuld
(voor). J'en suis -: Ik heb er genoeg van,
ik ben 't moe. z. guerre 1. Un - d'aller:
Een luilak. / tusschenw.: (oud) Helaas!
Ach!
Lascar m.: 1. Indisch matroos. 2.
(mil.) Soldaat, die zijn plicht niet doet,
„lijntrekker". 3. (fam.) Schoft, „patjakker". Kerel. Un (rude) -: Een flinke
vent . 4. (y olk) Infanterist .
Lascif, -ivement : 1. Speelziek, dartel.
2. Geil, wellustig, dartel, wulpsch. Lascivete v.: Dartel-. Geil-, wellustigheid.
Laser, -pitium (spr. -stir) m.: Laserkruid, meesterwortel.
Lasiocampe m.: (dierk.) Bombyx.
-duchen:
Hageheld, eikenspinner.
Lassant : Vermoeiend . Lasser ov .w . :
1. Vermoeien, afmatten. 2. (f ig .1 Vervelen,
in verzet doen komen. I se -: Moede worden, zich vermoeien. (fig.) Zich vervelen,
genoeg krijgen (van), uitgeput raken. line
peut - de la regarder : Hij kan haar met
genoeg aanzien. Se - a: Zich vermoeien
met. Se - de : Genoeg krijgen van. Se de faire qch : lets moe worden.
Lasseret, -erie z. laeeret, -erie.
Lassitude v.: 1. Moe-, vermoeid-, matheid . 2. (f ig. ) Gevoel van over-voldaanheid
Walging, afkeer ; verveling.
Lasso m.: Werpstrik.
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Last(e)—Lavable

Last(e) m.: (zeev.) (Tonne )last (twee
ton).
Lasting (spr. laslingue) m. : Gladde
wollen stof .
Latanier m. : Waaierpalmboom.
Latence v. : Latentheid, latente toestand . Latent : Verborgen werkend, geheim,
niet aan den dag tredend. Vices —s : \Terborgen gebreken (paard). La crise etait a
l' elat —: De crisis dreigde in 't verborgene.
Chaleur ----e Latente -, gebonden warmte.
(plantk.) CEil —: Slapend oog. Un tuberculeux —: Een latent tuberculoselijder (bij
wien de ziekte nog sluimert) .
Lateral: Aan de zijde, (in samenst.)
zij-. In zijwaartsche richting. Rue —e:
Evenwijdig loopende straat. Racine --e:
Bijwortel. Canal —: Kanaal, dat evenwijdig
aan een rivier loopt. Chapelle —e: Zijkapel.
Subir une derive —e : Zijwaarts afdrijven .
Consonne —e = Laterale v. : Zijschurer.
Lateralement: Van ter zijde. — et: Zijdelings van, op zijde van. Lateralite v. :
Zijdelingschheid. Latere (a) (spr. latere)
z . legat 3.
Laterite v. : Baksteenkleurige grondsoort,
lateriet.
Latex m. : Melksap. Latieifere: Melksapaanvoerend. Vaisseau —: Melksapkanaal.
Lathyrus (spr . -us) m. : Lathyrus,
wikke .
Laticlave m.: (gesch.) Purperen voorzoom op de tunica (der senatoren te Rome).
Latifolie: Breedb lad ig .
Latin by .nw. : 1. Latijnsch, van 't oude
Latium. 2. Latijnsch, van Latijnschen
oorsprong. Nations --es: Romaansche volkeren . L'Amerique —e : Romaansch A, A la
—e : Op z'n Latijnsch, met een Lat. uitgang
of vorm. 3. Latijnsch, van de Westersche
kerk. Les peres —s ; le rit —: De kerkvaders -; de ritus v. d. Roomsch-Katholieke
kerk. 4. Voile —e: Latijnsch -, driehoekig
zeil. Quarlier —, pays —, Parijsche studentenwijk, buurt waarin de Parijsche Universiteit ligt (a. d. linkeroever der Seine).
I m. : 1. Latijn, bewoner van 't oude
Latium. 2. Mensch, die tot een der Romaansche kerken behoort. Westerling (tijdens
de Kruistochten). Behjder der Roomsche
kei kleer . 3. Latijn. — classique ; — populaire
: Klassiek -; volkslatajn. z. has (bv .nw. 1 ).
— de l' Eglise : Kerk-. — de cuisine : Potjeslatijn. J'y perds mon —: Ik zie er geen gat
in; 't gaat me te hoog, ik word er niet
uit wijs. Je suis au bout de mon —:
Ik weet geen raad meer. Il parle —: Ik
kan er niets van begrijpen . (spot) Des gens
a —: Knappe koppen, die met hun geleerdheid geuren. Je n'entends pas le —: Dat
gaat mij te hoog. Latineur m. : (spot))
Pedant geleerde.
Latiniser ov .w . : 1 . Een Lat. vorm geven
aan. 2. Lat. vormen en woordvoegingen
brengen in. 3. Een Latijnsch -. Een
Romaansch karakter geven aan (landstreek ) .
/se —: Latijnsch -. Romaansch worden. Latiniseur m . : (s p o t ) Iem . , die gaarne met
Lat. woorden schermt, schoolvos. Latinisme m. : 1 . Lat . taaleigen. 2. Wending -,
woordvoeging naar het Lat. nagemaakt.
Latiniste m. : Kenner der Lat. taal.
Latinite v . : 1. Eigenaardig karakter van
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het door een schrijver gebruikte Latijn.
La — de Ciceron: Het Latijn van C. La
basse —: Het verbasterde L. (na de Anto-

nijnen). 2. Latijnsche wereld. Latijnsch
burgerrecht.
Latirostre: Breedsnavelig. Latitude v. :
1. Uitbreiding. Donner trop de — a: Te
veel uitbreiden. 2. (fig. ) Vrijheid (van
handelen), speelruimte. Vous avez toute —
pour agir : Gij kunt doen zooals ge verkiest.
3. Geographische breedte. — boreale, —
nord: Noorder-. — australe, — sud: Zuiderbreedte. Par 10° de — nord: Op 10° N .B .
Hautes —s : Poolstreken. 4. Luchtstreek,
klimaat. 5. (sterrenk. ) Boogsafstand tot
aan de ecliptica, sterrebreedte. Latitudinaire, -arien, -ariste m. : Verdraagzaam
volgeling van 't latitudinarisme m. : Leer,
volgens welke alle menschen op hun
manier zalig konden worden.
Latomie m.: (gesch.) Kerker in een
steengroeve.
Latran m.: Lateraan (palais de —;
vroeger pauselijke residentie te Rome).
Latrie z . culte 1.
Latrines v .mv . : Bestekamer .
Lattage m. : Het beleggen met latten.
Latwerk. Diagonaalverband (timmerweik).
Latte v. : Lat. IJzeren band. Aardschop
(porseleinbewerker ). Lange, rechte cavaleriesabel. — de niveau : Richtlat. — double,
— volige: Panlat. Latter ov .w . : Met latten
voorzien, beschieten. Laths m. : Latwerk.
Laudanum (spr . -omm) m. : Tinctuur
van opium.
Laudatif : Prijzend , lovend. Landes v .
my . : (Kath.) Lof (volgt op de metten).
Lauracees v .mv . : (p 1 an t k .) Laurierachtigen . Laure v . : 1. Laura . 2. (gesch. )
Heremietenwoning, -gehucht (eerste Christenen ) . Laure : Gelauwerd. Laurent by.
nw. : 1. Gelauwerd. Poete —: Bekroond
dichter ; hofdichter. 2. bv.nw. en m., —e
v. : (Leerling, iem., ) die een prijs heeft
gekregen op een vergelijkend examen, - bij
een wedstrijd voor een prijsvraag, bekroonde,
prijswinner. — de l' Institut: Iem., Wiens
werk door het I. de France bekroond is.
Laurelle v. : Oleander. Laurence v. :
Laurentia. Laurent m. : Laurens, Lorentius, Lorenzo. Le Saint---: De St. Laurens
rivier (Canada)). Laureole v . : (plantk.)
Peperboompje. Lauretin m. : Wilde laurier.
Laurier m. : 1. Laurierboom. — common,
--sauce: Gemeene 1. --amandier,, --cerise :
Laurierkers. --rose : Oleander. --thym:
Wilde laurier. --tin: (soort) Sneeuwbal.
— sauvage : Duitsche tamariske. — tuli pier :
Magnolia. — putier : Vogelkers. — spineux:
Groenblijvende berberis. — rose des Alpes:
Alpenroos, rhododendron. 2. Des —s:
Lauweren, -kransen ; (f ig. ) roem, eer,
zege. S'endormir sur ses —s: Bij 't eenmaal
verkregen voordeel stilstaan. Mes —s
l'empechent de dormir: Hij is naijverig op
't door mij verkregen succes. Charge de —s:
Met roem overladen. Laurinees v.mv . :
(p lantk. ) Laurierachtigen.
Lauriot z. loriot.
Lausannois : Uit -. Bewoner van Lausanne.
Lavable: Afwaschbaar. Dat gewasschen
kan worden, waschbaar, waschecht. Soie —:
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Lavabo-Le

Waschzijde. Lavabo m. : 1. (K a t h. )
Gedeelte v .d. mis, waarin de priester zijn
handen wascht en een psalm met dit woord
aanvangende aanheft. Linnen doek, waaraan
hij de handen droogt, lavabo . Misboek rechts
van 't altaar. 2. Waschtafel; -vertrek,
-kamer (op school) ; fonteintje (--tontaine).
Lavage m. :1. Het wasschen, - schrobben.
Het (uit )wasschen (erts, wol). Het spoelen
(cliché) . - de l'estomac : Maaguitspoeling.
Emetique en -: Sterk verdund braakmiddel,
als purgeermiddel gebruikt 2. (fa m. )
Dunne kost ; - soep ; „gootwater". 3. Het
verpatsen (uit geldnood). 4. Vervalsching
door bijtende vochten (b .v. van een cheque ) .
Lavalliere v. : Zwierige strik .
Lavanche z . avalanche.
Lavande v. : Lavendel. Eau de - :
-water. - de mer : Lamsooren. Lavanderie
v . : Waschplaats. Lavandier m.: Hofbeambte, die 't opzicht op 't wasschen v. 't
koninkl. lijfgoed had. Lavandiêre v. : (o ud)
Waschvrouw. -toestel. Kwikstaart.
Lavanêse NT
V. : (v o I k ) Galigaan .
Lavange z. avalanche.
Lavaret m. : Houting, adelvisch. Lavasse
v . : 1. Dunne soep ; - wijn; - koffie , ; ,gootwater " . 2. Plasregen.
Lavatere v.: (plantk.) Lavatera.
Lavatorium (spr . -omm) m . : (godsd.)
Bak waarin het lijk wordt gewasschen voor
het afleggen.
Lave V
v . : Lava. -steen. - vitreuse:
Lavaglas. Avoir de la - dans les veines:
Een rechte dolleman zijn.
Lave-dos (mu . onv .) m. : Ruggespons.
Lavee V. : Hoop ongewasschen wol. Lavemains (m y . onv.) m. : Fonteintje, handenwaschbakje . Lavement m. : 1. Wassching,
het wasschen. Le - des pieds: De voetwassching (door Jezus op den dag van 't
Avondmaal) . 2. Lavement. 3. (p la t ;
f ig. ) Vervelende kerel. Lave-oreilles (my.
onv.) m. : Oorsponsje. Lave-pieds (mu.
onv .) m. : Voetenbak.
Laver ov .w . : 1. Afspoelen. La pluie a
lave les rues : De regen heeft de straten
schoongespoeld. 2. Wasschen ; schrobben
(- a grande eau); (zeev.) schoon schip
maken. Uit-, afwasschen. Spoelen (cliché).
a plusieurs eaux: Verscheidene malen
uitspoelen. (fig. ) - la tete -, les oreilles a
qn : Iem. een uitbrander geven. Pierre a -:
Gootsteen. - du minerai : Erts wasschen.
-lescndr:
De asch uitloogen ; - uitwasschen
(om de goud-, zilverdeelen of to scheiden).
- une piece de bois : Een stuk hout opwerken.
- du papier : De vlekken uit p . maken ; p .
planeeren ; - door lijmwater halen. (kunst)
un dessin : Een teekening wasschen,
- met 0 .-I . inkt of waterverf teekenen.
Couleur trop lavee : Verbleekte kl. Une
main lave l'autre : De eene hand wascht de
andere, die twee helpen elk. Un ciel lave (de
ses nuages) : Een lucht, waaruit de wolken
verdwenen zijn. z . lessive 1 en linge. 3.
Bespoelen, loopen langs (rivier, zee). 4.
(v o 1 k ) Opmaken, er doorbrengen ; verpatsen (uit geldnood). 5. Door bijtende
vochten vervalschen (b .v. een cheque). 6.
(f ig. ) Reinigen. Uitwisschen, wegnemen.
Boeten voor. Vrijpleiten, rechtvaardigen.
- un affront dans le sang : Bloedige wraak
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over e. b. nemen. I se -: Zich wasschen.
les mains: Zijn handen wasschen. (fig. )
d'un crime : Zich rechtvaardigen, zijn
onschuld aantoonen. Je m'en lave les mains:
Ik wasch mijn handen in onschuld. Laverie
v. : Ertswasscherij. Spoel-, waschinrichting,
-plaats . Waschgoed . Lave-rouleau(x)
(mu. onv . ) m. : Drukrollenwaschmiddel.
Layette v . : Vaatdoek . (p la t) Kletskous ..
Laveur m., -euse v . : 1. Wasscher .,
Waschster, waschvrouw . Spoelknecht .Vatenwasscher. -ster. Plaatspoeler (voor photo's ) .
-euse de vaisselle : Vatenwaschster. -eur de
cendres : Werkman, die de afgevallen goud-,
zilverdeeltjes uit de asch wascht. - de
titres : Iem. die gestolen effecten onherkenbaar maakt. 2. m. : Vrouwenspuit. Waschtoestel (bij gasbereiding). - es coke: Scrubber. (sche ik . ) Flacon -: Waschflesch. 3.
V. : Waschtoestel (ontvetting v. wol; gasbereiding ) . - de racines : Waschmolen.
Lavique: Van lava, lava-achtig.
Lavis (spr. -vi) m.: (kunst) Het wasschen (v .e . teekening). Gewasschen teekening. Gravure au -: Gravure, waarop gewasschen tinten zijn nagebootst. Lavoir
, m.: 1. (vroeger) Gootsteen. Waschtafel.
-bekken. 2. Waschplaats ; -huis (- public) ;
-schuit (bateau -). (v o lk ) - de Venus:
Kaardebol. 3. Ertswaschmachine, -trog,
-vat. Poetsstok.Lavure v. :1. Vaat-, spoelwater.. (fig. ) Dunne soep, „gootwater ".
2. Het wasschen (erts, asch). Metaalafval
(uit de goudsmidswerkplaatsen), door uitwassching, - uitlooging verkregen, lavuur.
Lawn-tennis (spr . lo-ne-te-nis) m. :
Tennis.
Laxatif bv.nw. en m. : Ontlastend, zacht
purgeerend (middel). Laxisme m. : Neiging
tot verslapping van de zedeleer, laksheid .
Laxiste m. : Voorstander van verslapping
van de zedeleer. Laxite v . : Slap- . Losheid .
Laye v. : 1 . Uiterwaard. 2, z. laie.
Layer (spr . leye) ov .w . : 1. Langs een
boschweg doorloopen. Met een smal pad,
afbakenen. (De boomen) merken, die gespaard moeten blijven. 2. Met den tandhamer groeven. Layeterie (spr . leytri) v. :
Kisten-, koffermakersvak. Koffermakerij .
-handel. Layetier (spr . ley tg e) m. : Kisten-,
koffermaker. - emballeur: -, die tevens
de voorwerpen inpakt. Layette (spr . legete)
v.: 1. (vroeger) Kast. Lade. 2. (thans)
Luiermand, kinderuitzet. Layeur (spr.
legeur) m. : Houtaankapmerker. Layon
(spr. legon) m. : 1. Smal voetpad (op een
besloten jachtterrein). 2. Neerkleppend
beschot v. e. verhuiswagen.
Lazare m. : Lazarus. Lazaret m. :
Quarantainegebouw . Lazariste m . : (K a t h) .
Lazarist, Broeder van de Missie. Lazarone
(spr . ladzarone; m y . : -oni) m. : Napolitaansche bedelaar, - kruier, - lastdrager.
Lazuli z . lapis. Lazulite m. : Lazuursteen.
Lazzi (spr . lazi of ladzi) m .mv . : 1.
(kunst) Grappenmakerij , gebarenspel in de
Ital. en Fr. kluchten . 2. Scherts , grap , zet .
I. Le, 1', la, les lidw. : 1 . De, den, het.
L'on z . on. L'un z. un. 2. (voor Ital. namen ;
in 't Nederl. onvertaald ) Le Correge : Correggio. Le T itien :Titiaan . 3. (m inach tend )
-
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Le-L6 gation

La Dubarry : Madame Dubarry. La Matlin
s'inquietait: Vrouw M. werd ongerust.
Splendide, le Rabastens! Piek fijn, die R.! 4.
(in aanroep) 0/1 allez-vous, la belle?
Waar gaat dat heen, mooi meisje? Dodo,
l'enfant, do: Slaap, kindje, slaap. Ah!
l'homme de bien, vows voulez me tromper:

Zoo ! man van eer, wilt ge me bedriegen.
Mangez done, les garcons! Eet toch, jongens I
5. (in uitroep) Le monstre! Wat 'n monster! Le beau spectacle! Welk een schoon
schouwspell La belle langue que la langue
torque! Wat is 't Turksch toch een mooie
taal! (spot) Le bel avantage! Daar heb je
ook wat aan! Le grand malheur! 't Is
de moeite waard! 6. (aaanwijzend)
De la sorte : Op die wijze, aldus En la
circonstance : In deze omstandigheid. Pour
le coup: Voor ditmaal. 7. (in een opeenvolging v. eigennamen) Les Corneille,
les Racine, les Moliere: Een C., een R.,
een M. 8. (lam.; voor een schrijvers-,
dichters-, toonkunstenaarsnaam) Jouer du Chopin : ( lets van) C. spelen. Lire
du Mussel: (lets van) M. lezen.
II. Le, 1', la, les vnw.: 1. Hem, haar,
het, ze, hen. 2. (onvertaald in 't Nederl.) z. ceder, emporter enz.
Le m. : 1 . Breedte tusschen de zelfkanten,
baan. 2. Breedte van 't jaagpad.
Leader (spr.. lideur) m.: Partijleider.
Hoofdartikel (door den hoofdredacteur).
Leans (spr.. -an): Daarbinnen.
Lebel m.: Lebelgeweer.
Lebureau m.: Monsieur -: Sint Bureaucratius.
Leehe v.: Zeer dun sneedje, plakje,
schijfje. (school) Likkerij, vleierij. Leche
m.: 't Gelikte (op schilderij). Lechebones (m y . onv.) m.: Laffe vleier. Lechedoigts (a) : Met mondjesmaat, erg afgepast, Pietje Pas. Lechefrite v.: Druippan
(waarin de jus druipt onder 't braadspit).
Lechement m.: Het likken. ',eche-pied
(mu. onv.) m. : (1 e g e r) Dienstklopper..
Lecher ov.w.: 1. Likken, of-, uit-, be-,
oplikken. - la poussiere: Zich diep verootmoedigen, in 't stof buigen. - les pieds a:
Zich diep vernederen voor. Un ours mal
leche : Een ongelikte beer. - l'ours: (Veel)
tijd besteden om iets of te maken. 2.
(kunst)) Likken, al te zorgvuldig afwerken,
peuteren. 3. Even aanraken. Les flammes
lechent la chaudiere: De vlammen lekken
den ketel. 4. (p 1 a t) Likken, zoenen. /
se -: Zich likken, - aflikken. (p la t) Elk.
likken, - zoenen. z. doigt 2 en babine.
Leeherie vV. : (p la t ) Gelik , gezoen Snoeplust ; smullerij. Lechette v.: Flentertje,
plakje. Lecheur m . : Lekkerbek . (k uns t )
Likker.. ( f a m.) Lage vleier.
Lecon v.:1. Lezing (v. e. tekst). Lezing,
voorstelling (v. e. feit). Une mauuaise -:
Een verkeerde lezing. 2. (K a t h . ) Deel v. d.
metten, dat voorgelezen wordt, lectie. 3.
Les (v. e. leerling). Reciter sa Zijn les
opzeggen, (fig.) een lesje opzeggen. 4.
Les (door e. meester). College. - de choses:
Aanschouwelijk onderwijs ; (fig.) elk feit -,
ding, maaruit wat te leeren valt. Faire
des -s publiques : Openbare colleges geven.
5. (fig. ) Les, raadgeving, vermaning,
voorbeeld. Faire la - a qn : Iem. de wet
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voorschrijven. Donner une - a qn : Tem. een
lesje geven. Je n'ai de - a recevoir de personne : Niemand behoeft mij de les te lezen.
Lecon -type (mu. -s--) v.: Modelles.
Leeteur m.: 1. Voorlezer. - de semaine:
-, die voorleest tijdens den maaltijd. 2.
Lector (in 't buitenland). (oud) - royal:
Hoogleeraar, die openbare lessen gaf. 3.
(K a th.) Priester v . lageren rang . 4.
Lezer. z. avertissement 3 en avis 4.
Ami Waarde lezer. 5. Iem., die van 't
blad speelt. Il n'est pas - : Hij speelt niet
vlug van 't blad. 6. Letterkundig adviseur.
Promotor van doctorandus (- de these).
Leetrice v.: Voorlezeres. Lezeres.
Lecture v.: 1. Het lezen. - expressive:
Voordrachts-, leeskunst. En -: Ter lezing ;
in handen. Enseigner la -(a ): Lezen leeren .
Faire une - utile : lets nuttigs lezen. d'un
morceau de musique : Het doorspelen v. e.
stuk muziek. - par l'orchestre : Doorspelen
door 't orkest. - sur les levres: Lippenlezen.
La - de la carte : Het uit de kaart wijs
worden, - op de kaart lezen. Salle de -:
Leeszaal. Cette piece perd a la Dit stuk
verliest bij het lezen. Avoir de la -: Veel
gelezen hebben. Il est depourvu de -: Hij
heeft niets gelezen. 2. Voorlezing. (Se Mire)
Mire la (Zich iets laten) voorlezen.
Donner - de : Voorlezen. L'art de la -:
De kunst van voorlezen, - voordragen.
Faire la premiere - d'un projet de loi : Een
wetsontwerp voor de eerste maal lezen.
Voter en seconde Bij tweede lezing aannemen. - d'une piece de theatre: Leesproef,
voorlezing van een stuk (om over het al
of niet aannemen te oordeelen). Comite
de -: Commissie van beoordeeling der
tooneelstukken. Obtenir une Zijn stuk
mogen (laten) voorlezen. 3. Aflezing (van
instrumenten). Lijst der afleesbare radiostations. 4. Les -s: De belezenheid.
Lede m.: 1. Strook tusschen duin en
bouwland. 2. = Ledon m.: - des marais:
Wilde rosmarijn.
Ledit : Bovengenoemd.
Leersie v.: Leersia, rijstgras.
Legal: Wettig, wettelijk, volgens de wet.
Medecine -e : Gerechtelijke geneeskunde.
Le pays -: Degenen, die (in een land met
beperkt kiesrecht) het kiesrecht bezitten.
Fete -e : Algemeen erkende Christelijke
feestdag. -ement bw. Legalisation v. en
-iser ov.w.: (Het) bekrachtigen, zoodat
een stuk een handteekening in rechten
geldig is. Legaliste m.: Voorstander der
wettigheid. Legalite v.: Wettigheid. De
wettelijke vormen. Se renfermer dans la -:
Geen stap buiten de wet doen. Sortir de la -:
Onwettig handelen, buiten de perken van
de wet gaan.
Legat m.: 1. Gezant. (gesch.) Door de
Rom. keizers gezonden provinciehoofd. 2.
(Ka th.) Legaat, door den paus aangewezen
kardinaal voor 't bestuur v. e. deel v. d.
Kerkel. Staat 3. (thans) Pauselijk gezant,
legaat. - a latere: Buitengewoon pauselijk
gezant. Legataire m.: Iem., die een legaat
krijgt , erfgenaam . Legation v . : 1. (oud )
Zending. 2. Gezantschap; -spaleis ; -spersoneel. Conseiller de -: -sraad. 3. Waardigheid van legaat (z. legat 2). Gebied v. d.
legaat (id.); provincie v. d. Kerkel. Staat.
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4. Waardigheid van legaat a latere (z. legat
3). 5. (gesch.) Les L-s: De provincies
Bologna en Ferrara. Legato (spr .
bw. :
(m u z. ) Verbonden, in een streek Legatoire: Door een legaat (z. legat 2) bestuurd .
Lege: (zeev.) Weinig bevracht. Zonder
lading .
Legendaire: Tot de legenden, - sagen
behoorend, uit de fabelwereld. / m. : Legendenverzamelaar, -schrijver. -verzameling.
Legende v. : 1. Verzameling van Levens
der Heiligen, - der Martelaren. z. dore 1.2.
Volksverhaal, sage, legende. Entrer dans
la -: De held worden van volksverhalen,
die 't wezen v. d. held veranderen. 3. Randschrift (munt). 4. Verklaring der teekens
(kaart). Bijschrift (bij plaat).
Leger, -ere: 1. Licht, niet zwaar. Que
la Jerre lui soil -ere: Moge de aarde hem zacht
drukken. Mets -s : Lichte spijzen. Viande
-ere: Gemakkelijk te verteren vleesch.
Piece (de monnaie) -ere : Te licht geldstuk.
Etre - d'un grain : Niet wel bij 't hoofd
zijn. 2. (fig.) Onbeduidend, licht, - te
dragen. 3. Dun, licht, doorzichtig, fijn.
Drap -: Dun laken. V elements -s : Dunne -,
zomerkleeren. Terre -ere : Lichte grond.
Repas -: Licht maal. Vin Lichte w.
The -; cafe-: Slappe t.; - k. Cheveux -s:
Een
Dunne haren. Avoir le sommeil
lossen slaap hebben, niet vast slapen.
fit une -ere grimace : Even vertrok hij 't
gelaat. 4. (fig.) Lichtzinnig, -vaardig.
Wuft, wispelturig. Oppervlakkig. Onbeduidend (kennis). Zonder zorg (leven). Les
Francais passent pour avoir la tete -ere : De
Fr. gaan door voor lichtzinnige menschen.
Femme de m (Burs -eres : V. die zich slecht
gedraagt ; lichtekooi. Propos -s : Schuine
praatjes.
5. Vlug, gauw, flink, rap, luchtig, vlug ter
been, licht. Slank . (kunst) Gemakkelijk. z.
course 1. Marcher d'un pas -, d'un pied -:
Vlug voortloopen. Troupes -eres: Lichte t.
Avoir la main -ere : Een lichte, vlugge hand
hebben ; vlug schrijven ; een lichten aanslag
hebben; (fam.) gauw er op los slaan; behendig zijn (dief ); een zachte meester zijn.
Embarcation -ere de voiles : Sloep, die gemakkelijk naar de zeilen luistert. Chanteuse
(dont la voix est) -ere : Z. die moeilijke passages gemakkelijk zingt. Poesie -ere: Lichte,
gemakkelijk vloeiende poezie. Style -:
Luchtige s. Avoir la conversation -ere:
Gemakkelijk in den omgang zijn. 6. (f ig.)
Vrij. d'argent: Met een platte beurs.
Courtisan - d' etude: Hoveling, die niets
weet. Avoir le cceur-: Luchthartig zorgeloos zijn. 7. (scheik.) Laagkokend. 8.
(sc he ik. ) Zwak. 2. A la -ere: Op lichte
luchtige wijze. Lichtzinnig, -vaardig,
zonder overleg; roekeloos. Vetu -: Dun gekleed . Arme -: Licht gewapend. Examiner
Oppervlakkig nagaan.
Legerement : 1. Licht. 2. Onbeduidend,
licht. 3. Dun, fijn, licht. 4. Lichtzinnig,
oppervlakkig. 4. Vlug, flink, licht. (kunst)
Gemakkelijk. 6. (fam.) - tat: Wel mat -,
lichtelijk
eenigszins fatterig.
Legerete v . : 1. Lichtheid . 2. (f ig . )
Gering-, onbeduidend-. 3. Dun-, doorzichtig-, licht-. 4. Lichtzinnig-. Wuft-. Opper-
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vlakkig-. 5. Vlug-, rapheid. Slankheid.
Handigheid (z . leger 5). La-demain: de la voix : 't Gemakkelijke aanspreken der
stem. - de style: Gemakkelijkheid van
stijl. 6. Lichtzinnige streek.
Legiferer onov .w . : Wetten maken, geven .
Legion v. : 1. (gesch.) Romeinsch legercorps, legioen. 2. Staand leger (onder Frans
I). Regiment (onder Lod. XVIII). - etrangere: Vreemdenlegioen . Les -s d'un peuple:
De legers v. e. yolk. 3. (f ig.) Groot aantal,
menigte, schaar. Its s'appellerzt its sont
-: Hun naam is legio, er zijn er te veel. 4.
- d'honneur: Legioen v. Eer (ridderorde).
5. Corps (gendarmerie; Republ. garde).
Legionnaire m.: 1. Soldaat v. e. Rom.
legioen. 2. Ridder van de orde van 't Legioen van Eer. 3. Soldaat van het vreemdenlegioen .
Legislateur (spr . m. :1. Wetgever.
(f ig.) Iem., die de wetten voor zekere
kunst vaststelt. 2. Lid eener wetgevende
vergadering (vooral van 't Corps legislatif).
Legislatif (spr . 1. Wetgevend.
(gesch.) L'Assemblee -ive: De Wetgevende
Vergadering (1791-92). Le Corps -: 't
Wetgevend Lichaam (grondwet van 't jaar
VIII en Keizerrijk). 2. Election -ice:
(Tweede-)Kamerverkiezing.
Legislation
(spr . v. : 1. Wetgeving, de wetten.
Rechtswetenschap . 2. (o u d) Wetgevende
macht. Legislativement (spr . -issl-):
Door middel van een wet, - van wetgeving.
Legislature (spr. -issl-) v. : 1. Wetgevend
lichaam. 2. -e periode, zittingsduur. Legiste m.: Rechtsgeleerde, wettenkenner.
z . metleein 1.
Legitimaire : (recht) Betrekking hebbend op de legitieme portie (portion -).
Legitimation v. : 1. Het wettigen -, de
echtverklaring van een buitenechtelijk kind.
2. Erkenning van de echtheid (van een volmacht) .
Legitime : 1. Wettig, rechtmatig; volgens 't geboorterecht regeerend ; wettig
(hum elijk ) ; echt (kind ). Droit de - defense:
Becht van wettige zelfverdediging. 2.
Rechtvaardig, juist, billijk, gegrond. m. :
(y olk)
o lk ) Man. I v.: 1. (y olk)
o lk ) Vroum . 2.
( o u d) Legitieme portie, wettig erfdeel . Legitimement:Wettig. Met reden, billijk, juist.
Legitimer ov .w. : 1. Voor echt verklaren
(buitenechtelijk kind). 2. Voor echt verklaren , de echtheid staven van (volmacht).
3.
(fig. ) Vergoelijken, wettigen, rechtvaardigen. / se -: Zijn volmacht toonen en
staven. Voor echt verklaard worden. Zich
rechtvaardigen. Legitimisme m. : Stelsel
van een legitimiste m. : Voorstander van
't koningschap op 't eerstgeboorterecht
gegrond. Aanhanger der Bourbons. I b y .
nw. : Legitimistisch. Legitimite v. :
Wettigheid (huwelijk); echtheid (kind).
Wettig
rechtmatighei d (eisch). Wettig
karakter (volmacht). 2 Recht van een
vorstenhuis (speciaal de Bourbons) om de
kroon als een onvervreemdbaar goed te
beschouwen, legitimiteit.
Legs (spr. m. : 1. Legaat (- particutier). - universel: Erfstelling voor de
geheele nalatenschap. - a titre universel:
Erfstelling voor zeker deel er van. - pieux:
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Legaat voor goede werken, - vrome stichtingen . 2. (f i g . ) Overblijfsel . Ces coutumes
sont un — des anciens habitants : Die gewoonten zijn een overblijfsel van de vroegere
bewoners Leguer ov .w . : 1 .Vermaken, legateeren. 2. (f ig.) Van geslacht op geslacht
doen overgaan. Les decouvertes que les anciens
nous ont leguees : De ontdekkingen die van
de Ouden, van geslacht op geslacht overgaande, tot ons zijn gekomen.
Legume m., ( y olk) v.: 1. Groente,
moeskruid. —s verts , - frais: Versche -.
—s secs, - de conserve : Gedroogde -. (spot)
Une grosse Een hoofdofficier ; een hoofdambtenaar. Une grosse — de l' epoque: Een
groote Hans uit dien tijd. 2. (plantk.)
Peulvrucht. Legumieulture v.: Groenteteelt. Legumier m.: Groenteschotel. -stoomer. I by .nw.: Van de groenten. Culture
-i ere : Groentekweekerij . Legumineux:
Peulvruchtendragend. / Les -euses v .mv. :
Peulgewassen. Legumiste m.: Warmoezenier. Vegetariêr.
Leipsiek, -sig , -zig (spr . le-psik) m.:
Leipzig.
Leitmotif (me . -ice) of -motiv (spr . lait-)
m . : (m u z . ) Leidmotief, motief dat voortdurend terugkomt als voorstelling van een
gedachte of persoon. (f i g .) Leidmotief.
Leman m.: Meer van Geneve (lac —).
Lemantin : Van 't meer van Geneve.
Lemme (spr. lemm) m . : (w s k ) Hulp stelling . (t a a lk . ) Hulpvorm . Kernwoord .
Lemming (spr le-mingue) m.: (dierk.)
Lemming (soort woelmuis) .
Lemna of -nev.: Eendenkroos. Lemnacee v.: Eendenkroosachtige.
Lemniseate (spr . lemmn-) v . : (m eetk.)
Lijn in den vorm van een 8. Lemnisque
(spr lemmn-) m.: 1. Band (aan kransen,
palmen der overwinnaars, aan takken der
smeekelingen). 2. Snoer (aan zegel). 3.
Koraalladder.
Lemure m.: Nachtgeest. Maki. Lemuriens m .my . : (n a t .h i s t ) Halfapen .
Lendemain m.: 1. Volgende dag. Le —:
Des anderen daags. Du jour au —: Op eens,
op staanden voet. Le — qu'il fut parti:
Op den dag nadat hij vertrokken was. (fig.)
Au — de la guerre: Korten tijd onmiddellijk na den oorlog. Sans--, qui n'a pas de —:
Zonder gevolgen, dat daarmee afloopt ;
van korten duur. Esprit du —: Man, die
steeds vol plannen is. It n'y a pas de bonne
fete sans —: Den volgenden dag moet er
nog wat nagefuifd worden. Un frisk —:
Een treurig ontwaken. Les — de la veille:
De nawee6n ; de haarpijn, de kater. Jour
sans —: Dag waarna geen morgen weer
gloort. 2. (fig.) Naaste toekomst. lets
volgends, nog jets. Avoir un —: Door
anderen gevolgd worden. Sans —(s) assure(s): Zonder eenige zekerheid voor de
naaste toekomst.
Lendit m.: 1. (gesch.) Kermis (in Juni
bij Saint-Denis). Vacantiedag der Parijsche
studenten op dien dag. Collegelden (die
men op dien dag voldeed). 2. — scolaire:
Sportwedstrijden voor de Parijsche gymnasiasten .
Lendore m. en v.: Slaapmuts, druiloor,
zeurkous.
Lenifier ov .w . : (g en e esk ) Verzachten,
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lenigen. (f ig. ) Opbeuren, verzachten. Lenitif by .nw.. en m.: Verzachtend (middel).
(f ig. ) Verlichting, troost, balsem.
Lent : Langzaam, traag. - werkend.
Gedrukt (zaken). Fievre —e: Sluipkoorts,
binnenkoorts. Les nouvelles sont —es a
arriver : Het duurt lang voor de berichten
inkomen. — a venir: Die lang uitblijft.
Lente v.: Neet, luizenei.
Lentement bw. : Langzaam.
Lenter z. lanter.
Lenteur v.: Langzaam-, traagheid (in
't begrijpen). Il met de la — a ce qu'il fait:
Wat hij doet, doet hij langzaam. Les —s:
De trage gang, de vertragingen; het getalm.
Lentieulaire: Lensvormig, van lenzen.
Os —: Uitsteeksel a. h. aanbeeld. Lentienle
v.: Eendenkroos. Lentieule: Lensvormig(geworden ). Fossiles —s : Linzesteen, lensschelp . Lentiforme : Lensvormig. Lentigineux (geneesk.) Vol roode vlekken.
- zomersproeten. Lentigo m.: (Zomer) sproet (en) . Le-ntille v . : 1. Linze . -plant..
Puree de —s : Linzensoep. — d'eau: Eendenkroos a la reine z. lentillon. —
bdtarde: Ruige wikke, kleine krok. 2. Lens
(a . uurwerkslinger ) . 3. (n a t k . ) Lens,
brandglas. — a echelons: Traplens. 4. (geneesk.) Zomersproet, roode vlek. 5. Plat,
suikerflikje, „knoopje" .Lentilleux: Sproetig. Lentillon m.: (soort) Linze met kleine
erwten.
Lentisque m.: Mastikboom.
Lento bw. en m . : (mu z . ) Langzaam.
(stuk).
Leon m.: (naam) Leo. (aardrijksk.)
Leon. Leonard m.: Leonard, Leendert
Leonardo da Vinci.
Leonin : 1. Van den leeuw. (fig.) Part
—e: Leeuwendeel. Contrat pacte —:
Contract, waarbij alle voordeel aan een
kant is. Conditions —es: Harde voorwaarden.
2. (Lat. dichtk.) Vers
Vers, waarvan
de beide ha lfverzen rijmen ; (F r a n s c h e
dichtk.) waarvan een of twee lettergrepen rijmen. Rime —e: Rijm, waarvan
twee of Brie lettergrepen gelijk zijn, zeer
rijk rijm.
Leonore v.: (n a am ) Eleonora. Leon
tine v.: (naam) Leontine. (fig.) Dubbele
horlogeketting . Leonure, -urns m . : (p I a n tk ) Hartgespan. Leopard m.: Luipaard.
(wapenk.) Gaande leeuw. (fig.) Les —s:
Engeland Leoparde: 1. (o u d) Gevlekt .
2. (wapenk.) Lion —: Gaande leeuw.
Lepante v.: Lepanto.
Lepas (spr. -ass) m.: (n a t. h i s t.)
Napschelp. Lepidier m.: (plantk.) Kruidkers . cultive : Waterkers. Lepidopteres
m.mv.: Schubvleugelige insecten (insectes
—s). Lepisme m.: Papiermot, boekenworm . — du sucre : Suikergast.
Lepontin : Lepontisch (e ) . Alpes —es.
Leporide m.: Kruising van haas en konijn. Leporides my .: Haasachtigen.
Lepre v.: Melaatscheid, lepra. (fig.)
Schandvlek, kanker. Uitbijting, kale plek.
Lepreux : Lepra-achtig. Melaatsch . (f ig . )
Met vlekken. - kale plekken. Le dos — des
maisons : De vlekkige achterkant d. h .
m . : Melaatsche , lepra lijder Leprigene :
Dat lepra doet ontstaan. Leprologue m.:
Specialiteit voor lepra . Leprome m.:
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Lepragezwel. Leproserie v. : Leprozenhuis,
melaatschenverpleging.
Lepte m. : Zespootige mijt. - automnal:
Oogstmijt.
Lepture v.: (d ierk.) Dunstaart.
Lequel, laquelle, lesquels, -quelles
v.nw. : 1. betr.vnw. : Die, dat, welke,
hetwelk . 2. vrag . vnw . : Welk (e ) , wie , wat .
Lerot m.: Eikelmuis (soort zevenslaper).
Les: 1. z. le. 2. (ook tés ) z. lez.
Lesbiaque, -ien : Lesbisch, uit Lesbos.
Lesbier.
Lêse by .nw . v.: Kwetsend -, beleedigend voor. Un crime de --humanite; - -civilisation: Een aanslag op de menschheid ; - de beschaving. (Crime de) --majesle : Majesteitsschennis. --republique : Aanslag op 't gemeenebest. --patrie; ---nation
: Krenking ten opzichte van 't vaderland;
- de natie ; schending van den volkswil.
Leser ov .w . : 1. Km etsen , wonden . Aandoen (door ziekte). 2. Beleedigen, krenken. Schaden, benadeelen.
Lesinage m. : Uitzuiniging. Lesine v.:
Vrekkighe id . Lêsiner onov .w . : U itzu inigen op alles, knibbelen, krenterig zijn.
Lesinerie v. : 1. Vrekkige daad. Faire des
-s: Knibbelen. 2. Vrekkige aard, vrekkigheid . Lesineur by .riw . : Vrekkig, karig. I
m. : Schrielhans, uitrekenaar.
Lesion v.: 1. (recht) Benadeeling, tekortdoening. 2. (geneesk.) Kwetsing,
verwonding, letsel. - interne : Inwendige
kneuzing. 3. Krenking. Lesionnel,
(s o m s -aire) : Van een kneuzing of
kwetsing.
Lesquefs, -quelles z. lequel.
Lesse z. laisse 1.
Lessif m.: (y olk) z. lessive. Lessivable : Afwaschbaar, afneembaar. Lessivage
m.: Het wasschen, - voorloogen. De wasch,
de schoonmaak. (f ig.) Doorhaling. Groote
financieele klap.
Lessive v. : 1. Loog-; zeepwater, -sop.
Forte -: Krachtig sop. Mettre a la -:
In het zeepsop zetten. z. linge. A laver la
tete d'un tine -, d'un More on perd la -:

Dat is den Moriaan geschuurd. 2. Wasch,
afwassching. Faire la -: De wasch doen.
Apres plusieurs -s: Na verscheidene malen afgespoeld te hebben. Supportant la -:
Waschecht. - du Gascon : Spaansche wasch
(als men zijn hemd maar omkeert). 3.
Waschgoed. 4. (f ig.) Zeer groot verlies
(bij 't spel), klap. 5.- du savonnier: Loog,
-oplossing. 6. (scheik.) Het wasschen. 7.
(f ig.) Groote opruiming, - wasch, - verbetering. La - politique : Het opruimen
der gebreken, die zekere politiek aankleven.
Faire la - (de): Verpatsen.
Lessiver ov .w. : 1. Wasschen (linnen).
2. Boenen ; afnemen (houtwerk). 3. Wasschen ; uitloogen. - des terres. 4. Verpatsen. Uitschudden. Lessiveur m. : Wasscher. Toestel om lompen te bleeken. Lessiveuse v. : Waschvrouw. Toestel om lompen te bleeken.Waschpot ; -toestel. --desinlecteuse: -, dat tevens ontsmet.
Lest (spr.. leste) m . : (z e e v . ) 1 . Ballast.
Partir sur son -: Op ballast -, zonder lading vertrekken. Jeter du -: B. uitwerpen ; veel opofferen om den boel te redden.
- en eau : Waterballast. 2. Gewicht (aan
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boot, vischnet). Ballast (v. luchtballon).
3. (f i g . ) Tegenwicht . Lestage m . : (z e ev . )
Het ballasten. Manier waarop de ballast
gestouwd is.
Leste : 1. Vlug, los, rap. Avoir la main
-: Gauw toeslaan, 'n slap handje hebben;
(so ms ) vlug -, handig zijn. 2. Luehtig -,
licht gekleed, - uitgerust. 3. Licht, -vaardig. Ce recit est d'un -! Dat verhaaltje is
o, zoo gewaagd! Propos -s : Schuine praatjes . 4. Ongegeneerd. Lestement : 1. Vlug,
lenig, rap. 2. Licht, luchtig. 3. (fig.)
Zonder veel complimenten, ongegeneerd.
En finir - avec qn : Korte metten met iem.
maken.
Lester ov .w. : 1. Van ballast voorzien,
(be)ballasten. 2. (fig.) Voorzien van.
se -: Zich van ballast voorzien. Duchtig
schransen (- l'estomac). (f ig . ) Bedaard
worden. Estomac bien leste : Goed gevulde
maag. Lesteur m.: Ballaststuwer. -schipper. -schip (bateau -), -lichter.
Lethal: Van den dood. Lethalite v. :
Verhouding van ziekte- en sterfgevallen tot
het aantal levenden of geborenen, sterfte.
Lethargie v.: 1. Slaapziekte. Verdooving,
waarbij de spieren slap zijn. Tomber en -:
In een langdurigen slapenden toestand vervallen. (f i g.) En -: Kwijnend. 2. Ongevoelig-, geestelijke dofheid. Secouer sa -:
Zich vermannen. Lêthargique by .nw . : 1.
Die tot de slaapziekte behoort. Sommeil -:
Slaap, waarbij 't lichaam dood schijnt. Un
-: 'n Schijndoode. 2. (fig.) Onverschillig, dof, slaperig. Lethe m. : Lethe (stroom
i. d. onderwereld). Il a bu de l'eau du -:
Hij is vergeetacgtig. Lethif6re : Die den
dood aanbrengt, doodelijk.
Lette = Letton by .nw. en m. : Lettisch.
Let. Het Lettisch. Lettonie v.: Letland.
Lettonien : Lettisch.
Lettrage m.: Het letteren.
Lettre v.: 1. Letter, -teeken. - a queue de
dessous : Staartletter. - a queue de dessus:
Kopletter. . En toutes -s : Voluit ; (f ig . )
zonder iets te verzwijgen. En tout autant de
-s : Voluit. Vous etes un sot en trois -s:
Je bent in een woord een kwast. En -s de
sang: Met bloedige letters. Pail en -s de
feu : In vurige trekken weergegeven. 2.
Letter, -klank. 3. Drukletter. Voorraad
letters. Lever la -: De letters uit de zetkast grijpen. 4. Op-, onderschrift (op gravure). Epreuve avant la - : Gravure gemaakt voordat 't onderschrift was aangebracht. (f ig.) Avant la -: Echt, best ;
voorloopig, in den dop. 5. Letterlijke
uitdrukking, - beteekenis, de letter. z.
aider (onov .w. ) en ajouter. A la -, au
pied de la - : Letterlijk. Devenir morte: Zijn kracht verliezen, niet meer
geldig zijn. S'en tenir a la -: Zch aan de
letter (der wet) houden. La - tue : De letter
doodt. 6. Brief, schrijven, aanschrijving.
z. elore 1, credit 2 en change 2. - de
voiture: Geleibiljet. - de service: Dienstbrief . - de marque : Kaperbrief. z. creance
3 en cachet 2. - de recommandation : Aanbevelingsbrief . - patente : Oorkonde. de grace : Genadebrief. -s de noblesse : BrieYen van adeldom. - apostolique : Aanschrijving uitgaande v. d. H. Stoel. -s pastorales : Herderlijke brieven (v. e. bisschop ).
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7. -s : Letteren, letterkunde ; letterkundige vakken. Homme -, femme de -, gens de
-: Letterkundige (n). Gredin de -: Letterdief . Avoir des -: Letterkundig -, wetenschappelijk ontwikkeld zijn. - sacrees ,
- saintes -: Heilige Schrift. - humaines ,
- profanes : Humaniora . Belles -: Fraaie -,
schoone letteren.
Lettre : Geletterd ; geleerd, wetenschappelijk gevormd. I m. : Geleerde. Ambtenaar
(in China ). Lettre --eireulaire (mu . -s-s)
v. : Rondschrijven. Lettre-missive (mu.
--s--s) v.: Borderel, geleibrief • Lettrepreface (mu . -s--s) v. : Brief, die als
voorrede dient. Lettrer ov .w. : Letteren.
Lettreur m . : Letterschilder. Lettrine
v. : Noot-, verwijzingsletter. Versierde
titelletter, - kolomletter.
Lett m. : Wolf z. queue 8.
Leueade v. : Leukadia (Gr.. ell.).
Leucanie v .: Bleeke uil (vlinder ).Leue(o)
. . .: (in samenst.) Wit. Leucemie v.:
Ziekte waarbij 't aantal witte bloedbolletjes overheerschend wordt, leukhemia,
leukaemie. Leucite v. : Wit granaat. Korreltje uit het protoplasma der plantencellen.
Leucocyte m.: Wit bloedlichaampje. LeuV. : Verbleeking van de huid.
codermie v
Leueoeythemie z . leueemie. Leueoma
m. : Witte vlek (op 't hoornvlies). Lencorrhëe v. : Witte vloed.
Leuetres m. : Leuctra (in Bceotie).
Leude m.: (gesch.) Getrouwe, kroonvazal .
Leur pers. vnw. : Hun, hen, haar. / my.
-s bez .vnw . : Hun (ne ) , haar,, hare . Le
-, la -: De, het hunne, hare. Les -s : De
hunnen, hun familieleden, hun partijgenooten. Its donnent du -: Zij geven van
hetgeen zij bezitten (z. son en sien).
Leurre m.:1. Leeren lokvogel. Acharner -;
decharner le -: Den lokvogel met vleesch
voorzien; - van vleesch ontdoen. 2. (fig.)
Strik, lokaas, bedrog, bedrieglijke voorspiegeling. 3. Illusie. Leurrer ov .w . : 1.
Met den leeren lokvogel doen terugkomen.
2. (fig.) Aanlokken, in den strik doen
vallen. Bedriegen, een rad voor de oogen
draaien. I se -: Afgericht worden. (f ig. )
Zich -. Elk. aanlokken, - bedriegen. - de:
Zich vleien, - paaien met, - voorspiegelen.
Levage m. : 1. Het opzetten, oprichten;
opbinden (wijngaard). 2. Het uitnemen,
weghalen (om te leveren). Het afnemen (van
't model). Het wegnemen. (fig. ) Hefting
(belasting). - de la creme : Ontrooming.
3. Het opheffen (van lasten). Appareils de
-: Hefwerktuigen (aan haven) ; hijschtoestellen. 4. Het opwellen, opkomen (bij
koking, gisting) ; opborrelen; rijzen (deeg).
Levain m.: 1. (Brood )gist, zuurdeesem.
Pain sans -: Ongezuurd b . - doux : Biergist. 2. (fig.; oud) Ziektestof, -oorzaak.
3. (f ig.) Verborgen neiging, - kiem, zuurdeesem. - de discorde: Aanleiding tot tweedracht .
Levant bv.nw.: 1. (gesch.) Die opstaat. Homme - et couchant: Ingezetene.
2. Opkomende (zon). Adorer le soleil -:
De opgaande zon aanbidden. I m. : Het
Oosten . De Levant . (z e e v . ) Oostenwind .
Levantin : Oostersch, Levantijnsch. / m.:
Oosterling. Levantijn, Smirnavaarder. LeFransch-Nederlandsch. I.
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vantine v . : Levantijn (soort zijden stof ).
Leve v.: Houten kolf. (papierf.) Vuist.
Lev 6 m. : 1. z. lever (m. 1 ) . 2. (m u z . )
Opslag (bij 't maatslaan). 3. Het doen der
opmetingen, het opnemen (v. e. plan).
Opmeting. 4. Opstaan (L. assis). / bv.nw.
z. lever ww. Uve-auto (mu . onv .) m.:
Autovijzel, -krik . Leve-eul (a) : (p 1 a t )
Terwijl men opstaat voor een ander.
Levee v. : 1. Het oprichten. La - des
couples: - der spanten. 2. Het ophalen
(scherm). 3. Het wegnemen. (v olk ) Arrestatie, inpikking. - du corps : Opnemen
v. 't lijk. - d'un appareil de pansement:
Afnemen van een verband. - du siege:
Opheffen van 't beleg. - du camp : Opbreken van 't legerkamp. - des scenes: Ontzegeling. - des arrets ; - des punitions : Opheffing van 't arrest; - de straffen. - de la
seance : Opheffing der zitting. - d'une
prohibition: Intrekking v. e. verbod. La
- de la lettre : Het zetten uit de letterkast.
4. Lichting (brievenbus). De gelichte brieyen en drukwerken. 5. Oplichting, opheffing.
Lichthoogte (van klep ). Tilhoogte (van
hamer). Slaghoogte. 6. Het oprapen, inzamelen ; inning, hefting (belasting ) . Inzameling (vruchten) ; binnenhalen (oogst) . Werving, lichting (troepen). Faire la - de : Oproepen , aanwerven. - en masse : Volksbewapening, algemeene oproeping. z. bouelier I.
- de titres: Lichting van op termijn geleverde
effecten. - des primes : Premie-afrekening.
des bandes : Afsnijden der glasranden.
- d'un habit: Afsnijden van een jas (v. 't
stuk stof ). 7. Het opkomen (zaad). 8.
Wal, dijk, kant. 9. (spel) Slag, trek. Faire
trois -s: Drie slagen halen. 10. Glasplaat
(die gepolijst moet worden). 11. Il y a de
la -: De zee staat hol.
Live-gazon (mu. onv .) in.: Zodensteker,
-spade. Leve-matin (mu. onv .) m. : fem.
die vroeg opstaat. Levement m. : Het nemen (gijzelaars ). Leve-nez (mu . onv .)
m.: (zeev.) Halstalie.
I. Lever ov .w . : 1. (Op ) lichten , opheffen,
optillen, opbeuren; uit zijn bed halen;
van zijn bed lichten (gijzelaar); lichten
(anker ); optrekken (brug, -scherm); ophalen (gordijn); opslaan (sluier) ; opdraaien
(gas) ; opdoen (autokap ). - la paille : Stroo
aantrekken ; (fig.) je ware zijn ; den doorslag geven. - la main sur qn : De hand tegen
iem. opheffen. - la hache -; le poignard sur
qn : Iem. met de biji -; den dolk bedreigen.
les mains au ciel: De handen ten hemel
heffen, God aanroepen. J 'en leverais la main:
Ik zou er een eed op kunnen doen, ik zou er
twee vingers voor durven opsteken. - le
pied: Er van doorgaan, met de Noorderzon
vertrekken, bankroet gaan. Au pied leve:
Overijld, dadelijk, zonder voorbereiding.
Prendre qn au pied leve: Iem. dadelijk aan
zijn woord houden. z. coude 1. Marcher
la tete levee, - le front leve: Met opgeheven
hoofde loopen ; vastberaden te werk gaan. z.
kpaule 1. - les yeux: De oogen opslaan.
-lesyuxaci:
De oogen ten hemel heffen.
- les yeux sur : Aanzien ; (f ig. ) dingen naar,,
aanspraak maken op. Are pas - les yeux de
dessus: De oogen niet afwenden van.
2. Weg-, afnemen, aflichten. Opnemen
(lijk ) . Afnemen (verband). Lichten (brie37
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yen). Afnemen (hetgeen op tafel staat).
Opheffen (beleg, zitting, verbod, straf ).
Opbreken (legerkamp). Rapen (eieren).
In ontvangst nemen, lichten (effecten).
(beurs) Afrekenen (premie). (f i g.) Uit
den weg ruimen (hinderpaal) ; wegnemen
(moeilijkheid). (De tooverformule) afnemen
van . — les scelles de : Ontzegelen . (b eurs)
— une option : Een leening opnemen waarvoor men de keus heeft. — la consigne: 't
Verbod tot uitgaan opheffen. — la garde:
De wacht aflossen (beter : relever). — une
difficulte du mauvais ate: Een m. verkeerd
aanpakken. 3. Rechtop plaatsen, opzetten,
planten. z. etendard 1 en Crete 1. — le
voile de la statue: 't Standbeeld onthullen.
Pierre levee: Menhir, hunebed. — qn sur
son seant: Iem. overeind zetten. — un plan;
- une rivi ere : Een plan - ; een rivier opmeten,
- opnemen.. — une carte : Een kaart ontwerpen. — un plan : Een schets van het
terrein of het grondvlak maken . 4. (j a c h t )
Opjagen . (f ig . ) Najagen , uitzoeken . — un
lievre: Een zaak op 't tapijt brengen, een
moeilijkheid opwerpen. 5. Inzamelen, oogsten. Afsnijden. Innen, heffen (belasting).
Lichten, werven (troepen). Een klant
vinden (vrouw). z. lettre 3. — les cartes:
Een trek maken, een slag halen. (o u d)
Een kind opnemen en naar—unefat: 't
vondelingengesticht brengen. 6. Lichten
(afschrift, akte).
II. Lever onov.w.: 1. Opkomen, kiemen . 2. Rijzen, opkomen (deeg). 3. Faire
— un lievre: Een haas opjagen.
III. Lever (se) : 1. Opstaan, -rijzen.
— matin : Vroeg opstaan; (fig.) zich veel
moeite geven, bij de hand zijn. 2. Opkomen
(hemellichaam) ; aanbreken (dag) ; opklaren (weder) ; opsteken (wind); optrekken (mist). 3. Opgeheven -. Geind worden
(belasting).
Iv. Lever m.: 1. Het opstaan. - des vorsten. Morgen-receptie ten hove. Petit —:
Receptie voor enkele begunstigden, als de
koning wakker was en gebeden had. Grand
—: Audientie, als de koning geschoren en
gekleed was. 2. Het opgaan, - opkomen
(hemellichaam). Het aanbreken (v. d. dag).
3. Het oplichten (der pooten). 4. (t o one el)
Het ophalen van 't scherm. — de rideau:
Openingsstukje. Le — du voile: De onthulling. 5. Opname (terrein, plan), 't doen
van opmetingen.
Lever-Dieu in.: (Oogenblik van de)
opheffing der hostie. Leve-tard (me. onv.)
m.: Iem. die niet uit zijn bed kan komen.
Leve -tilt (mu. onv.) m.: Iem. die met 't
morgenrood opstaat. Leveur m.: Oplegger, vlijer (papier). Postbode, die de bussen ledigt. (vroeger) Belastinggaarder.
Zetter. Leve-voiturc (mu . onv—deltrs: .)
m.: Wagenvijzel, -krik.
Leviathan m. : Reusachtig zeeschip.
(f i g.) Kolos.
Levier m. : 1. Hefboom. Bras de —: -sarm. — coude, - brise : Kniehefboom, tuimelaar. 2. Handel (aan machine). Zwengel
(pomp). Knop (geweer). — de changement
des vitesses: Versnellingshefboom. — de
frein a main: Handrembefboom. — de
commande : Stuurinrichting, -knuppel ; (f ig . )
bestuur. 3. Verlos-, beendertang. — droit:
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Tang voor 't uittrekken der snijtanden.
—depointag:
Handspaak om te richten, baksijzer.. 4. (f ig . ) Hefboom. Levier-bascule
(mu. —s--s) m.: Wisselhefboom. Leviere
v.: Touw aan een net.
Levigation v. en -er ov.w . : (Het) wasschen en laten neerslaan.
Levirat m.: (g o dsd. ) Voorgeschreven
tweede huwelijk van schoonbroer met
schoonzuster, indien uit 't eerste huwelijk
geen kinderen geboren zijn.
Levirostres m .mv . : Lichtsnavelige (vogels ).
Levis z. pont-levis.
Levitation v.: Opheffing (ook van een
voorwerp door spiritisme).
Levite m.: Leviet , tempeldienaar.. (d i c h tk .) Priester. / v.: Wijd kleed. Koetsiersjas.
Leviter onov .w . : Omhoog gaan.
Levitique : Levitisch, van den stain
Levi. / m.: Leviticus (3e boek van Mozes).
Levogyre: Die het vlak van gepolariseerd licht naar links doet afwijken, links
draaiend.
Levrauder ov .w . : Achtervolgen (als
een haas). Levraut m.: Haasje. Wegdistel.
Levre v.: 1. Lip. z. coupe 8 en bout 1.
Avoir la mort sur les —s : Den dood nabij
zijn. Se mordre les —s: Op zijn lippen bijten, niet willen lachen; spijt hebben. z.
bait 1, bord 2 en eceur 6 . Se sentir le c ceur
sur les —s: Bijna misselijk zijn. Dire qch
des —s: Jets zeggen, zonder er verder bij na
te denken, iets met den mond belijden (z .
bout 1) . Reconnaitre des —s : Onder voorbehoud erkennen. Server les —s : Zwijgen. Embrasser a pleines —s : Hard zoenen. Sourire
des —s : Den mond tot een glimlach vertrekken . 2. Schaamlip (— de la vulve).
Wondrand , -lip . Rand (v . bloemkelk, breuk ,
plateau).
Levresse v.: Wijfjeshaas. Levrette v.:
Teef v. e. windhond. Kleine windhond.
Pleisterschaaf. Levrette : Slank. Windhondachtig . Levret(t)er onov .w . : Jongen
werpen (wijfjeshaas). Levrier m.: Windhond . — d' amour : Koppelaar. — de la
justice, - du bourreau : Speurhond, rakker
van den schout. — des mers: Snelvaarder.
Levron m.: Jonge windhond. Kleine -.
Levurage m.: Bijvoeging van gist. Levure v.: (Bier)gist. Spekafsnijdsel. Halve
maas. Levurer ov.w.: Gist voegen bij.
Levurier m.: Gistfabrikant.
Lexical : In de woordenbGeken. Lexicographe m.: Maker v. e. woordenboek ,
iem., die zich bezighoudt met de waarde
en den oorsprong der woorden. Lexieographie v.: Samenstelling v. e. woordenboek. Lexicographique : Op woordenkennis, - de samenstelling v. e. woordenboek betrekking hebbend. Lexicologie v.:
Woordenleer, wetenschap van den oorsprong
en de beteekenis der woorden i. e. taal.
Boek daarvoor. Lexicologique : Van de
woordenleer. Lexicologue m.: Kenner der
woordenleer. Lexique m.: Woordenboek,
-lijst, -schat (van vreemde, moeilijke woorden, of van een schrijver, een tijdperk).
Beknopt woordenboek. Woordenschat.
Lexovien : Uit -. Bewoner van Lisieux.
Leyde (spr.. lede) v.: Leiden. z. bouteille 3.
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Lez (spr. le) vz.: (in plaatsnamen)
Bij. Caudebee-lez-Elbeuf .
Lezard m.: 1. Hagedis. — des murailles:
Muur-. — ocelle : Parel-. — vivipare : Kleine
h. 2. (f ig.) Luilak. Prendre un bain de —,
faire le —: In 't zonnetje zich koesteren.
Lezarde v.: Spleet, scheur in een muur.
Tresband. Witte spleet in drukwerk, steegje.
Lezardê: Vol spleten, - scheuren, gespleten . Lezarder ov.w.: Doen splijten. / onov.w.: (fig.) Luieren (in 't zonnetje). /
se —: Scheuren krijgen.
Liage m.: Het binden. (f ig.) - vermengen.
Liais m.: 1. Kalkachtige (bouw)steen.
2. Houten roede (aan een weefstoel).
Liaison v.: 1. Vereeniging, verbinding,
samenvoeging. Verband (bij metselwerk).
Bindmiddel. Metselkalk, -specie. (zeev.)
Verbindingsstukken. Mengsel van tin en
lood om soldeersel to maken. Bindmiddel
(eierdooiers in soep, saus). Het grijpen
(door valken). — postale : Postverbinding
2 . Verb indingsstreepj e , ophaal . (m u z . )
Notenreeks zonder rust. Koppelboogje.
Woordverband (— des mots, - des termes).
Zinsverband (— des propositions). Klankverbinding. Faire —: Verbinden. Il fait
ses —s: Hij spreekt beschaafd. 3. (fig.)
Verband, samenhang. Avoir de la — avec:
In verband staan met. La — des scenes est
bien observee : De tooneelen zijn goed aan
elk. verbonden. 4. Omgang, verstandhouding, verbintenis, betrekking. Relaties,
goede kennissen. Liefdesbetrekkingen. —s
dangereuses: Gevaarlijke kennissen, - omgang. En — directe avec: In rechtstreeksch
verband met. 5. (m i 1. ) Verbinding. Troupes
de — :Verb indingscorps . Liaisonner ov.w. :
In 't verband plaatsen; voegen. Dichtmaken
(laken). Latten zoo vastspijkeren, dat ze
niet op een spar eindigen. Liane v.: Klimplant met houtigen steel. Liant: 1. Lenig,
veerkrachtig. Le — du fer: De buigzaamheid van 't ijzer. Le — des mouvements: De
soepelheid der bewegingen. 2. Gezellig,
vriendelijk, innemend, inschikkelijk, minzaam. Du —: Vriendelijke manieren. Avoir
du —: Een innemend karakter hebben,
zich gemakkelijk aansluiten bij anderen. 3.
Bindend.
Liard m.: 1. Koperen munt ter waarde
van 114 sou. (thans) Stuk van 2 centimes.
(fig.) Duit, cent, oortje. I 1 n'a pas un
(rouge) — : Hij heeft geen rooien duit. 2.
Schijfje (v. wortel b.v.). Liardage m.:
Overdreven zuinigheid. Liarder onov .w. :
Op een halven cent doodblijven. Liardeur
m.: Gortenteller.
Lias (spr . -ass) m.: Kalkachtige steen,
lias. Liasique: Van het lias-tijdperk; uit
lias bestaande.
Liasse v.: Bundel (aaneengeregen papieren), pakje. Liasveter. Deel van een
baal vlas.
Liassique z. liasique.
Libage m.: Ruw behouwen steen.
Liban m.: Libanon (gebergte in Syrie).
Libation v.: 1. Drank-, plengoffer, wijnplenging. Faire des —s aux dieux : Den goden een plengoffer brengen. 2. (grap) Het
drinken. Faire d'amples —s, 1 . des —s:
(Duchtig) pooien.
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Libelle m.: 1. (vroeger) Boekje. (recht)
Gerechtelijke akte. 2. Smaad-, schotschrift.
/ v.: Luchtbel. Libelle m.: Opstelling -,
redactie v. e. geschrift, inhoud. Textueel.
Libeller ov.w.: (recht) In den vorm opstellen, - inkleeden. Obligation libellee en
or: Obligatie met de goudclausule. Effet
libelle -, obligation -e en dollars : Dollarwaarde . Libelliste m.: Schotschriftenschrijver.
Libellule v.: (dierk.) Waterjuffertje,
glazenmaker.
Liber (spr. -ere) m .: Phloeem (bast;
bevat de zeefvaten).
Libera (spr. libera; mu. one.) m. :
(Ka th.) Lectie, die de priester bij de doodkist zingt, en die met de woorden : Verlos
mij, Heer, begint. (fig., fam.) Chanter
un — : Zich opgelucht gevoelen. Ch. un
— apres le depart de qn: Iem. 't heilige
kruis nageven. Liberable: Die ontslag kan
krijgen. Liberal : 1. Die een vrij man past.
Arts -aux : Vrije kunsten (tegenover arts
mecaniques). Profession —e, carriere —e:
Gestudeerd beroep. Education —e : Opvoe-

ding die hoofd en hart vormt, klassieke -,
geleerde - (tegenover education utilitaire).
2. Vrijgevig, royaal. Onbekrompen. 3.
Vrijzinnig, liberaal. / m.: Voorstander van
politieke vrijh,eid. Libêralement: 1. Zooals 't een vrij mensch past. — instruit: Die
gestudeerd heeft. 2. Rijkelijk, royaal. 3.
Vrijzinnig, op liberale wijze. Liberaliser
ov.w.: Vrijzinnig maken. Liberalisme m.:
Vrijzinnigheid. Liberalite v.:1. Vrijgevig-,
gulheid. 2. Onbekrompen gift, weldaad. 3.
Onbekrompenheid, edele denkwijze. Liberateur m . : Bevrijder.. / bv .nw . : Bevrij dend, vrijmakend. Die voor betaling dient.
Somme -trice de la saisie : Som die na betaling het beslag doet opheffen. Liberation v . :
Bevrijding, vrijmaking. Delging (v. schuld ).
Volstorting (aandeel) . Invrijheidstelling

(veroordeeide). 't Vrijmaken (van warmte
b .v . ) . — de l' Etat: Delging der staatsschuld.
— d'un soldat: Vrijstelling, ontheffing (v.
dienst); ontslag (na diensttijd). Certificat de —: Paspoort. Liberatoire: Ontheffend, kwijting gevend, betalings-. Avoir
force —: Een wettig betaalmiddel zijn.
Libere m.: Gepasporteerde. Vrijgelatene.
Liberer ov.w.: Bevrijden, vrijmaken, ontslaan (van); in vrijheid stellen (veroordeelde); vrijstellen van dienst (milicien);
ontslaan (na volbrachten diensttijd), zijn
paspoort geven ; delgen ; (s p e 1) vrijmaken. Action completement liberee: Volgestort aandeel. / se —: Zich vrijmaken, ontlasten. Zijn schulden betalen, zich kwijten van zijn verplichtingen. Zijn kapitaal
storten (op aandeel).
Liberien: 1. Van de negerrepubliek Liberia. 2. Van 't phloeem z. (liber) / m.:
Bewoner van Liberia.
Libertaire" bv.nw. en m.: (Van den)
voorstander der ideale maatschappij zonder gezag noch wetten, (v. d.) anarchist.
Liberatisme m.: Geest -, opvatting van
den libertaire.
Liberte v.: 1. Vrijheid. — civile: Burgerlijke -. — individuelle: Persoonlijke -.
—deconsi:
Gewetens-. — des cultes:
Godsdienstvrijheid; vrije uitoefening van
den godsdienst. — de la presse: Vrijheid v.
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drukpers. - d'enseigner ,•- d'enseignement: V.
v. onderwijs. Arbre de la -: Vrijheidsboom.
- de penser: Vrijheid v. denken, vrijzinnigheid. 2. Vrij- en onafhankelijkheid. - des
mers : Onbelemmerde zeevaart. Des -s:
Voorrechten, vrijheden; vrijstellingen. 3. La
L- : De Vrijheidsgodin, -maagd. 4. Vrije
wit, vrijheid. 5. Vrijheid. - sous caution;
- provisoire : Invrijheidstelling onder borgstelling; voorwaardelijke -. Mettre en -:
In v. stellen; doen te voorschijn komen,
vrijmaken. Avoir la - de ses mouvements:
Ongedwongen in zijn bewegingen zijn. du venire : Loslijvig-. - d'esprit : Onbevangenheid. Rendre la - a, rendre a la -: Weer
in vrijheid stellen. En toute -, en pleine
-: In voile vrijheid. En -, avec -: Ongehinderd, in vrijheid. 6. Verlof, recht.
Prendre la - de : Zich veroorloven. Demander la - de : Verlof vragen om. 7.
Vrijmoedig-, vrijpostigheid (- de langage).
Prendre des -s : Zich vrijheden veroorloven,
in eerbied te kort schieten. 8. Speelruimte,
speling (machinedeelen, deur). - de piston: Vrijslag.
Liberticide : Die de vrijheid doodt. /
m.: Vernietiger der vrijheid. Libertin m.:
(vroeger) Vrijdenker. Onafhankelijk -,
geheel vrij mensch. (thans) Lichtmis,
zwier-, losbol. I bv.nw.: (v roe g e r)
Vrijdenkend. Geheel vrij, onafhankelijk.
Teugelloos. (thans) Losbandig, ongebonden , i iederlijk . Libertinage m . : (v r o eg e r ) Vrijgeesterij , ongodsdienstig- . Onafhankelijk-. Teugelloos-. (thans) Losbandig-, liederlijkheid. Liberthier onov.
w.: Den lichtmis uithangen. Wild -, uitgelaten zijn (kind) ; langs 's Heeren straten
loopen.
Libidineux: bv.nw. en m.: Wellustig -,
wulpsch -, geil (mensch). Libidinosite v.:
Wulpschheid. Libido v.: (zielk.) Bezitverlangen.
Libitum z. ad -.
. Librafre m.: 1. Boekhandelaar. commissionnaire,- d' assortiment: Commissiehandelaar. - d'occasion, - en vieux: Antiquaar.. 2. (vroeger) Afschrijver (in
klooster). Librairie v.: 1. Boekhandel.
-winkel. - de colportage : Colportageboekhandel. - ancienne : Antiquariaat. Ancienne
-: Vroegere firma. - d'occasion: Tweedehandsboekhandel. Prix de -: Nettoprijs.
- de fonds (z. fonds 2): Iiitgeverszaak.
(Travail de) -: Werk dat voor een groot
debiet bestemd is (tegenover travail d' erudition). C 'est de tres intelligente -: Dat
is heel knap boekverkooperswerk. Avoir
un gros succés de -: Flink verkocht worden.
2. (vroeger) Bibliotheek.
Libration v.: Schommeling in de zichtbaarheid van punten op de moan.
Libre : 1. Vrij. niet slaafsch. Commerce
-, - echange : Vrijhandel, vrij ruilverkeer.
Enseignement -: Bijzonder onderwijs. 2.
Vrij, onafhankelijk. Ville -: Vrije -, rijksstad. Eglise -: Vrije -, afgescheiden kerk.
Cows -: College van een Professeur -:
Privaat-docent. Pretre -: Geestelijke die
niet door den staat wordt betaald. 3. Vrij,
met een vrijen wil. z. arbitre 4. 4. Vrij.
Bevrijd-, ontheven van. Ongehuwd. - de
ses mouvements: Vrij in zijn bewegingen.
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Avoir le corps -, le venire -: Loslijvig zijn.
4voir l'esprit - : Onbevooroordeeld -;

onbevangen zijn, rustig kunnen nadenken.
- penseur,, - penseuse, - pensee z. librepens . . . Esprit -, - esprit: Vrijgeest.
Avoir le cceur -: Niet verliefd zijn. Elle
est encore -: Zij is nog ongehuwd. Commerce entre personnes -s : Omgang tusschen
ongehuwden. Femme -: Vrije vrouw (die
dezelfde onafhankelijkheid als de man
wenscht). Je ne Buis pas -: Ik ben bezet,
- heb bezigheden. Etre —: Meester van zijn
tijd zijn. Il vous est - de of - a vous de: Het
staat u vr_j te.
5. Vrijpostig, gemeenzaam, los. Driest,
brutaa 1 . Al te vrij , schu in . 6. (z a a k ) Vrij,
open ; veilig (weg) ; ongehinderd. z. champ
1. Open, van ijs bevrijd. Direct -, dadelijk te aanvaarden (- tout de suite, de location, - actuelkment). A l'air -:

In de ruimte, - 't open veld, - de vrije
natuur. Lampe (brill lant) a l'air -: Onbeschermd brandende 1. Avoir une - entree,
- un - acces : Vrijen toegang hebben • Doigts
-5 : Niet verbonden teenen. Exercices a
mains -s : Vrije oefeningen. Amande -:
Pit, die niet aan 't omhulsel vastzit. Etamines -s: Losse meeldraden. Calorique -:
Vrije -, niet gebonden warmte. Avoir son
temps -: Niet bezet zijn. Papier -: Ongezegeld papier. Vers -s: Vrije verzen (die
niet aan eenzelfde maat gebonden zijn).
Traduction -: Vrije vertaling. Avoir la
voix -: Een held,ere, onbeslagen stem h.
Libre-croyant (mu, -s--s) m.: Geloovige zonder dogma. Libre-êchange m.:
Vrijhandel. - des idees : Vrije gedachtenwisseling. Libre-echangisme m.:Vrijhandelstelsel. Libre-echangiste (mu. --s)
m.: Vrijhandelaar. / bv.nw.: Van den vrijhandel, die - voorstaat. Librement : Vrij.
Onafhankelijk. Ongedwongen, vrij-, ronduit.
Gemeenzaam, vrijpostig. Brutaal. Librepensee v.: Vrije gedachte; vrijdenkerij.
Libre-penseur m., -euse v. en bv.nw.
(mu. -s--s) : Vrijdenkend, van de vrije
gedachte, 'van een vrijdenker afkomstig.
Vrijdenker, -ster.
Librettiste m.: Maker van een libretto
(mu. -tos of -ti) m.: Operatekst. Ontwerp
van een ballet.
Libye v . : Libie . Libyen, -ique: L ibisch. -ier.
Lice v.: 1. Afsluiting. 2. Strijdperk,
tournooiveld. (fig.) Entrer en -: Zich in
den strijd mengen, in 't krijt treden. Entrer
en - contre: Het opnemen tegen. Fuir la
-: Den strijd ontvluchten. Ouvrir la -:
't Spelletje doen beginnen. C'est une ouverte aux arrivistes: De baantjesjacht kan
nu beginnen. 3. (zeev.) Houten lijst van
tijdelijken aard, spantsenten (- d'execution). Berghout, sent. Leuning (aan
brug, hek). Reeling. - de garde-corps:
Hutreeling. 4. Wijfjesjachthond. - nouee:
Drachtige -. 5. Schering, scheerlijsten.
Tapisserie de haute -; de basse -: Tapijtwerk, waarbij de schering verticaal -;
horizontaal op 't getouw , ligt. 6. Touwslagersstok.
Licate v.: Wettigheid.
Licence v.: 1. Verlof, vergunning. Avec
votre -: Met uw verlof. 2. Vergunning
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(voor verkoop v . sterke dranken , tabak, voor
't visschen, als vlieger) ; diploma. — d'exportation : Uitvoerconsent. — d'enseignement : Onderwijsbevoegdheid, venia doeendi. 3. Candidaats-examen. — en droll:
-indercht(a'v.pleingft)
4. Te groote vrijheid. Prendre des —s:
Driest optreden. Se donner — de : De vrijheid nemen om. 5. Ongebonden-, losbandig- , teugelloosheid , uitspatting . 6. (k unst)
Vrijheid, afwijking v. d. kunstregels. —
poelique : Dichterlijke vrijheid.
Licenciè m. : Candidaat. Vergunninghouder. Afgedankte, vrijgelatene. Lieenelement m. : Afdanking, ontsiag (troepen ) . Het naar huis zenden (leerlingen).
Liceneier ov .w . : 1. Afdanken , ontslaan .
Naar huis zenden. — l' equipage: Afmonsteren. 2. Vrijmaken. / se —: Losbandig
worden. Lieencieusement en -eux : Bandeloos, uitgelaten ; liederiijk, zedeloos. Al
to vrij , schuin, los van toon.
Lieer ov.w . : Van spantsenten voorzien.
Scheren.
Lieet (spr . -ete) m.: Verlof, vergunning.
Liehade v . : (p la t ) Zuiperij . Smullerij .
Des —s : Gelik, gezoen. Liehailler onov.
w. : Smullen. Zuipen. Liehe : Dronken.
v.: 1. z. leehe. 2. (plat) Lik, zoen. 3.
Gefuif.. Liehe-liehe (my . onv.) m.: Lolly.
Lichen (spr. -kenn) m.: 1. Korstmos.
— d'Islande: IJslandsch mos. — des rochers:
Verfmos. — des rennes: Rendiermos. 2.
(f ig. ) Huidmos (uitslag), lichen. Licheneux (spr. -ke-) : Mosachtig. Liehênographic (spr. -ke-) v.: Beschrijving der
mossen.
Liehard m.: (plat) Smuller. Zuiper.
Licher ov .w . : (plat) Likken. Zoenen.
„Omslaan". / onov .w. : Lekker drinken en
eten. Licherie v.: Lekker eethuis. Lichette
v.: Beetje, kleinigheidje. Licheur m.:
Smuller. Zuiper.
Lieier m.: Tapijtwever die verticaal
(haute —) of horizontaai (basse —) op
het getouw werkt.
Lieitation v.: Vetting van onverdeeld
goed (vente par —). Licitatoire : Betrekking
hebbend op een veiling van onverdeeld
goed. Licite : Geoorloofd, niet door de
wet verboden. Lieitement: Op geoorloofde
wijze, volgens de wet. Liciter ov .w. : (Een
onverdeeld goed) in veiling brengen.
Lieol m.: 1. Halster. 2. Strop.
Lieorne v.: Eenhoorn. — de mer: Narwal.
Licou z. licol.
Lieteur m. : Lijfwachter -, gerechtsdienaar van de hooge magistraatspersonen, die
een bijibundel (z. faiseeau 2) droeg, lictor.
Lido m .: Strand (bij Venetie). Lucht- en
zonnebad, strandbad.
Lie bv .nw . : (o u d ) Vroolijk . Faire chere
—: Vroolijk smullen, goede sier maken. /
v.: 1. Droesem, grondsop, heffe, moer. ....
mike 2. — de y in : Wijnmoer. (Couleur) —
de vin: Donkerrood . 2. (f ig. ) Uitvaagsel ,
heffe des yolks (— du peuple), schuim.
Lie : 1. Gebonden. Pieds et poings —s:
Met handen en voeten gebonden ; (f ig.)
op genade of ongenade. z. livrer(ov.w. 1).
J'ai les mains —es : Mijne handen zijn gebonden . J'ai la langue —e : Ik heb 'n slot
op den mond. 2. Verbonden. —s d'une
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etroite amitie: Intiem bevriend. Vous etes
assez — avec lui : Je bent intiem genoeg met
hem. (s p el) . Pantie —es: Twee partij en
die een robber maken. Jouer en parties —es:
Een robber spelen. (fig.) Avoir pantie —e
avec: Heulen met. La pantie etait bien
—e: 't Moest op een treffen uitloopen.
Faire un cent —: Een serie van honderd
maken. Lettre —e: Ligatuur, koppelletter.

3. (muz.) Van een verbindingsteeken voorzien. 4. Gebonden, dik. / m.: Druk op
den degen van den tegenstander. Binding
(v. saus) .
Lied (spr. li-de; m y . lieder) m.: (let-.
terk.) Lied. Cantatrice de —er: Liederzangeres .
Liege m: Kurkeik. (chene —). Kurkbast. Poudre de —: Gemalen kurk. Semelles de —: Kurken zolen. — agglomere:
Kunstkurk. — tossile : Asbest. — de montagne : Amiant.
Liege, v.: Luik. Liegeois : Luiksch. -er,
Luikenaar.
Lieger ov .w. : Met kurken Jobbers voorzien . Liegeux : Kurkachtig.
Liement m.: 't Uit de parade slaan.
Lien m.: 1 . Band, riem, snoer, koord. —s
de nage : Buigzame takken, die een houtvlot verbinden. (f ig.) Trainer son —: Zijne
boeien nog na zich sleepen, zich niet kunnen
losmaken. 2. IJzeren band (a. roer) ; bindsel ; bindlood ; klemhaak. — tirant: Muuranker. 3. (f ig.) Band, verbintenis. — conjugal: Huwelijksband. —s du sang: Banden des bloeds. 4. (fig.) Kluister, boei,
slavernij. Briser -, romprP ses —s : Zich uit
zijn gevangenschap -, zijn onderworpenheid
bevrijden. — religieux: Godsdienstige gelofte , sacrament.
Lienterie v.: (geneesk.) Buikloop,
waarbij de spijzen half verteerd afvloeien,
spijsloop. Lienterique : Van spijsloop.
Lier ov .w . : (z. ook lie bv .nw . ) 1 . Toe-,
vast-, samen-, aaneen-, (ver )binden ; voegen (steenen ) . z. fon (bv .nw . 1). (g odsd.)
z. dêlier 2. — une sauce: Een saus binden,
- dikker maken. — l' epee , - le ter : Den degen
uit de parade slaan. — sa proie: Zijn prooi
aangrijpen. 2. Met elk. verbinden, aaneenvoegen . — les letlres: De letters (door ophalen ) verbinden. — des notes (de musique):
Noten sleepen. Il ne sail pas — deux idees
ensemble : Hij kan geen twee gedachten met
elk. in verband brengen. 3. Afspreken,
overeenkomen. — une pantie: Een pretje
beramen. — pantie avec qn : Zich met iem.
verbinden, met iem. heulen. 4. Verbinden,
sluiten (vriendschap ); aanknoopen (gesprek). — commerce, - sociele avec qn : Met
iem. in verbinding treden. 5. Grijpen
(prooi). I se —: Zich verbinden. Dikker
worden (saus). Zich met elk. vereenigen,
verbintenissen aangaan met. Samenhangen,
in verband slaan. Zich binden, op zich
nemen. — d'amitie, — (avec qn) : Vriendschap sluiten (met iem.).
Lierne v.: Gewelfnokbalk. Dwarsrib.
Bodemplank (boot). Lierner ov .w. : Met
dwarsribben voorzien.
Lierre m.: Klimop. — terrestre : Hondsdraf . Lierre: Met klimop begroeid.
' Liesse v.: Vreugde. En —: Uitgelaten
(blij ), feestvierend.
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Liette v. : Bandje.
Lieu m.: 1. Plaats, ruimte, plek. Oord.
Vertrek. En tous —x: Overal. Se rendre -,
se transporter sur les —x : Zich naar de
plaats (van 't onheil, de misdaad) begeven.
Faire une descente -, descendre sur les —x:

Huiszoeking doen. Vider les —x : De woning ontruimen; er van doorgaan, de woning verlaten. z . kat 4 en feu 2. Le — saint:
Het heiligdom, de tempel, de kerk. Les
saints —x: De heilige plaatsen (in Palestina, waar Jezus heeft geleden). z. haut
(bv.nw. 1 en 7). — de plaisance : Uitspanningsplaats . En — de stirete , en — sur: In
veil igheid . — d' asile , - de franchise: Vrijplaats. Mauvais Huis van ontucht. —x
d' aisances of —x : Privaat, zekere plaats .—x
a l' anglaise : Water-closet. — geometrique
des points : Meetkundige plaats der punten. 2. Plaats, vaste aangewezen plaats.
(fig.) Aanleiding. Se rendre sur le — du
combat: Zich naar de plaats voor 't duel
begeven. Etre en bon — pour : Een goede gelegenheid hebben om. Cela vient de bon
Dat komt uit goede bron. Je hens cela
de bon —: Ik weet dat van goeder hand. Ce
n' est pas le — d' en parley : Het is hier niet
de plaats om daarover to praten. En temps
Te zijner tijd en plaats. Avoir
et
Plants hebben, gebeuren; loopen (trein).
Avoir — de, etre en — de: Reden hebben om ;
geven tot. Donner — de: Reden stof geven
tot; de gelegenheid geven om. Donner -- et:
Veroorzakt,n, na zich sleepen, aanleiding
geven tot. Aux — et heure: Ter plaatse en
ten dage. Etre au — et place de qn : Iem.
(in rechten) vervangen, in iem. rechten en
bevoegdheden treden. S'il y en a —: Zoo
't noodig is. Tenir — de : Vervangen, de
plants bekleeden van. Il me tient — de pere:
Hij bekleedt bij mij de plaats van een
vader. Il me tient — de tout: Hij is alles voor
mij. Au — de, (oud) au — que : In plaats
van; terwijl. Il aime en meme — que moi:
Hij bemint dezeifde vrouw als ik. Cheval
qui porte en beau — : P. dat den kop ophoudt. 3. Plants (in boek ). z. commun
(bv .nw . 2 ) . 4. Plants, rang. — d'honneur :
Eereplaats. En premier — : In de eerste
plaats, v6Or alles. (recht) Chaque creancier
viendra en son —: leder schuldeischer zal
volgens zijn rang opkomen. 5. Afkomst,
familie. Il sent le — -, it tient du —
d'ou it vient: Men kin wel zien van wien hij
afstamt. Elle est de fort bon —: Zij is van een
heel goede familie. 6. Pollak (visch).
Lieu-dit (mu. —x--s) m.: Akker-,
veldnaam; plek die een eigen naam draagt
(als herinnering aan iets dat verdwenen is).
Lieue v.: Mip (— commune, — de terre ;
444 M.). Uur gaans. Une petite —: Een
uurtje. geographique: Geographische mijl
(7407,5 M.) . — marine: Zeemijl (5555 M.).
— de poste: Postmijl (3898 M.). — de pays:
Plaatselijke mijl. Faire une — de pays:
Een mijl afleggen; - afreizen. Etre a cent -,
a miile —s de la verite: Heel ver van de waarheid zijn. Ii est a mille -, cent —s d'ici : Hij is
er met zijn gedachten niet bij. Je suis a cent
—s d'y penser : Ik denk er in de verste verte
lets reeds van
niet aan. Sentir qch d'une
verre bemerken. Sentir le (son) parvenu
Duidelijk verraden, - laten merd'une
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ken, dat men 'n parvenu is . Buttes de sept
—s: Zevenmijlslaarzen; (f ig. ) groote snelheid.
Lieur m., -euse v. Schoovenbinder,
-ster. -euse : Graanbinder (machine). (Chenille) -euse: Bladroiler.
Lieutenanee v.: Stadhouder-. Luitenantschap. — generale : Luitenantgeneraalschap . Lieutenant m.: 1. Plaatsvervanger.
(fam.) Helper, rechterhand. 2. Stedehouder.. — general du royaume: Algemeen stedehouder. 3. — general de police: Hoofd der
politie. — de louveterie: Opperjagermeester,
belast met het uitroeien der wolven. — de
juge : Plaatsvervangend rechter (in de kolonien). 4. (Eerste) iuitenant. Officier (in
1 algemeen). Eerste officier (op schip)
— general : Luitenant-generaal. —(-) colonel
Luitenant-kolonel. — de vaisseau : LuiteDant ter zee. Lieutenanee v.: Stedehoudster. Plaatsvervangster. Luitenantsvrouw.
Liêvre m.: 1. Haas. Gentilhomme a —:
Berooid edelman, die van zijn jacht moest
leven . z. Bite 2, gèsir, eourir (ov .w . 1 ) ,
lever (ov.w. 3 en onov.w. 3) en baffler
2. Sommeil de —: Hazen-, lichte slaap.
Dormir comme un - en —: Een hazeslaapje hebben. Mener une vie de —: Steeds
zich achtervolgd wanen. Etre peureux -,
poltron comme un Een hazenhart hebben. Avoir une memoire de — (qui se perd
en courant) : Kort van memorie zijn, een
geheugen als een garnaal hebben. Vouloir
prendre les --s au son du tambour : Een plan,
dat geheim moest blijven, overal rondbazuinen. 2. Haasachtig dier. — sauteur :
Springhaas. — changeant : Alpenhaas.
Pampahaas. Lievreteau m.—desPamp: :
Jong haasje.
Lift m.: Lift (in Frankr. meer : ascenseur ) . Liftier m.: Liftjongen.
Ligament m.: 1. (nat. hist.) Dichte,
vezelige band. 2. Slotband (v. schelp).
Ligamenteux: Die op een vezeligen band
gelijkt, bandachtig. Vezelig, dradig. Ligature v.: 1. (ontleedk.) Laatverband, het
afbinden. 2. Koppelletter (lettre a —).
Verbindingsstreepje. 3. Draadlasch. Band
(om boom) . (zeev.) Woeling, sjorring. —
frangaise: Wikkellasch. — par torsade:
Wurglasch. 4. Gordel van dikke stof. 5.
(plant.) Het opbinden. 6. (godsd.) Zielsverrukking, waarbij men zich geheel in God
opgelost gevoelt . Ligaturer ov .w . : (o n tleedk. ) Afbinden, een laatverband leggen
OM

Lige: (Persoonlijk) leenplichtig. (Etre)
homme -, le vassal — de: (Persoonlijk)
leenplichtig (zijn) aan, (fig.) door dik en
dun volgen, geheel toegewijd zijn. Mon
Mijn lijftrawant. Hommage
homme
Persoonlijke leenplicht. (fig.) — de : Onderworpen gehoorzaam aan.
Ligie v.: Havenpissebed.
Lignage m.: 1. Afkomst, geslacht. 2.
Boschrecht. 3. Het voorzien van een streep
(z . ligner 1). Lignager by .nw . : Retrait
Benaderingsrecht. / m.: Stamverwant, afstammeling uit hetzelfde geslacht. Lignard
m.: Liniesoldaat. (grap) Hengelaar. Journalist die per regel wordt betaald.
Ligne v. : 1. Lijn, (richt)snoer,
Planter les arbres a la —: De boomen
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met het richtsnoer plaatsen. a plomb:
Loodrechte richting, loodlijn. - a niveau:
Waterpaslijn. - de loch; - de sonde : Log-;
peilloodlijn. 2. Vischsnoer. (thans ook)
Hengel. Pecher a la -: Hengelen. Pecheur
a la -: Hengelaar. z. fond 1. - flottante:
Ylottende lijn. z. dormant (by .nw . 2).
Un coup de -: '1, Ophalen van den hengel.
Donner de la -- (a un Poisson): Het snoer
vieren. 3. Lijn, streep. -s de portee: Notenbalk. -5 additionnelles: Hulplijnen (b.d.
notenbalk). Les -s de la main : De lijnen
y . d. hand (waaruit men beweert de toekornsi, to kunnen voorspellen). - de foi:
Richtlijn. - de terre : Grondlijn. - de
niveau: Niveaulijn . - de faite , - des hauteurs :
Verbindingslijn der hoogste punten. - de
partage des eaux: Waterscheiding. - d'eau,
- de flottaison : Waterlijn. Passer la -: De
linie overgaan. z. bapteme. - de respect:
Grenslijn der territoriale wateren. Course en -: Wedstrijd van meet. 4. Lijn, om-

trek. (nieuw) Mooie lichaamslijn, „de
lijn". Sauver garder sa Voor de lijn
zorgen. Les -s du visage : De omtrekken -,
lijnen v. 't gelaat. - d'ombre: Schaduwlijn. En qqs grandes -s: In een paar groote
trekken, ruwweg. Les -s d'ensemble: De
groote lijnen.
5. Lijn, richting, weg, pad. (fig.) La
du devoir, la droite -: De rechte weg,
hetgeen de plicht voorschrijft. - d'operation (d'une armee) : Operatielijn. Gezichtslijn. - de mire : Vizierlijn.
- de lir: Kogellijn. - de conduite : GedragsTe veel achterblijven. 6.
lijn. Refuser la
( ma a t) Streep (een twaalfde duim ) .7. Regel
(druks, schrift). Mettre a la Een nieuwen r. beginnen. A la -I Nieuwe regel!
Payer a la -: Per regel betalen. Tirer a la
Een per regel betaald artikel of bock
a voleur : Regel
(noodeloos) verlengen.
Bien men kan inwinnen de pied: Regelvoor
de signatuur .- de tete: Hoofdregel . Lire entre
les -s : Tusschen de regels door lezen,
raden wat er niet staat. Ecrire deux -:
Een paar woorden schrijven. Ecrire hors -:
Op den rand schrijven. - de compte, - de
chiffres (z. eompte 2): Rij der cijfers. 8.
Rij (vakken op schaak-, dambord).
9. (m i 1. ) Verschansing . Linie, -troepen ,
-regiment. Infanterie (- de ligne). - de
defense: Verdedigingslinie . -s d'approche:
Belegeringswerken. Se mettre en - : Zich
opstellen. Range sur trois -5: In drie
gelederen geschaard. Troupes de -: Linietroepen (tegenover troupes irregulieres, geres) . Ce pays peut mettre en -: D. 1. kan
op de been brengen. (fig.) Mettre en premre
-: Vooropstellen. Etre en premiere
a
-: Den eersten rang innemen . z . hors (bw.).
Mettre sur la meme
Gelijkstellen, evenveel waarde hechten aan. Etre sur la meme
Gelijkstaan (in verdienste). Inscription
hypothecaire de deuxiéme Tweede hypotheek. Rompre la -: De slaglinie verbreken. Triompher sur toute la -: Over de
geheele linie zegevieren (fig.) geheel de
baas zijn. Vaisseau de -- : Linieschip. de combat, - de bataille: Slaglinie. Marcher
en -: Naast elk. varen; - marcheeren.
Mettre en un vaisseau : Een schip in de
vaart brengen. 10. (schermen) Richting.
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Etre en -: In de r. staan. Sortir de la -:

Uit de r. gaan. 11. Lijn. Geleiding (v.
electr. stroom). - de douane: Douanelinie . telegraphique; - telephonique: Telegraaf-; telephoonlijn. - de chemin de fer:
Spoorlijn. - de ceinture, circulaire:
Ce intuurba an . - de postes : Rij wachtposten .
12. Linie, afstamming, lijn. En - directe,
en droite -: In de rechte lijn, - linie.
Lignee v.: 1. Geslacht, afstammelingen,
nakomelingschap. 2. Plant met houtachtigen stengel. Ligner ov .w . : 1. Met een
krijttouw - slaglijn een lijn trekken op.
Lijnen trekken op, linieeren. 2. In smalle
vouwen leggen (zeil). 3. Dekken (wolvin).
Lignerolle v.: Touw uit oud kabeltouw
vervaardigd. Ligne-sonde (m y . -s--s)
v.: Peilketting. Lignette v.: Kort vischsnoer. Nettengaren. Ligneul m.: Pikdraad.
Ligneur m.: 1. Kabeljauwvisscher (met
snoeren), beugvisscher. 2. Beugschip.
Ligneux: Houtachtig. Stokkerig. Met
houtigen stengel. Douche -ease : Houtlaag,
jaarring. Lignieole: In 't hout levend.
Lignifieation v.: Houtvorming. Lignifier
(se): Hout vormen. Ligniforme: Houtvormig . Lignite (spr. li-gni- of ligh-ni-)
m.: Bruinkool. Lignivore: Houtvretend.
Des -s : Houtkevers.
Lignometre m.: Regelmaat.
Lignotier m. z. ligneur 1.
Ligot m.: Vuurmaker.
resine : Harsvuurmaker..
Ligot (t )e v.: Touw. Ligot (t )ement
(soms -age ) m. en -er ov.w.: (Het)
binden, - knevelen.
Ligue v.: 1. Verbond. Entrer dans une
Aan een - deelnemen. Les Trois L-s
Grises : Graubfinden. 2. Partij, bond, vereeniging (van politieken aard). La Sainte
L-, la L-: De Liga (der Kath. in Fr. a. h.
einde der 16e eeuw). 3. (f ig.) Komplot,
samenspanning. Liguer ov .w . : 1. In een
verbond vereenigen. 2. Verbinden. / se -:
Een verbond aangaan. Samenspannen. Ligueur by .nw . en m.: Aanhanger der Liga
(z. ligue 2). Vereenigingslid.
Ligulaire: Tongvormig I v . : Ligularia (plant). Ligule v.: Bladtongetje.
Tongetje. Onderlip (insect). Ligule : Op
de wijze v. e. bladtongetje. Lintvormig.
Ligulee v.: intb loem . L intbloemig. Lig uliforme : Lintvormig.
Ligure, -ien : Ligurisch. -ier. La Republique -ne: De Ligurische R. (17971805 ).
Lilas (spr. la) m.: Sering. - de Perse:
Fransche Bering. - de terre: Druifhyacint.
/ by .nw . : Lilakleurig, paars.
Liliaeees v. my .: Lelieachtigen. Lilial:
Lelieblank. -achtig, als van een lelie . Blancheur -e: Lelieblankheid.
Lille (spr. li-le) v.: Rijssel.
Lilliputien (spr. li-li-pu-sy-in): Dwergachtig. I m.: Lilliputter.
Lillois (spr . li-lwa): Rijsselsch. -aar.
Limace v.: 1. Naakte slak. - de mer:
Slakdolf. Marcher comme une -: Den slakkengang gaan. 2. Tonmolen, waterschroef.
3. Klauwontsteking . 4. (p la t) Hem.d
Limaeien : Van de slak, slakvormig. Tot het
slakkenhuis (in 't oor) behoorend.Limagon
m.: 1. Huisjes-, schelpslak. Vivre comme
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un — dans sa coquille: Afgezonderd leven.
2. Slakkenhuis (in 't inwendige oor). Tonmolen. Snekrad (uurwerk). (meetk.) Plaats
der voetpunten van loodlijnen uit een vast
punt neergaleten op de raaklijnen aan een
cirkel. Escalier en —: Wenteltrap. Limaconne v.: Ruige rups. Lhnagonner (se) :
In zijn schulp kruipen. Limagonniere v.:
Slakkenperk, bewaarplaats voor eetbare
slakken.
Limage m.: Het vijlen. Limaille v.:
Vijlsel. Limailleux: Die op vijlsel gelijkt.
Vol koolstof (gietijzer) .
Liman m.: Lagune (op vlak strand).
Limande v.: 1. Tongschar. 2. Gording,
plat stuk hout. 3. Smarting (geteerde strook
doek). Limandelle v.: Scharretong, tongschar. Limander ov.w.: Met een gording -,
een smarting voorzien. Limandiere v.:
Tongschar.
Limbaire : Van de bladschijf. Limbe m.:
1. Buitenrand (hemellichaam). 2. In graden verdeelde rand (van meetinstrument).
3. Bladschijf. 4. (godsd.) Les —s: 't
Voorportaal der onderwereld, 't voorgeborchte . (f g ) Onzekerheid . Onbewustheid ,
onbewuste toestand.
Limhourg m . : Limburg . Limbourgeois
: Limburgsch. -er.
douce: Fijne zoetLime v.: 1. Vijl.
vijl. — rude : Grove -. -- a ongles : Nagelvijl. Tailleur de —s : Vijlenmaker. sourde :
Doffe vijl ; (fig.) gluiper, een „die ze achter de mouw heeft"; stille werker. Donner
un coup de — a: Even opvijlen; (fig.)
zorgvuldig bewerken, polijsten (werk des
geestes). Passer la — sur un ouvrage : Een
werk polijsten. 2. (oud) Limoen (= limette). Schar limande). 3. Wafelijzer
(schelp). Lime-bois (m y onv .) m.: Houtworm. Limner ov.w.: Vijlen, door-, afvijlen. Scherpen (met een vijl). (f ig.)
Zorgvuldig bewerken, polijsten (werk des
geestes). / se —: Kaal warden. Zijn werk
polijsten.
Limette v.: (Zoete) limoen, limmetje.
Limettier m.: Limmetjesboom.
Limeur m . : Vij ler . (f ig. ) Langzaam
werker, stille strever. Etau — -euse v.:
Vijlmachine.
Limier m.: Speurhond. (sport) Racer.
(fig.) Speurder, -hand.
Liminaire : Aan 't begin van een boek
geplaatst. Pieces —s : Voorwerk. Epitre —:
Voorrede in briefvorm.
Limitable : Beperkbaar. Limitateur m.:
Afbakenaar.. I bv .nw . : -end. Limitatif :
Beperkend. Op de grens liggend, de grens
vormend. Limitation : v.: Afbakening.
Beperking. Sans —: Onbeperkt. Limitativement : Beperkend. — fixe: Binnen
zekere grenzen vastgesteld.
Limite v.: 1. Grens, -scheiding. Il a
atteint la — d'age, (soms) it a tte alteint
par la — d'dge: Hij heeft den pensioengerechtigden leeftijd bereikt. Sans —: Onbeperkt. 2. (f ig.) Perken, palen, grenzen.
Passer -, franchir -, exceder les —s du
pouvoir : De grenzen van zijn macht overschrijden. Avant le 15 juin, — extreme:
Uiterlijk voor den 15en Juni. Se trouver
dans les —s : Binnen den voorgeschreven
tijd zijn. Dans la — des places disponi-
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bles : Voor zoover er plaatsen beschikbaar
zijn. Il fut recu a la Hij slaagde net
op 't kantje af. Dans nos faibles —s : Voor

zoover ons dit mogelijk is. 3. (handel)
(Hoogste of laagste) vastgestelde prijs (prix
—). Rester dans les —s . 4. (stelk.) Limiet.
Limiter ov.w.: 1. Begrenzen, bepalen.
2. (fig.) Beperken. 3. Bepalen. Vaststellen.
/ se —: Zich beperken. Grenzen hebben.
Limiteur m.: (electr.) Stroombeperker.
Limitrophe: 1. (gesch.) Aan de grenssoldaten voor hun onderhoud aangewezen. 2.
Aangrenzend. Pays — de la Hollande:
Land, dat aan H. grenst.
'
Limnarnthime m.:Watergentiaan.Lin
née v.: Poelslak. Limnivore: Die zich
met slijk, voedt. Limnologie v.: Kennis
der meren. Limnologique : Van de kennis
der meren. Limnologiste m.: Kenner der
meren.
Limoner ov .w Aan den dijk zetten
(hoofdofficier, oak burger).
Limoine v.: (plantk.) Lams-, schapenooren.
Limon m.: 1. Slib, slijk. 2. Leem. (fig. )
Nous sommes taus formes du meme

Wij zijn alien van 't zelfde slijk der aarde
gevormd , - van dezelfde afkomst .3. Lamoenboom (rijtuig). Les —s: Het lamoen. 4.
Trapkwartierboom . (z e ev . ) Jakobsladder..
5. Limoen (soort citroen). Limonade v.:
Limoen-, citroenwater, limonade. 't Koffiehuisvak. ( y olk) Flanellen vest. Etre dans
la —: In de misere zitten. Limonadiei
m.: Limonadeverkooper. Kofflehuishouder
(patron —). Ouvrier -, garcon —: Koffiehuisbediende. Linionage, -ement m.: Beslibbing (door overstrooming). Limoner
onov.w.: Groot genoeg zijn om een lamoen
(z. limon 3) to vormen. / ov.w.: Spenen
kvisch) . Door slik verbeteren. Limoneux :
Slijkerig. Limonier m.: 1. Bijdehandsch
paard (cheval —) . 2. Limoenboom. Limoniere v.: Lamoen. Rijtuig met een
lamoen. — double: Lamoen voor twee paarden. Limonite m.: IJzeroer. Limoselle
v.: Slijkgroen (— d'eau) .
Limosinage z. limousinage. Limousin
bv.nw. en m.: Uit Bewoner van Limoges
of (de vroegere provincie) le Limousin.
Metselaar (voor grof werk). Paard uit le
Limousin. Limousinage m.: Grof metselwerk . Limousinant m.: Metselaar die alleen metselsteen verwerkt. Limousine v.:
Mantel -, cape der voerlui of automobilisten van grove wol of schaapsvel. Zware,
dichte luxe-auto met zijruiten. Limousiner
onov.w.: Grof metselwerk maken.
Limpide : Doorzichtig, helder, klaar.
(fig.) Helder (stijl). Eenvoudig (gelaatl .
Limpidite v. : Doorzichtig-, helder-, klaarheid.
Limule m.: Indische krab.
Limure v.: Het vijlen, vijlwerk. Vijlsel.
Lin m.: 1. Vias (— cultive). Graine de
Lijnzaad. Huile de: —:-olie. Farine de
-meel. — en bois , - en paille: Stroovlas.
— peigne : Kernvlas. — d'Amerique: Agave.
— mineral, — vif , — fossile: Asbest, amiant. — des marais : Wollegras. — purgatif :
Purgeervlas. — sauvage: Vlasleeuwenbek.
— de lievre: Warkruid. 2. Lijnwaad, linnen.
Linack : Vlasachtig. Linaigrette v.: Wolle-
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gras. Linaire v.: Vlasleeuwenbek. — cornmune : Gele -. — cymbalaire: Muur-. Linceul m.: Doodkleed, lijkwade. Le plus riche
n'emporte qu'un —: Men kan 't geld niet
in zijn graf meenemen.
Linvoir m.: Draagbalk.
Lineaire : 1. Van -, met -, in lijnen. z.
dessin 1. Reproduction —: Omtrekteekening. Mesure —: Lengtemaat. Metre —:
Strekkende meter. _Weil -, narration —:
Ongedetailleerd verhaal, v. in de groote
lijnen. Piece —: Stuk dat zich in een richting ontwikkelt. 2. Eerste machts-, van
den eersten graad. 3. Lijnvormig. 4. Op
een lijn. Lineairement: Becht. Lineal: 1.
(recht) In rechte lijn voortgaande. 2.
(kunst) Uit lijnen bestaande, de lijnen
van een teekening betreffend. Lineament
m.: 1. Trek. — du visage: Gelaatstrek.
2. Eerste spoor, - omtrek. (fig.) Lijn,
hoofdlijn (v. verhaal). Niet tot ontwikkeling gekomen orgaan. 3. (fig.) Omtrek,
ontwerp. Lineole : Met fijne strepen.
Linees v.mv.: Vlasachtigen. Linette
v.: Lijnzaad. Lineux: Vlasachtig.
Linge m.: Linnen, -goed. Waschgoed
(— sale). Doek; stofdoek. ( y olk) Piekfijne toiletten. — de corps: Ondergoed.
Changer de —, mettre du — blanc: Zich
verschoonen. — de maison : Huishoudgoed. — de cuisine : Keukengoed. — de pansement : Verbandlinnen, -stoffen. — a
passer : Filterdoek. — /aconne: Rollengoed.
Sac a —: Waschzak. (fig.) Laver son —
sale en /amine: Zijn huiselijke oneenigheden -, familiezaken binnenshuis afdoen.
Lavage of lessive de — sale : Opruiming van
oude veeten, - oude oneenigheden. Laver
son — sale en public : Zijn huiselijke oneenigheden aan de groote klok hangen.
Blanc comme un —: Zoo wit als 'n doek.
Il est comme un — mouille: Hij is zoo slap
als 'n vaatdoek. Linge: (lam.) Piekfijn.
Linger m.: Linnenverkooper. -maker. /
ov.w .: Van linnen voorzien. Lingire v.:
Linnenwerkster, -naaister. -verkoopster.
-opzichtster. Lingerie v.: Linnenhandel.
-winkel. -kamer. Toezicht op 't linnen en
de wasch . (n ie uw ) Ondergoed (b .v . — de
soie). Robe de —: Waschbare jurk.
Lingot m.: 1. Staaf, baar, blok (metaal).
2. Langwerpige kogel (voor dikhuidige
dieren ) . 3. (d rukk.) Holwit , staafvorm .
4. Kraam met een draaibord. Lingotiere
v.: Gietvorm voor een staaf.
Lingual (spr . -gwal) : Van de tong.
Muscle —: Tong. Consonne —e = —e
(spr . -gwale) v. : Tongletter.
Lingue m . : 1. Leng (visch ) . 2. (plat )
Mes.
Linguet m . : Spilpal.
Lingueter ov.w.: Tongvormig uitsnijden. Linguiforme (spr . -gu-i-): Tongvormig . Liniluiste (spr . -gu-iste) m.:
Taalgeleerde. Linguistique (spr. -gu-isti-) :
Taalkundig. / v.: Taalkennis, -vorsching.
Linguistiquement (spr . -gu-i-): Uit 't
oogpunt van taalvorsching. Lingule v.:
Tongschelp.
Linier m . : (o u d) Vlasbereider . -handelaar. / bv.nw.: Van 't vlas. Industrie
-iere: Vlasindustrie. Liniire v.: Vlasakker.
Liniment m.: Smeersel, wrijfmiddel. —
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oleo-calcaire : Kalkwater met lijnolie (tegen

brandwonden). Linition v.: Insmering.
Linnê m . : (n a a m ) Linnaeus . Linneen:
Volgens 't stelsel van Linnaeus.
Lino m . : (f a m . ) Linoleum . Linographie v.: Overbrenging van een beeld op
linnen. Linoleum m.: Linoleum. Linoliege m.: Kurkzeil. Linon (vroeger
-omple) m.: Fijn linnen, sluierdoek. Linostome m.; (Ka th.) Afveegdoek (op
hostiekelk). Linot m., —te v.: Kneu (—
ordinaire). — montagnarde : Bergvink, keep.
Sillier la -te : Den vlasvink een lied leeren.
(fig.) iem. een les leeren opzeggen ; zich
bedrinken. Avoir une tete de -te: Onbesuisd
zijn. Tete de -te: Wildzang. Linotte z.
linot.
Linotype v.: Regelgiet- en zetmachine.
Linotypie v.: Het zetten met de linotype.
Linotypiste m., Linotype-machinezetter.
Linovir m.: Draagbalk.
Linteau m.: Bovendrempel, kalf. Mantelplaat (schoorsteen). Dwarshout, gording.
Bout van een duim.
Lion m.: 1. Leeuw. S'adjuger la part du
—: 't Leeuwendeel voor zich nemen. z.
gueule 1. C 'est l' eine convert de la peat! (in—:
Dat is een schijnheld. z. ongle '2 en peau 2.
Fosse aux —s: Leeuwenkuil ; (z e e v . ,
spot) hel (hok voor touwen, blokken, enz . ).
2. (fig .) Moedig man. 3. C'est le — du
jour: Dat is de held v. d. dag. 4. Modegek,
iem., die den toon aangeeft. 5. (wapenk.)
Leeuw. — de Saint-Marc: St. Marcus-,
gevleugelde leeuw (op 't wapen van Venetie). — de Flandre: Vlaamsche leeuw. 6.
— du Peron, - d' Amerique: Puma. (volk)
— marin, — de met : Zeeleeuw. — des pucerons : Bladluisleeuw. z. gueule 3. Lionceau m.: Leeuwtje, welp, leeuwenjong.
Lionne v.: Leeuwin. Woedend vrouwspersoon, furie. Modepoppetje, vrouw die
den toon aangeeft. Lionne : (wapenk.)
Klimmend gelijk de leeuw.
Lioube v . : (z e ev . ) Driehoekige opening,
kluft. Liouber ov.w.: Kluften maken in.
Lipari m.: Les lies de —: De Liparische
Eil. Liparien m.: Liparier.
Liparole m.: Vetzalf.
Lipogrammatique bv.nw.: Die een
lipogramme vormt. Lipogramme m.: Geschrift, waarin sommige letters, uit de grap,
zijn vermeden.
Lipolde : Vetachtig. / m.: Vetstof.
Lipome m.: Vetgezwel. Liposoluble (spr.
-sso-): In een olieachtige vloeistof oplosbaar. Lipo-vacein m.: Vaccinstof in een
olieachtige vloeistof opgenomen.
Lippe v.: 1. Dikke onderlip. (fig.)Faire
sa —: Boos kijken. 2. Lip (aan sieraad).
Lippee v.: 1. Mondvol. 2. Lekker hapje.
Franche —: -- dat niets kost, vrije maaltijd.
Coureur de /ranches —s: Tafelschuimer. 3.
Buitenkansje, vondst.
Lippitude v.: Druipen der leepoogen.
Lippu : (oud) Met een dikke onderlip,
diklippig.
Lipse (Juste): (n a a m) Justus Lipsius .
Liquation (spr . -kwa-) v.: Scheiding van
een metaal (uit erts, een alliage), uitzijging.
Gebrek aan gelijke dichtheid (brons).
Liquefaction v.: Vloeibaarwording. -making, smelting. (fig. ) Smelting (v. h. hart).
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Liquefiable: Smeltbaar ; vloeibaar te maken .
Liquefier ov .w.: Vloeibaar maken, doen
smelten. (f ig. ) Doen smelten. / se -:
Vloeibaar worden, smelten.
Liquette v.: (y olk) Hemd. (leger)
Opwekkend middel, tonicum, „propje".
Liqueur v . : 1. (o u d ) Vloeistof. . 2.
Drank. 3. Sterke drank. Likeur. Marchand
de -s : Kroeghouder. Vin de -: Dessertwijn.
4. Mengsel.
Liquidable: Vatbaar voor liquidatie.
Liquidambar (spr . -ki-) m.: Kopal-,
amberboom. Liquidateur m.: Beheerder,
beredderaar. - judiciaire: Curator. Liquidatif : Die afiekening -, liquidatie ten
gevolge heeft. Plat -: Afrekening. Liquidation v.: 1. Afrekening, vereffening;
bereddering (boedel). Afwikkeling der zaken (huis). Opruiming (- au rabais);
uitverkoop (- totale). - judiciaire : Faillissement. Mettre en - judiciaire: Het
faillissement uitspreken over. - de fin
d'annee: Balansopruiming. - de la retraite:
Bepaling van 't pensioen. 2. (beurs) Rescontre (- de quinzaine, - de fin de mois).
3. (f ig.) Opruiming van opeengestapelde
moeilijkheden, - van achterstallig werk.
Liquide bv.nw.: 1. Vloeibaar. La plaine
-: De zee. L'element -: 't Water. 2.
(taalk.) Consonne -: Vloeiende medeklinker. 3. (fig.) Vrij van schuld, onbetwistbaar, uitgemaakt. Argent -: Vrij -,
gereed geld. / m.: Vocht, vloeistof. Sterke
drank. Vloeibare spits. / v.: Vloeiende
medeklinker.
Liquider ov .w . : 1 . Afrekenen , vereffenen ;
beredderen (boedel). De zaken afwikkelen
(huis). Opruimen (koopwaren) ; uitverkoopen. Bepalen (pensioen ) . Te gelde maken.
Aan den dijk zetten (iem.). 2. (beurs) De
premies afrekenen op den rescontredag van.
3. (f ig.) Afdoen, -maken, regelen ; achterstallig werk -, moeilijkheden opruimen.
I onov.w.: Opruiming houden (ook fig.).
/ se -: Zijn zaken afwikkelen. Uitverkocht worden. Liquidite v.: Vloeibaarheid.
Liquoreux (spr. -kor-): Zoet en rijk
aan alcohol, likeurachtig. Liquoriste (spr.
-kor-) m. : Likeurstoker. Kroeghouder (marchand -).

I. Lire ov.w.: 1. Lezen. - la musique:
Noten lezen; van 't blad spelen, - zingen.
- la carte : Uit de kaart wijs worden, de k. 1.
- la boussole : 't Kompas lezen. - au son:
Op 't gehoor opnemen (telegram). - un
dessin pour tissu: Een teekening nagaan om 't
aantal draden aan te geven (z. Usage 1).
Stil (voor zich zelf) 1. - au doigt,
-toubas:
- du pouce: Doorloopen, -bladeren. - des
epreuves: Proeven corrigeeren. Il a beaucoup lu : Hij is zeer belezeh. Aise a -: Gemakkelijk teesbaar. C'est un livre a -: Dat
boek moet men lezen; - kan men gerust
lezen. 2. Lezen en verklaren. Nous lisons
Homere. 3. Vooriezen. Aflezen. 4. (f ig. )
Bespeuren, ontdekken, lezen. - dans l'avenir: De toekomst voorspellen. I se -:
Gelezen worden. Zijn eigen schrift lezen.
Ce livre se laisse lire : D. b. is niet vervelend, - wei te lezen. Le nom se lisait sur la
porte : De naam stond op de deur.
II. Lire v.: Lira, Ital. muntstuk.
Liron m.: 1. z. lerot. 2. Alpenmarmot.
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Lis (spr . liss) m.: 1. Lelie,- plant. -- des
etangs , - d'eau: Waterlelie, plomp. asphodele: Affodilielie. - des teinturiers:
Wouw. - de mai, - des vallees : Lelietjevan-dalen. - de Saint-Jacques: Fraaie
amaryllis. -- a bandes dorees: Goudlelie. tigre: Tijgergevlekte lelie. Un feint de - et
de rose: Een kleur als leli en en rozen. Avoir la
blancheur du -: Lelieblank zijn . (w a p enk.)
Fleur de - (soms spr. -de li) : Lelie (der
Fr. koningen). Les fleurs de -, les -:
Frankrijk; 't Fr. vorstenhuis, de Bourbons.
Etre assis sur les fleurs de -: Op 't kussen
zitten. Marque de la fleur de -: Gebrandmerkt (z. fleurdeliser). 2. Rand (van zeildoek) .
Lisage m.: 1. Het nagaan van een teekening om 't aantal en de kruising der draden
aan te geven. Weefgetouw daarvoor. 2. 't
Gladtrekken.
Lisboete bv.nw. en m.: Uit -. Bewoner
van Lisbonne v . : Lissabon .
Lise v.: 1. Drijfzand. 2. (naam) Lize.
Liser ov.w : Gladtrekken. Liserage m.:
Omboording (der figuren v. 't borduurwerk)
met goud-, zilverdraad of zijde. Lisere m.:
Smal zoomlint. Zoom, rand, streep. Kleurzoom. - gingival: Tandvleeschzoom. Liserer ov .w . : Omboorden , omzoomen , afzetten . Fleur liseree : B . waarvan de rand anders
is dan de kelk.
Liseron m.: Winde, convolvulus. - des
champs, petit -: Akkerwinde. Grand -,
- des haies: Haagwinde. Liset m.: Haag-.
Akkerwinde.
Lisette v.: 1. Liesje, Lize. Pas de ca, -:
Ik zou je danken. 2. Kindermeisje. 3.
(kunst) Vroolijk kind uit het yolk. 4.
Wingerdtorretje.
Liseur m.: 1. Iem., die veel leest, lectuurverslinder. Je suis un grand - de
journaux: Ik lees zeer veel kranten. (fig.)
- d'times: Menschenkenner. 2. Werkman,
die teekeningen uiteenhaalt (z. usage 1).
3. Vergrootglas voor kleinen druk (- a
miroir), leesspiegel. / bv.nw.: Die van
lezen houdt. Liseuse v.: 1. Vrouw die
veel leest (z. liseur 1). 2. Vouwbeen,
dat tevens als bladwijzer dienst doet.
Boekentafeltje. Canapeetje -, stoeltje (om
prettig te lezen). Losse boekomslag. Leeslampje . Verstelbare leeslessenaar. Bedjasje,
-manteltje. Lisibilite v.: Leesbaar-, duidelijkheid. Lisible : Leesbaar. Waard gelezen
te worden. Lisiblement: Leesbaar.
Lisier rn.: (landb.) Gier, aal.
Lisiere v.: 1. Zelfkant. Chaussons de -:
Schoenen van zelfkant vervaardigd. 2.
(veel m y .) Leiband (voor kinderen). (fig.)
Mener a la -, ten it en -: A. d. leiband
houden. Les -s de qch : De enge grenzen
van iets. 3. Ra nd, zoom; berm (v. wal).
Aan den rand groeiende planten. 4. (fig. )
Ruimte, mange.
Lisoir m.: Dwarshout, schemel. Draaiboom, asstok.
Lison v . : Liesje, Lize.
Lissage m.: Het gladmaken. Polijsting,
satineering. Lisse: Glad, vlak, effen. Glanzend. Corde -: Klimtouw. Peindre -:
Zonder impasto -, vlak schilderen. / v.: I.
Effenheid. Taaigekookte suiker. 2. z. lice
(3 en 5) en liste 1. Lisse m.: Gladheid,
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gepolijst voorkomen; taaiheid (v. gekookte
suiker). Lisser ov.w.: 1 . Glad-, effen-, viak
maken . Glanzen , polijsten , satineeren . Gelij kelijk de verf doen trekken in (wol ). Amande
lissee: Gepelde, met een dun laagje suiker
hedekte amandel, dragae. 2. z. licer. I se
Zich de haren -, de kleeren -, de veeren
(vogel) gladstrijken. Lissette v.: Lik-,
polijstbeen. Lisseur m.: Glanzer, gladmaker. Werkman die oversuikeit. Lisseuse
V. : Glansmachine. Lissoir m., —e v.:
Lik-, gladhout ; polijstbeen ; glanssteen;
polijstvat ; glanspers; glanskamer. Fijne kam
(om de haren glad te strijken ).
Liste v.: 1 . Witte plek, bles (aan paardekop). 2. Lijst, naamrol. — electorate : Kiezerslijst. (f ig.) Grossir la — de: 't Aantal
grooter maken van. S' inscrire sur la —:
Zich inschrijven, willen deelnemen (aan).
z . civil (by .nw . 1) . Listeau m . = Listel
(mu. listeaux) m. : Smalle strook, - list.
Muntrand. (wapenk.) Tekstband. Listere
v.: Keverorchis. Liston m.: (wapenk.)
Losse fladderende band aan 't schild. (f ig.)
Streep.
Lit m. : 1 . Bed, legerstede. Se mcttre au —
: Naar bed gaan. Sortir -, se lever du —:
Opstaan. Au saut du —: Bij 't opstaan,
's morgens vroeg. Prendre le (Te bed)
gaan liggen (zieke). z. garder 6, jumeau
en duehesse. — de sangle : Bed op schragen,
dat toegevouwen wordt (— pliant); veldbed ; „kermisbed", tijdelijk b. — beitard:
Twijfelaar. z. camp 1. — nuptial: Bruidsbed ; (f ig. ) huwelijk. Souiller son —: Echtbreuk plegen; 't in zijn bed doen. Ne faire
qu'un Samen slapen. Faire — a part:
Gescheiden slapen. Enfants du second —:
Kinderen uit 't tweede huwelijk.z.douleur.
— de misere, - de travail: Kraambed (v6Or
de verlossing). Fonder un — dans un hOpital: Een som geven, voldoende om voortdurend in de behoeften v. e. zieke te voorzien, een vrij bed st. — de mort: Doodsbed.
Mourir dans son —: Zijn natuurlijken dood
sterven. — de parade : Parade-, pronkbed.
Mourir au — d'honneur: Op 't veld van eer
sterven. — de repos : Rustbed, chaise longue. — de table : Aan.ligbed, waarop men bij
't eten lag, lectus. — de roses : Met rozen bestrooid bed (aan tafel). Il n' est pas sur un —
de roses : Hij wandelt niet op rozen. — de justice : Koninklijke zetel (bij een Parlementszitting ) ; plechtige Parlements-, gerechtszitting. Mettre sur un — de Procruste : Op
een Procrustesbed spannen, op de pijnbank
leggen. Faire le —: Het bed opmaken. z.
coacher (se)). 2. Ledikant (bois de —).
— clos: Bedstede. 3. Bed. — de plume:
Veeren bed. — d'eau: Watermatras, -bed.
4. Leger (v. haas). Au —, au —, chiens!
Zoeken, zoeken! 5. Bed, bedding (stroorn).
— de mar*: Strooming van het tij. — du
vent: Windstreek. Tenir le — du vent, etre
dans le — d. v.: Voor den wind gaan.
Le — de l'Ocean: Het bekken v. d. 0. 6.
Laag. — de carriere: Boven- en onderzijde
van een laag in een steengroeve. Poser une
pierre dans le sens de son — de carriere:

Een steen plaatsen in de richting, waarin
de steeniaag in de groeve liep. — de pose
de chaudiere: Ketelfundatie.

Litage m.: Het dekken (z. liter 1 ).
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Litanie v. (v e e I m y .) : Smeekgebed,
aanroeping, litanie. (fig.) Eentonige opsomming ; - herhaling ; langdradig verhaal.
C'est toujours la meme —: Het is altoos koekoek eenzang.
Lit-brancard (my — s--s) m. Draagbed . Lit-cage (my . —s--s) m.: Toeklapbaar bed.
Liteau m.: 1. Lijst, roede, lat die tot
steun client . — crease : Groefla t . 2. Gekleurde
zoomstreep. 3. Leger (v. d. wolf) bij dag.
Litee v. : Gemeenschappelijk leger (dieren ) , nestvol. Worp.
Liter ov.w . Den zoom -, - zelfkant
dekken (bij 't dompelen in 't verfbad). 2.
In lagen leggen. Muraille litee: Laagsgewijs
gebouwde muur. Literie v.: 1. Beddegoed.
(m i 1 . ) Nachtleger.. Magasin de —: Beddenwinkel. 2. Mangelkamer.
Litharge v.: (scheik.) Loodglit. Glit
(uit den zuiveringskroes). Litharge of
-gyre : Waarbij loodglit gevoegd is (wijn;
om 't zuur te verminderen). Lithias (i )e
v.: Vorming van steen (in urinewegen ) . van gerstekorrels (op oogleden). biliaire:
Galsteenvorming. Lithiasique m.: Lijder
aan niersteen. Lithine v.: Lithiumhydroxyde . Lithine : Met lithium (hydroxyde ) bewerkt . Lithium (spr. lityomm) m.: Lithium (element).
Litho . . .: (in samenst.) Steen-. Lithobie m.: Duizendpoot. Lithoearpe m.:
Versteende vrucht. Lithoehromie (spr.
-kr-) v.: Kleurensteendruk. Lithochromo graphie v. : Kleurensteendruk. Lithoelase
v.: (aardk.) Scheur. Lithocolle v.: Diamantklooverscement. Lithodome m.: Boormossel. Lithoglyphe m.: Graveur op steen.
Lithoglyphie v.: Steensnijkunst. Litho graphe m.: Steendrukker. -teekenaar.
Lithographie v.: Steendruk. -kerij. -kunst.
Lithographier ov .w . : Steendrukken . Lithographique : Voor steendruk ; door de
-kunst voortgebracht. Calcaire —: Litho graphische steen. Litholde Steenvormig,
-achtig. Lithola be m. : Steentang. Lithologic v.: Steenleer, -kunde. Lithologique
Van de steenkunde. Carte —: Kaart, die
de steensoorten van een streek aangeeft.
Lithologue m.: Steenkenner. Litholysie v.:
Opiossing van de steenen in de urinewegen.
'Lithomaneie v.: Waarzeggerij uit steenen,
steenwichelarij. Lithontriptique b y .nw
en m.: (geneesk.) (Middel) dat de steenen
in de blaas oplost. Lithophage Dat den
steen aantast. Dat zich een hol in de rotsen
boort. / m.: Steeneter (weekdier). Lithophanie v.: Doorschijnend plaatje van steen
of porselein met een voorstelling er op. De
kunst zulke steenen plaatjes te maken.
Lithophile : Op steenen groeiend. Lithophyte m.: Steenplant. Lithosphere v.:
(aardk.) Vast deel van de aardkorst.
Lithotome m . : (Blaas )steensnijmes . Lithotomie v.: Blaassteenoperatie. Litho tomiste m.: Blaassteenoperateur. Litho triteur m.: Blaassteenverbrijzelaar. Lithotritie (spr . -ti) v.: Blaassteenverbrijzeling.
Lithotypographie v.: Verveelvoudiging
van den letterdruk door steendruk.
Lithuanie v . : Litauen . Lithuanien :
Litausch. -er. Het Litausch. Lithuano- :
(in samenst.) Litausch.
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Litier m.: Glas-; ijzerschuim.
Littére (spr.. -lye-) v.: 1. Draagstoel,
-baar. 2. (Stal)stroo, strooisel. - de tourbe:
Turfstrooisel. Etre sur la -: Op stroo
liggen, niet meer uit den stal kunnen ;
ziek -, bedlegerig zijn; niet meer zijn kost
kunnen verdienen. Faire - de : Geringschatten, niet tellen; verkwisten; met voeten
treden. - des vers a soie : Afval der moerbeibladeren .
Litigant: Pleitend, procesvoerend, in
geding liggend. Litige m.: (recht) Twistpunt (point en -). Rechtsstrijd, proces.
(f ig . ) Geschilpunt . Litigieux : 1. Dat een
geschil -, een twist doet ontstaan, betwist.
Betwistbaar.. 2. Twist-, pleitziek . Litispendance v.:1. Aanhangigheid -, duur van een
proces. 2. Gelijktijdigheid van twee processen voor twee rechtbanken over detzelfde
zaak.
Litorne v.: Kramsvogel (winterlijster).
Litote v.: Figuur waarbij men minder
zegt en meer bedoelt, litotes.
Litre v.: Rouwband. Droit de -: Becht
om een r. in de kerk te doen schilderen,
waarop 't wapen was aangebracht. / m.:
Liter . (v o 1 k) - wijn . Literflesch . Livree
v.: Litervol. Litron m.: Maat van een
zestiende schepel (± 72 c .L . ).
Litteraire: 1. Letterkundig. Le monde -:
De schrijverswereld. Langue -: Taal der
schrijvers. Cabinet -: Leesbibliotheek. Propriete -: Auteursrecht. 2. Goed geschreven. / m.: Talenmensch. Student in de
letteren. Litterairement: Uit een letterkundig oogpunt. Littoral: 1. Letterlijk,
woordelijk. Commentaires -aux : Opmerkingen, die den tekst woord voor woord verklaren. 2. Door letters voorgesteld. Calcul
-: Stelkunde. Grandeurs -.es: Lettergrootheden. L'arabe -: 't Geschreven Arabisch. Le grec -: Het Oud-Grieksch. Litteralement : Letterlijk. Litteralisation v.
en -iser ov.w . : (Het) letterlijk maken.
Litteralite v.: Letterlijkheid.
Littiraterite v . : (gra p ) Overdreven -,
ziekelijke aanbidding der letterkunde. Litterateur m.: Letterkunaige. Litt6rature
v.: 1. (vroeger) Belezenheid. 2. Letterkunde . De letterkundigen (le monde de la -) .
(f ig.) Il y a let de la -: Wat daar staat is
niet geheel zuiver gevoeld. 3. (nieuw;
Du itsch) Al het over een onderwerp geschrevene . Litteromanie v.: Schrijfwoede.
Littoral : Van de zeekust, kust-, strand-.
Appareil -: Aanslibsel (zee). / m.: Kustland, -streek, -gebied. Le L-: De Riviera
(- de la Mediterranee). Littorelle v.:
Oeverkruid. Littorine v.: Alikruik (eetbare
zeeslak).
Liturgie v.: (godsd.) Inrichting van
den eeredienst en de ceremonien, kerkgebruik, -ceremonieel. Opvolging der gebeden
en ceremonien bij de mis. Liturgique : Tot
de liturgie behoorend. Liturgiste m.: Kenner van -, schrijver over het kerkgebruik.
Liure v.: Touw (om wageniast). (zeev.)
Woeling, bindsel.(kunst) Invatting(emailplaten ) .
Livarde v . : (z e e v . ) Spriet . Voile -:
Sprietzeil.
Livarot m. : Kaas (uit Livarot ) uit karnemelk bereid.
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Livêehe v.: (plantk.) Lavas.
Livide: Vaal, loodkleurig. Lijkkleurig;
doodsbleek. Lividite v.: Vaal-. Doodsbleekheid. Lijkkleur.
Livie v.: (naam) Livia.
Living -room m.: (Eng.) Huiskamer.
Livonie v.: Lijfland. Livonien: Lijflandsch . -er.
Livourne v . : Livorno . Livournien : Uit - .
Bewoner van Livorno.
Livrable: Leverbaar, te leveren. Livraison v .: 1. Levering . Oplevering (bouwwerk ) .
Prendre - de : In ontvangst nemen. Faire de: Afleveren. Voiture de -: Bestelwagen.
2. Aflevering. Par -s: In afleveringen.
I. Livre m . : 1. Boek, werk. - en feuilles:
- in losse vellen. A - onvert : Op 't eerste
gezicht; a prima vista (zingen); voor de
vuist, van 't blad. (fig.) Apres cela it
taut termer le -: Nu zullen we maar niet
verder zoeken, - om raad vragen. - de
bibliotheque: Studieboek. Bon -: Goed
geschreven -; moreel boek. Mauvais —:
Slecht geschreven -; onzedelijk boek. Parler
comme un -: Spreken als 'n boek, keurig
s.; boekentaal spreken. Les -s saints : De
heilige boeken. Le - saint: De Schrift.
Boek dat men na de mis toereikt
-depaix:
om te kussen, pacem. z. fonds 2, heure 7
en assortiment 3. - d'or: Gulden boek
(voor de adellijke families); gedenkboek ;
album met namen der gevers van een geschenk. - bleu, jaune, orange: Blauw-,
geel-, oranjeboek (met officieele bescheiden ) .
z. clef 4 en briller (ov .w . 1). On ferait un
- de ses folies: Je zoudt wel een roman
kunnen schrijven over zijn dwaasheden.
Secher -, pellir sur les -s: Hard blokken.
Lire dans le - du monde : In de wereld
ondervinding beginnen op te doen. Il est
efface du - de vie : Hij is aan de publieke
minachting prijsgegeven. 2. Boek (deel v.
e. letterkundig werk). Le premier - de
Tite-Live: 't Eerste boek van Livius. 3.
Boek, register. - d'adresses: Adresboek.
Verschotboek. - de comptes:
-depns:
Rekeningenboek. - de raison : fluishoudboek, waarin tevens de familiegebeurtenissen
werden opgeteekend, familiekroniek. -s
de commerce : Boeken. - journal : Dagboek.
Grand -: Grootboek. Grand-- (de la dette
publique) : Grootboek (der Nat. schuld).
Li tre sur les -s de qn : Een hoofd in iem.
boeken hebben. Tenir les -s : De boeken
bijhouden. Tenue des -s : Boekhouding, het
boekhouden. Teneur des -s: Boekhouder. z.
bord 1. 4. 't Boekwezen.
II. Livre v . :1. Pond (gewicht van 490 G .,
verdeeld in 16 onees). Chandelles de six
a la -: Zessen. Vendre a la -: Bij 't gewicht -, bij 't pond verkoopen. - metrique:
Halve kilo. 2. Pond (munt, die eerst een
pond zilver waard was, en eindigde met
een frank waard te zijn). z. mare 1. tournois : Pond tournooisch. - parisis:
Parijsch pond. - de gros: Pond Vlaamsch.
- sterling : Pond sterling. - de terre z.
livree 7. 3. (t h a n s ; om de inkomsten aan
te geven) Il a 100000 -s de rente: Hij heeft
100000 fr. rente.
Livree v.: 1. (gesch.) Kleeding der
volgelingen van een vorst. 2. Livrei, dienstkieeding. Petite -: Gewone -. Grande -:
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Statie-. (tooneel) Jouer la grande —:
De voorname knechtsrollen spelen. Gens
de —: Livreibedienden. Porter la —: Bediende -, lakei zijn. 3. Bedienden, lakeien.
4. Kleuren (eener dame) . Linten (eener
bruid). Le chevalier portait la — de sa
maltresse : De ridder droeg de kleuren zijner
aangebedene. La mariee distribuait la —
de la noce : De bruid deelde linten uit, die
in kleur gelijk waren met de hare. — d'une
piece d' etoffe: Zijden draad, waaraan 1 nummer van een stuk stof hangt. 5. (nat.
Kist.) Huidkleur.. Gespikkelde - , gestreepte
huid (der jonge viervoeters). Nestveeren.
— de noces : Bruiloftskleed (v. insect). 6.
(f ig.) Porter la — de qn : Tot iem. partij
behooren, iem. toegedaan zijn. Il porte
toutes les —s: Hij dient Jan en alleman. Il
porte la —, - les —s de la richesse, - de la
pauvrete: Zijn uiterlijk wijst er op, dat hij

rijk ; - arm is. 7. Stuk grond, dat jaarlijks
een frank (livre v. 3) rente opbrengt.
I. Livrer ov .w. : 1. Overleveren, -geven,
in handen stellen (van) ; uitleveren (gevangenen) ; in handen -, prijs geven (stad);
bestellen (brief ) ; opofferen (leven); leveren
(waren, veldslag). — assaut : Storm loopen.
— une bataille a l'ennemi : Den vijand slag
leveren. (fig.) — bataille pour qn: Iem.
zaak verdedigen. Tel vend qui ne livre pas:
Menigeen belooft iets, dat hij niet houden
kan . Je vous le livre marie dans un an : Ik
sta je er voor in, dat hij binnen 't jaar
getrouwd is. Je vous le livre pieds et poings
lies : Ik zal hem zoo ver brengen, dat ge
met 'm doen kunt, wat ge wilt. 2. Over-,
prijsgeven, blootstellen -, overleveren (aan).
— un ouvrage a l'impression: Een werk
laten drukken. — une nouvelle a la publicite: Een nieuwtje bekendmaken. -- les
voiles au vent : De zeilen den wind prijsgeven.
— le cerf aux chiens : De honden op 't hert
loslaten. — qn a la mort: tem. ten doode
doemen.
H. Livrer (se) :1. Zich overgeven , - overleveren. - geheel en al geven. Door onvoorzichtigheid zich in 't verderf storten. Lich
blootgeven, - vergaloppeeren. — aux mains
de qn: In iem. handen vallen. — a l'ivrognerie : Tot dronkenschap vervallen. 2.
Geheel zijn gedachten blootleggen. Il ne
se livre pas: Hij is zeer teruggetrokken. 3.
Geleverd worden (slag). 4. se — a : Zich
wijden aan (bezigheid, handel).
Livresque: Uit de boeken, schoolsch.
m. : Boekenman, -geleerde. Livret m.: 1.
Boekje . to ud ) Tafel van vermenigvuldiging.
2. Libretto, operatekst. 3. Verklarende
catalogus . 4. Register, boekje. — d' ouvrier , de domestique : Werkmans-, dienstbodeboekje
(voor aanteekeningen betreffende het in en
uit dienst gaan). — de caisse d'epargne:
Spaarbankboekje. — de famille, — de
mariage: Trouwboekje (dat bij de trouwakte
wordt gegeven). -- individuel, — d'armement, - de soldat: Zakboekje, livret. 5.
Goudboekje (der vergulders). 6. (spe 1)
Boekje (13 kaarten). 7. Maagplooi (der
boekpens).
Livreur m., -euse v.: Bezorger, besteller, rondbrenger, looper, -ster. -eurcycliste: Fietsjongen. -euse: Bestelwagen,
-auto.
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Lixiviation v . en -ier ov .w . : 1. (Het )
uitloogen. 2. (Het) uithalen van oplosbare
bestanddeelen. 3. (Het) reinigen (wond).
Lixiviel: Waarin loog is opgelost. Lixivier
z. lixiviation.
Lize v. z. lise (v. 2).
Llama z. lama.
Llano (spr. -lyano) m.: Boomlooze grasvlakte .
Lloyd (spr. loyd) m.: Lloyd (verzekeringmaatschappij) .
Lobaire- Van de lobben, - kwabben.
Lobation v.: Lobvormige verdeeling. Lobe
m.: Lob, kwab, lel. —s seminaux: Zaadlobben. Lobe: Lobvormig, gelobd.
Lobeliacees v .mv . : Lobe lia-achtigen .
Lobelie v.: (plantk.) Lobelia.
Lobuairc: Krahvormig. Lobule m.:
Kleine lob, - kwab; lelletje (oor). Lobuleux: In lobben verdeeld.
Local : Plaatselijk. Memoire —e : Plaatsgeheugen. z. couleur 5. Maladie —e:
Plaatselijke ziekte. Heure —e: Plaatselijke
tijd . Traitement —: Plaatselijke behandeling'
tijd. / m.: Ruimte, plaats, lokaal. Le
petit —: Zekere plaats. Loealement: Op
plaatselijke wijze, volgens p. gebruik.
Localisation v.: Plaatselijke beperking
(ziekte, verantwoordelijkheid). Aanwijzing
van een bepaalde plaats, plaatsbepaling.
Localiser ov.w.: Plaatselijk beperken ; de
juiste plaats aanwijzen van. — le mal: De
ziekte tot haar oorsprong heperken (b.v.
tetanos -ise). — les facultes de l'ame:

Juist aanwijzen, waar de zielsverrichtmgen
zetelen. / se —: Zich tot een bepaalde plants
beperken. Localisms m.: Plaatselijkheid.
Localite v . : 1. (wij s b . ) Plaatselijkheid .
2. Plaatselijke gesteldheid. 3. Plaats, plek.
Il n'est pas de cette — : Hij is niet van
hier.
Locataire m.: Huurder. Bewoner. Gast
(v. kamer in hotel). Assurance contre le
defaut de —: Huurverzekering. Locatairerie v.: Huurderij. Loeateur, m., -trice
v . : Verhuurder, -ster . Locatif : (r echt)
Van 't gehuurde. Valeur -ive: Huurwaarde.
Reparations -fives: Herstellingen ten laste
des huurders . / m . : (t a a lk . ) Naamval die
de plaats -, de bestemming uitdrukt (cas—).
Location v.: Verhuur, verhuring. Het
huren. Huren. Huur. Huurprijs (prix de
la --). Voorverkoop. (Bureau de) — d'un
theeare: Bespreekbureau ; plaatsbespreking
(der plaatsen ). Agence de —: Verhuurkantoor (v. huizen). Libre de —: Direct to
aanvaarden. Locatis m.: Huurpaard. -rijtuig, -voertuig. -huis; gemeubileerde kamer
(dikwijls slecht).
Loch (spr. lok) m . : (z e e v . ) Log. Logplankje (bateau de —). Jeter le —: Loggen.
Livre -, table de —: Logboek.
Lochage m.: 't Schudden (suikerbroodvorm ).
Loche v.: 1. Modderkruiper. — d' etang :
Groote -. — de riviere, petite —: Kleine
-. — franche: Gebaarde m., bermpje. 2.
(soms) Gewone naakte slak. 3. Vod.
Locher onov .w . : Schudden , loshangen,
los zijn. Il g a qch qui loche: Er is iets niet
in den haak. / ov.w.: Schudden (suikerbroodvorm ).
Lochies v .mv . : Kraamzuivering .
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Lock-out (spr. lok-oult) m.: Uitsluiting
van werklieden. Lock-outs (spr. lok-outs)
m.: Door een lock-out getroffene.
Locman m.: (zeev.) Loods.
Loeobatteuse v.: Stoomdorschmachine.
Locomobile : (o u d) Verplaatsbaar . / v . :
Verplaatsbare stoommachine. Locomoteur
: Bewegend. Appareil —: Voortbewegingsorganen. I m.: Verplaatsingstoestel. Locomotif : Voortheweging bewerkend. Loco motilite v.: Vermogen om zich voort te
bewegen. Loco-reaction v.: (geneesk.)
Plaatselijke reactie. Locotracteur m.:
Locomobile met tractor. Locomotion v.:
Voortheweging ; vervoer. Le medecin lui
a prescrit de la —: De dokter heeft hem
beweging voorgeschreven. — aerienne:
Luchtscheepvaart. Mogen de —: Vervoermiddel. Locomotive v.: Locomotief.
Straatlocomotief. -Surote,—i:
Loerien : Uit -. Bewoner van Locris.
Loeulaire, -le, -uleux : In hokjes verdeeld. Fruit —: Hokvrucht.
Locuste v.: 1. Sprinkhaan. Garnaal. 2.
(gesch.) Locusta (gifmengster te Rome).
Locustelle v.: Sprinkhaan-rietzanger (—
tachetee). Locustides ID .mv. : Sprinkhaanachtigen. Loeustien : Sprinkhaanachtig.
Locution v.: Uitdrukking , zegswijze.
Loeutionnel: Van een zegswijze.
Loden (spr . -den) m.: Loden, -stof.
Lods (spr . lo) m .mv . : Overgangsrecht,
dat den landheer betaald werd, wanneer een
stuk grond van bezitter veranderde, anders
dan door opvolging in de rechte liin. — et
ventes : Overgangs- en verkoopingsrecht.
Loess (spr. leuss) m.: Loss (kleisoort).
Lof (spr. lo fi ) m . : (z e ev . ) Loefzijde ,
loef. Aller au —, virer — pour —: Oploeven. Bau de —: Botteloef. Au —: Te
loevert. Au —I Loeven!
Lofah m.: Luffa (plant, spons, opvulsel;
z. luffa) .
Lofer onov .w . : Oploeven .
Loffe: (plat) Onnoozel, onbenullig.
m . : IIals . Loffitude v . : (p la t ) Onnoozelheid .
Lofoten (Les Iles —) : De Lofodden.
Logarithme m. : Exponent van de macht,
waartoe men een standvastig getal verheffen moet om zeker getal te verkrijgen,
logarithme. Logarithmique 1w .nw . en v.:
Logarithmische (lijn).
Loge v.: 1. Huisje, hutje, kluis. Boschwachters-; portierswoning. Werkplaats.
Kermiskraam. 2. Kamertje. Cel (v. krankzinnige). Loge (kleedkamer van tooneelspeler). Schouwburgloge. Het publiek uit de
loges. Loge (vrijmetselaars). (vroeger)
Beurs. Vertrekje, waarin mededingers voor
studiebeurzen worden opgesloten, terwijl zij
hun werk voltooien. Entrer en —: Het opgegeven concourswerk beginnen. (fig. )
Elre aux premieres —s: De beste plaats
hebben. — de face : Frontloge. 3. Hok
(bond, wild dier). 4. Loggia (open galerij
uitspringende tegen een der verdiepingen).
— pontificale: Pauselijke loggia (vanwaar
hij zijn zegen geeft). Les —s de Raphael:
De door R. met fresco's versierde loggia's.
5. Handelskantoor (in den vreemde). 6.
Plaats, waar de blaasbalgen liggen. 7.
Zaadhuisje. Logeable: Bewoonbaar, ge-
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rieflijk. Gemakkelijk op te bergen, - in den
zak te dragen.
Logement m.: 1. Huisvesting, inkwartiering. (leger) De kwartiermakers. Avoir
le — chez : Wonen bij. Avoir le — et la
table chez : Kost en inwoning hebben bij.
— des gens de guerre : Inkwartiering. z.
billet 4. — a pied el a cheval: Logement
en uitspanning. Maison oil ii y a beaucoup
de —: H . waar men heel wat menschen onder
dak kan brengen. 2. Woning, vertrekken.
Eenvoudige burgerwoning (appartement is
fraaier). Logies (aan boord). Le — des
officiers : 't Officierslogies . 3. (m il. ) Verschansing (op een veroverde stelling).
Overdekte verblijfplaats. 4. Verpakking,
kisten, fusten, zakken. 5. Leger, bed,
ruimte (voor toestellen). — de la chaudi ere: Ketelbed.
I. Loger onov .w . : 1. Wonen , logeeren .
Onder dak komen. 4uberge oil l'on donne a
—: Herberg, waar men huisvesting verschaft. Etre loge au premier: Op de eerste
verdieping wonen. Aller —: Zijn intrek
nemen. 2. (fig.) Aanwezig zijn, huizen.
II. Loger ov.w.: 1. Huisvesten, herbergen, een onderkomen verschaffen. Inkwartieren . lei on loge a pied et a cheval:
Logement en uitspanning. z. enseigne 2
en bourse 1. Je trouverai oiz vous —: Ik
zal u wel logies verschaffen. (grap) Nous
voila bien loges : Nu zijn we er mooi aan toe,
daar zitten we mee. — des gens de guerre:
Krijgslieden kwartier verschaffen. 2. (fig. )
Plaatsen. Barrique de y in log ee : Vat wijn op
fust. Pommes de terre log ees : A. in zakken.
Marchandises logees : 't Bestelde franco
thuis. — une balle dans la tete a qn : Iem.
een kogel door 't hoofd jagen. Une belle
time logee dans un corps difforme : Een schoone
ziel, die in een misvormd lichaam huist.
III. Loger (se) : 1. Gaan wonen, een
woning kiezen, zijn intrek nemen. Een
woning inrichten. Gaan overnachten (ben
nacht) . Il n'a pas trouve a —: Hij heeft
geen woning of onderdak kunnen vinden.
(m il. ) — dans une position : Zich verschansen, - nestelen in een positie. 2. Blijven
zitten, indringen. 3. Se — une belle dans la
tete: Zich voor 't hoofd schieten. Logette
v.: (f a m.) Kleine woning, cel. Stuifmeelvakje . — du wattman: Hokje voor den trambestuurder.. Logeur m., -euse v.: Kamerverhuurder, -ster, hospita, „de juffrouw".
— a la nuit: Slaapsteehouder, -ster. Loggia
v.: (bouwk.) Loggia (z. loge 4).
Logieien m.: Logicus, kenner der logica. Iem., die zuiver redeneert. I bv.nw.:
Streng logisch. Logique v.: 1. Logica
(wetenschap van de rede). Redeneerkunde.
Leerboek over logica. - over redeneerkunde.
Strenge redeneermethode. Gezond oordeel.
II manque de —: Hij redeneert niet juist.
En bonne —: Logisch redeneerend. 2. Samenhang. La — secrete des evenements: De
geheime samenhang tusschen de gebeurtenissen. C 'est dans la — de la sutuation: Dat
brengt de toestand van zelf mee. / bv.nw.:
Logisch, van de wetenschap van de rede.
Logisch, overeenkomstig de wetten der
redeneering, juist. Streng -, zuiver redeneerend. Analyse — : Ontleding der zinnen
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en zindeelen. Etre —: Consequent blijven. Er is een groote afstand tusschen P. en M.
Je rejette bien cette idee : Ik wil niet van_
Logiquement : Logisch.
dit idee hooren. Laisser — derriere soi: Ver
Logis m. : Kleine woning, huis, verblijf
Kwartier. Corps de —: Hoofdgebouw ; overtreffen. Partir —: Naar verre streken
vertrekken. Au —: In de verte, in verre
du
roi:
alleenstaand nevengebouw. —
Paleis; verblijf des konings; (spot) ge- streken. De —: Van verre, uit de verte,
vangenis. Marechal des —: Beambte, die nit verre landen. Voir de —: In de verte
't verblijf des konings in orde bracht (tot zien; lang van te voren zien; (fig.) veel
1793); (thans) wachtmeester. Marechal des doorzicht hebben. Je le vois venir de —:
Ik weet wel, waar hij been wil (ondanks zijn
fourrier: Foerier. Marechal des — chef:
Opperwachtmeester. Rentrer au —: Weer omwegen), (f a m.) ik heb hem al lang in de
thuiskomen. La folle du —: De verbeelding. gaten. Je ne le connais ni de pres, ni de —:
Ik ken hem in 't geheel niet. Its sont parents,
Logisme m.: Logisch karakter.
Logiste m.: Mededinger voor den Prix mais de —: Zij zijn bloedverwanten, maar
in verren graad. D'aussi —, du plus —
de Rome, die in zijn kamer (z. loge 2) opqu'il me vit, it . . Zoodra hij mij in de
gesloten werkt.
Logistique: Waarin 0 de logarithme verte zag . . . D'aussi — que le me souvienne:
van 3600 is. Logographe m.: Prozaschrij - Voor zoover ik in mijn herinnering kan
ver der oudste Grieken. Rhetor, die plei- teruggaan. Revenir de —: Van een verre
dooien en toespraken voor anderen samen- reis terugkomen; 't van den flood ophalen,
stelde. Snelschrijver. Logographie v.: uit een zware ziekte weer opkomen; nit
Snelschrijfkunst. Logogriphe m.: Letter- een Broom (schijnen te) ont,waken. z. beau
(bv.nw. 1 met avoir ; kol. 181). De —
raadsel . (f ig . ) Raadsel . Logomachie v. :
Getwist over woorden. Logomachique: en —: Van tijd tot tijd, van afstand tot
Vittend. Logomaehiste m.: Woorden- afstand, nu en dan, met tusschenpoozen.
zifter. Logophile m.: Liefhebber van 't De tres — en tres —: Met zeer groote tuswoord. Logorrhee v.: Onbedaarlijke schenpoozen.
2. (tijd) Ver, veraf. Le malade n' ira
woordenvloed. Logos m.: God, vorm der
pas —: De zieke zal 't niet lang maken.
Godheid, Woord.
Loi v.: 1. Wet. L'ancienne —: De Mo- z . de — (onder 1). 3. (f ig. ) Laisser qn
zaische wet. het Oude Verbond. z. docteur bien — derriere soi : Iem. verreweg de
baas zijn, - overtreffen. Il ira Hij zal
1. Fete de la L-: Vreugde der Wet. C'est
'tver brengen. Qui poussa -, porta plus —
la — et les prophetes: Dat zijn de wet en
de profeten; (fig.) dat staat als 'n paal la prudence ? Wie dreef de voorzichtigheid
avec
boven water. La — nouvelle, - de grace: nog verder? On peut vous mener
De Christelijke wet; het Nieuwe Verbond. des histoires pareilles: Men kan u wonder— ecrite, - positive : Geschreven (door de lijke dingen laten doen (of lang bezigmenschen gemaakte) wet. z. force 1 en houden) met zulke geschiedenissen. Elle
Zij zal hem heel wat doen meefoi 7. — Grammont : Wet op de dieren- le rnenera
bescherming. Falloux: - op vrijheid van maken. Aller Ver gaan; van langen
duur
zijn;
het
ver brengen; veel bereiken.
Berenger,
—
de
sursis
:
onderwijs. —
g . Homme de-dervolpig n Aller plus —: Verder gaan, voortgaan,
Te ver gaan,
Rechtsgeleerde; ambtenaar, die onder voorbijstreven. Aller trop
't ministerie van Justitie valt. Faire —: overdrijven. z. compte 1. Ca ne va pas
Dat zal zoo'n vaart niet loopen.
Kracht van wet -; gezag hebben. — natu- si
y a — de vous a lui: Er is een heel verrelic, — de nature : Natuurwet; natuurrecht. La — d'airain: De ijzeren loonwet. schil tusschen u en hem. Il n'est pas
2. Wet. regel, voorschrift. —s de la chute riche, — de ler: Hij is verre van rijk.
Je suis — de me devouer : Ik denk er niet
des corps : Valwetten. — de l'attraction
't komt niet in me op om mij
aan
universelle : Wet der aantrekkingskracht.
3. Gezag, heerschappij, macht. Ranger op te offeren. 11 n'est pas — de ceder: Hij
helt er toe over om toe te geven. (Bien) —
sous sa - ses —s : Onder zijn heerschappij,
- schepter brengen; doen gehoorzamen. de trembler pour moi : (Wel) verre van -,
in de plaats van voor mijn lot te vreezen.
Faire la — a : De wet voorschrijven aan.
Lointain : 1. (plaats) Verafgelegen. In
Prendre -, subir -, recevoir la — de qn: Iem.
in alles gehoorzamen. Eire sous la— d'une verre landen. Ver verwijderd, ver. (f ig.)
femme : Onder de heerschappij eener vrouw
Starend (oog). Son air —: Haar uiterlijk dat
- absent was.
staan. Tenir qn sous sa —: Over iem. heer- verried dat zij er niet bij
schen. S'imposer une —, se faire une — de:
Un — numero de cette revue : Een bijna
Het zich als een plicht rekenen. Il se fait vergeten nummer.. 2. (tijd) Ver, verwijderd
(herinnering). f m. : Verte, verschiet. Verre
une supreme — de son plaisir : Hij gehoorzaamt aan niets anders dan zijn genoegen. ligging. Ver afgelegen tijd. (kunst; veel
z. force 4. La — du plus fort : 't Recht mv.) Achtergrond, vergezicht. Les —s de
van den sterkste. Necessile n'a point de —: son enfance: De ver afliggende kinderjaren.
Lointainement : In de verte.
Nood breekt wet. 4. Gehalte (munten).
Loin: 1. (plaats) Ver, veraf. Il ne voit
Loir m.: 1. Zevenslaper. Dormir comme
un
Zeer vast slapen. 2. (fig.) Luilak.
pas plus — que son nez: Hij is zeer bijziende ; (fig.) ziet niet verder dan zijn
Loisible : Geoorloofd, vergund. Il vous
neus lang is. — des yeux, — du c ceur : Uit est — de : Ge kunt vrij. Loisir m.: 1. Vrije
't oog, uit 't hart. — de -moi! Ga ver van
ledige tijd. Otium. Etre de —, avoir du —:
mij! achteruit! — de nous cette pensee! Weg Geheel over zijn tijd beschikken, niets te
met zulk een gedachte! zulk een gij zij verre doen hebben. Homme de —: Man die aan
van ons! z. coupe 8. Il y a — de P. a M.: geen tijd gebonden is. 2. (Vrije) tijd (om
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Longanime
Longaille
v.:
Duig.
by
.nw .
lets te doen). A -: Zonder overhaasting,
op zijn gemak. Sans -: Eventjes gauw. en -imite v . : Lankmoedig (held) . Long eourrier (my . -s--s) m. en by .nw . :
Avoir le - de: Tijd hebben om. 3. Snip(Schip, kapitein) op de groote vaart.
peruren (heures de -).
Long -eours m.: Groote vaart. Lange v.:
Lok z. looch.
Lobo m.: (kind.) Melk, „mekkie", 1. Halsterriem. (f ig.) S'embarrasser dans
-, marcher stir sa -: Zich in zijn eigen strik„mekmek".
ken verwarren, zich vastpraten. Prise de Lombaire : Van de lendenen, lenden-.
: Kwetsing aan de koot. 2. Riem, snoer
Lombard : Lombardijsch. / m.: -yer. Het
Lombardijsch. Pandjeshuishouder. Bankvan (valk). 3. Riem (zweep). 4. Lijn, koord,
leening. Lombardais m.: Lombardijer. reep . 5. (Kalfs )-lendestuk . Longer ov..
Lombardie v.: Lombardije. La - -V enelie: w.: 1. Met een halsterriem vastmaken. 2.
Het Lombardijsch-Venetiaansch koninkrijk. Loopen -, zeilen -, varen -, rijden langs,
Lombardo -venitien : Lombardijsch-Vene-, volgen. Loopen -, zich uitstrekken langs.
/ onov .w . : De jacht ver uitstrekken (valk).
tiaansch.
Longeron m.: Brugligger, -drager. Spil
Lambe m.: Lende.
Lombric (spr. -ik) m.: Aard-, regen- (van draaischijf). Langsfreem (locomotief).
worm. Ingewandsworm. Lombrical bv. Longevite v.: Lange levensduur, langnw. en m.: Wormvormige (spier). Lom- levendheid. Table de -: Levensduurtabel.
Longicaule : Langstengelig. Longieorne :
brieides m .mv . : Aardwormachtigen .
Met lange horens, met 1. voelsprieten. Les
Lampe m.: Klompvisch.
Londonien : Londensch. -aar. Londres -s : De langsprietigen. Longifolie : Langm.: Londen. Londres (spr. -ess) m.: bladig. Longimane : Langhandig. LongiKleine havanasigaar. Londrin m.: (soort) metrie v.: Lengtemeting. Longipede :
Langbeenig. Longipenne: Met lange vleuDun laken.
I. Long, -ue bv.nw . : 1 . (p la a t s ) Lang. gels. Les -s: De langvleugeligen. Longiz. dent 1, bras 1 en habit 2. Avoir une (la) rostre : Met een langen snavel. Les -s:
De langsnaveligen . Longis m . : 1 . ( v olk )
cue longue: Ver kunnen zien. Lunette de
Treuzelaar. Un saint -: Een hardlooper
longue cue : Verrekijker. Avoir la memoire
van luien Kees. 2. (zeev.) Langszaling.
longue : Iets lang kunnen onthouden. Je
Longitude v.: 1. (aardrijksk.)Lengte. ne veux pas etre -: Ik wil niet in uitweiningen vervallen. En dire -: Heel wat te orientale , - est : Ooster-. - occidentale, vertellen hebben. Ca en dit assez -: Dat is ouest: Westerlengte. 2. Astronomische
wet voldoende. Ca en dit - sur ses inten- lengte. Bureau des -s : Sterren- en weerkundig instituut (te Parijs). Longitudinal :
tions : Dat teekent helder zijn bedoelingen.
In de lengte loopend, overlangsch. Plan
En savoir -: Er heel wat van of weten, goed
-:
Lengtedoorsnede. Longitudinalement :
op de hoogte -; heel knap -; niet licht te
vangen -, handig zijn. Os -s: Pijpbeen- In de lengte, overlangs. Longjointe : Langderen. z. earre (m. 1). Sauce longue : Dunne gekoot (paard). Longrine v.: Lange spoor-, aangelengde s. Prendre (le chemin) le plus wegligger. Overlangsche grondbalk, lengtehout, langsligger, kloosterhout.
-: Den langsten weg -, een omweg nemen ;
Longtemps m.: Lange tijd. / bw.:
(fig.) - inslaan, de minst geschikte middelen kiezen. 2. (tijd) Lang, -durig. A. Lang, langen tijd. Ilg a -: Het is lang geleden. De -: Sedert lang. Je vous connais
-s fours: Op lang zicht. Papier -: Wissels op lang zicht. 11 trouve le temps -: De de -: Ik ken u al lang. Rester -, etre tijd valt hem lang. De longues annees : Vele sans faire une chose : Lang dralen met jets
-, een reeks van jaren. z. haleine 2, jour 9 te doen. Ne soyez pas -: Blijf niet lang weg.
en main 6. Etre - a faire qch : Jets lang- Je n'en ai pas pour -: Ik maak 't niet lang
zaam doen ; dralen met jets te doen. Ca meer; ik heb niet lang werk meer, wacht
maar even. Longue by .nw . z. long . I v.:
n'est pas - a faire : Dat is gauw gedaan.
Lange lettergreep ; - noot. z. breve v. A
Cela serail trop - a raconter: Het zou te
lang duren om dat te vertellen. Voyage au la -: Mettertijd op den duur, ten laatste.
Longuement : Wijdloopig, breedvoerig.
cours: Verre zeereis. Capitaine au Lang. Longuerie v . : Wij dloo p ighe id .
cours: K. op de groote vaart. 3. Langzaam.
Longuerine z. longrine. Longuet by .nw . :
Ces arbres sont -s a croitre : Die boomen
Wel wat lang. (grap) Un peu -: Verduigroeien langzaam.
II. Long m.: 1. Lengte. Celle table a deux veld taai. / m.: Lang broodje.
Longueur v.: 1. (plaats) Lengte.
metres de -: D. t. is 2 M. lang. Tirer la
Construit en -: In de lengte uitgebouwd.
langue d'un pied de -: Versmachten . C 'est
Fendre en -: Overlangs splijten. Ce cheval
d'un -! Lang, dat 't isl Il est d'un -:
Hij raakt niet uitgepraat. Fendre du bois a gagne d'une -: Dit paard heeft met een
paardelengte gewonnen. - de cable: Kabelen -: Hout in de lengte splijten. Scieur de
lengte. - d'onde: Golflengte. Echelle -;
-: Plankenzager.. (o ud ) Tirer de -: Er
van doorgaan. z . large (m. 1 ). Le- de, tout planche -; epee de -: Ladder-; plank-; degen
van de vereischte lengte ..2. (tijd) Lengte,
le - de, tout au - de: Langs ; gedurende;
lange duur, langdurigheid. Gerektheid,
geheel en al; in alle bijzonderheden, wijdloopig. z. aune v. Tout le - du jour: Den trage gang. Trainer -, firer en -: Verlengen,
lieven langen dag. Il est etendu tout de son op de lange baan schuiven, uitrekken;
(onov. gebr.) lang duren, slepen. La
, de tout son -; Hij ligt languit (uitgestrekt). Nous en parlerons plus au -: Wij tirer en -: 't Op zijn slofjes afdoen. Faire
zullen er lang en breed over praten. Ecrire -: Vervelend worden; (een verhaal) onnoodig gerekt zijn. 3. Vervelende uitweison nom tout au -: Zijn naam voluit schrijding, langdradig-, gerektheid. Avoir des -s :
Yen. 2. Lange spier.
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Langdradig zijn. Livre qui a des —s: Boek blik af dat, maar toen . . . ook. — de:
dat bier en daar langdradig is. Longue-vue Op het oogenblik van. — de son depart:
Bij zijn vertrek. — meme que : Zelfs wanneer,
(mu. —s--s) v.: Verrekijker. — de nuit:
dan zelfs als. Lorsque (spr. lors (e)-ke) :
Nachtkijker.
Looch (spr. lok) m.: Verzachtend hoest- Toen, wanneer, als.
Los (spr. lo) m.: (oud) Lof.
middel .
Losange m.: Ruit. En —: Ruitvormig.
Looping m. : Buiteling, looping.
Lophobranehes m .mv . Troskieuwigen . Losanger ov .w . In ruiten verdeelen.
Lophophore m. : Pauwfazant. — resplen- (wa penk.) Ecu losange : In ruiten (van
twee kleuren) verdeeld schild. Losangique
dissant: Schitterende -.
Lopin m . : (f a m . ) Brok , homp . IJzer- Ruitvormig. Lose v.: Vierkante, platte
steen.
klomp . Lap gronds (— de terre).
Losse v.: Spongatenboor.
Loquace (spr. -kwa-) : Praatziek, babbelLot (spr . lo) m.: 1. Aandeel (bij verdeeachtig. Loquaeitê v. (spr . -kwa-) : Praatling), deel. (fig.) C'est mon —: Dat is
zucht ; woordenrijkdom.
Logue v.: 1. Flarde, lomp. Il est tout mijn deel, - mijn lot. La raison fut son —:
cr aan flarden aan Hem werd verstand als aandeel toegewezen.
en —s : Zijn kleeren hangen
hanen
wrak. 2. Prijs (in loterij ). Le gros —: De hoogste
zijn lijf.
humaine:
prijs, „de honderdduizend". Tirage avec
2. Strookje laken (om op te binden)
Loquële (spr . lokel) v.: Vaardigheid —s: Premietrekking. Valeur a —s: Premielot . 3. Kaveling, partij, afdeeling, perceel.
van tong, „snaps" .
Loquet m . : 1. Klink (deur ) . (z e ev . ) Vendre en un — unique : Bij massa verSchalm. Couteau a Mes met een sluitveer. koopen. — de manchandises: Partij koop2. Wol der dijen (zeer slechte wol). Varkens- waren. (fig. ) Un — de jolies tfemmes:
haar (voor borstel). Loqueteau m.: Veer- Een heel partijtje k. v.
Loterie V. : 1. Loterij. Billet de —:
klink (van buitendeur aan coupe )
Loqueteux : In lompen, met aan flarden Lot, biljet in de loterij. Mettre en —:
gescheurde kleeren. Un Een havelooze. Verloten. Mettre a la —: In de loterij spelen.
Loquette v. : Stukje, brokje. Plukje gekaar- (fig.) La vie -, le monde est une —: Het
leven-, de wereld is een kansspel. Tirer un
de wol. Dun mootje (visch).
Lord (spr tor) m.: Lord, heer. Lord - bon numero a la — du manage: Bij toeval het
maire (mu. —s--s) m.: Lord-Mayor. treffen in 't huwelijk. C 'est un terne a la —:
Lord-naval (mu. —s--s) m.: Zeelord. Dat is een ongehoord buitenkansje, - een
Lordose v. : Ruggegraatskromming in de lot uit de loterij. 2. Lotto.
Lothaire m.: Lotharius. Lotharingien
lendenstreek, voorwaartsche kromming.
Lorette v.: 1. Loretto (in Italie). 2. m . : (g esch .) Bewoner van het oude
Lotharingen. Lotharingiste : Kenner van
Meisje van lichte zeden.
Lorgnade v., -ement m.: Lonkje. Lor- Lotharingen ; -ingsche geschiedenis.
Lotier (,spr. lolye) m.: 1 . Lotus. 2. (Gegner ov .w . : 1. Van ter zijde steelsgewijs
aanzien. Verliefde blikken werpen op, meene) rolklaver (— cornicule). pourpre:
toelonken. Loeren op, begeeren. 2. Door een Hauwklaver. 3. Visscher, die een vol
verrekijker - een lorgnet bekijken. Beglu- aandeel in de vangst heeft. Lotiire (spr.
ren . / onov.w.: Ter zijde kijken. Lorgnerie -tiler) v.: Veld met rolklaver. Lotiforme :
v. Lonkjesgeverij gegluur . Lorgnette v . : Lotusvormig.
Lotion v. : Wassching, af-; uitwassching
1. (vroeger) Zakverrekijker. 2. (thans)
Tooneelkijker. (fig.) Regarder par le petit (wond ). Waschmiddel, -water. Uitwassching
-looging. Hoofdwassching; haarwater ;
bout de la —: De zaken overdrijven, - te
zwart inzien. Regarder par le gros bout de shampooing. Afspoeling. Lotionner ov .w . :
Wasschen. Afspoelen.
la —: De zaken te licht opvatten. Lorgneur
Lotir ov .w . : 1. In deelen -. In kavelinm., -euse v.: Begluurder, -ster. Lorgnon
m.: Oogglas (monocle); lorgnet (pince- gen -; in perceelen verdeelen. Naar de
nez), knijpbril; lorgnet aan een handvat grootte sorteeren (koren). Proeven uit(binocle ) ; face-a-main. Porter —: „Bril- zoeken (erts ) . 2. Zijn deel geven aan. (spot )
Me voila Bien loti : Nu ben ik goed af . Lolen . "
Lori m.: 1. Lori (papegaai). 2. Lorrie tissage m. : 1. Verdeeling in aandeelen. kavelingen, - perceelen, verkaveling. Sor(wagen). 3. z. loris.
Loriot m.: 1. Wielewaal. 2. Bakkers- teering. 2. Ertsbeproeving. Lotissement
z. -issage 1. Lotisseur m.: Kavelingentobbe.
Loriquet (le Pere) : Type van een gewe- maker .
Loto m. : Lotto-, kienspel. Boules de
tenloos geschiedschrijver.
Lottonummertjes, -dopjes. Des yeux
Loris m.: Luie nap.
Lormerie v. : Vak -' artikelen van den en boules de —: Oogen als theekopjes.
Lotophage m.: Lotuseter. Lotos z.
lormier m.: Kleinsmid voor paardentuig
lotus.
(behalve zadels).
Lotte v.: Puitaal (— commune, — de
Lorrain : Lotharingsch. -er. La bonne
riviere).
L-e : Jeanne d 'Arc . Lorraine v.: LotharinLotus (spr. -uss) m.: 1. Lotusboom. —
gen, (o ud ) Lorre inen .
Lors (spr. lor): Toen, in dien tijd. a poires : Lotuspereboom. 2. Egyptische
—
waterlelie, lotus. — bleu: Blauwe
Depuis —: Van dat oogenblik af, sedert
Gemeene roldien (tijd). Des —: Van dien tijd af, sacre: Heilige -. 3. Trefle
van dat oogenblik af, voortaan; dienten- klaver.
Louable, —ment : Loffelijk, te loven,
gevolge, nu. Pour —: Toen ; in dat geval,
alsdan. Des — que : Zoodra ; van 't oogen- prijzenswaardig. (geneesk.) Gezond.
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Louage-Loupeux
1187
1188
Louage m . : Emir , verhuring. Huurrijtuig (fam.) Louise. Loulou (spotnaam voor den
zoon van Napoleon III). 2. Wolfshond.
(voiture de -). Cheval de -: Huurpaard.
-dePomrani:
- de voitures : Stalhouderij. Domeslique de
Spitshon.d. 3. (kind) Hond,
-: Helper. Contrat de -: Huurovereen„waf". Mon (gros) -: Mijn hartje, mijn
komst (ook van diensten). (kunst) Per- schatje, mijn snoesje.
Loup m.: 1. Wolf. z. hurler, faim 1
sonnages de -: Stoffage, figuren om te
en chasser (ov.w. 2). - gris, -- blanc:
vullen.
Louange v.: 1. Lof. 2. Loftuiting, Oude wolf. _Etre connu comme le - gris,
-spraak. Chanter les -s de : Loven (God); - blanc: Bekend zijn als de bonte hond.
(f ig. ) ophemelen . Louanger ov .w . ; Vlei- Enhum6 comme un -: Zwaar verkouden.
end prijzen, den lof uitbazuinen van. Froid de -: Vinnige koude. Marcher a pas
Louangeuur m.: (ong. bet.) Lofredenaar, de -: Komen aansluipen; geruischloos
loopen. z. bergerie l en brebis 1. Les -s
bewierooker. / bv.nw.: Vol lof.
ne se mangent pas entre eux : De eene kraai
Louhine v.: (soort) Baars.
Louchard m . : (fa m . ) Schele. Louche pikt de andere de oogen niet uit. Se mettre
bv .nw. :1. Scheel, -zienct, loensch. 2. (f ig. ) dans la gueule du -: Zich in 't gevaar
Niet helder (kleur) ; troebel (wijn) ; niet begeven. Tenir le - par les oreilles : In
geheel zuiver (edelgesteente) ; dubbelzinnig netelige omstandigheden verkeeren, in 't,
(uitdrukking, gedrag, daad); onduidelijk nauw zitten. Quand on parle du -, on en
(uitdrukking); verdacht, „waaraan een voit la queue : A ls men van den duivel spreekt
luchtje is". Un homme d'allures -s: staat hij achter de deur. Entre chien et -:
E. m. d. niet zuiver op de graat is. / m.: -: Tusschen licht en donker. Jouer au -,
Iem., die scheel ziet. lets verdachts. - Mire une parlie de -: Krijgertje spelen.
dubbelzinnigs. / v.: Soeplepel. Gierschop Jouer au - cache: Kitse, kitse, kom uit
(gier uitspreiden). Spongatboor. (soort) je hok. Avoir vu le -: 't Klappen van de
Lipvisch . - -a bonbons: Bonbonlepel . zweep kennen. 2. (f ig.) Ongezellig mensch,
Louchement m. en -er onov .w . : (Het ) brombeer. Je suis un peu -: Ik ben niet
scheel zien, - loensch kijken. Loucherie van de vriendelijksten. Vivre comme un -,
- des loups . Met geen mensch omgaan.
v.: Scheelzien.
3. Half masker -, mom van zwart satijn.
Louehet m.: I.. Spade. Turfspade. Zodenschop . Planeerschop (der pion iers ) . Spade om 4. Verknoeid werk. Verknoeid kleedingstuk.
den walvisch te verdeelen. 2. Baggerlepel. Bok, vergissing. Kwast in hout. 5. IJzerLouchette v.: Toestel om het zwakke massa, die de smeltkroes verstopt. Wolf (in
oog te versterken. Loucheur m., -euse gesmolten ijzer ) . 6. (g eneesk; oud)
v . : Schele . Louchir onov .w . en -issement Huidtuberculose. 7. Téte de -: Ragebol.
m.: (Het) troebel worden (wijn). Louchon 8. Wolf (katoenzuiveringsmachine). Lomm. en v . : (y olk) Schele. Louchotter pensnijmachine. 9. Dent de -: Polijsttang
(goudsmid) ; lange spijker, sparnagel; hanonov.w.: Een beetje scheel zien.
Loue v.: 't Verhuren. Louee v.: Open- ger (keukengereedschap); kanthaak (hout
bare verhuring (landvolk, dienstboden). verzetten); rust (geweerhaan); groote spijLouer ov .w. : 1. Verhuren, in huur geven. 2. kertang; spitse punt (borduurwerk). Gueule
Huren, in huur nemen. Bespreken (plaats) de -: Draaiende schoorsteenpijp ; (p la n tk ) .
wolfsmuil, leeuwenbek. Pied de -: WolfsAppartement . a -; Woning te huur. 3.
poot (plant). Saut de -: Breede sloot, die
Prijzen, loven, lof geven, dankzeggen.
tot afsluiting dient. 10. Wilde hond.
fem. loven wegens zijn deugd.
-qndesavrtu:
-desprai:
Prairiewolf. - dore : Jakhals.
Dieu soil louê: God zij dank. / se -: 1.
Zich verhuren, verhuurd worden. Zich - du Mexique, - rouge d'Amerique : Maanzelven prijzen. z. s'embouer. 2. se - de: wolf. 11. - marin: Zeerob. - de mer:
Zeer tevreden zijn met ; zich gelukkig achten Zeewolf ; -baars ; (f ig. ) zeerob, -bonk . Le
om. - de qn: Iem. gedrag goedkeuren. - des eaux douces : De snoek. 12. Mon
pauvre -: Mijn lieve snoes. 13. (yolk)
.le n'ai qu'd me - de sa conduite: Ik heb
alle reden om over zijn gedrag tevreden te Beer, onbetaalde rekening. Berenleider.
zijn. Loueur m., -euse v.: 1. Verhuur- Loup-batteur (mu. --s-s) m.: Slagwolf.
der, --ster. -euse de chaises: Stoelenver- Loup-eervier (mu . -s--s) m.: Eurohuurster; stovenzetster (in kerk). 2. Lof- peesche los. (fig.) Inhalig mensch, geldwolf. Loup-droussette (mu. -s-s) m.:
redenaar. Bewierookster.
Louf m.: (y olk) Idioot, mesjogge vent. Drosselwolf.
Loupe v.: 1. Vetgezwel, wen. Knoest
Louffe v . : Wind . Loulier onov .w . : Er
(boom). Table en - de Irene: Worteleen laten vliegen. Louffiat m.: (yolk)
houten tafel. 2. Pareluitwas. 3. OnvolVlegel, lomperd.
Loufoque : (plat) Gek, mal, dol, idioot. maakte ruwe edelsteen. 4. Gloeiend stuk
Loufoquerie v.: Dolheid. Louftingue = ontkoold ijzer, wolf. 5. Steen der goud-,
zilversmelterij, dien men door wassching
loufoque.
van metaaldeelen ontdoet. 6. Vergrootglas,
Lougre m.: Logger.
Louis m.: 1. Lodewijk. 2. -- (d'or): loep. - d'eau: Watertens. Regarder a la
Goudstuk van 24 franks; (thans) - van -: Met de loep -; (fig.) nauwkeurig
bekijken. - du lisserand : Dradenteller.
20 franks. Un demi*--: Een 10 franksstuk.
3-.- d ?argent ,--=-blanc: Daalder. Louise v.: 7. (v o 1 k) Luilakkerij . Louper onov .w . :
Ludovica. Wies% z. bonne--. .Louisette (plat) Luieren. Kijken. Zuipen. Mislukv.: 1. Wiesje. 2. Knolvormige wikke. ken , verongelukken . / ov .w . : Verknoeien ,
Louisiane v.: Louisiana. Louison v.: verprutsen . Loupeur m ., -euse v . : (v o 1 k)
Wiesje. Louis-quatorzien, -esque: In den Luiwammes. Loupeux : Met knoesten. Wenstip van Lodewijk XIV. Loulou m.: 1. achtig, als een vetgezwel.

Loup -garou—Luerêee
1189
1190
Loxodromie v.: 1. (meetk.) Kromme
Loup -garou (mv . —s--s) m. : Weerwolf
bietebauw (booze geest in wolvengedaante). lijn op een bol getrokken en die alle meri(fig.) Bullebak.
dianen onder denzelfden hoek snijdt. 2.
Louphoque, —rie z. lout .. .
(zeev.) Door een schip beschreven kromme
Louqsor m.: Luxor (in Egypte).
lijn, wanneer het voortdurend dezelfde
Lourd : 1. Lomp, plomp, log. (fig. ) windstreek houdt. Loxodromique : Van
Langzaam (van geest), dom, traag. Log zulk een loxodromie.
(stip). (handel, beurs) Gedrukt. 2. OnLoyal : 1. (recht) Onvervalscht. Rechthandig, plomp, onbeholpen. (fig.) Lomp. matig, wettelijk. 2. Rechtschapen, braaf,
—e mtprise: Lompe vergissing. —e Mute:
trouw, eerlijk. Trouw, gehoorzaam (paard).
Grove tout. 3. Zwaar, drukkend. Aroir la Jouer le jeu —: Eerlijk spel spelen.
main —e : Hardhandig zijn. Temps —, atmo3. Zuiver, deugdelijk (koopwaar); onversphere —e: Drukkend w . ; zwoele a. Chaleur
valscht, zonder geknoei (keuken). —ement
—e : Zwoele w. —e chute : Zware val. —e
bw. Loyalisme m.: Trouw, gehechtheid
ttiche: Zware taak. De —s impOts: Druk(a. e. verdreven koningshuis); „alles met
kende belastingen. Un budget —: Een b. boter." Zeer ver gedreven burgertrouw.
met drukkende lasten. Maison —e : Kostbaar Politieke eerlijkheid. Eerlijk-, oprechtheid.
huishouden. / bw.: Veel. Lourdaud m., — de classe: Trouw aan zijn stand.
e v . : Lomperd . Lomp wijf . Lourdaudc- Loyaliste m.: Trouw aanhanger (v. e.
rie v.: Lompheid. Lourde v.: .(plat) verdreven koningshuis). 1 b y .nw.: Trouw,
Deur. Boucler la —: De deur sluiten. aanhankelijk (idem). Loyautê v.: Trouw-,
Lourdement : Plomp, log ; met een smak. oprecht-, eerlijk-, rechtschapenheid ; gehoorZwaar. Onbeholpen, log. Marcher —: Fen zaamheid a. d. wet; deugdelijkheid (koopplompen -, loggen gang hebben. Se lromper waar). Iles —: Loyalty Eil.
: Zich geweldig - grof vergissen. Se
Loyer m.: 1. Huur, -prijs. Donner a —:
icier — sur : Met zijn voile gewicht neervallen
Verhuren. Prendre a —: Huren. 2. Loon.
op. Lourderie v.: Dom-, traagheid van. (fig.) Belooning. 3. (beurs) Prolongatie
geest. Bok. Lourdeur v.: Zwaarte. Plomp- (— de l'argent).
heid. Gedrukt-, zwoel-, loomheid (v. 't
Lozange z. losange.
weer). (f ig.) Plomp-, onbevallig-, log-,
Lubeckois : Uit -. Bewoner van Lubeck.
onbeholpenheid. Logheid (stip) .
Lubie v.: Gril, kuur, luim. Il lui prend
Loure v.: Langzame boerendans. Doedel- des —s : Hij zit vol grillen.
zak . Lourer ov .w . : (m u z . ) Zwaar spelen.
Lubrieitè v.: Geilheid, grove wellust.
Lousse z. losse.
Lubrifiant m.: Smeersel. Smeerolie. / by.
Lousseau, -see, m.: Hoosgat.
nw.: Smeer-. Lubrificateur m.: SmeerLoustie (spr. -ik) m.: Grappenmaker, inrichting . Lubrifieation v . en -fier ov .w . :
snaak, „grapjas."
(Het) smeren, - °lien, - vochtig houden. Loute v.: Wiesje.
invetten (gezicht). Lubrifieur m.: Vet-,
Loutre v.: Otter. -bont. Loutreur, -ier oliepot. Lubrique, —ment : Geil, wellusm.: Otterjager.
tig. Tot wellust prikkelend.
Louvain m.: Leuven. Louvanien, -iste :
Lue (spr . luk) m.: Lucas (de Evangelist).
Leuvensch. -aar.
Lucain m.: Lucanus (Lat. dichter). LucaLouvard, -at m.: Jonge wolf. Louve ne m.: Schalebijter, vliegend hert (— cert.v.: 1. Wolvin. 2. Laadton. Dubbele fuik. volant) .
3. Steenschaar (om steenen op te hijschen).
Luearne v.: 1. Dak-, zoldervenster,
Louver ov.w.: 1. Met de steenschaar -raampje. — capucine : Kapvenster. 2.
oplichten. 2. z. lover. Louvet : Wolfskleu- (y olk) Oog.
rig. — /once: Wolfs-, leeuwengeel. LouveLuce m.: Lucius. / v.: Lucia.
tage m. ; Het losmaken met den wolf
Lucerne v.: Luzern. Lueernois : Lu(loup 8). - wolven. Louveteau m.: Wolfje zernsch. -er.
(dat de moeder nog voedt ). Jonge padvinder,
Lueet m.: Schuifplank.
„welp". Wig aan de steenschaar. Louveter
Lueide : Helder, klaar, duidelijk ; scherponov.w.: Werpen, jongen krijgen (wolvin). zinnig. Un fou qui a des moments —s : Een
I onov.w.: Met den wolf losmaken (z. loup krankzinnige, die heldere oogenblikken
8), wolven. Louveterie (spr . -vetri) v.: heeft. Somnambule —: Helderziende slaapBenoodigdheden -, uitrusting voor de wol- ster. —ment bw. Luddite v.: Helder-,
venjacht. Lieutenant de —: Wolvenjager- duidelijk-, klaar-. Scherpzinnig-. Heldermeester. Louvetier m.: (vroeger) Jager- ziendheid. Des moments de — : Heldere
meester bij de wolvenjacht. (than s) Land- oogenblikken.
eigenaar, die zich verbindt alles voor de
Lucie v.: Lucia. Lucien m.: Lucianus
wolvenjacht gereed te houden. Welpenleider (Grieksch schrijver). Lucien (voornaam).
(padvinderij). Louvette v.: Luis van den Lueienne v.: Lucinia. Lucifer (spr . 4r)
hond, teek.
m.: De Morgenster, Venus. De vorst der
Louviers m.: Laken uit Louviers.
du istern is , Satan . Lueifuge: Lichtschuw..
Louvoyage m . en -er onov .Ny . : (Het ) Lueiole v.: Glimworm.
laveeren. (f ig. ) Behoedzaam, langs omweLucon m.: Luzon (een der Philippijnen).
gen te werk gaan, - er door heen laveeren.
Lucques v.: Lucca fin Italie).
-.scbipperen.
Lueratif : Winstgevend, voordeelig. LuLouvre m.: Paleis -. Museum te Parijs. crativement bw. Lucre m.: Winst,
(fig.) Prachtig slot.
voordeel, gewin. Amour -, esprit du —:
Lovelace m.: (f ig. ) Elegante verleider. Winstbejag.
Lover ov .w .: Oprollen, opschieten (touw ) .
Luer e. ce m.: Lucretius (Lat. dichter).
/ se —: Zich kronkelen.
v.: Lucretia (vrouw v. Tarquinius Col-
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Lueullesque—Lunch
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latinus). (1 i g.) Deugdzame echtgenoote. ziende blind zijn. Voir la —: 't Daglicht
Lueullesque : Weelderig, als van Lucul- zien, leven. Cherir la —: Aan 't leven gelus .
hecht zijn. 2. Licht (kaars, lamp, enz.). z.
Ludion m.: Cartesiaansch duikertje.
boisseau 1. Donner la —: 't Electrisch
Ludovie (spr. -ik) m.: Lodewijk. — le licht aandoen. Travailler a la —: Bij kunstMore : Ludovico Moro.
licht werken. Briller aux —s: In 't licht
Luette v.: Huig.
schitteren. 3. (kunst) Lichtpartij, licht
Lueur v.: 1. Schijnsel, schijn, gloed.
(plek). Les —s et les ombres : De licht- en
Les dernieres —s du soleil couchant : De laatste
de schaduwpartijen. 4. (f ig. ) Licht, glans.
stralen v. d. ondergaande zon. 2. (1 ig.) 5. (fig.) Licht (der waarheid, des geloofs).
Straal, schittering, vleugje. — d'esperance: Anges de —: Trouw gebleven engelen.
Straal van hoop. Il n'y a pas une — de Enfants de —: Christenen, die den door God
raison dans ce qu'il dit: Er is geen vonkje
aangegeven weg volgen, kinderen des Lichts.
gezond verstand in wat hij zegt. Dans sa Les —s de l'Eglise: De groote kerkvaders.
folio it a des —s de raison : In zijn krankPorter la — dans an sujet: Licht over een
zinnigheid heeft hij oogenblikken van hel- onderwerp verspreiden. Je n'ai aucune —
derheid .
la-dessus: Dat is mij geheel duister. Dieu
Luffa m.: Spons-komkommer. Spons est le pêre des —s: God is de bron van alle
van loeffa.
kennis. 6. Inlichting, opheldering, verLugeage m.: 't Sleden. Luge v.: Slede. kiaring. 7. (a Ileen my .) Kennis, kunde.
Lugeon m.: Sledehout. Luger (se): Inzicht, oordeel. Votre esprit a de grandes
Sleden. Lugeur m.: Slederijder.
—s : Gij zijt zeer geleerd. Les progres des —s:
Lugubre : 1. Treurig, somber, droevig. De vooruitgang der beschaving. Un siecle
2. Rouw aanduidend, griezelig, (in same n- de —s : Een tijdperk van groote ontwikkes t . ) rouw-. Lugubrement : Op sombere -, ling. Je soumets cela a cos —s: Ik onderwerp
klaaglijke wijze, naar, met doodsklanken.
dat aan uw oordeel. 8. Openbaarheid, dagLui vnw. m. en v.: (belanghebbend vw.)
licht. Il craint la — pour ses actes: Hij
Hem, haar. / m.: 1. (lijdend vw. of schuwt 't daglicht. II faut que la — se
voorafgegaan door een vz.) Hem. 2. fasse sur cette affaire: Er moet licht in doze
(onderwerp) Hij. — seal a fait cela: Hij zaak ontstoken worden. Ce livre n'a pas
alleen heeft dat gedaan. 3. (we derk eerend vu la —: D. b. is niet in 't licht gekomen,
vnw.) Zich. Un cceur si peu maitre de —: - is niet uitgegeven. 9. Zundgat (vuurwapen).
Een hart, dat zich zoo weinig meester is. II Kijkspleet, vizier. Loosgat (v. pomp).
park toujours de —: Hij spreekt steeds over
Stoompoort; -kanaal. Windgat (orgelpijp).
zich zelven. II n'existe rien qui ne soil —: Opening, hol (in schaaf). (wapenk.) Oog.
Al zijn gedachten bepalen zich tot zijn eigen
Lumignon m.: Brandend gedeelte van
persoonlijkheid. 11 est —: Hij is zijn eigen
de pit. Eindje kaars. Licht.
meester, - is vrij ; hij is origineel, - een man
Luminaire m.: Licht. Waskaarsen (b.d.
met sterk sprekende persoonlijke eigenschap- kerkdienst ) . (v olk ) Oogen , gezicht . Lupen. Comme c'est bien —: Ik herken zijn minateur m.: Staande schijnwerper. Lustreken ; zoo is hij nu altijd ; (o o k) wat minescence v.: Lichting. Tube de —:
lijkt hij sprekend.
Lichtbuis. Luminescent: Lichtend in 't
Luire onov .w . : 1. Schijnen, licht geven.
donker. Tube —: Lichtbuis. Luminet m.:
(f ig. ) Des fours meilleurs luiront: Er zullen (y olk) Oogentroost (plant). Lumineuseeenmaal betere dagen aanbreken. Un nou- went : Helder, duidelijk. (kunst) In 't voile
veau jour nous luit: Ons lot zal veranderen.
licht. Lumineux: 1. Lichtend, lichtgevend,
Le soleil luit pour tout le monde : De zon
(in samenst.) licht-. Verlicht. Enseigne
schijnt voor goeden en boozen. 2. Blinken, -se: Lichtreclame. Rayon —: Lichtstraal.
glinsteren, schitteren. (fig.) Merkbaar Trace -ease : Heldere streep. Lettres -eases:
worden, zijn licht verspreiden. Luisant :1. Lichtletters. Cortege —: Lichtstoet. 2. (f ig. )
Schijnend, licht ge-vend. Ver —: Glimworm. Helder, klaar, duidelijk. (kunst) Vol licht,
2. Schitterend, blinkend, glinsterend. I m.: stralend. Luminique : Van verlichtingsGlans (z. brillant m. 1 ) . (fa m . ) P iek- kunst. Luministe m.: Schilder, die 't helle
fijne vent. Des —s : Lakschoenen. 3. (yolk) zonlicht zoekt. Luminosite v.: Helder-.
Zon, „koperen ploert". Luisante v.: De Lichtgevendheid. Lichtsterkte.
schitterendste ster van een sterrenbeeld.
Lump (spr. lonpe) m. z. lompe.
Luisette v.: Bleekzucht der zijwormen.
Lumps (spr. lonpss) m .mv . : KlompLuiton z. lutin.
suiker.
Lulu m.: 1. Woudleeuwerik. 2. (fam.,
Lunaire: 1. Van de maan. Maanachtig,
na a m ) Lucile.
als van de maan. Mois —: Maanmaand
Lumachelle v.: Schelpmarmer.
( ± 29 dag). Annee —: Maanjaar (354
Lumbago (spr. Ion-) m.: Pijn in de dagen). Montagnes —s : Bergen op de maan.
leaden, spit.
2. Maanvormig. Halvemaanvormig. Face —
Lunclêre v. : 1 . Licht, -glans. (d ichtk.)
: Vollemaansgezicht. / v.: (plantk.)
Dag, -licht, 'even. Mettre en (pleine) —: Judaspenning. Maanvaren. Lunaison v.:
In 't (voile) licht plaatsen. La — du jour: Maansverwisseling, maantijd. Lunarien m.:
't Daglicht. Revoir la —: Weer 't licht zien; Maanbewoner. Lunatique : 1. Maanblind,
uit de gevangenis komen. Etre prive de la —: -zuchtig (paard). 2. Maanziek (mensch).
't Daglicht niet kunnen aanschouwen; 3. (f ig.) Wonderlijk, vreemd, grillig.
blind zijn. Perdre la —, etre price de la —:
Lunch (spr. lonche of lunche) m.: Lichte
Sterven; blind zijn. Ouvrir les yeux ii la —: maaltijd (z. goilter m. ; dit woord wordt
Geboren worden, 't levenslicht aanschou- anders gebruikt dan in 't Engelsch, daar
wen. Fermer les yeux a la —: Sterven ; (f ig . ) men b.v. in Frankr. 's avonds om 11 uur
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zoowel als 's middags om 2 uur van een wordt geplaatst. Horlogering, -rand (waarlunch spreekt). — debout : Staande maaltijd, in 't glas wordt gezet). (mil.) Kogel-,
koud buffet. Luneher (spr. lonche of lunche) tappenmal. (m il.)Affuitoo .. . Ring -, mal om
onov .w . : Een licht maal gebruiken.
kogels te meten . Lichtgat (gewelf
) . (m i 1. )
b
Lundi m. : Maandag. — Bras: - voor Klein ravelijn, lunette. Sekreetdekselgat,
Vastenavond. — saint, - perdu: - van de bril. Bond gat, waardoor de veroordeelde
goede week. (fig.) Faire le —, feta. (la) 't hoofd onder de valbip brengt. Trekgat
saint-L- : Maandag houden. Lundiste m. :
in een glasoven. (spel) Bril (leeg vakje
Schrijver van een (theater )overzicht in 't tusschen twee damsteenen v. d. tegenstanmaandagnummer.
der ) . Vork (twee figuren bij 't scbaken aan
Lune v.: 1 . Maan. Nouvelle —: Nieuwe -. een pion blootgesteld). Lunetti. : Met brilPleine —: Voile -. La — est dans son plein:
vormige ringen. Lunetterie v. : Industrie
Wij hebben voile maan. Visage de (pleine) van den brillenhandelaar. —s, articles de
—: Vollemaansgezicht. Premier -; dernier
—: Voorwerpen uit zijn winkel. Lunettier,
quartier de —: Eerste -; laatste kwartier. —
-iêre z. lunetier, -iêre.
rousse: Maan in April en Mei, vergezeld van
Luniforme : (Halve )maanvormig. Luninachtvorsten, die de jonge planten zeer bena- solaire : (oud) Van maan en zon, waarin
deelen ; (fig.) booze tijd. Fausse —: Bij- men 't begin van maan- en zonnecirkel
maan. — de miel: Wittebroodsweken. Leur tracht te doen samenvallen. Periode —:
— de miel duce encort, : Zij zijn nog in de
532 jaar. Lunistice m. : Maanstilstand.
wittebioodsweken. Il y a clair de —, it y a Lunulaire : Halvemaanvormig. Lunule v.:
—: De maan schijnt. z. aboyer 2, dent 1 en
1. (s terr en k . ) Trawant , maan (v . Jupiter,
enseigne 2. Demander la —: Het onmoge- Saturnus). 2. (Ka th.) Ring, waarin de
lijke eischen. Pour vous servir it irait dans
hostie wordt geplaatst. Halvemaanvormige
la —: Om u van dienst te zijn, zou hij 't
rand aan den nagelwortel, nagelvlek.
onmogelijke doen. Adler rejoindre les vieilles (meetk.) Halvemaanvormige figuur. Lu—5: Verdwijnen. Envoyer rejoindre les
nule: Halvemaanvormig. Lunure v. :
vieilles —5 : In de rommelkamer stoppen,
Slechte plek in 't hout.
bij de afgedankte voorwerpen opbergen.
Lupanar m.: Bordeel. Lupercales v.
Vieilles —s que tout cela: Ailemaal oude
my .: Feesten ter eere van Pan of Lupercus,
kost; - geklets. Promettre la —: Iets be- lupercalia. (fig. ) Uitgelaten. feesten.
loven, dat men onmogelijk geven kan. Faire
Lupeux : Met lupus behept. / m. : Weervoir -, montrer la — en plein midi a qn:
wolf .
Iem. een rad voor de oogen draaien. Faire
Lupin m.: (plantk.) Lupine. Lupinelle
un trou a la —: Met de Noorderzon verV. : 1. Roode klaver. 2. Hanekammetjes.
trekken, bankroet slaan. Avoir de (ses) Lupinose v. : Veeziekte ontstaan door 't
—s: Vol nukken -, grillen zijn. Etre dans
eten van te veel lupine.
sa bonne -; sa mauvaise —: Goed -; slecht
Lupique : Lupusachtig. / m.: -lijder.
geluimd zijn. Changeant comme la —: Ver- Lupoide m.: Wolfshondachtige. Lupuline
anderlijk als een weerhaan. Etre dans la —, Y.: Hopklaver. Lupus (spr. -uss) m.:
rever a la —: In hooger sferen -, absent -,
Huidtuberculose (— tuberculeux ; z. loup 6).
in de boonen zijn. ( y olk) Comme la —!
Lurette v.: Knappe deem. Il y a belle
Stommerik! idioot! Tomber de la —: Zeer — que : 't Is al een aardig tijdje geleden dat.
verwonderd kijken. Travailler dons la —: Luron m. : Lustige klant, fideele kerel,
Zich met hersenschimmen bezighouden. 2. vroolijke Frans. Luronne v.: Kordate
Maanwenteling, -maand. 3. Ronde plaat deem. Luronnerie v.: Ruwe vroolijkheid.
(kop der muildieren). IJzeren schijf . DonLusaee V. : Lausitz (deel v. Saksen).
kere slechte plek in 't bout. 4. (na t. Lusaeien m. : Lausitzer.
hist.) Zeemaan, -haas. — de mer: MaanLusitanie v.: Lusitanie (ongeveer Porvisch . — d'eau: Waterlelie. Lune : 1. tugal). Lusitanien : Portugees. -eesch. LuMaan-, halve maanvormig. 2. (fig., f am .) sitanisme m. : Portugeesche uitdrukking.
Bien -; mal —: Goed -; slecht geluimd.
Lusitaniste m. : Kenner van Portugeesche
Lunebourg m.: Luneburg.
cultuur en taal.
Lunel m. : 1 . Muskaatwijn. 2. (wapenk . )
Lustrage m.: Het glanzen, glanzing.
Versiering van vier halve manen, maanroos. Glans. Lustral : 1. De reiniging betreffend.
Lunetier (spr. tun' -tye) m.: 1. Brillen- Eau —e : Reinigingswater (der Rom.);
handelaar (marchand —). -maker, -slijper.
(dichtk.) doopwater. Jour —: Reinigings2. Brilledrager. Lunetiere (spr. lun' -tyer) feest (der jonggeborenen). 2. Van de yolksv.: Brilkruid. Lunette v.: 1. my .: Bril. telling, alle 5 jaar terugkeerend. Lustrales
Deux paires de —s : Twee brillen. (f ig.)
v .mv . : Reinigingsfeesten . Lustration v . :
Mettre -, chausser ses —s : Zijn bril opzetten,
Reiniging, wijding. - der jonggeborenen.
goed uit zijn oogen kijken; (f a m. ) zeer
Lustre m.: 1. Zoenoffer, reinigingsstreng zijn. Chacun voit a tracers ses —s : feest (na de volkstelling). 2. Volkstelling.
leder heeft zijn eigen kijk op de dingen. Un 3. Tijdvak van 5 jaren, lustrum. (gra p)
nez a porter —s: Een brilneus. Il a mis
Elle a douze —s accomplis : Zij is (goed) in de
ses —s de tracers, ses —s sont troubles:
zestig. 4. Glans (b.v. op laken). Donner le
Hij ziet de zaak verkeerd in. —s (de cheval): — et: Glanzen. Oter le — a: Dof maken. 5.
Oogkleppen, -lappen. Serpent a —s : Bril- Luister, glans, aanzien. Donner du — a :
slang. 2. Verrekijker (— terrestre, — d' ap- De schoonheid verhoogen van, aanzien verproche , — a longue vue). — astronomique:
schaffen aan. 6. Kroonkandelaar, armkroon.
Astronomische verrekijker. — meridienne:
(o u d) Chevalier du —: Claqueur. 7. —
Meridiaankijker. — de visa: Richtverre- d'eau: Waterviolier.. Lustrer ov .w . : Glankijker. 3. (Ka th. ) Ring, waarin de hostie zen, glanzend maken, polijsten. / se —:
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Zich poetsen (kat). Glanzend worden door 't
afslijten. Lustrerie v.: Armkronenfabriek.
-winkel. Glanzerij. Lustreur m.: Maker
van gasornamenten. Lustrine v. : Sterk
gesteven en geglansde stof , lustre. Lustroir
m.: Spiegelglanshout.
Lut (spt. lutt) m.: Kit, kleefstof. Lutation v.: Sluiting met kit.
Lustueru m.: Lichtgeloovige hals, sul.
Luteee v.: Lutetia (oude naam van Parijs) . Lutecien m.: Lutetier. -isch, Parijsch.
Luter ov.w.: Met kit -, kleefstof sluiten,
verkitten.
Luth (spr. lute) m . : 1 . Luit. Joueur de -:
Luitspeler. Marier le - avec la voix: Zingen,
terwip men zich op de luit begeleidt. 2.
(dichtk.) Dichterlijke ingeving. Prendre -,
accorder son -: In de snaren grijpen. (f ig.)
Faire resonner le -: Vriendelijk gestemde
gedichten maken. 3. (soort) Schildpad.
Luthêranisme m.: Luthersche geloofsleer..
Lutherie v.: Handel -, winkel -. Industrie
van den fabrikant van snaarinstrumenten.
Lutherien, -ne : Luthersch. -e, -aan.
Luthier m. : Fabrikant van snaarinstrumenten, vioolbouwer. F. van hlaasinstrumenten. Luthiste m.: Luitspeler.
. Lutin m. : Kaboutermannetje. (fig. )
Kwelgeest. / bv.nw.: Kwelziek, dartel,
guitig. Lutiner ov.w.: Plagen, geen rust
laten. (fig.) Snoepen van. I onov.w.:
Razen en tieren; woelen. Lutinerie v.:
Guitige plagerij.
Lutrin m.: 1. Koor-, zanglessenaar. 2.
De koorzangers, die aan dien lessenaar
zingen.
Lutte v.: 1. Worstelstrijd, -ing, -kunst.
Het worstelen. - amoureuse : Genoegens
der liefde. Un coup de -: Een aanzet. 2.
( f ig. ) Strijd , oorlog, wedstrijd . Wedijver,,
worsteling. Entrer en -: Het opnemen, z.
haut (by .nw . 9). De bonne -: Na eerlijken
strijd (krijgen). C'est de bonne -: Da's
eerlijk. - de vitesse: Wedstrijd in snelheid,
strijd wie de vlugste is. -s politiques:
.Politieke strijd. 3. Strijd. - pour la vie,
- pour l'existence : Strijd om 't bestaan. 4.
Het, bespringen (ram). Lutter onov .w. :
1. Worstelen. Jouer a -: Stoeien . 2. (fig. )
Strijden, vechten. Pouvoir - contre qn:
Tegen iem. opgewassen zijn. - de vitesse:
Elk . de loef trachten of te steken .3. Strijden,
worstelen. - contre la tempete: Met den
storm kampen. 4. Concurreeren. Lutteur
m.: Worstelaar. Kampvechter. - de la
vie : Strijder om 't bestaan.
Luxation v.: (geneesk.) Ontwrichting,
verstuiking.
Luxe m.: 1. Weelde, praal, pracht,
overdaad. Edition de -: Prachtuitgave.
Reliure de -: Uit de hand bewerkte prachtband. Objets de -: Voorwerpen van weelde.
Se payer le - de : Zich de weelde veroorloven
van. 2. (f ig. ) Overvloed . (fa m. ) C 'est
du -: Dat is overbodig(e weelde).
Luxembourg (spr, luksanbour) m.:
Luxemburg. Paleis en park van dien naam
te Parijs. Luxembourgeois (spr. luksanbour-): Luxemburgsch. -er.
Luxer ov .w . : Ontwrichten, verstuiken.
.I se -7 : Zich verstuiken (iets). Ontwricht
worden.

1196

Luxueux: Weelderig, prachtlievend, overdadig. Luxure v.: Geil-, ontuchtigheid.
Luxuriance v.: Weelderigheid. Luxuriant
: Weelderig, overvruchtbaar, te welig.
(f ig. ) Weelderig (verbeelding); te beeldrijk (stiji) . Luxurieusement en -eux :
Ontuchtig, geil, wulpsch.
Luzerne v.:1. Rupsklaver. (- cultivee).
Luzerne (- commune; klaversoort). - en
faucille: Sikkelklaver. - lupuline: Hopklaver. 2. Klaverveld = Luzerniêre v.
Luzule v.: Veldbies (- des champs).
Lycanthrope m.: Lijder aan wolfswaanz in . (s o m s ) Weerwolf . Lycanthropie
v.: Wolfswaanzin (ziekte, waarbij de lijder
zich voorstelt een wolf te zijn).
Lye& m . : 1. (ge s c h . ) Lyceum (wandelplaats waar Aristoteles te Athene zijn wijsbegeerte onderwees ) . (f ig. ) Aristotelische
wijsbegeerte . 2. (o u d) Gebouw,, waarin
openbare colleges werden gegeven. Le de Laharpe : Colleges over letterkunde door
Laharpe gegeven. 3. (thans). Staatsgymnasium en H. B. S. (z. college 3). Petit -:
- zonder hoogste klassen. - moderne:
Hoogere burgerschool. Lyeeen m., -ne
v.: Gymnasiast, -e (v. e. staatsgymnasiumy.,
( I by .nw . : Gymnas iaa 1.
Lychnide, -nis (spr. -knide, -kniss) m.:
Lychnis.
Lyeiet (spr. -sge) m.: Boksdoorn (de Barbarie).

Lycope m.: Wolfspoot. Lycoperdon
m.: Stuifzwam. Lycopode m.: Wolfsklauw.
Poudre de -: Wolfsklauwpoeder, heksenmeel. Eclairs de -: Bliksemlicht (voor
photo). Lyeopside v.: ' (plantk.) Kromhals.
Lycurgue m.: Lycurgus.
Lyg ee v.: Spaansch gras.
Lymnee v.: Poelslak.
Lymphagite, v.: Ontsteking der lympheva ten . Lymphatique : 1 .Van de lymphe.
Vaisseaux -5: Lymphevaten. 2. Temperament -: Krachteloos gestel. I m.: Lymphaticus . Lymphatisme m.: Ziekelijke
toestand, waarbij 't , lichaam krachteloos,
- mat is. Lymphe v.: 1. Lymphe (witachtige yloeistof, die naast de bloedsomloop, in watervaten circuleert en waarvan
een gedeelte, na de voedselvertering, de
in 't lichaam opneembare stoffen uit 't
voedsel meevoert). 2. Vocht dat op de
wonden 1omt. - de Cotugno : Oorvocht. 3.
'VVaterig sap in de planten.
Lynch m.: (naam) Lynch. Loi de -:
Lynchwet; wet van oog om oog, tand om
tand. Lynehage m. en -er ovw.: (Het)
lynchen, - ter dood brengen vbbr 't vonnis.
(nieuw) - mishandelen, - te lijf gaan.
Lyneheur m.: Man die lyncht.
Lynx (spr. links) m.: Los, lynx. Avoir
des yeux de -: Een scherp gezicht -; (f ig.)
doorzicht hebben.
Lyonnais : Lyonsch. f m.: Bewoner van
Lyon. Le Lyonnais (vroegere Fr. provincie).
Lypemaniaque : Lijder aan lypemanie
v.: OntmOedigde -, .klagende melancolie.
Lyre v.: 1. Lier (snarenspeeltuig der
Ouden). (f ig. ) Prendre -, accorder -, monter
sa -: Zich gereedmaken iets in verzen te
verheerlijken. Quitter -, suspendre sa -:
De dichtkunst niet meer beoefenen, zijn

Lyre-Mitcher
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Groote opera.
Tier aan de wilgen hangen. Les maitres muziek bevat. Tragedie
Comedie
: Komische opera. Scene -,
de la -: De groote dichters. Toute la -:
theatre
Opera-gebouw ; -genre. Artiste
Gedichten van allerlei aard ; (fa m. ) alles
bij elk., de heele rommel. Chanter plus haul -: (Opera))-zanger, -es. Lyrisme m. :
Vlucht begeestering van den lyrischen
,que sa 't Te mooi doen. 2. Lier (sterrenbeeld ) . Liervogel, -staart (faisan -). dichter. (f ig. ) Warmte, gloed. (ong. bet.)
Zeelier, liervisch (soort knorhaan). - de Gezwollenheid. Lyrure m.: Liervogel. des bouleaux: Korhoen.
David: David's harp (schelp). 3. Harp,
Lys z. lis.
Tier (- a gaz). Chaise a Stoel met harpLyser ov .w . : Oplossen
vormigen rug. Lyre: Liervormig. LyriLysimachie (spr. -ki) v.: Wederik (forme : Liervormig . Lyrique : Po esie - :
Lyrische poezie (die de Ouden zongen met vulgaire). - des bois : Boschw-. - a boubegeleiding van de Tier; poezie, die niet quets: Moerasw-. nummulaire : Penninggezongen wordt, maar de vormen der lier- kruid . Lysimaque m.: Lysimachus (veldpoezie der Ouden heeft bewaard, en waarin heer ). / v. z. lysimachie.
Lysippe m.: Lysippus (Gr. beeldhoude dichter zijn geheele persoonlijkheid legt).
wer ).
Les poetes -s: De lyrische dichters. 2. Die
Lysol m.: Lysol (cresol opgelost in zeep).
een tooneelstuk vergezeld van zang en

M
M m.: 1. (letter) M. 2. (verk.) Metre:
Meter. Midi : Zuiden. Monsieur : De Heer
Masculin: Manlijk. Minute: Minuut.
Mr : Monsieur : De Heer ; Milreis : Duizend
reis, milreis. M. M.: Messieurs: De Heeren.
Mme : Madame : Mevrouw. Mlle : Mademoiselle : Mejuffrouw. Mal : Marechal : Maarschlak . Me : Maitre : Meester (titel van
advocaat, procureur, notaris ) . Mes : Maitres
: Meesters. Mgr : Monseigneur: Hoogedelgeboren Heer (titel der prinsen en aartsbisschoppen). S. M.: Sa Maieste: Zijne -,
Hare Majesteit. Md: Marchand: Koopman.
Ails: Marquis: Markies. Mk : Mark: Mark.
Mon Maison: Firma. Ms (s ) : Manuscrit (s) :
Handschrift (en) . M. A.: Maitre es Arts:
Meester in de vrije kunsten. M. A. C. I.:
Maison assuree contre l'incendie : Tegen
brandschade verzekerd huis. M. S.: Mailsteamer: Stoomschip. A. M.: Assurances
mutuelles : Onderlinge verzekering.Au mx :
Au mieux: Tegen den gunstigsten prijs.m.m:
Millimetre: Millimeter.
Ma vnw. : Mijn, mijn.e z. mon.
Mabille v.: (naam) Mabelie, Bela.
Maboul(e): (plat) Gek, dol, mal, „mesjgoggen " . / m . : Gek. „halve Bare". Maboulisme m.: Stommiteit, mesjoggenheid.
Macabee z. machabee 2. Macabre : 1.
Danse Doodendans. 2. (fig.) IJzig,
die iem. koud doet worden, afschuwelijk.
Plaisanterie
Galgenhumor ; griezelige
aardigheid (met lijken, met een skelet b.v.).
Macach (e ) tusschenw . : (v o I k ) Dat kun
je zoo denken!
Macadam (spr. -damm) m.: Macadambestrating. -weg. Faire le Heen en weer
loopen te wachten. Macadamisage m. en
-iser ov .w. : (Het) bestraten met macadam
(klein gestooten en gewalste kiezel). Macadamiseur m.: Aaniegger van macadambestrating.
Macao m.: 1. (soort) Kaartspel, een.en-twintig. 2. (d jerk.) Groote groenvleugelige ara.
Macaque m.: Meerkat (aap). (f ig.)
Leelijk mensch, baviaan • Muskietenlarve.
Macareux m.: Papegaaiduiker.
Macaron m.: Bitterkoekje. Ronde kam
(in 't haar). Kapstokhanger met ronden
knop . (v o lk ) Verklikker. Macaronee v . :
Macaronisch gedicht (z. macaronique).

Macaroni m.: Macaroni (meelspijs ) . Macaronique : In koddig Latijn, in potjeslatijn
(door bij de woorden der levende taal Latijnsche uitgangen te voegen). Maearonisme
m. : Het macaronische genre.
Macedoine v.: 1. Macedonie. 2. Gerecht
uit verschillende groenten samengesteld;
huzarensla. Gerecht uit in suiker ingelegde
vruchten samengesteld, vruchtensla (- de
fruits) . 3. (f ig.) Allerlei, poespas, mengsel. Macedonian: Macedonisch. -ier. Maeedono- : Macedonisch-.
Macer z. masser 3.
Maceration v.: 1. Aftrekking (in koude
vloeistof ), weeking. In de week zetting
(visch). Behandeling (van bloemen) met
eene vetstof waarin de geur trekt. Langzame
zuivering van gietijzer. Wegneming van
pap uit 't weefsel. 2. (godsd.) Lichaamskwelling, zelfkastijding. Macerer ov.w.:
1. Aftrekken, weeken (in koude vloeistof ).
_In de week zetten (visch). Met een vetstof
de geur trekken uit (bloemen). Faire des plantes dans l'alcool: Planten op alcohol
trekken. 2. Kastijden, uitmergelen (vroomheid ). / onov .w. en se -: Zich kastijden.
Maceron m.: (plantk.) Smyrnium. -potager: Zwartmoeskervel.
Macfarlane (spr. maklarlane) m.: Regenjas zonder mouwen.
Maehabee (spr. -ka-) m. :1. Makkabeeer.
De boeken der Makkabeeers (livres des -s).
2. (fig.) Lijk, dooie ; verdronkene.
Machaon (spr. -ka-) m.: Koninginnepage
(vlinder ).
Mfiche v.: 1. Veldsla. 2. (y olk) Het
eten. Mfiche-bouchon (mu. --s) m.:
Tang om de kurk samen te drukken.
Mficheeoulis m.: 1. Verticaal schielgat
in een uitspringende borstwering. 2. Galerij
(op muur).
Milehe-croirtes (mu. onv a) m.: Tang
om korsten fijn te maken. Mitche -dru
(mu. onv .) m . : (v o 1k ) Geduchte schranser.
Machefer m.: Slakken, schuim. Bouwmateriaal van slakken. Hamer-, ijzerslag.
(fig.) Mzervreter, snoever.
Mitehe -laurier (mu. onv.) m.:
die naar dichterroem haakt. Mitehelier:
Van de kaken. Muscles -s: Kaakspieren.
(Dents) -ieres: Maaltanden.
Macher ov.w : 1. Kauwen.
vide:
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Honger hebben en niets krijgen, kauwen met
een leegen mond ; (f ig. ) smullen aan toekomstmuziek . Ne point - qch a qn: Geen
blad voor den mond nemen. Ne pas - le
mot, - les paroles: Niets verzwijgen. Il ne
fraiche pas ses mots : Hij windt er geen doekjes
om. - les morceaux -, - la besogne a qn:
Iem. den boel voorkauwen, - het werk
gemakkelijk maken. ( y olk)
o lk ) - de haul:
Met lange tanden eten. 2. Kauwen -, knabbelen op. Papier mtiche: Fijngemaakt en
bewerkt papier, papier mache. Visage de
papier mtiche: Bleek -, slap gelaat. - entre
les dents: Mompelen. - du laurier: Op
dichterroem azen. 3. Afbreken, scheuren.
Balle mil chee: Dum-dum kogel. Cordage
mtiche: Afgesleten stuk touw. Plaie milchee:
Wonde met onregelmatige randen. 4. (f ig. )
Voorkauwen. / se -: Gekauwd worden.
Van ongeduld zieden . Mficheur m.;
-lecur:
1. Kauwer. - de tabac : Pruimer. - de
betel: Betelkauwer. - de gomme: Kauwgometer ; Amerikaan . 2. (v o 1 k ) Schranser .
Maehiavel (spr. makja-) m . : Machiavelli.
(f ig. ) Sluwe politicus. Machiavelique
(spr . makja-): Volgens een politieke gedragslijn , die geen gewetensbezwaren kent.
(f ig . ) Geweten- , trouwe loos . Machiavelisme (spr. makja-) m.: Politiek zonder
gewetensbezwaren. Sluwe staatkunde. (f ig. )
Gewetenloosheid, kwade trouw. Machiaveliste (spr. maltja-) m.: Aanhanger van
trouwelooze staatkunde.
Mfichicatoire m.: Kauw-, pruimmiddel
(beter : mastieatoire ) .
Mfiehicoulis z. machecoulis.
Mitehiller ov .w . : Beknabbelen.
Machin m . : (p la t ) Ding. Un - en ter
pour tisonner: Zoo 'n ijzeren ding, waar je
mee pookt. M. Machin : Mijnh. Dinges,
van der Hummes. Machinal : Werktuigelijk,
onwillekeurig . -ement bw.. Machinateur
m.: Verzinner, aanlegger. - de complots.
Machination v . : Het beramen -, op touw
zetten van kwaad. Booze aanleg, kuiperij.
Toutes sortes de -s : Allerlei listen en lagen.
Machine v.: 1. Werktuig. - a coudre;
- a baltre (le ble): Naai-; dorschmachine.
- a calcul(er) , - arithmetique: Rekentoestel . - electrique: Electriseermachine. Faire
- (en) arriere : Achteruitstoomen, de machine achteruit laten werken ; (f ig. ) bakzeil
halen, inbinden ; (f ig.) behoudende -, antiliberale maatregelen nemen; zich minder
revolutionnair toonen. - a ecrire : Schrijfmachine . Ecrire a la -: Machineschrijven,
typen. - a dicier: Dicteermachine, dictaphoon. - a billets : Biljettenmachine (spoorweg). - a atiranchir; Frankeermachine.
Een krftchtig strijdmiddel, - be-degur:
toog. z. infernal. Piece a -s, une grande
-: 'n Spektakel-, kijkstuk. Its disent que la
bete est une -: Zij zeggen, dat 't dier een
redeloos werktuig is. 2. (f ig. ) Samenstelling, inrichting . List, kunstgreep . Middel
om (bij 't spreken, op 't tooneel) effect te
maken. Cela sent la - : Men kan zien,
dat 't op effect berekend is. 3. Samenstel,
geheel ; toestel, gevaarte. Systeem. La .ronde: De aarde ; de aardsche dingen. La
.- du corps humain: De samenstelling v. h.
menschelijke lihaam . 4. ( y olk) Locomotief .
.Fiets. 5. (p la t) Ding. Machine-outil
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(mu. -s---s) v. : Werktuigmachine (met
de hand bewogen).
Machiner ov .w . : 1. Op 't touw zetten ;
brouwen (kwaad), smeden ; voorbereiden.
2. Van de noodige toestellen voorzien.
Theatre bien machine: Tooneel, waar de
noodige toestellen zijn om 't decor te bewegen, - om allerlei kunst- en vliegwerk
te krijgen. Table machinee: Goochelaarstafel. - les points d'un soldier: De steken
v. e. schoen wit maken. / se - : Gebrouwen -, gesmeed -, voorbereid worden.
Machinerie v. : Gezamenlijke machines.
Machinekamer . Machinette v . : (f a m.)
Dingetje. Maehineur m.: (fa m . ) Aanlegger,, Brouwer (v. kwaad). Machinisme m.:
1. Samenstel van werktuigen. 2. Machinewezen. Machinate arbeid. (f ig.) 't Machinate.
3. Leer, volgens welke de dieren niets dan
machines zijn. 4. (kunst) Overwegende
rol toebedeeld aan het decor. Machiniste
m. : Tooneelknecht. (o u d) Uitvinder.
(nieuw) Autobus-, trambestuurder, wattman . Maehinoir m.: Schoenmakerslikhout.
Mitchoire v. : 1. Kaak, kinnebak .
Jouer -, travailler des -s: Schransen. z.
se demancher en se decrocher. Avoir la
- pesante, - lourde: Moeilijk spreken. Le
dentiste lui arracha la moitie de sa -: De
t. trok hem de helft van zijn tanden uit.
2. Bek, klauw, knijper, grijper (aan werktuigen); kleminrichting. Lip (geweerhaan).
Klauw (a. giek). Stekker, stecker (in stopcontact ). Un ieu de -s: Een knijper. - de
bielle: Drijfstangvork. 3. (p la t ) Stommerik
(vieille -); ouwe pruik. Mfichonnement
m. en -er ov.w.: (Het) langzame kauwen,
- mummelen. (f ig.) - prevelen. (geneesk.)
- kauwen, - mummelen (der hersenlijders).
- knabbelen op. Milchonneur m. : Mummelaar . Mfichouiller ov .w . : Knabbelen.
Mummelen, mompelen. Machure v.: Beschadigde wondrand. Slecht geschoren plants
(in laken). Geplette plek (in fluweel), moet.
Kneuzing. Mfiehurer ov .w . : 1. (Met zwart)
bevuilen. Onzuiver afdrukken. Feuille -ree:
Blad, dat niet zuiver is afgedrukt. 2.
(fig.) Bekladden. 3. Een moet laten op.
/ se -: Zich bezoedelen. Machuron m. :
Zwartsnoet. Geplette plek .
Macis (spr . -i) m.: Foelie.
Mackintosh (spr. ma-kin-toche) m. :
Waterdichte mantel. - stof .
Macle v.: 1. Waternoot. 2. Kruisnet
met wijde mazen. 3. (a ardk . ) Kruissteen,
holspaat. Ster-, kruisvormig kristal. Naadsteen, made (diamant). 4. (wapenk.)
Uitgebroken ruit, malie. Maeler onov .w . :
Een kruis-, stervormigen kristalvorm aannemen. 1 ov.w . : Omroeren (glasvloed).
Macon m . : 1. Metselaar.. ( f a m . ) Soupe
de -: Te dikke soep, die wel brig lijkt.
J'aimerais mieux servir les -s : Ik zou
liever steenen bikken. Au pied du mur on
connait le -: Bij 't scheiden van de markt
leert men den koopman kennen. Pic -:
Spechtmees. Pourmi —ne: Termiet. Abeille
-ne: Metselbij. 2.Vrijmetselaar. 3. Prutser .
Magonnage m. : Metselwerk . 't Metselen.
Maconner ov .w . : Metselen. Toemetselen.
(fig.) Samenflansen. Magonnerie v. : 1.
Metselwerk. - en liaison : - in verband.
- en echiquier : Ruitvormig - met schuine
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voegen. — en blocage : - in blokverband . dochter van Gaston van Orleans en nicht
Grosse —: - der fundeeringen, muren, enz.
van Lodewijk XIV. 2. (Jonge) juffrouw,
mejuffrouw. — a-t-elle-sonne? Heeft de
— legere: Stucadoorswerk. Entrepreneur de
Metselaarsbaas. 2. Metselaarsvak. 3. (jonge ) juffrouw gescheld ?
Vrijmetselarij . Magonnique : Van de vrijMadere v. : Madera . I m. : Maderawijn.
metselaars .
Maderien -ois : Uit Bewoner van
Macquage, -que( r) z . maquage, Madera.
-que (r) .
Madone v. : Madonna-, Mariabeeld.
Macrame m. : Macramé-werk (knoop- (kunst) — de pitie: Pieta.
werk van touw ).
Madrague v. : Tonijnennet.
Macre z. made 1.
Madras (spr. -ass) m. : Veelkleurige
Macreuse v. : 1. Zwarte
rouweend. zak-. - halsdoek (v. katoen). Hoofddoek.
— brune : Fluweelband. Il a du sang de —:
Madre : 1. (o u d ) Gemarmerd , gevlekt ,
Hij heeft visschenbloed. 2. Mager vleesch bont. 2. (fig.) Loos, leep, doortrapt. I m.:
a . h. schouderbeen.
Gla dde
Macrobe m. : Macrobius (Lat. schrijver).
Madreporaire v . : Madrepoor. MadreMacro . . . : (in samenst.) Groot, pore m. : Sponskoraal. -kolonie. Madre dik. Maerobien : Lang levend. Macro - porique : Uit sponskoralen bestaand, door biotique v. : Kunst om lang te leven, - gevormd.
Madrier m. : Zware (eiken) plaat, deel.
't leven te verlengen. Macrocephale :
Groothoofdig. Macrocephalie v. : GrootMadrigal m. : 1 . Madrigaal, tot een dame
hoofdigheid. Macrocosme m. : Het heelal gericht klein liefdedicht. 2. Galante corn(in tegenstelling met den mensch). Macro - plimentjes. Debiter un lets heel liefs
dactyle : Langvingerig; -teenig. Les —s: zeggen. Madrigalesque : Galant, hoffelijk.
De langteenigen. Macroglossie v. : Groot- Madrigalier, -iste : Maker van verliefde
tongigheid . Macropode : Langstelig. / m. : versj es ; madrigaaldichter. . Madrigaliser
Paradijsvischje.
onov .w . : Complimenten maken .
Macroule v. : Zwarte koet.
Madrilene : Madridsch, Madrileensch .
Macr (o )ure (spr. makrnr') by .nw . en I m. : Bewoner van Madrid.
Madrure V. : Spikkeling.
m. : Langstaartig (schaaldier).
Mactre v.: Strandschelp.
Maelstrom , -strum m. : Maalstroom.
Maeulage m., -ation v . : Het smetten
Maestoso (spr. ma-es-): Plechtig, ver(gedrukt blad ). Maculature v. : Misdruk. heven.
Maastricht (spr. ma-strik) m. : MaasSchutblad (graveurs). Pakpapier (grijs ; —
tricht.
d'emballage, — grise). Mamie v.: Vlek.
(geneesk.) Huidvlek. Macular ov.w.:
Maestria (spr. ma-es-) v. : Meesterschap.
Vlekken, bekladden, bezoedelen. Misdruk- Maestro (spr. ma-es-) m. : Meester.
Muffle, -flu : Dik-, bolwangig. Un —:
ken. / onov .w . : Afgeven , smetten . (n a t .
hist.) Pelage macula: Gevlekte huid.
'n Vollemaansgezicht.
Madagascarien : (n ieuw) Uit -. BeMania v.: Geheim genootschap (in Italie).
woner van Madagascar.
Magasin m. : 1 . Magazijn, winkel. Grand
Madame (m y . mesdames) v.: 1 . (vroeger — : Warenhuis. Tenir — de, avoir en —:
Vrouwe, welgeboren Mevrouw. (gesch.) In voorraad hebben. Courir les —s : De winPrinses, dochter uit 't (in Frankr.) regeeren- kels afloopen. Garcon de —: Winkeljongen,
de vorstenhuis. Prinses, oudste dochter des loopjongen. Commis de —: Winkelbediende.
konings; - van den dauphin. Madame, Demoiselle de —: -juffrouw. Des fonds de
vrouw van den broeder des konings. MesOnverkochte voorwerpen, stroppen.
dames de France : De Fransche prinsessen.
—demos:
Dameshoedenwinkel. — de nouz. mere 1. Jotter a la —: Zich voor een dame veaules : Manufactuurwinkel. 2. Magazijn
van adel uitgeven . Jennes —s : Nieuwbakken (tijdschrift van gemengden inhoud). 3. Pakgetrouwde vrouwtjes. 2. Mijn vrouw. De huis, opslagplaats. — d'habillement: Kleevrouw des huizes. Mevrouw . Eh hien! Mes- dingmagazijn . — general: Veempakhuis;
dames! Wel, dames. — est sortie: Mevrouw
entrepot (dok ) 4. Bak -, 'mand aan de diliis uitgegaan.
gence (voor de bagage). 5. (f ig.) Voorraad
Madapolam (spr. -am') m. : Sterk, grof Ce cheval fait —: D. p. verzamelt voedsel
katoen.
tusschen de kiezen en de binnenzijde der
Madecasse : Uit
Oorspronkelijk be- wangen. 6. Magazijn (van 't geweer). Ma woner van Madagascar.
gasinage m. : Opslag in een pakhuis. PakMadefaction v. en -11er ov.w.: (Het) huishuur (frais de —), liggeld. Bewaarloon.
bevochtigen.
0 ps lagtij d . Magasinier m Pa khu ism.eester ,
Madeleine v. : 1. Magdalena, Lena. rnagazijnopzichter. Veernhouder. Koopman,
(f ig. ) Boetvaardige vrouw; lichtekooi. die een grooten winkel heeft. Officier belast
Pleurer comme une —: Bitter -, vol berouw
met 't toezicht op het materiaal (op schip ) .
schreien. 2. Quadrillegebakje. 3. Magdalena- Magazijnhouder. Veemarbeider. Magazine
rivier . 4. Zomerpeer.. -pruim. Madelineau m. : Magazijn (tijdschrft van gemengden
m. : Zomerzalm. Madelon v. : Leentje. inhoud).
.Madelonnette v.: Gevallen vrouw (die in
Magdalenien : Van de Magdalena-rivier.
't klooster boete doet).
Magdaleon m. : Rolletje, pijpje (voor
Mademoiselle (my . mesdemoiselles) v. : pillen).
1. (vroeger) Juffrouw (niet van adel).
Magdebourg (spr. -bour) m. Maag( gesch.) Ongehuwde oudste prinses. Prinses, denburg . Magdebourgeois by .nw. en m . :
dochter van den broeder des konings. La Maagdenburgsche. -er.
Grande —: De hertogin van Montpensier,
Mage m. : 1 . Magier, priester bij de oude
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Perzen, die 't vuur aanbaden. Les (trois oxyde (- noire). - des verriers , - des peinties : Manga.anoxyde, bruinsteen. 2. MagRois) Mages: De drie Koningen, de drie
wijzen uit 't Oosten. L'adoration des -s: nesiumoxyde . - (anglaise, blanche) : (Koolzure
) magnesia . Sulfate de -: Laxeerpoeder,,
2.
De aanbidding door de drie Koningen.
(oud) Toovenaar. 3. (thans; fig.) Ziener, bitterzoet. Magnesien, -sifere: Magnesia
wijze. 4. z. maje. Magicien m., -ne v.: bevattend. Magnesifier ov. w.: Met magToovenaar, tooverheks . Magic v . : 1 . (oud ) nesium doortrekken. Magnesique: MagWetenschap der Magiers. 2. (thans) Too- nesium-. Magnesite v.: Zeeschuim. Maverkunst. - noire: Zwarte kunst (waarbij gnesium (spr. -omm) m.: Magnesium (elede duivel helpt). - blanche : Goochelkunst. ment). Magnetique : 1. Met magneetC 'est de la - noire: Dat is hekserij, dat is kracht begaafd, aantrekkend, van den magverdacht . 3. (f ig. ) Betoovering, bekoring. neet. Pole -: Magnetische pool (waarheen
Magique : 1. Met de tooverkunst in ver- de kompasnaald steeds wijst). (f ig.) Reband staande. Baguette -: Tooverstokje. gard -: Magnetische -, onweerstaanbare b.
2. Van het dierlijk magnetisme. Sommeil -.
Pouvoir -: Tooverkracht. Actes -s: Tooverij . 2. Betooverend, begoochelend, oog- Magnetiquement : Op magnetische wijze,
verblindend . z. lanterne 1. Cure -: Too- langs m. weg. Magnetisation v. en -iser
vervierkant, uit ruiten gevormd, waarin ov .w . : (Het) magnetiseeren , - onderwermen getallen plaatst, wier som dezelfde is, pen aan den invloed van 't dierlijk magnein welke richting men ze ook optelt. Ma- tisme. (fig. ) Een onweerstaanbaren ingisme m.: Godsdienst -, leer der Magiärs, .vloed uitoefenen op . Magnetiseur m. : Magnetiseur, iem., die zich van dierlijk mag- van Zoroaster.
Magister (spr. -ster) m.: Schoolvos. netisme bedient. Magnetisme m. : 1.
(vroeger) Dorpsschoolmeester. Magis- Aantrekkingskracht van den zeilsteen, - den
tere m.: (gesch.) Grootmeesterschap (d. magneet. - terrestre : - van de aarde. 2.
Maltezer orde ) . (f ig. ) Meesterpoeder, neer- Dierlijk magnetisme (macht om iem. in
slag . Magistral :1. Van een (groot )meester. slaap te dompelen en hem zijn wil op te
dringen; - animal). Magnetite v.: IJzerPrebende -e : Prove voor den parochialen
meester. 2. Meesterlijk. Remede -, pre- oxydule. Magneto- : (in samenst.) Magnetisch. / v.: Electr. ontsteker, magnetoparation -e : Op recept bereid geneesmiddel.
inductor, magneet. Magneto -electrique :
CEuvre -e: Meesterwerk. 3. Meesterachtig, pedant, verwaand. 4. Door een profes- Electro-magnetisch. Magnetometre m.:
sor. Chaire -e: Hoogleeraarszetel. Cours Toestel om krachten in het magnetische veld
te meten.
aux: Colleges door den professor. 5. VoorMagnicide m.: Moordenaar van een
naamste, hoofd-. Ligne -e: Hoofdlijn. (v. e.
escarpe). / m.: Mengsel van zout, aluin en yoornaam of groot man.
Magnien m . : Ketellapper. Leurder, marsMagistrale
zwavel (om erts te bewerken.).
kramer.
Nr .: Hoofdlijn (v. escarpe). MagistrateMagnificat (spr. mag-nifikate; mu . any.)
ment : Meesterlijk. Verwaand, meesterachm.: (Ka th.) Loflied (mijne ziel loon den
tig. Niet voor de poes, raak.
Magistrat m.: 1. Overheidspersoon. Heer) van de H. Maagd om den Heer te
Hoogere ambtenaar. Le premier - du de- loven. Entonner le - a matines: lets ontijdig doen. Gloser sur le -, corriger le -:
partemeni : De prefect. Le premier - de la
Te onpas -, ontijdig iets verbeteren. Macommune: De burgemeester. 2. Lid van de
xechterlijke macht. 3. (o u d ) Overhe id . gnificence v.: 1. Pracht, heerlijkheid, luisMagistrature. v.: 1. Overheidsambt (- ter. Des -s: Prachtige voorwerpen; milde
giften. 2. Prachtlievend-. 3. Luisterrijke
municipale). 2. Rechterlijke waardigheid.
- macht, de rechters (- judiciaire). Rech- mild-, vrijgevigheid. Magnifier ov.w.:
terlijke betrekking. - assise: Rechters en Verheerlijken, prijzen. I se -:. Elk. verraadsheeren, zittende magistratuur. - goden. Magnifique : 1. Prachtig, heerlijk,
luisterrijk. Fraaiklinkend (beloften). Prachdebout: Vertegenwoordigers van 't openbaar ministerie, staande magistratuur. tig (woord). Verheven (stijl). Overheerlijk
(weer). Flink. (spot) Tu es -: Je lijkt
.Haute -: Leden van het Hof van Cassatie,
wel gek. 2. Prachtlievend, pralerig. 3.
de Rekenkamer, enz. 3. Ambtstijd.
Magma m.: Gloeiend-vloeibare aard- Mild, vrijgevig . Magnifiquement : Op
massa . Vloeibare, minerale vulkaanmassa. luisterrijke wijze, rijkelijk, heerlijk. Magniloquent: Met schoone taal. Magni(geneesk.) Dikke, brijachtige massa.
Magnan m.: Zijdeworm. Les -s : De tude v.: Sterkte (ster) ; grootte.
Magnolia, -ier m.: Magnolia (boom).
zijdeoogst. Magnanerie v.: Zijde-wormenMagnum (spr. mag-nomm) m.: Reuzenkweekplaats. -kweekerij. Magnanerieecole (mu. -s-s) v.: , School voor zijde- flesch.
Magot m.: 1 . Spaarpot. Petit -: -duitje.
teelt. Magnanier m.: Zijdewormenkwee2. Geld, „spie". Toucher -, palper le -:
.ker .
Magnanime: Grootmoedig, edelmoedig, De centen inpikken. 3. Staartlooze aap.
verheven (gevoelen ) . Magnanimement: Met (fig.) Leelijk mensch, apentronie. 4. Ingrootmoedig-, met verhevenheid. Magna- eengedrongen poppetje van porselein, nimite v.: Grootmoedig-, edelmoedig-, speksteen enz. Magotte v_.: Leelijke vrouw.
Magyar m. en bv.nw.: Hongaar, Maverhevenheid, Magnat : (spr . mag-na) m.:
Magnaat, rijksgroote in Hongarije en Polen. gyaar. -sch. Magyarisant m.: Kenner van
't Hongaarsch. Magyarisation v. en -er
(f i g . ) Machtig man,
Magne v : (y olk) Aanstellerij . Faire ov .w . : (Het) verhongaarschen .
Mahagon(i) m.: Mahonieboom.
des -s : Zich aanstellen.
Mahaleb m.: Wilde kers. Weichselhout.
Magnesie v. : 1. (o u d ) Mangaanper-
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Mandiste m. en bv.nw.: (Aanhanger) m. z. mail 4. Maillage m.:1, Het beuken
(vlas, hennep, stoffen). 2. Vastmering met
v. d. Mandi.
Maheutre m.: Mouw van schouder tot een tros aan een kabel.
Maillasse z. fraise.
elleboog.
Maille v.: 1. Steek (breiwerk). ReprenMahomet (spr. -me) m.: Mohammed.
Mahometan m. en by .nw.: Mohamme- dre -, relever une -: Een steek weer opnedaan. -sch. Mahometisme m.: Leer v. Mo- men. Une - rompue : Een losgeraakte steek.
- en l'air: Losse steek. - simple: Vaste
hammed, Islamisme, Islam.
steek. - jetee: Gaatje. - mouche: Mop,
Mahon m.: Wilde weit.
Mahonier m.: Groenblijvende berberis. nop. Industrie de la -: Fabricage van geweven goederen. 2. Maas (net). 3. Malie,
Mahonille v.: Strandviolier.
Mahonne v.: Galjas uit de Levant. pantserringetje. Cotte de -s: Malienkolder.
Chemise de -s: Malienhemd. 4. (Ketting)Kustvaarder.
Mahute m. en v.: Bovendeel der vlerken. schalm. 4. Opening (traliewerk). Lucht
(tusschen kromhouten). Mergstraal, spieMai m.: 1. Mei, -maand. z. champ 1.
geldraad. Debiter un chéne sur -s : Een eik
Rose de -: Meiroos, Dijonsche roos. 2.
Meiboom, boom, op 'n feestdag geplant doorzagen in de richting der mergstralen.
loodrecht op de richting der-contres:
(arbre de -). 3. (y olk) Meidoorn. 4. z.
mergstralen. 6. Vetlaag a. d. krommen
malt.
Maiantheme m.: (plantk.) Dolkruid. darm. 7. Vlek (op vleugels). Vlek (op oogappel). Plaats, waar de vruchtknop zit.
Maie v. z. maite.
8. Koperen muntje (halve denier 2), halve
Maieur m.: Burgemeester.
I. Maigre by .nw . : 1. Mager. - comme un penning. Il n'a ni sou ni -: Hij heeft geen
rooien cent. Cela ne vaut pas une -: Dat
coucou, - un squelette, - du bois, - un cent de
is geen duit waard. Avoir - a partir avec
clous, - un chat de gouttiêre: - als een hout,
een spiering. Courir comme un chat -: la police : 't Met de politie aan den stok
V liegen . 2. (1 i g . ) Mager , dun, onvoi- hebben. 9. Gewicht van een half ons. (fig.)
,doend, schraal (grond); karig (maal);
't Minste, 't geringste. Maine: 1. Gevlekt,
onbeduidend (onderwerp, schrijver) ; on- gespikkeld. 2. Met mazen, - traliewerk
diep (water) ; dor (stijl); scherp toeloopend voorzien, netvormig. A fer -: Met kruise(schip) ; dun, te fijn (letter) ; armzalig, lings geplaatste staven. Magonnerie -e of
droog (genoegen) ; zwak, onbeduidend le -: In kruisverband opgetrokken metsel(werk). Le - argent de J.: De paar dubbel- werk. 3. (wapenk.) Gepantserd.
tjes van J. 3. Mager (vleesch). Un morceau
Mailleehort (spr. -chor) m. : Nieuw-: Een mager stukje. 4. Zonder vleesch of
zilver.
Re
pas
-:
Mailer ov.w.: 1. (z. maille 2) Met mavet toebereid (z. gras by . nw. 1).
Mager maal. Aliments -s : Magere spijzen zen voorzien, knoopen. Un filet -le serre:
(groenten, visch). V iande -: Vleesch van Een dicht geknoopt net. Une colic -lee menu:
zekere watervogels, dat de Kath. kerk toe- Een fijnhewerkte malienkolder. Treillage
staat op vastendagen te eten. Jours -s: -le egalement: Gelijk getralied traliewerk.
Vastendagen. / bw.: Faire -, manger -: 2. Met een malienkolder -, met malien uitVasten ; (K a t h . ) vleesch derven . Dessiner rusten. - les chiens: De honden met malien
-: Schraal -, dun teekenen. Voter bas et
om den nek voorzien (voor de wilde-zwij-: Laag en niet ver uitvliegen.
n.enjacht ) . 3. (z e e v . ) Aanrijgen (een bij II. Maigre m.: 1. Het magere. Mager zeil) . Vastmeren met een tros aan een kabel.
vleesch. Cheval chargé de -: Magere knol. Met een houten hamer gladkloppen (vlas,
Donnez-moi du -: Geef mij mager vleesch,
hennep, stoffen). Poisson qui maille : V.
- saus. 2. Ondiepte (in rivier). 3. Magere die in de mazen blijft hangen. I onov.w. en
Une
kost, vastenspijs. 4. Mager mensch.
se -: Vlekken krijgen (vogels). I m.:
tausse -: Een schijnbaar magere vrouw. 5.
Stoker (hoogoven) .
Baarsombervisch. - d' Europe : Onze-LieveMaillet m.: 1. Houten hamer, klopper,
Vrouwevisch. Maigrelet : Wel wat (te) sleg. Vlasbeuker. - de calfat: Breeuwmager . Maigrement: Schraaltjes , sober. hamer. - d'arrnes: Strijdhamer. 2. CroOnvoldoende, dunnetjes. Maigret: Wel quethamer. 3. (w a p enk. ) Klophamer. . 4.
wat te mager. Maigreur v.: 1. Mager-, Stamphamer (voor papierbereiding). 5.
schraalheid. 2. (fig.; z. ook maigre 2) (nat. hist.) Hamerhaai. Tonslak. MailSchraal-, dun-. Dor-, droog-. Onvoldoend- letage m. en -eter ov.w.: (Het) bespijheid. Maigriehon m., -ne v.: Schraal keren, - omleggen van de spijkerhuid (-er
persoontje. Maigrio(t)te v.: Wat al te ma- le doublage). Mailleur m.: .Nettenknooper.
gere vrouw. Maigrir onov,w.: Mager wor- Mailleuse v.: Breister. Mailloche v.:
den. Faire -: Doen afnemen, - vermageren. Zware houten hamer, klopper. Pauk (voor
I ov.w.: (vroeger) Mager doen worden, groote trom). Maillochage m. en -ocher
vermageren. (thans) Mager doen schijnen,
ov.: (Het) kloppen (henn.ep).Mailloeheur
m. maken. Slanker waken. - une piece de m.: Klopper. Mailloir m.: Klopsteen (om
bois: Een stuk hout dunnen.
linnen glad te kloppen).
Mail m.: 1. Zware smidshamer, voorMaillon m.: Maasje. Steekje. Schalm.
hamer. Steenkloppershamer. - d'armes: Schuifknoop, sliersteek. Kabelschalm. Band
Strijdhamer. 2. Kolf, malie. Kolfspel, voor wijnranken. Maillot_ m.: 1. Kinder-baan. Jouer au -: Kolven. Boule de -: windsel; -goed. Enfant au -: Kind in de
Kolfbal. 3. Openbare wandelplaats (op de luiers, bakerkind. (fig.) Depuis le -: Semaliebaan). 4. Mail-coach, groot rijtuig; dert de eerste kindsheid. Un auteur au -:
postwagen met vier paarden. - d'exercice: Een schrijver in den dop..2. Tricot, vleeschAfrijwagen. Mail-coach (spr. mel-coche) kleurig, nauwsluitend kleed (der danse-
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ressen). Tricot, trui. „Netje". — de bain:
Badpak. 3. (geneesk.) Inwikkeling (in
lakens). 4. (dierk.) Tonhorentje. Maillure
v.: Vlek (op vogelvleugels). Vlek in 't bout.
Maimon m.: Zwijnsaap.
Main v.: 1. Hand. A — droite; - gauche:
Ter rechter-; - linkerzijde. Il n'y a entre ces
choses que la largeur d'une —, - qu'une —:

Die twee dingen verschillen maar een handbreedte, - staan maar een h. van elk. af.
Its sont comme deux doigts de la —: Zij zijn
zeer innig verbonden. J 'en donnerais ma — a
couper: Ik zou er mijn hoofd onder verwedden. z. laver (2 en se —) en feu 4. Des
moustaches, pas plus que sur ma —: Snorren,
net zooveel op mijn hand; in 't geheel geen
s. Jouer a la — chaude (z . chaud bv.nw.
1): Handjeplak spelen.
2. Hand (om te grijpen, te nemen, vast
te houden). Avoir des —s de colon : Alles
laten vallen. Prendre a deux —s : Met beide
handen aangrijpen. Cela vows craque -, manque -, (y olk) Pete dans la —: Dat laat iem.
in den steek op 't oogenblik dat men 't
noodig heeft. Ce livre est en —: D. b. is in
handen, - wordt gelezen. Bien en — (z.
ook 3), bien a la —: Gemakkelijk te hanteeren, handzaam. J'ai celle preuve en —:
Ik heb dit bewijs in handen. Prouver qch
l'histoire en —: lets bewijzen, met de geschiedenis in de hand. Dieu a tous les cceurs
en —: God heeft alle harten in zijn hand,
- zijn macht. Prendre en —: Ter hand nemen, zich belasten met. z. epee 1, arme 1
en courage 1. Mettre les acmes a la — a
qn : Iem. de wapens in de hand geven ; - de
eerste schermlessen geven. Il a toujours de
l'argent a la —: Hij heeft altijd gereed geld.
_Rio/ fe a pleine —: Zware stof, die de hand
geheel vult. On en a plein la --: Dit is een
degelijke stof. Donner de la — a une etoffe:
Een stof zoo bewerken, dat zij zwaarder
wordt. (zeev.) Amarrer bonne —, lenir
bon a la —: Stevig vastmeren. Dans les —s,
entre les —s: In handen, in de macht. Se
mellre entre les —s de qn : Zich aan iem. overgeven ; zijn leven aan iem. toevertrouwen.
J'ai toujours ce liere sous la —: Ik heb dat
boek altijd bij de hand. Sous la — de Dieu:
Onder Gods hand. Sous la — de la justice:
In de macht der justitie, gevangen ; waarop
beslag is gelegd. Sous —: In 't geheim. z.
eceur 6 en bas (bv.nw. 2). Mettre la — au
plat: Den schotel grijpen ; (fig.) meeeten.
Prendre qn la — dans le sac: Iem. op heeterdaad betrappen (terwijl hij steelt) . Mettre -,
porter la — sur qn : De hand op iem. leggen
(om te arresteeren) ; (f ig. ) zich van iem.
meester -, iem. afhankelijk maken. Mettre
la — sur: Zich meester maken van; (f ig.)
de hand leggen op, vinden; raden; in beslag nemen. Je cherche ce livre, je n'ai pas
mis la — dessus : . . ., ik heb 't nog niet
gevonden. Prendre a pleines —: Flink toetasten, veel nemen. S'en aller les —s pleines:
Met vollelianden weggaan. S'en aller les —s
nettes: Met ledige handen weggaan. Avoir
les —s nelles de : Geen schuld hebben aan,
zich niets te verwijten hebben over. Faire
sa —: Zijn slag slaan; zich de zakken spekken, spelen. Prendre -, tenir qn par la —,
donner la — a qn Iem. de hand reiken, leiden , - steunen. (f ig. ) Donner -, prefer la
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—, - les —s a: Helpen, in de hand werken
(iets). Je ne veux pas prefer la — a ses sotUses : Ik wil zijn dwaasheden niet in de
hand werken. J'y donne les —s : Ik keur dat
goed, ik sta dat toe. J'y donne des —s: Ik
keur dat goed, ik juich dat toe. Prefer la — a
qn pour faire qch: Iem. de hand leenen, door
iem. als werktuig gebruikt worden. Its
peuvent se donner la —: Zij kunnen elk.
broederlijk de hand reiken, zij varen in
hetzelfde schuitje. Donner la —et: De hand
reiken aan; (fig.) zich vereenigen met, in verbinding stellen met.
3. Hand (bij 't besturen v. 't paard). z.
bride 1. — de l' epee, - de la lance : Rechterhand. Baisser -, rendre -, lewher la — a un
cheval: Den teugel vieren. Tenir un cheval
dans la —, avoir u. c. en —: Fen paard
goed meester zijn. Il se senlil la France en
—: Hij gevoelde, dat hij meester van Fr.
was, - alles er mee kon doen. (fig.) Tenir
la — a qn : Iem. kort houden, - geen vrijheid laten. .Tenir la — a qch : Voor iets
waken , - zorgen . z . haut (by .nw . 3 ) . Se
senlir en —, se lenir en —: Zich zelven
meester zijn. Homme bien en —: M. die
gehoorzaam is. Faire qch haul la —: Glansrijk zijn wil doorzetten, met succes iets doordrijven. Il a gagne la parlie haul la —:
Hij heeft de partij schitterend, gewonnen.
Ce cheval gagne a la —: Dit paard vermeerdert zijn snelheid ondanks den ruiter of den
koetsier. Cheval qui force la —: Paard dat
niet naar den teugel luistert. (fig.) z.
forcer (ov.w. 1). Mener un cheval en —,
- a la —: Een paard bij den toom -, bij de
hand leiden. Cheval de —: Handpaard.
Cheval a Joules —s, - a deux —s : Rij- en trekpaard. (fig.) C'est un epouseur a Joules —s:
Hij is gereed om alle vrouwen te trouwen.
Homme a deux —s : M . die twee betrekkingen
vereenigt. Homme a Joules —s: M. die van
alle markten thuis is. —en avant ; - en arriere :
Voorhand, voorste deel (v. 't paard);
achterhand, achterste deel. Cheval hors la
— : Bijderhandsch (linksch) p. Cheval,
sous la —: Vandehandsch (rechts) p.
4. Hand (om te geven, te ontvangen).
A pleines —s, a belles —s : Met volle handen, overdadig. Tendre la — (z. 8): De
hand uitstrekken, bedelen. Donner qch de
la — a la —: Jets direct -, zonder tusschenpersoon overhandigen; iets doorgeven, sturen. (f ig.) De la — a la —: Zonder
formaliteiten, zoo maar. Mettre qch aux —s
a qn : Iem. iets in handen geven, - verschaffen. Mettre a qn le pain a la —: Iem. in,
staat stellen zijn dagelijksch brood te verdienen. Savoir ouvrir la —: Weten gul te
zijn. Remettre en —s propres: Persoonlijk
overhandigen. Changer de —s : In andere
handen overgaan. Deposer une somme en
— tierce : Een som aan een derde toevertrouwen. Metlre sa fortune -; son bonheur
dans les —5 de qn: Iem. zijn geld -; zijn
leven toevertrouwen. Prendre de Joules —s:
Van alle kanten geld naar zich toe halen.
Donner d'une — et relenir de l'autre: Met de
eene hand terugnemen wat men met de
andere gegeven heeft. Se payer par ses —:
Zich schadeloos stellen op hetgeen men in
bewaring heeft. Celle maison a change de —:
Dit huffs is van eigenaar veranderd. Acheter
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a la —: Direct betalen. Je veux vous choisir Hij pakt (de zaken) goed aan ; - slaat er
flink op los, - hakt er goed op in. z. jeu 2.
cela de ma —: Ik wil u dat zelf eigenhandig
uitzoeken. Recevoir de premiere —: Uit de Il passera par mes —s : Ik zal hem wel to
eerste hand ontvangen. Ouvrage de seconde pakken krijgen. z. bas (bv.nw. 2), arme
Tweedehandsch work. S'abonner en en coup 1. llomme de —: Flinke kerel, die
niet voor een klein geruchtje vervaard is,
quatrieme — au Figaro : Vierde lezer van
den F. worden. Donner la bonne —: Een handlanger (homme de coup de —) ; (t h a n s )
drager, helper. En etre -; en venir aux
Hij
vous
mangerait
dans
la
fooi geven. Il
zou uit iem. hand eten, - is zeer familiaar. —s : Handgemeen zijn ; - worden. Mettre
5. (spel) Trek, slag. Voorhand. Il a la deux personnes aux —s : T. p. in een strijd
- Hij moot geven ; - heeft den slag; - de wikkelen. Se conserver la —: Strijdvaardig
voorhand. Ii peril la —: Hij is af, hij verliest blijven.
8. Hand (die gevoelens helpt uitdrukken).
't recht van geven; - den trek. Il a la —
z. joindre (ov.w. 1). Lever la —: De hand
heureuse: Hij speelt gelukkig, - wint; (f ig. )
opsteken. Je leverais la — de tout ce que
- treft 't, - heeft een gelukkige keus.
j'ai dit : Ik zou een eed doen op alles wat ik
a la — malheureuse : Hij speelt ongelukkig ;
(f ig.) treft 't slecht, niet ; - ziet zijn pogin- gezegd heb. Mettre la — sur le occur : De
gen falen; hij heeft een ongelukkige keus, - hand op 't hart leggen. z. conscience 1.
greep ; - breekt alles, wat hij aanvat. Passer Les —s me tombent : Daar sta ik sprakeloos
paf van. Tendre la — a qn: Iem. de
la —: Met spelen ophouden en de kaarten
a. e. ander geven; (f ig. ) de zaak overdoen, hand toesteken. Toucher dans la — a qn:
Aan Iem. een handslag geven (als bewijs dat
zich laten vervangen. Prendre la
de koop gesloten is) ; de hand er op geven.
slag komen.
6. Hand (om te werken, iets te maken). z. baiser 1 en gauche 3. On lui a refuse la
—
de cette jeune fille: Men heeft hem de
Ledige
-;
Avoir les — libres ; - embarrassees:
voile h. hebben. Lier les —s a qn: Iem. de hand van dat meisje geweigerd. Adopter a
handen binden. Cela a etc fait en un tour de —5 levees : Zonder stemming -, met applaus
Dat is in een oogwenk gedaan. Il a le aannemen.
9. Hand (aap). Klauw (roofvogel), poot
tour de —: Hij heeft de handigheid. Ra(papegaai). Schaar (kreeft). 10. Handje
jeuni par le tour de —: Handig vernieuwd.
(om to wijzen naar iets). — de justice:
Cela demande de la —: Daarvoor is handigheid noodig. La — tournee, it n'y songe Schepter met een hand aan den top. — de
toilette : Badhandschoen. — de mer,, - du
plus : Als 't work af is, denkt hij er niet
meer aan. Se faire la —: Zich oefenen. diable : Doodemanshand (pollep). 11. —
courante , - coulante (z. courant bv.nw. 1 ) :
S'exercer s'entretenir la Zich steeds
blijven oefenen. Se ref aire la —: Er weer Trapleuning. — de carrosse : Riem, lus aan
inkomen. Avoir la — dans une affaire: De de koets (om zich vast to houden). — de
hand in een zaak hebben, er aan meewerken. glace: Portierriem (in trein). 12. Ring (a.
e. lade). Emmerhaak. IJzeren haak om
Mettre la — a qch : Aan iets werken. Mettre
lasten op to heffen. Sleeptang. Aanbrenger
la — a l'ouvrage: De hand aan 't work slaan.
(brengt muntplaatjes onder den stempel).
Mettre la — a la pate : Zelf aan 't work
Hechtrank. 13. Bock (24 vel) papier. —
et:
De
laatste
gaan. Mettre la derniere —
hand leggen aan. Pre parer de longue —: de passe: Inschietpapier. 14. Schep (voor
Lang van to voren voorbereiden. Travail droge waren).
Mainbour m . : (o u d) Voogd . Mainfait de — de maitre, - d'ouvrier : Met een
meesterhand gevormd werk. Premiere —: bournie v.: Voogdijschap.
Main-d'oeuvre v. : 1. Arbeids-, maakseconde Eerste -; tweede werkster (op
atelier). Petite —: Helpstertje, handlang- loon. La — est chêre: De A. zijn hoog. 2.
stertje (idem). Un ouvrage fait de — d'hom- Handenarbeid, werkkrachten. De arbeiders.
agricole : Landbouwarbeiders. 3. Bewerme: Een work van menschenhand (niet der
Handwer- king . Mainforte v . : 1. (o u d) A — : Genatuur). Des ouvrages de la
ken . Un ouvrage de differentes —s : Een wapenderhand ; met geweld. 2. De gewawork, waaraan een groot aantal rnenschen pende macht. Preter — a: Bijstand hulp
hebben meegewerkt. (muz.) II a une bon- verleenen. Mainfroi m.: Manfred. Mainlevee v.: (recht) Opheffing van gerechne — gauche : Hij speelt goed met de linkerhand. Avoir un morceau dans la Een telijk beslag. Ontheffing; geheele aflossing
stuk kunnen spelen. Morceau et quatre —s: (hypotheek). Mainmise m.: (recht) Be-.
Vierhandig stuk. Dessin fait el la —: Met de slaglegging. (fig.) Inpalming, beslagleghand gemaakte teekening (niet gedrukt). ging . (gr a p ) User de —: Ranselen . Mainmortable : Die zijn goederen alleen aan zijn
Affiche ecrile a la —: Geschreven, (niet
gedrukt) a. Lettres de la Eigenhandige kinderen kan nalaten (lijfeigene). Onoverdraagbaar, aan de doode hand onderworbrieven (des konings v. Fr.). Mettre la
pen. Mainmorte v.: 1. (gesch.) Ontla plume: Naar de pen grijpen. Avoir
—a
zegging van 't recht (aan den lijfeigene) om
une belle —: Een mooie hand (van schrijven )
hebben. z. courant (bv.nw. 1). (f ig . ) On over zijn goed to beschikken, zoo hij goon
y voit sa —: Men ziet daarin zijn hand, kinderen heeft. 2. (recht) Doode hand, oninvloed .
vervreemdbaarheid . Biens de —: Goederen
7. Hand (om te slaan, to vechten ) . Donner in de doode hand. Taxe de —: Belasting op
goederen in de doode hand (die de overla — sur la figure d: Eon klap in 't gelaat
geven. z. demanger 2, lever (ov.w. 1) en gangsrechten vervangt). Mainotte z. melourd (bv.nw. 3 ) . Jeu de — morte: Slap- notte.
handje-spel. Faire — morte: De hand slap
Maint: Menig, vele. —es fois: Meniglaten hangen. Il 'ny va pas de — morte: maal. — et —: Ontelbare.
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Maintenance v.: Het in goeden staat Waarachtig. En Joule chose, it y a un —:
houden, het onderhouden. Maintenant : 1. Tegen alles is wel wat in te brengen. 1 I a
Thans, nu. Des —: Van heden of aan. Pour toujours des —, des si, des car : Hij heeft
altijd tegenwerpingen te maken. N 'avoir
—: Voor 't oogenblik. (oud) Tout —: Juist
nu. — que: Op 't oogenblik, nu. 2. Nu ni si ni —: Geen bijgedachten hebben. —
dan, weet dan. Mainteneur m.: Hand- ecoutez-moi donc: Maar -, wel, luister dan
toch naar me. Vous avez cru que c' était vrai
haver. Kunstrechter der Jeux floraux .
. . . — c' elait une blague: Je hebt gemeend
Maintenir ov.w.: 1. Vast-, samen-,
bijeenhouden, houden; onderhouden (huis, dat 't waar was . . . wel, 't was 'n grap.
tuin) ; ondersteunen. — contact avec l'en- — parbleu: Wel, drommels. Ah! par exemple! — c'est un cadeau: Wel nu nog mooier!
nemi : Met den vijand voeling houden. 2.
Handhaven, in stand houden. Bewaren, Dat is waarachtig een cadeau. L' Europe .. .
behouden. In zijn betrekking houden. — elle est a moi : Europa . . . , wel, daar(beurs) Handhaven (dividend). — de mee doe 'k wat ik wil. 2. (verwondering,
ongeduld, boosheid) Wel. Oa allezbons rapports avec : Goede betrekkingen onderhouden met. — la parole a qn : Iem. het vous ? — vous le yoga , a B.: Waat gaat u
woord laten houden. — la parole donnee: heen? Wel, dat ziet ge, naar B. Pauvre,
't Gegeven woord gestand doen. Le bon lui ? — it est du Jockey: Hij, arm? Hij is
nog wel lid van de Jockey-Club. Quoi, mon
Dieu vous maintienne : God behoede u. Que
pere ? — ouvre donc aux poules: Wat is er,
le Ciel vous maintienne en ces bons sentiments :
De Hemel geve, dat ge bij die goede voor- vader? Wel, doe dan toch 't hok open.
—c'estribl:
Dat is toch verschrikkelijk.
nemens blijft. 3. Staande houden, blijven
verzekeren. / se — : In goeden staat blij- Ah! —, ah ca, —: Neen . . . . maar! Wel,
yen ; niet verouderen. Zich staande houden, lieve Hemel! Hoe nu? z. enfin 4 en la
zich handhaven. Gehandhaafd worden. Le (tusschenw. 1). — oui: Wel zeker, wel ja,
juist. — si : Zeker, gewis. — non : Wel neen,
temps se maintient au beau : Het blijft gestadig moo i weer. Maintenue v . : (r echt ) maar neen; zeker niet. / m.: Tegenwerping
(z. voegw. 1).
Vonnis, waarbij iem. in 't bezit wordt
Mais (spr.. -iss) m.: Mais, (y olk) Turkgehandhaafd van een recht of goederen.
Maintien m.: 1. Handhaving, behoud. sche tarwe. Malsmeel (farine de —). Bewaring . Handhaving (dividend)) . (m il. ) quarantain : Vroege -. — ensile: Ingekuilde,
groene mats (als groenvoer). Malserie v.:
Les —s au corps : Het laten nablijven (van
recruten, die reeds moesten vertrekken). Le Malsbewerking, -industrie, -fabriek, -molen.
Maison v.: 1. Huis, woning (— d'habi— de qn dans une charge : Het handhaven
van iem. in een betrekking. 2. Houding, tation). — a appartements: Flatgebouw.
manier van doen. Perdre son —: Niet meer Etre a la —: Thuis zijn. Garder la —: Thuis
weten hoe zich te houden. Tenir qch a la blijven. Les —s empêchent de voir la vine:
De boomen beletten 't bosch te zien. Etre
main pour se donner un —: lets in de hand
houden om niet linksch -, verlegen t.e schij- de la — (z. 5) : Thuis behooren; (fig.) op
nen. Professeur de danse et de —: Leeraar in de hoogte zijn. — de ville (z. 2) : Huis in
't dansen en in goede manieren. 11 n'a pas de stad. — de campagne , — des champs : Buiten. II a demande par-dessus les —s: Hij
de —: Hij is met zijn figuur verlegen. Maintien-gorge (mv..onv.) m.: Bustehouder. heeft buitensporig veel gevraagd.—rustique :
Boerderij, hoeve. — forestiere: BoschwachMalolique z. majolique.
terswoning. — garnie : Huis, waarin men
Mairain z. merrain.
Maire m.: 1. (gesch.) — du palais: gemeubileerde kamers verhuurt. — meublee:
Hofmeier, majordomus. -- de la commune: -, waarin men gemeubileerde verdiepingen
Schout, opperrechter (juge —). 2. (thans) verhuurt. La — de Dieu, - du Seigneur:
Burgemeester, hoofd der gemeente. - van 't Godshuis, de kerk. (grap) C'est la —
een der Parijsche arrondissementen. Ad joint de Dieu, oil on ne boil ni ne mange : Schraalhans is daar keukenmeester. (fig.) C'est
au —: Wethouder. Passer decant M. le —:
Op 't stadhuis trouwen. I bv.nw.: Bateau la — du bon Dieu : Het is daar de zoete
inval, men is daar zeer gastvrij. (sterrenk.;
— : Eerste konvooischip. Mairesse v.:
Burgemeestersvrouw. Mairie v.: Burge- oud) — du ciel, — du soleil: Teeken v. d.
meesterschap ; -sambt. Gemeente-, rand- dierenriem, twaalfde deel van den hemel.
huis. Raadhuis van een der Parijsche arron- 2. Gebouw. Handelshuis, firma. — de vine,
— commune : Gemeente-, stadhuis. — de
dissementen.
I. Mais bw.: 1. (oud) Meer. Il n'en peut sante : Particuliere verpleeginrichting, ziekenverpleging; inrichting voor zenuw—: Hij kan 't niet helpen, 't is zijn schuld
niet; meer kan hij er niet aan doen. 2. (om lijders. — de fous , - d'alienes: Gekkenhuis.
aan te dringen) Ja, zeker wel, zelfs, Les Petites-Maisons: Het gekkenhuis (te
heusch. Il m'a trompe, — trompe! Hij heeft Parijs). Petite —: Huisje; rendez-vous-huis.
mij bedrogen, nee maar, bedrogen! Elle ne — de famille: Familiepension. — religieuse:
Klooster. — de commerce : Handelshuis.
peut rien, — rien : Zij kan niets doen, hoegenaamd niets. Vous m'intriguez beaucoup , — de commission: Commissiehandel. — de
banque : Bankinstelling. — d' education: In— beaucoup : Ge maakt me erg, heel erg
nieuwsgierig. z. encore 2. Tu m'accompa- stituut. — d'education surveillee: Tuchtschool. — de chasse: Jachthuis. — d' edigneras? — je te conduirai par la main : Ga
je mee? Ik zal je zelfs rondleiden bij de tions: Uitgeverszaak, . -firma. — de bouhand. — encore, dites-moi , qu'avez-vous teilles : Kleine villa,, waar men in 't geheim
ging feestvieren. — de feu : Speelhuis. —_
fait ? Maar in ernst gesproken, zeg me eens
de tolerance , — close: Bordeel. — de gross
wat je gedaan hebt?
II. Mais voegw.: 1. Maar, doch. Wel. - de detail: Groot-; kleinhandel. — de de-
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behandelt, wordt ook goed bediend. Voitention : Gevangenis. z. central 1. — de
lure -; cheval de —: Eigen rijtuig; - paard.
force, - de correction : Tuchthuis. — du roi:
Huis des konings, hofstoet; (gra p) gevan- Locher de —: Koetsier van een equipage.
WerkMaison de —: Heerenhuizinge. L' coil du
genis. — de famine pour ouvriers:
liedentehuis. — mere: Moederhuis (v. gees- —: Het oog van den meester (dat 't paard
telijke orde). La — mere et les succursales: vet maakt), 't persoonlijke toezicht. La
De hoofdzetel en de bijkantoren. La — mere tricherie revient a son —: Boontje komt om
zijn loontje. Rester — de la campagne: Zegedes Rothschild: 't Stamhuis der R.
3. Huishouden. -ing, huis. Tenir la —: vierend uit den veldtocht te voorschijn
't Huishouden doen, - besturen. Tenir —: komen. Rester — du champ de bataille:
Een huishouden hebben. Une — bien tenue, Meester blijven van 't slagveld. Se rendre —
de: Zich meester maken van ; meester wor- bien ordonnee : Een geregeld huishouden.
den (brand); dempen (oproer) ; het hoogste
Avoir un grand etat -, un grand train de —,
woord voeren (in gesprek); winnen (hart,
a. une— montee: Op grooten voet leven . Tenir
gemoed). Etre — de : Meester zijn van;
— ouverle: Hoogst gastvrij zijn. Une bonne
beheerschen (stem, onderwerp); beschikken
—: Een onbekrompen, royaal h. Une grande
over (leven). — de sa douleur: Zijn smart
—: Een rijk, overdadig h. Grandes —s se
meester. Eire — d'agir: Kunnen handelen,
font par petite cuisine: Zuinigheid en vlijt
bouwt huizen als kasteelen. 4. De dienst- de vrijheid hebben tot h. Vous etes le —
boden, het personeel (les Bens de —). Faire d'y aller ou de ne pas y aller : Gij kunt er
vrijelijk al of niet heengaan. Il n'est pas —
— nette : De dienstboden wegzenden, schoon
schip maken; alles inpikken. Faire — neu- de partir: Het staat hem niet vrij te vertrekken. Vous etes bien le —: Gij kunt doen,
ye : Andere dienstboden nemen. Faire sa —:
Dienstboden aannemen. Entrer en — : In wat ge wilt. Trouver son —: Zijn meester
dienst treden. La — d'un prince: 't Huis vinden. Vous etes mon —: Gij zijt mij de
des konings; de hofstaat. — militaire: 't baas.
3. Meester, baas, leider, directeur, beMilitaire huis. La — rouge: De roode musketeers der lijfgarde. 5. Huisgezin, huis. velhebber . Meester (vrijmetselaar ) . (o u d )
— d' oeuvre: Meesterknecht, opzichter ; bouwLe Ws de la —: De zoon des huizes. 11 est
heer (in de middeleeuwen) . — des ceuvres:
de la —: Hij is daar thuis, - komt daar
veel. 6. (oud) Huis, geslacht. 11 est de Bouwopzichter. — des haules ceuvres: Beul,
„meester van den scherpen zwaarde." —
(bonne) —: Hij is van goeden huize. De —
des basses oeuvres : Goten-, beerputtenreiniroyale: Van koninklijken bloede. 7. Huis,
twaalfde deel van den hemel (der sterren- ger. — Hauchecorne: Baas H. He, noire
I Hei, baas! — de manege: Flijmeester.
wichelaars).
Maison -abri (mu. —s- —s) v.: Berg- (zeev.) Premier —: Schipper. Second —:
plaats. Maison -easerne (m y . —s- —s) v.: Bootsman. z. equipage 1, eeremonie 1,
Kazernewoning. Maison -mere (mu. —s- en hotel (1 en 2). — de ballet: Balletmeester. — de chapelle: Kapelmeester (directeur
-) v.: Moederhuis; hoofdzetel (z. maison
2). Maisonnage v.: Opstal. Maisonnee van de kerkzangers, - muzikanten). — de
v.: De huisgenooten, huisvol. Toute la —: pension, - d' ecole : Kostschoolhouder, schoolHet heele huishouden, (man), vrouw en hoofd. z. conference 5 en etude 5. —
kroost. Maisonner ov .w. : Met huizen magon:Metselaarsbaas.— compagnon: Werkbedekken. Pont maisonne: Brug met huizen ba as , opzichter.. z. passer (onov .w . 6 ) . —
er op. Maisonnette v.: Huisje.
garcon: Eerste kellner. — valet : Oudste boeMaistranee v . : (z e ev . ) Korps dekoffl- renknecht. Tambour —: Tamboermajoor.
cieren . De werkbazen en commandeurs op — canonnier: Konstabelmajoor. — clerc:
de werven. Ecole de —: School voor boots- Eerste klerk. Un — ouvrier: Een knappe
mansleerlingen.
werkman. — fou; - sot; - coquin: AartsMaite v.: Bak, trog. Broodkist. Opper. gek; -domkop; -schurk. — homme: Flinke
kerel. 4. Meester (in kunst, wetenschap).
Schoof.
Maitre m.: 1. Heer, meester, gebieder — de musique; - de chant: Muziek- ; zang(over iem.). Seigneur et —: Heer en mees- rneester. — •ei danser,, - de danse : Danster. (gra p ) Mon seigneur et — Mijn beer en meester. z. langue 2. De main de —: Met
meester, mijn echtgenoot. Le — du mon- meesterhand. — X : Meester X (notaris,
de: De gebieder der wereld, God. Les —s de
advocaat, procureur ) . (f ig. ) — Nicolle:
la terre: De vorsten. Etre — de soi: Zich
Dokter. — Gounin : Bedrieger. z. Jacques_
zelven meester zijn. Etre son (propre) —: (gra p) — corbeau ; — renard : Heer raaf ;
Zijn eigen baas zijn. Etre le —: De over- - vos. 5. (Leer )meester, voorganger. Jurer
hand hebben. Vous (en) tiles le —: U heeft sur la parole du —: Blindelings gelooven
't voor 't zeggen. (spel) Etre — a une can -, bij 's meesters woord zweren. Le —
couleur: In een kleur de baas zijn, - de hoogl'a dit : Dat is eenmaal zoo, daar valt niet
ste kaart hebben. Laisser —: Meester laten; aan te tornen. Le temps est un grand (bon)
(s p el) niet overtroeven (kaart) . 2. Heer, —: Mettertijd leert men alles. L 'amour est
meester, gebieder (over iets). Eigenaar, Le un grand —: Uit liefde doet men heel wat.
6. (fig.) Voornaamste, hoofd-. — autel:
— de (la) maison, - du logis : De heer des
huizes. z. eharbonnier 1. Etre — chez soi: Hoofdaltaar. z. couple (m. 2). 7. (zeev.)
In zijn eigen huis de baas zijn. Parler en —: Schipper, baas. 8. (in nieuwe samenst.)
Gebiedend optreden, doen alsof men te Eerste, super-, extra-.
Maitre-autel (mu. —s- —s) m.: Hoofdbevelen had. Faire qch en —: lets luid -,
zonder complimenten doen. Tel —, tel altaar. Maitre-ehanteur (mu. —s- —s)
valet: Zoo heer, zoo knecht. Les bons —s
m.: Meistersinger (z , chanteur 1). Maitretont les bons valets: Wie zijn bediendengoed
eommissaire (my . —s--s) m.: Corn1213
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Majolique v.: Majolica (aardewerk).
missaris voor de levensmiddelen. MaitreMajor m.: Opperste. (spel) z. majeur 1.
ouvrier (mu. —s--s) m.: Opzichter, meesterknecht . Maitre -pilier (mu . —s—s) m.: Gardien--: Opperbewaker. Tambour —:
Temboer-majoor.
. (Chirurgien-)— : D iriHoofdpijler.
Maitresse v.: (z. maitre ) 1. Meesteres, geerend officier v. gezondheid, „de dokgebiedster. Dame et —: Vrouw en mees- ter". Aide--: Officier van gezondheid.
teres; (grap) echtgenoote. Etre — de soi: Sergent- —: Sergeant-majoor. Gros — of —:
Zich zelve meester zijn. Etre sa —: Vrij zijn. Officier van administratie, kwartiermees2. (vroeger) Geliefde, meisje. (thans) ter. — de place : Plaatselijk commandant.
Maitresse, bijzit. 3. Vrouw , meesteres, ge- Adjudant--: Plaatselijk adjudant. — de
biedster. La — de (la) maison: De vrouw la marine: Hoofd der stelling. — general:
des huizes. Une servante —: Een dienst- Chef van den generalen staf. — (de classe):
bode, die geheel eigenmachtig als vrouw Klasseoudste. Le — de la promotion : No. 1
des huizes optreedt. Se rendre — de: Zich van de promotie. — de table: Tafeloudste.
meester maken van (z. maitre 2) . Eire Majorat m.: Majoraat (onroerend goed,
dat met een onvervreemdbaren titel over— de : Beschikken over, gebieden over,
beheerschen. Elle n'est pas — de partir: gaat ). Majorataire m.: Majoraat-bezitter.
Zij kan niet vrij uitgaan. 4. Meesteres, leid- / bv.nw.: Van een majoraat. Majoration
ster, directrice. Une — femme: Een flinke v.: Verhooging, vermeerdering; opslag
vrouw, 'n kranig wijf. — de pension : Kost- (salaris). Prijsverhooging. 't Boven de
schoolhoudster. 5. Meesteres, juffrouw. waarde aangeven; - schatten. 't Verhoogen
van de inschrijvingssom. 't Geven van een
La — de piano: De pianojuffrouw. 6. (f ig.)
Voornaamste, hoofd-. Flinke. Sa qualite bijslag.
Majordomat in.: Ambt van hofmeester.
: Zijn hoofdeigenschap. — branche:
Hoofdtak, dikke tak. Carte —: Hooge Majordome m.: Hofmeester, -maarschalk.
Majorer ov .w . : Verhoogen, vermeerkaart. — ancre : Plecht-, hoofdanker. Une
deren. De prijs verhoogen van. Boven de
— corde : Een heel dik touw. Une — chevre:
waarde aangeven; - schatten. De inschrijEen prachtstuk van 'n geit.
Maitrise v.: 1. Beheersching. — de soi vingssom verhoogen van. Een bijslag geven
bij . Majoresse v . : (f a m . ) Majoorsvrouw..
(-mime): Zelfbeheersching. 2. Meesterschap . Corps der gildemeesters. Gagner la Majoritaire : Waarbij de meerderheid beslist. Systeme —: Meerderheidssysteem.
—: Meester worden. (f ig.) Coup de —:
Meesterlijke zet. 3. Betrekking van meester. m.: Voorstander van 't meerderheidsKapelmeesterscbap. — de conferences : Be- principe (tegenover evenredige vertegentrekking van maitre de conferences. 4. woordiging). Lid der meerderheid. Majo( Koorknapen) zangkoor. . Maitriser ov .w . : rite v.: 1. Meerderjarigheid. Arriver a sa
Over-, beheerschen, als meester regeeren —: Meerderjarig worden. Lettres de —:
Handlichting. — penale : Leeftijdsgrens
over. Zich meester maken van (gek; hollend paard ). (f ig. ) Beheerschen, bedwingen voor strafbaarheid. 2. Majoorsbetrekking.
(hartstocht, geest) , in toom houden. Bureau van den stellingcommandant. 3.
Meester worden (brand). Onder 't juk bren- Meerderheid van stemmen (— des suffrages, - des voix).— absolue : Volstrekte -.
gen. / se — Zich zelven beheerschen.
—relativ:
Betrekkelijke -. A la —: Bij m.
Majantheme m.: Dalkruid.
Maje : Juge —: Plaatsvervangend opper- van st. 4. Meerderheid (in vergadering;
rechter in Z.-Frankr. Majeste v.: 1. Ma- Kamer). Grootste aantal.
Majorque v.: Majorca. Majorquin by.
jesteit, heerlijk-, verheven-, grootheid.
Vorstelijke waardigheid. Son style a de la nw. en m.: Uit -. Bewoner van Majorca.
Majuscule v.: Hoofdletter (lettre —).
—: Z. s. is verheven, - grootsch. Dieu de
Maki m.: Maki (hondsaap).
M —: God van (oneindige) Majesteit. 2.
Sa
—:
Makintosh (spr. -toche) m.: Verbandtaf.
Deftigheid. 3. (titel) Majesteit.
Zijne -, Hare Majesteit. Sa — Catholique: (o u d) Regenmantel .
Makis m. z. maquis.
De Koning van Spanje. z. chretien bv.nw.
I. Mal bv.nw.: (oud; z. ook malbw. 5)
Majestueusement en -eux : Majestueus,
Slecht. Etre dans les —es graces de : In een
verheven, statig, grootsch. Deftig, statig.
Majeur: 1. Grooter, grootst, aanzien- slecht blaadje staan bij. z. gre 2 en an. A
lijkst. —e partie : Grootste deel. Mats —s: la —e heure : Tot onheil, te onpas.
II. Mal m.: 1. Kwaad, leed, ramp. Faire
Hoofdmasten. z. force 4. Doigt —: Middelvinger. (godsd.) Ordres —s: Hoogere wij- du — a: Kwaad doen aan, benadeelen.
dingen. (mu z . ) Tierce —e: Groote terts . Vouloir du — a qn: Iem. een kwaad hart
toedragen, boos zijn op iem., iem. verwenMode —: Majeur-, dur-, groote-terts-toonaard. Une piece en —: Een stuk in dur, - in schen. Vouloir — de mort et: Woedend zijn
de groote terts . (w ij s b . ) Proposition —e: op. Je me veux — de mort de : Ik ben woeEerste -, hoofdstelling van een sluitrede. dend op mij zelven dat. — lui en prit:
( s p el) Tierce -, quatrieme -, quinte —e : Volg- Dat bekwam hem slecht. Le — est qu'il y a
kaart van 3, 4 of 5 kaarten. Le Lac M- : trop de fetes: Het slimme is, dat er te veel
Het Lago Maggiore. Conteurs —s et mi- feesten zijn. Oa est le —, quel — y a-t-il a
neurs: Groote en kleine vertellers. Raison
cela (z. 7) ? Wat komt dat er op aan ? wat
doet er dat toe? wat kan dat voor kwaad?
—e: Dwingende reden. 2. Hoogst gewichtig, allerbelangrijkst. 3. Meerderjarig. / wat zou het hinderen ? Le beau —, le grand
m . : Meerderjarige . Middelvinger.. (o u d ) — (que voila)! 't Komt er wat op aan! 't is
de moeite waardi (spot) 't is nog al erg!
Nos —s : Onze voorvaderen. Majeure v.:
Eerste of hoofdstelling van een sluitrede, Il n'y a pas grand — a cela : Dat kan niet
veel kwaad. Les biens et les maux de la vie:
major.

1217

Malabar–Maladie

't Geluk en 't ongeluk -, 't goede en 't
kwade des levens. Nos maux : Ons Iced , ons
verdriet, onze rampen. Raconter ses maux:
Zijn leed, - rampen vertellen. Chacun sent
son : –: leder weet 't best, welk leed hij
heeit. z.autrui. Un–d' imagination, -d'opinion: Iets naars, leed, dat sleehts in de verbeelding, - in de meening van anderen bestaat.
2. (lichaam) Pijn, smart. Zieke, kwaal.
Se faire du – en tombant : Zich bij 't vallen
pijn doen, - bezeeren. La jambe lui fait –:
Zijn been doet hem zeer.-- de tele; - de dents;
7 d'estomac: Hoofd-; kies-; maagpijn. Avoir
– a la tete: Hoofdpijn hebben. z. eceur 3
en enfant 1. – de mer : Zeeziekte. – des
montagnes : Bergziekte, -duizeligheid.
Ballonziekte. z. cadue 2 –debalon:en
chaud (bv.nw. 2). Haut –, – sacre:
Vallende ziekte. – blanc, – d'aventure,
maux blancs: Fijt. – de Pott: Werveltuberculose, -tering. – de terre : Scheurbuik. 3.
(z ie 1) Leed , smart. Le – du pays: 't Heimwee. Le – du siècle: Neerslachtigheid,
„weltschmerz". Etre en – de : Hunkeren
naar. 4. (fa m. ) Moeite, inspanning. 11 a
du – a : Het kost hem moeite, - valt hem
zwaar om. Il eut un – infini a: 't Kostte
hem vreeselijk veel moeite. Se donner du –:
Moeite doen, de handen uit de mouw steken . Se donner un – infini: Zich vreeselijk
aftobben. 5. Schade, nadeel. Les pluies ont
fait du – a la recolte : De regenbuien hebben
den oogst benadeeld. z. demi--.
6. Het kwade, slechte. Faire le –:
Kwaad doen. Le – pour le –: Vergelding
van kwaad door kwaad. Penser -; dire du
– de qn: Slecht over iem. denken; kwaad
van iem. spreken. Changer en –: Verslechteren. Prendre -; tourner les choses en –: De
zaken van de ongunstige zijde besehouwen; laten zien. 7. Het kwade, ondeugd. La
science du bien et du –: De wetenschap van
't goede en 't kwade. Induire qn a –: Iem.
tot 't kwade overhalen. Mettre a –: Toetakelen; verleiden (vrouw) ; tot 't kwade
overhalen, op den slechten weg brengen.
Quel – y a-t-il a cela (z. 1)? Wat voor
kwaad steekt daarin ? Penser -, songer a –:

Slechte oogmerken hebben. 8. (w ij sb . ) Het
kwaad. Le – physique: 't Lijden, de ziekte,
de dood. Le – moral: De misdaad, de
zonde. Le – metaphysique: De onvolmaaktheid der schepselen.
III. Mal bw.: 1. Slecht, kwalijk, ongunstig. Se trouver –: Zich niet op zijn
gemak gevoelen, in ongunstige omstandigheden verkeeren; in onmacht vallen; onpasselijk worden. Se trouver – de : Verdriet
hebben van, slecht varen bij, bedrogen uitkomen bij. Il s'en est trouve –: Dat is hem
slecht bekomen. – tourner: Mislukken, in
't water vallen ; den verkeerden weg opgaan.
z. hypothequer. – en point: In ongunstigen toestand; leelijk toegetakeld. (yolk)
Un – blanchi : 'n Zwarte, 'n nikker. Vous
voila –: Het ziet er slecht met u uit. Mettre
qn – avec un autre : fern. kwade vrienden
doen worden met een ander. Se mettre – avec
qn: Oneenigheden met iem. krijgen. Il est
– en biens: Hij bezit niet veel. Etre — en
cour : In ongenade zijn. Il est – vu : Hij staat
in een kwaden reuk, - is niet gezien. Je
Fransch-Nederlandsch. L
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suis – dans son esprit: Hij heeft geen hoogen dunk van mij. Juger – qn (z. 2):

Geen gunstig oordeel over iem. hebben.
Parler – de qn (z. 2): Kwaad van iem.
spreken. Nous sommes – avec lui : Wij zijn
geen goede vrienden met hem. Il est –,
tres –: Hij is ziek, heel ziek.
2. Verkeerd, slecht. Il est – fait, - btiti:
Hij is slecht gebouwd (z. fait by .nw. 2).
Prendre – ses mesures : Zijn voorzorgs-

maatregelen slecht nemen. z. bien (bw. 1).
Au moins –: Zoo goed mogelijk. Une occasion – prise : Een slecht aangegrepen
gelegenheid. Des epoux – assortis : Echt-

genooten, die kwalijk bij elk. passen. – a
l'aise: Niet op zijn gemak. Parler – de
qn (z. 1): Verkeerd over iem. spreken.
Juger – qn (z. 1 ): Verkeerd over iem. oordeelen . Il a – pris la chose: Hij heeft de
zaak verkeerd verstaan, - begrepen ; hij heeft
dat kwalijk opgenomen, - daarin een beleediging gezien. 3. Slecht, onzedelijk. – vit
qui ne s'amende: Hij leeft slecht, die zich
niet bet.ert. 4. (met pas) Niet weinig,
heel wat, tamelijk veel. 11 y avait pas – de
monde : Er waren vrij wat menschen. Il
n'est pas – effronte: Hij is erg onbeschaamd.
Elle n'en sail pas –: Zij is zoo onwetend
niet. 5. (als by . nw.) Leelijk . Slecht. Elle
n'est pas –, cette petite : Zij is niet onaardig, die kleine meid. Ce tableau n'est pas –:
Die schilderij is niet kwaad. Ce n 'est pas –:
Dat is niet kwaad. Cela est –: Dat is slecht,
- verkeerd. (f a m.) C'est bien – a vous:
Dat is heel leelijk van je, dat staat je h. 1.
Malabar m.: Malabaar. -sch. Palankijn.
Malachie (spr.. -ki of -chi) m.: Maleachi
(Joodsch proieet).
Malachite (spr.. -chit') v.: Malachiet,
koperspaat (groene steen).
Malacie v.: Ziekelijke trek naar vreemde, ongezonde, walgelijke spijzen. Malaco
.. . : (in samenst.) Week-. Malacoderme m.: Zachtschild (kever). / by .nw . :
Met weeke huid. Malaeologie v.: Leer der
weekdieren. Maloeologue m.: Kenner der
weekdieren. Malacopterygiens m.mv. :
Weekvinnigen. Malaetique: (geneesk.)
Verzachtend.
Malade by .nw . : I. Ziek, ongesteld. Aangetast, bedorven (vrucht). – a mourir a la
mort: Doodziek. Tomber –: Ziek worden. –
de: Lijdende aan. – du poumon : Longziek.
Avoir l'estomac–: Een maag hebben die van
streek is. (f ig. ; spot) Vous voila bien –: Ge
hebt nog al reden tot klagen. (fig. ) Ce livre
est bien –: Het ziet er slecht met dat boek
uit. Sa cause est bien –: Zijn zaak -, proces
staat slecht, - is er leelijk aan toe. Si vous
comptez la-dessus vous etes bien –: Als ge
daarop rekent komt ge ook niet ver, - k.g.
bedrogen uit. Tu Wes pas –? Je lijkt wel
gek! ben je zestig? Etat —; institution —:
Kwijnende staat ; - instelling. 2. (fig. )Esprit
–: Zieke geest, ziek gemoed Coeur –: Door
hartstocht verkeerd hart. (godsd.) Ame–:
Zondige ziel. Imagination –: Ontstelde
verbeelding. 3. Er beroerd aan toe. 4.
(plat) Gevangen. I m. en v.: Zieke, patient, -e. Maladie v.:1. Ziekte, kwaal. –
de Bright: Chronische nierziekte . (f a m . ) Il
en /era une –, it pense en faire une –:

Hij zal er nog ziek van worden ; hij ergert
39
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zich kapot. - des (jeunes) chiens: Honden- mannetje (dier). (f a m.) Mannetjesputter.
ziekte. (nieuw) - numero neuf: Pest. 2. (f i g . ) Krachtige persoonlijkheid . (f a m . )
(f ig.) Ziekte (der ziel). - mentale: Gees- Un beau -: Een gezonde, krachtige man.
tesstoornis. - du pays: Heimwee. 3. Over- (recht) Transmis de - en -: Van man op
dreven zucht, manie, woede. Maladif : man overgaande.
Malebete v.: Ondier. Kalfaatijzer. Ma Ziekelijk. Maladrerie v.: Leprozenhuis.
Maladresse v.: Onhandig-. Domheid, leehanee v.: Rampspoed, wanbof, „peck".
„bok". Maladroit : Onhandig, linksch. Malechanceux : Rampspoedig, die „wanOnverstand ig . / m . : Lomperd . Maladroi- boft " . Malediction v.: Vervloeking, -wensching, vloek. Chargé de -s: Vervloekt.
tement : Op onhandige wijze.
-1 Vervloekt! Se repandre en -s contre:
Malaga m.: Malaga. -wijn.
Hevig uitvaren tegen. Malefaim v.: (oud)
Malagma m.: Verzachtende omslag.
Geeuwhonger. Malefice m.: Hekserij, beMalaire m.: Wangbeen (os -).
toovering. Maleficie, -fieieux : Behekst.
Malais : Maleier. Maleisch.
Malaise m.: 1. 't Gevoel van „niet Malarique : Noodlottig, boos, onheil-brenlekker" te zijn, onlust. II ressent du -: gend. Malefortune v.: Ongeluk, wanbof.
Hij voelt zich „niet lekker." - d'estomac: Malement : Ongelukkigerwige. Malemort
Onpasselijkheid. 2. Onbehaaglijk gevoel v.: Jammerlijke dood. Malencombre m . :
(van vrees), onaangename gewaarwor- Tegenspoed. Malencontre m. en v.: Kwade
ding. Netelige omstandigheden, ongemak. ontmoeting, ongeluk, ongemakken, tegenSlapte -, gedruktheid in zaken. Malaise : slag. Maleneontreusement en -eux : On1. (oud) Bekrompen levend. 2. Moeilijk, gelukkig. Ongelegen, te kwader ure. Schabezwaarlijk, ongemakkelijk, lastig in 't delijk. Onheilspellend. Un -eux: Een ongegebruik. Malaisement : Moeilijk, bezwaar- luksvogel. Mal-en -point : Er slecht aan
toe, in slechten doen; deerlijk toegetakeld.
lijk, met moeite.
Malaisie v.: Indische archipel. Malai- Malentendu m.: Misverstand, verkeerde
opvatting. Malepeste v.: (La) - (soil) du
sien : flit den Indischen archipel.
Malandre v.: 1. Rasp, krab (bij paard). sot! De drommel hale den stommerik! /
2. liileyeer (in hout). Malandreux : Met tusschenw.: Verduiveld! Te droes! Male peur v.: Hevige angst. Malerage v.:
rotte kwasten. Met rasp of krab.
(o u d ) Hevig verlangen . Maletilte, -ier z .
Malandrin m.: Straatroover, schelm.
Malappris : Lomp, ongernanierd. / m.: malttite, -ier . Mal-etre m . : (o u d) OnLomperd, vleg,e1. Malapprise v.: Vrouw aangename toestand, ongesteldheid. Slechte
zonder opvoeding. Malapterure m.: Sid- geldelijke omstandigheden . Malevole : (o u d)
dermeerval. Malaria v.: Malaria (koorts). Kwalijk gezind, origenegen.
Malfacon v.:1. Gebrek, fout (a . e .werk ).
Malarien : Der malaria. Malarigene :
Malaria-verwekkend. Malariologie v.: Verkeerd zetsel. 2. Bedrog, knoeierij (op
uitgevoerd
werk). Malfaconne : Gebrekkig.
v.:
Malariotherapie
Malaria-wetenschap.
Malariageneeswijze. Malarique : Van de Waarbij bedrog is. Malfaire onov .w . :
(o u d) Kwaad doen, schaden . Malfaisance
malaria. / m . : Malaria lijder .
(spt. -fez-) v.: (oud) Kwaadwillig-, boosMalarmat m.: Pantserhaai.
Malart, (so ms) -ard m . : (Wilde) woerd . aardigheid , kwade invloed. Vouer aux
pires -s: Hartgrondig vervloeken. MalMalate m.: Appelzuurzout.
Malavise : Onberaden, onbezonnen, on- faisant (spr. -fez-) Kwaadwillig, boosaardig . Schadelijk, nadeelig (voor d. gezondverstandig (mensch).
Malaxation en -er ov.w.: (Het) week heid ). Malfait m. en by . nw.: Misvormd.
maken, - kneden, - kneden der ledematen, -e. Malfaiteur m., -trice v.: Booswicht,
- pidjitten. Malaxeur m.: Kneder. Kneed- -doener, misdadiger, -ster. Malfame : Te
kwader naam bekend staande, berucht.
mach ine . Malaxeuse v . : Kneedster .
Malfleurant : Onwelriekend. Mal-fondê
Malayo- : (in samenst.) Maleisch-.
Malbati : Slecht gebouwd, onbevallig, m.: Ongegrondheid. Malformation v.:
lomp. / m.: Plompe, vierkante kerel. Mal- Misvorming (aangeboren).
Malgaehe : Madagascarsch. Bewoner van
bouche : Waarvan de tanden niet juist den
leeftijd aangeven, dat niet teekent, twij- Madagascar.
Malgraeieusement en -eux : Onheusch,
felaar. Malehance, -eux z. malechance,
-eux. Malcomplaisant : Onvriendelijk. onwellevend, onaardig. Malgre vz.: OnMalcontent by .nw. en m.: Ontevreden. -e. danks, in spijt -, in weerwil van. - moi:
Tegen mijn zin, hoewel ik 't niet Wilde. z.
Les -s: De ontevredenen (partij in 1572).
dent 1. - que : Ofschoon, hoewel, al. Coiffe a la -: Met zeer kortgeknipte haren.
Maldente z. malbouche. Mal disant : qu'on en ait: Of men wil of niet. Malha bile : Onhandig, onbedreven. -ment bw.
Kwaadsprekend.
Maldives v.mv.: Maldieven (eilanden). Malhabilete v.: Onhandigheid.
Malherbe v.: ( y olk) Loodkruid. Mize,
Maldonne v . : (s p el) Het vergeven, verkeerd geven. (fig. ) Vergissing. Il y a -: rieboom.
Malheur m.: 1. Onheil, ongeluk, ramp,
Er is verkeerd gegeven ; (f i g.) - een verslag. Un - amêne son frêre, - ne vient jagissing in 't spel.
Male : 1. Manlijk. Encens -: Wierook mais seul: Een ongeluk komt nooit alleen.
in korrels. (bouwk.) Proportions -s: Ver- C'est un-: Dat is jammer. A quelque chose
houdingen van den Dorischen stijl. 2. (f ig.) - est bon : Er is geen ongeluk zoo groot,
Krachtig, gespierd, kloek, forsch, manhaf- of er is een geluk bij. Il lui arrivera-: Er
tig . -s accents: Krachtige tonen . (z e ev . ) zal hem nog een ongeluk overkomen. (f am . )
Il fera un -: Hij begaat nog 'n ongeluk.
Beitiment -: Zeewaardig v. Mer -: Hooge
-, ruwe zee. I m.: Manlijk wezen, man; Faire un -: Een ongeluk veroorzaken.
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Malin, -igne : 1. Boosaardig, boos. Il
Faire des -s : Ongelukken maken, dom
zijn. (spot) Le beau -, le grand -! est porte contre nous d'un - vouloir: Hij
't Is de moeite waard ; is dat nu zoo 'n on- heeft iets boos tegen ons in den zin. -igne
geluk ? - a ceux qui le disent : Wee hen, die joie: Leedvermaak; heimelijk genoegen. z.
dat zeggen. - aux vaincus: Wee den over- esprit 6. 2. Nadeelig, schadelijk, onheil
wonnenen ; (f ig.) wee hen, die dat treft. aanbrengend. Fievre -igne: Kwaadaardige
(fam.) - de -I Wel verduiveld! Le - est koorts. 3. Schalksch, spotziek. Regarder
d'un ceil -: Spottend aanzien. 4. Sluw,
que: 't Is een ramp dat. 2. Ongeluk, ongelukkige toestand. Etre dans le -: Onge- geslepen, glad. Knap. Bien - qui le fromlukkig zijn. Faire le - de qn : Iem. onge- pera: Wie hem wil bedriegen, moet vroeg
lukkig maken. Pour mon -: Tot mijn opstaan. ga n'est pas -: Dat is zoo moeilijk
schade (en schande) . Le - des temps: De niet, dat kan iedereen ; dat is niet snugger.
(s p o t ) Comme c'est -: Ook een idee . I m . :
omringende gevaren. 3. Onheil, tegenspoed.
Boosaardig mensch. De duivel, Mephisto.
Porter - a qn: lem. ongelukkig maken, schaden. Avoir du -, jouer de -: Wan- Een sluwe vos. Faire le -: Zich onnoozel
boffen. It a eu des -s: Hij heeft veel verlo- houden (terwijl men sluw is) ; geestig wilren. Ce medecin de -; cette rousse de -: len zijn ; tegenspartelen. Un vieux -: 'n
Dat ongeluk van een dokter ; - rooie meid. Ouwe rot. Maligne v. : Boosaardige vrouw,
feeks. Malignement : Slim, glad.
Le - lui en vent: Alles loopt hem tegen.
Maline v.: Springvloed.
z. heur. Par -: Bij ongeluk, jammer geMalines v.: Mechelen. Mechelsche kant.
noeg. Malheure (a la ) : Tot onheil, to
Malingre : Sukkelend, kwijnend; smal
onpas. Malheureusement : 1. Door een -,
(mensch ) . Malingreux m . : (p la t ) Bedebij ongeluk. 2. Ongelukkigerwijze.
Malheureux by .nw . : 1. Ongelukkig, laar met schijnwonden.
Malinois : Mechelaar. Mechelsch. -e
rampzalig. - comme les pierres: Voortdurend erg o. 2. Onheil aanbrengend, -spel- herdershond.
Malintentionn6 : Kwaadwillig, kwalijk
lend. Schadelijk, nadeelig. Ellendig, verfoeilijk . Facilite -euse: Gemakkelijkheid, gezind. -e.
Malique : Acide -: Appelzuur.
die den bezitter schaadt. 3. Ongelukkig,
Malitorne m.: Lomperd. / v.: Lomp
onfortuinlijk. z. main 5. Passion -; entrevrouwspersoon , - wijf. . / by .nw . : Lomp.
prise -euse: Ongelukkige hartstocht; - onMal-juge m.: (recht) Verkeerd gewederneming. Cela n'est pas -! Dat is maar
zen vonnis.
goed ook! dat is je geradenl 4. (f ig.) Slecht,
Mallard m.: Kleine slijpsteen.
onbeduidend, armzalig. Un - ecrivain:
Malle v.: 1. Reiskoffer. Faire sa -, - ses
Een erbarmelijk schrijver. Se battre pour
-s: Zijn koffer (s ) pakken ; (f ig. ) ophoepeune -euse piece de cent sous: Om een ellendigen halven gulden vechten. / m.: Onge- len, zijn matten oprollen. Defaire sa -:
lukkige. Arme. Ongeluk, lammeling, verve- Z. k. uitpakken . (o u d ) Trousser en -: In
lende vent. Malheureuse v.: Ongeluk- een koffer pakken ; (f i g.) meenemen . (p la t )
kige, beklagenswaardige vrouw. Verve- Ferme to -: Houd je menageklep. 2. Kistje
lende meid.
der marskramers. (grap) Il porte toujours
Malhonnéte : 1. Oneerlijk, slecht. 2. sa - sur le dos : Hij draagt altijd zijn pakje
Onwellevend, onhoffelijk, onbeleefd. -I op den rug (bultenaar). 3. PostrijdersvaSmeerpoets1 -ment bw. Malhonnetetë lies, brievenmaal. Postwagen (--poste).
v.: 1. Oneerlijk-. 2. Onwellevend-, onbe- Courrier de la -: Postconducteur. 4. Mail
leefdheid. 3. Gemeene poets.
(--poste). Mailboot. La '- des Indes : De
Malice v.: 1. (weinig) Boos-, slecht-, Indische mail.
Malleabiliser ov.w.: Hamerbaar makwaadwilligheid. Par pure -: Uit zuivere
kwaadwilligheid. - noire: Afschuwelijke ken. Malleabilite v. en -able by .nw . :
boosheid. (dichtk.) Les -s du sort: De Hamerbaar-, plet-, smeedbaar (heid ) . (f ig.)
slagen van 't noodlot. 2. Schalksch-, oolijk- Buigzaam-, gedwee(heid) van den geest,
held, guiterij. Moedwillige streek, poets. - 't karakter.
Malle-armoire (mu. -s-s) v.: KastDans son ceil brilla un eclair de -; Zijn oog
glinsterde van spotzucht. Une pointe de -:. koffer.
Een nauwelijks merkbare spotternij. Il n'y
Malleole v.: Enkel.
entend pas -: Hij meent 't zoo kwaad niet,
Malle-poste (mu. -s--s) v.: Posthij doet 't zonder erg. Il n'a pas de -: 't wagen. Mailstoomer. Mail. Malletier m.:
Is niet zoo kwaad gemeend. (spot) La belle Koffermaker. -verkooper. Mallette v.:
-I Dat is me een snuggere streekl z. inno- 1. Valiesje, koffertje. --cabine: Hutkoffer,
cent (m. 3) en fief 2. Vous ne connaissez pas 2. (p la n tk . ) Herderstaschje (- a berger).
sa -: Gij weet niet, hoe ondeugend hij is.
Mallier m.: Postpaard (vervoer van brieMalicieusement en -eux: 1. Boosaardig, venvalies ). Disselpaard (postwagen).
Malmenage m.: Mishandeling. Malmekwaadwillig, arglistig. 2. Guitig, oolijk,
ner ov .w . : Ruw aanpakken ; schudden
schalks (ch ) . / m, : Kwaadwillige .
Maligne v. z. malin. Malignement:
(flesch wijn). Mishandelen toetakelen,
Met boos opzet, (fam.) op een gemeene schaden. Malodorant : Onwelriekend.
'
Malon m.: Vloersteen.
wijze, kwaadwillig, met heimelijk genoeMalope v.: (plantk.) Malope.
gen. Malignite v.: 1. Boosaardigheid, boos
Malotru: Plomp, vlegelachtig. / m.:
opzet. La - de la fortune: De listen en
lagen, die 't lot ons legt. 2. Schadelijk-, Vlegel, ongelikte beer.
kwaadaardigheid, nadeelige invloed. KwaadMalouin : Uit -. Bewoner van Saint.
aardig karakter (ziekte). 3. Spotzucht, bij- Malo. Malouines v.mv.: Falklands Eil.
Malpeigne: Slecht gekamd, slonzig, on-..
tende geest. 4. Sluwheid.
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frisch (mensch). Malplaisant : Onbehaag- (dier). Enfant a la —: Zuigeling, borstlijk , onbevallig. Malpoli: Onbeleefd. Mal- kind. Des la —: Van moeders schoot af. Il
propre : 1. Ongeschikt, onbekwaam. 2. n'a rien sous la — gauche : Hij heeft geen
Onzindelijk, onrein, vuil. Une —: Een hart, - geen moed. 2. Kwartier (hoef).
vuilpoets. Maiproprement : Onzindelijk, Schouderstuk (zadel). Arbre aux —s : Maonrein. Malpropretè v.: Onzindelijk-, on- mey (gomboom). — de Saint-Paul : Fossiele
rein-, vuilheid. Gemeene streek.
zeeegel. — brunet - blanche : Bruine -; witte
Malsain: 1. Ongezond. Ziekelijk (geest, paddenstoel. Mamellê: Met borsten voorverbeelding ) . 2. (f ig . ) Schadelijk . Gevaar- zien. Mamelon m.: 1. Tepel. — artificiel:
lijk (kust, zandbank). Ongezond, verderf- Tepeldopje. 2. Tongpapil. Tepelsteen. Knop
lijk (boek, letterkunde). Malseant : Onbe- (grendel, roer, enz.), nippel. Uitsteeksel
tamelijk , ongepast. Malsonnant : 1. Aan- (aan kristal). 3. Kegelvormige hoogte, stoot gevend, kettersch (leer). 2. Onbeta- bergtop , „kopje " . Mamelonne: Met tepels
melijk. Ruw, kwetsend, kwalijk klinkend. -, knobbels voorzien. Heuvelachtig, vol
Malt (spr . matte) m.: Mout. — touraille: „kopjes". Mamelu: Met zware borsten.
Mameluk m.: 1. Egyptisch ruiter.
Eestmout. Biere de —: Malz-extract. Cafe
Cavalerist van de garde (Nap.
—delagr:
de —: Moutkoffie. — d'avoine: Havermout.
I). 2. (fig. ) Slaafsch aanhanger v. e. staatsMaitage m.: Het mouwen.
Maltais m . : Ma lteezer . ( y olk) Kroeg- man of vorst.
Mamie of Mamie v.: Mijn hartje, houder .
liefje.
Maltalent m.: Wrok, wrevel.
Mamillaire (spr. -miler) : Tepel-, wratMalte v.: Malta. Chevalier de —: Malvormig. Plantes —s of —s v.mv.: Wratteezer. Ordre de —: Malteezer orde.
ov
.w.
:
Mouten.
Met
havermout
tencactussen. Mammaire : Van de borMalter
vermengen. Malterie v.: Mouterij. Mal- sten, - tepels. - uiers. Glandes —s: Tepelklieren. Mammalogie v.: Kennis der
teur m.: Mouter. Mouthandelaar.
zoogdieren. Mturunalogique: Der zoogMalthe v.: Aardpek, bergteer.
Malthusianisme m.: Leer van Malthus. dieren. Mammee m.: Mamey, Amerik.
Malthusien m.: Aanhanger van -. / bv. gomboom. Mammilere m.: Zoogdier (aninw.: Volgens de leer van Malthus.
mal —). I by .nw . : Zoog- . Mammilorme:
Borstvormig. Manrmiite z. mastite.
Maltine v.: Moutstof .
Mammon m.: God der rijkdommen.
MaltOte v.: (gesch.) 1. Drukkende belasting. (fig. ) Geldafpersing, knevelarij. Geld, aardsche goederen. Manunonnisme
2. Het heffen der belastingen. De belas- m.: Geldaanbidding.
Mammouth (spr. -oute) m.: Voorwetinggaarders . Kantoor der belastinggaarders. Wachtschip der rivierbelastinggaar- reldlijke olifant.
M'amour of Mamour m.: Mijn liefje.
ders . MaltOtier m., -iere v.: Belastinggaarder, -svrouw. (fig. ) Knevelaar, afzet- Lievigheid. Faire des —s a: Lief doen tegen.
Marn'selle,
-'zelle : (v o 1 k ) Juffrouw,,
ter. (ong. bet.) Belastingman.
Maltraiter ov .w . : 1. Mishandelen . On- juffertje, juffie.
aangenaam bejegenen . Afwijzen (door vrouw).
Man m.: Engerling.
Manant m . : 1. (o u d ) Dorper.. 2. Boer,
Maltraite par la fortune: Door de fortuin
stiefmoederlijk bedeeld. 2. Schaden, nadeel landman. Maison —e: Boerenhoeve. 3.
doen; toetakelen, havenen. I se —: Zich Kinkel ; ploert . / bv.nw.: Boeren.- .
Maneeau, -Celle: Uit -. Bewoner -, bezelven onaangename verwijten doen.
woonster van Le Mans. Le —: 't Dialect
Malvaeêes v .mv . : Malva-achtigen .
Malveillance v.: Kwaadwilligheid, af- uit Maine.
Maneelle v.: Haamketting.
gunst. Acte de —: Kwaad opzet. MalveilManeenille v.: Gift-, manzeniel-appel.
lant : Kwaadwillig, afgunstig, vijandig.
Malvenu: Onbevoegd, misplaatst, to on- Maneenillier m.: Manzenielboom.
Ten
I. Manche v.: 1. Mouw. Gilet a —s:
pas. Etre — a se plaindre , — a reclamer :
onrechte klagen, aan 't verkeerde kantoor Mouwvest. Jambes en —s de veste : Kromzijn. 2. Mislukt. Slecht uitgegroeid. I m.: me -, o-beenen. En —s de chemise : In zijn
Misbaksel. Malversateur m.: Verduis- hemdsmouwen. z. gigot 3 en ëpingle 1. —s
teraar van gelden. Malversation v.: 1. a la folle, - a l'imbecile: Zeer wijde aan den
Ontrouw in bewind van penningen. Com- pols sluitende mouwen. Il faudra lui Bonner du plomb dans la —: Men zal hem wat
mettre des —s : Gelden verduisteren. 2.
Ontrouwe daad. Malverser onov.w.: Gel- ernstiger moeten doen worden. z. large
(bv.nw. 2). Il a la — large: Hij ziet niet
den verduisteren.
Malvoisie v. (soms m.): Malvezij zoo nauw. Avoir -, tenir dans sa —: Zeker
zijn van (iets); beschikken over (iem.),
(wijn). Kunstmatige muskaatwijn.
Malvoulu: Kwalijk gezien, gehaat. Mal- iem. steun hebben, (iem.) achter de hand
hebben. Etre dans la — de qn : Bij iem., een
voyant m.: (g enees k.) Slechtziende.
Mamamouchi m.: (gr a p ) Mamamoti- wit voetje hebben. Tirer qn par la —, firer
chi (bij Moliere, naam voor 'n niet-bestaan- la — a qn: Iem. aan de mouw trekken;
den Turkschen groote). (fig. ) Opgeblazen (fig.) - om iets verzoeken, - in den arm
nemen. II ne s'est pas fait firer la —: Hij
ambtenaar.
Maman v.: Mama, moeder, moedertje. heeft zich niet laten bidden. Du temps qu'on
se mouchait sur la —: In den goeien, ouden
Bonne --,--: Oma . (f ig. ) Une grosse —: Een
dikke tante . (f a m . ) Voyons, la —: Korn, tijd. Il ne se mouche pas sur la —: Hij heeft
moedertje . M'ame of Mame v . : (v olk ) al wat ondervinding, - van de wereld geMevrouw, juffrouw. Mamee z. mammee. zien ; hij weet hoe 't hoort ; - is ondernemend ;
Mamelle v. : 1. (Vrouwen )borst . Uier - is verstandig. Gentilhomme de la —: Edel-
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man, die de jonge prinsen vergezelde en
Mancipation v.: Verkoop -, verkrijging
(bij de mouw) steunde. (oud) Il s'est fail van eigendom door 't uitspreken van zekere
mon garde de la -: Hij wijkt niet van mijn
formules in tegenwoordigheid van een officizijde. Fausse -: Losse -, morsmouw. eel persoon en vijf getuigen, mancipium.
C'est une autre paire de -s: Dat is andere
Mandant m., -e v.: Last-, opdrachtkoffie. Donner la (bonne) -: Een fooi geven. gever, principaal. Lastgeefster. / bv.nw.:
Meltre qch dans sa -: Zich van iets meester
Lastgevend.
maken. 2. (spel) Manche (partij v. e.
Mandarin ml: 1. Mandarijn, Chineesch
robber). Etre - a -: Gelijk zijn, ieder een staatsambtenaar. Tuer le -: Zich niet
manche gewonnen hebben . 3. (n ieuw, laten weerhouden om een onbekend, onnut
sport) Heat, enkele loop. Set (tennis). mensch te dooden, mits 't tot eigen Neil of
4. (zeev.) Buis, pijp, slang. - a vent, - a tot hell van de gemeenschap strekt. Canard
ventilation : Koelzeil. - a eau (de pompe):
-: Mandarijneend. 2. (f ig.) MuggenzifWaterslang, slang om drinkwater over te tend geleerde. - ambtenaar. La France
brengen. - d'incendie : Brandslang. 5. souffre trop des --s: Frankrijk heeft te veel
Zakvormig net. - d'Hippocrate : Wollen -, te lijden van de almachtige (hoofd)ambtevilten doorzijgzak. 6. Zeeengte. La M-: naren. Mandarinal: Van de mandarijnen.
Het Kanaal (tusschen Engel. en Frankr.). 7. Mandarinat m.: 1. Waardigheid van manLa M- : De Mancha (Spaansche provincie).
darijn. De gezamenlijke mandarijnen. 2.
8. (plat) Bedelvolk, bedelarij. Faire la
(fig. ) Ambtenaarsbetrekking. Le - offi-Met'bakjerondgan;e „net "bed- ciel: „De hooge oomes". Mandarine v.:
laar zijn.
Mandarijntje. Mandarinier m.: MandaH. Manche m.: Steel, stang, greep, rijntjesboom. Mandarinisme m.: Exahandvatsel, heft; steel (paraplu); hals mensysteem om de letterkundigen te vinden,
(viool); been (v. rib of bout). - de cou- die voor de mandarijnswaardigheid in aanteau : Messeheft; (f ig.) messcheede (schelp).
merking komen. (f ig.) Stelsel om eveneens
z. cognee en branler. - a balai: Bezem- zulk een bevoorrechte klasse te vormen.
steel; stuurknuppel (vliegtuig); (fig.;
Mandat m.: 1. Machtiging, opdracht,
spot) boonenstaak. Du ate du -: Bij de last. Mandaat (als afgevaardigde). Investir
sterkste partij. z. gigot 1. - de charrue: qn d' un-.
.• lem. een opdracht geven. z.
Ploegstaart. Savoir son -: Een vaste greep, impêratif. Etat sous -: Mandaatstaat,
- vaste vingerzetting hebben.
-gebied. 2. (Kath.) Pauselijk breve om
Maneheron m.: 1. Armbelegsel (a. iem. de eerst openvallende prebende te
vrouwekleed). 2. Ploegstaarthandvatsel. geven. 3. Rechterlijk bevel om iem. voor
3. (nieuw) Korte mouw.
den rechter te brengen (- d'amener),
Manehette v.: 1. Handlubbe, manchet.
d'arret), - om-omie.anthud(Polsmofje. Brandwonden aan de pols.
iem. in voorloopige hechtenis te houden
(gr a p ) Handboei . (le ger ) Morsmouw..
(- de depot). 4. Betaalbriefje.. Postwissel
(f ig. ) Donner des -s a qn : Iem. polsen (--poste,- postal). - telegraphique: Telesterk drukken; - een poets bakken. Prendre -, grafische postwissel. - a ordre: Wissel op
mettre des -s pour parler a qn: Iem. zeer
zicht . - de virement: Girobiljet . 5. (gesc h.)
voorzichtig toespreken. Cela lui va comme Aanwijzing op de schatkist, mandaat.
des -s a un cochon : Dat is een vlag op een
-rouge:
Betaalbriefje op de Banque de
modderschuit. Coup de -: Snede over 't France. Mandataire m. en v.: Lasthebber,
polsgewricht. - de sabre : Stuk laken tus- gevolmachtigde. - du peuple: Afgevaarschen de stootplaat en de sabel. - de botte, digde. - des halles : (soort) Commission- de guetre: Linnen kniekap. 2. Opgevulde
nair. / bv.nw.: Die een volmacht of oparmleuning (stoel). 3. Kantteekening. 4. dracht heeft. Puissance -: Mandaatstaat.
In den rand aangebrachte wijzigingen in Mandatement m . en -er ov .w . : (Het )
kleine letters. Opschrift met dikke letters; bevel geven tot uitbetaling van (een som).
hoofd. Journal a -s: Dagblad, waarin de Van geloofsbrieven voorzien. Per postwissel
voornaamste voorvallen met vette hoofdjes betalen. Mandat-carte (my . -s--s) en
staan. Titre en -: Vetgedrukt opschrift. 5. Mandat-poste (mu. -s-) m.: Post(nat. hist.) - de la V ierge: Tuinwinde. - wissel.
grise: Grijs bladzwam. - de Neptune:
Mandehou m.: Mantsjoe. Mandehourie
Kantvormig koraal. 5. Kransvormig brood. v.: Mantsjoerije. Mandchourien: Mant-,
Manehon m.: 1. Mof. Schoothondje sjoe. -rijsch.
(chien de -). 2. Huls, mof (assen verbinMande v.: Fijn teenen mandje.
den), koppelbus, sok, (lens. Geblazen glasMandement m.: (Kath.) Herderlijke
cylinder. Gloeikousje (- de bec a incan- brief . (o u d ) Aanschrijving . - de careme:
descence). Omhulsel (buis isoleeren; - de
Vastenbrief. . Mander ov .w . : 1. (oud )
conduite). Overtrek (over hoofddeksel, om
Bevelen, gebieden. Mandons, et ordonnons:
vijand voor te stellen). Rechte zak vooraan Zoo gelasten en bevelen wij. 2. Berichten,
in jas, „notariszak". - renverse : Hang- melden. 3. - qn: Iem. ontbieden, - bij
(gloei)kous. - d'embragage : Koppeling.
zich doen komen. - qch : Jets bestellen.
Manchot: Eenhandig. -armig. Etre Mandibulaire: Van de kaken. Mandide la main droile: De rechterhand verloren
bule v . : 1. (f a m . ) Kaak . Onderkaak . 2.
hebben. (fig.) 11 n'est pas -: Hij weet de Deel van een vogelsnavel. Insectenkaak.
handen te gebruiken. / m.: Man met. een
Mandille v.: 1. (oud) Mantel van een
arm, - ben hand. (d jerk.) Pinguln (uit de
lakei. 2. (thans) Armzalig kleed.
Zuidpoolstreken).
Mandola m.: Toovercirkel voor beMancienne v.: (y olk; plantk.) Wol- scherming.
.
lige sneeuwbal.
Mandole v.: (muz.) Mandola. Mandoal,
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line v . : (m u z . ) Mandoline. Mandoliniste (t)er ov.w.: Een beetje eten van. I onov.
m.: Mandolinespeler. Mandore v.: Pan- w.: Kieskauwen.
I. Manger ov.w.: 1. Eten, opeten;
doerciter (soort mandoline). — luthee : Zesvreten (dier). — le pain des anges, - le bon
snarige -.
Mandragore v.: (plantk.) Alruin- Dieu : De hostie nuttigen. — son pain blanc
le premier : Zich niet om de toekomst bewortel.
Mandrerie v.: Mandewerk (zonder hoe- kommeren. Je ne mange pas de ce pain-la:
Daar moet ik niets van hebben. Il y a let un
pels of latten).
Mandrill (spr.. -il') m.: Mandril (soort morceau de pain a —: Daar is wat aan te
verdienen. — le pain des autres: Genadehondsaap).
Mandrin m.: 1. Werktuig dat als mal of brood eten. — son pain dans sa poche : Alles
model dient. Pin die als as of middelpunt voor zich zelven houden. — le pain du roi:
dient. Vormijzer. IJzeren lasch. Kardoes- Soldaat zijn, dienen. Ce n'est pas celui qui
rol. Doorslag, drevel. Toestel om gaten uit fail le pain qui le mange : De werker wordt
niet altijd beloond. — son ble en vert,
te boren en gelijk te maken; boorhouder.
Houten scheepsmal. Naaf van een waterrad. - en herbe z. bile 1. —des yeux, - du regard:
Klauwplaat (aan draaibank). 2. Roover. Met de oogen verslinden. —de caresses; - de
Schinderhannes. Mandrinage m. en -er baisers: Met liefkoozingen -; kussen overov.w.: (Het) plaatsen op een vormhout; stelpen, knuffelen, onder liefkoozingen
verstikken . (p la t ) — le nez, - les tripes a :
- ruimen (gat).
Manducation v.: Het vormen van de Geducht afrossen, de tanden uit den mond
spijsbol (opnemen, kauwen, inslikken). slaan. Il ne vous mangera pas : Hij zal u niet
(Israel.) Het eten (paaschlam). (Pr o t.) opeten, wees maar niet bang. z. brebis 1
en main 4. Les gros poissons mangent les
Het gebruiken ( v . 't Avondmaal ) ; (K a t h . )
petits: De groote dieven hangen de kleine.
het nuttigen (der H. hostie).
Mankage m . : (z e ev . ) Verplichte hulp Cet habit a ete mange des vers : Dit kleedingstuk is door de wormen verteerd. On y est
bij 't laden en lossen.
Maneeanterie v.: Koorknapenzang- mange des puces : Men wordt er door de
vlooien opgegeten. -ge des paces : Vol vlooienschool.
Manege m.: 1. Africhting (paarden). stippen. (f ig.) On en mangerait : Men zou
er wel in willen bijten, - happen. (f ig. ) — des
Apprendre le —: Paardendressuur leeren.
— par haut : Dressuur van een springpaard. pois chauds: Met zijn mond vol tanden staan.
— de guerre : Oefening in 't ongelijke loopen. z . enrage 1, bete (bv .nw . 1) en boire 1.
2. Rijbaan, rijschool (salle de —). Cheval (fig.) — de la prison : Met de gevangenis
kennis maken. — de tout: Niet kieschde —, ch. en —: Paard dat rondloopt.
keurig zijn, van alles eten. z. faim 1. —
Draaimolen, carrousel.
—dechvauxbois:
sur
le pouce : Staande, in haast iets gebrui— de bateaux:, Turksche schommel. — de
ken. Donner a —: Een maaltijd aanbieden,
cycles : Draaimolen met fietsen. 3. (f ig. )
Gedrag, handelwijze. 4. Listige -, bedekte - geven; een restaLratie houden. Donner a
handelwijze. II a du —: Hij zit vol listen, - — aux poissons : Over boord braken. Je lui
streken. — de coquetterie : Coquet gedrag. mangerais l'ezme, - le c ceur : Ik zou hem wel
5. Rosmolen (door een rondloopend dier kunnen verscheuren. — le morceau: Klikin beweging gebracht toestel). — de pompe: ken, een geheim verraden, door de mand
Pomp door een paard bewogen. Maneger vallen, bekennen. 2. (fig.) Gebruiken,
ov.w.: In de manege dresseeren. (fig. ) verslinden, opslokken. Geheel verbruiken,
- opmaken. Ce fourneau mange beaucoup
Dresseeren.
Manes m.mv.: Zielen -, schimmen der de charbon : Dit fornuis verbruikt veel kolen.
afgestorvenen. Le se jour des —: De Tar- Donner a— a un moulin : Een molen eten -,
tarus. Dieux —: De zielen der dooden (die werk geven. Ce plat mange beaucoup de
een voorwerp van vereering waren). Il fut beurre : Die schotel is een groote boterdief.
Ces travaux mangent des sommes enormes:
sacrifie aux — d'Achille : Hij werd aan de
Die werken slokken groote sommen op.
schim van A. geofferd.
3. Opmaken, verbrassen, verteren, doorManet m.: Staand net.
Maneton m.: Krukpen. Manette v.: 1. brengen . z . changer (ov .w . 1) . — le fonds
Handvatsel (vormplank der metselaars). avec le revenu : Kapitaal en intrest er door2. Plantschopje. 3. Handvatsel, handel, lappen. — de l'argent dans cette entreprise:
Bij die onderneming geld laten zitten. Les
hefboom, kruk.
Manganate m.: Mangaanzuur-zout. Man- chevaux l'ont mange : De wedrennen -, paarganese m . : Mangaan (element ) . (vroeger) den hebben hem geruIneerd. 4. In 't verBruinsteen. Manganeux : Oxyde —: Man- derf storten, ruineeren. z. dos 1 (kol. 655)
gaanoxydule. Manganique: Acide —: en grenouille 1. (spot) — du prelre, - du
cure: Op priesters -. pastoors schelden, - afMangaanzuur.
Mangeable : Eetbaar. Mangeaille v.: 1. geven. 5. Invreten -, inroesten in, verVoedsel (voor dieren), voer. 2. (fa m.) teren, wegbijten. — les couleurs : De kleuren
Overdadig eten, „vreten". Groote eet- doen verschieten. Lettres mangees par le
partij. Se crever a force de —: Zich tot ber- temps: Door den tijd uitgewischte letters.
stens toe volstoppen . 3. (v olk ) Restauratie, La riviere mange les bords : De rivier spoelt
eethuis. Mangeant: Etend. Bien buvant, de oevers weg. 6. Doen verdwijnen. Cheval
qui mange l'espace : P. dat de ruimte doorBien —: Die goed kan eten en drinken.
Mangeoire v.: 1. Etensbak, krib. Trog. vliegt. — la moitie des mots : De woorden half
inslikken.— un ordre ; - unctcomrnission : Een
Tourner
le
dos
a
la
—:
Etensbakje (vogel).
De paarden achter den wagen spannen. 2. bevel -; een opdracht vergeten u it te voeren.
(v o 1 k ) Restauratie, eethuis . Mangeot- — la consigne: Zich aan geen bevel storen.
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dend-waanzinnig. 2. Met een manie beLa lune mange les nuages : De maan doet de
wolken optrekken. - sa douleur: Zijn smart hept. I m.: Razende. Lijder aan een manie.
Manicheen (spr . -ke- in) m.: Aanhanger
verkroppen. - le vent a un navire: Een
schip den wind benemen. Les nuages man- van 't maniehiiisme (spr. -ke-is-) m.:
gent tout un cote du ciel: De wolken hedekLeer van Manes, die twee goddelijke beginken een heelen kant van den hemel. La sels, van 't goed en 't kwaad, aannam.
Manichordion (spr. -kor-1 m . : (m u z . )
coupole mangeait l'hOtel: De koepel deed 't
huis in 't niet verzinken. Son nez lui man- Spinet met bekleede snaren.
Maniele v.: 1. Handleder (schoenmageait la moitie de .sa figure : Zijn neus
maakte de helft van zijn gelaat onzichtbaar. ker ). (f ig. ) Tirer la -:-Schoenmaker,, -lapper zijn. 2. 't Schoenlappersvak. 3. HandSes yeux mangent sa figure : Van zijn gezicht
ziet men niets dan zijn oogen.
vat (borstel, schaar). 4. Handschoen (voor
II. Manger onov.w.: Zijn maaltijden gevecht).
gebruiken, eten Il mange au restaurant.
Manieorde v.: 1. z. maniehordion. 2.
III. Manger (se): 1. Elk opeten, - ver- Binddraad.
Manicure m. en v.: Verzorger -, -ster
scheuren. Les loups ne se mangent pas entre
der handen en nagels. Foedraal met benooeux: Schurken doen elk. geen kwaad. - des
digdheden daarvoor. Manicurer ov .w. :
yeux: Elk. verliefd aankijken; - verwoede
blikken toewerpen. - le nez: Elk. in de Handen en nagels verzorgen van.
haren vliegen. - de caresses : Elk. met liefManic v . : 1 . Verstandsverbijstering . (g ekoozingen overstelpen. z. blanc (m. 8). 2. neesk. ) Razernii op 66n punt. 2. Vreemde
Gegeten worden. Une chose qui se mange: hartstocht, - zucht. (geneesk.) Overdrelets dat men eten kan. 3. (f ig.) Verteerd -, ven neiging, - voorliefde, verzotheid, maopgemaakt -. Niet uitgesproken worden nie . Avoir la - des tableaux : Verzot op
schilderijen zijn.
(letter).
Maniement m.: 1. Het aanvoelen, IV. Manger m.: Eten, voedsel, spijs.
z. boire m. On apporte son -: Men kan betasten (stof)). Het door de handen gaan.
hier (in deze herberg) zijn eten meebrengen. Les etoffes se gtitent par le -: Stoffen beMangerie v . : (f a m . ) Eterij , volstop- derven door 't voortdurende door de hanperij. (oud; fig.) Afzetterij. Mange-tout den gaan. - de la soie: Behandeling van de
zijde, die maakt dat zij ruischt bij betas(me. one.) m. en v.: 1. Doorbrenger, verkwister, -ster. 2. Peul (pois -). Snijboon ting. 2. Vetlaag (die men met de hand
(haricot -). Mange-tout-eru (me. one.)
voelt). 3. Behandeling, hanteering, omm . : (fa m . ) Opsnijder.
gaan (met werktuig), gebruik. Le - des
Mangeur m., -euse v.: 1. Eter. Eet- armes : 't Hanteeren der wapens ; de handster. Gros -, grand -: Stevige eter, flink grepen (van 't geweer). - du pinceau : Penseelbehandeling. 4. Vrij gebruik. Il recouschranser . Petit -: Kleine eter . (s p o t )
Normandier. - de grenouilles:
-depoms:
vre le - du bras droit: Hij krijgt 't gebruik
Franschman . z . choucroute. (f a m . )
van zijn rechterarm terug. 5. (fig. ) Beheer,
de
pretres,
Kieskeurige. -depainmolt:
bewind, bestuur, leiding. Le - des hommes:
- de cures : Priesterhater. - de crucifix, - de
De wijze, waarop men met menschen moet
omgaan. Le - de l'argent: Het omgaan met
bon Dieu, - d'images, - de saints: Schijnvrome, pilaarbijter.- de nez: Vechtersbaas. geld. Il a un - de fonds de 50000 fr.:
- de gens, - d'enfants (z. 2) : Opsnijder.
Hem gaan 50000 fr. door de handen.
( f ig .)- de livres: Boekenwurm . - de viandes
Manier ov .w . : 1. Aanvoelen , betasten .
Juger une etoffe au -: Over een stof oorappretees, - de soupe appretee: Luilak, die
graag smult. - de kilometres: Kilometer- deelen op 't gevoel af. 2. Bewerken. - le
vreter. 2. (fig.) Verkwister, -ster, door- pavage: Het plaveisel herstellen. - la ptite:
brenger, -ster. - de gens: Uitzuiger. 3. Deeg doorwerken. - du beurre : Boter
Verslinder, -ster. La tuberculose est une -euse kneden. 3. Hanteeren, omgaan met, zich
d'hommes. 4. (nat. hist.) - de fourmis:
bedienen van. - la plume : De pen hanMiereneter. - de vers : Bastaardnachtegaal. teeren. Bien - l'aiguille: Handig met de
- de riz : Rijstvogel. - de noyaux : Kernnaald weten om te gaan. - la parole, - la
bijter. - de poires: Rups. - de poivre: langue : Zich juist weten uit te drukken.
Pepervreter, toekan. Mangeure (spr . -jur') Savoir - l'ironie: Ironie op 't juiste tijdv.: 1. Wildezwijnenvoeder. 2. Aangevreten stip weten aan te brengen. - les armes:
plek (door wormen, motten, muizen).
De wapens hanteeren ; handgrepen maken.
Mangle v.: Vrucht van den manglier 4. (f ig.) Besturen (paard) ; leiden (mensch);
m,: Wortelboom.
beheeren, besturen (zaken); beheeren (verMangoustan m.: Mangostanboom. Man- mogen, geld) ; leiden (geest, ziel). / onov.
gouste v.: 1. Mangostan. 2. Pharaonsrat, w.: Zich laten besturen, gehoorzamen
ichneumon.
(paard). / se -: Zich laten aanvoelen.
Mangue v.:1 . Mangga (vrucht). 2. Groot Behandeld worden. (f ig. ) Zich laten leiden.
vischnet. Manguier m.: Manggaboom.
Cela ne se manie pas ainsi : Dat gaat zoo
Maniabilitê v.: Hanteerbaarheid. Ma- niet.
niable: 1. Lenig, smedig, soepel. (fig.)
Maniére v.: 1. Wijze, manier. - de
Inschikkelijk, gedwee. 2. Gemakkelijk te voir, - de penser, - de vivre: Ziens-; denk-;
bewerken, bewerkbaar. 3. Gemakkelijk te levenswijze. La - de s'y prendre : De manier
hanteeren, - te consulteeren; handzaam, waarop men iets aanlegt. (En toute chose) ii
handig. Langue -: Lenige taal, die alle
(n)'y a (que) la -: (Bij alle dingen) moet
gedachten kan weergeven. Vent -: Hand- men vooral letten op de manier, waarop
zame wind. Maniage m.: Behandeling.
iets gedaan wordt. - d' etre d'une personne ,
Maniaque: 1. (geneesk.) Razend , woe- d'une chose: Toestand, waarin een persoon,
1229

1231

Maniere-Mannequin

1232

/ se -:

Zich openbaren, - doen kennen,

een zaak zich voordoet. De cette -: Op die
manier, aldus. De - ou d'aulre: Op de een
of andere manier. Il s'y prend de la bonne -:
Hij pakt dat op de juiste wijze aan. (spot)
De la belle -, de la bonne -: Ter dege,
duchtig, zonder verschooning. De la - que:
Zoodanig als. De telle - que : Zoodanig dat.
De - que, d'une - que: Zoo dat. De - a,
(o u d ) d'une - a: Zoo dat. En quelque -:
Eenigermate. En aucune -: Op geenerlei
wijze. Avoir la -: Den slag er van beet
hebben. 2. Manier, gewoonte. Ce n'est pas
ma - de compter : Het is mijn gewoonte
niet zoo te tellen. Il est heureux a sa -: Hij
is gelukkig op zijn manier. (kunst) Gravure
a la - noire : Plaat volgens de zwarte kunst.
La - d'un peinire; - d'un ecrivain: De
manier (van werken), - trant van een
schilder; - schrijver. Du Bourget premiere
-: Werk van Bourget uit zijn eerste
periode.
3. Manier, wijze. Soort. Par - de dire:
Bij wijze van spreken, om zoo te zeggen.
Ce n'esl qu'une - de parler: Dat is maar bij
wijze van spreken, hecht daar niet veel
waarde aan. Faire qch par - d'acquit: Jets
doen om er zich of te maken. Par - de
passe-temps : Bij wijze van tijdverdrijf .
Une - de fete : Een soort van feest. (fa m. )
Il vint une - de demoiselle : Er kwam 'n
stuk van 'n juffrouw. Qqn dans la - du
comte: Een geestverwant van den gr.
Des -s de chefs-d' oeuvre : Zoo iets als meesterstukken. 4. Les -s : De manieren, houding (ih gezelschap). De belles -s : Fijne
manieren. Avoir de petiles -8: Burgerlijke
manieren h. Faire des -s: Complimenten
maken; zich keurig willen voordoen; tegenspartelen. Ne pas avoir de -s: Onbebolpen
-, linksch zijn. Homme ii -s : Man van
keurige vormen ; (s o m s) gemaakt man . 5.
Gekunsteld-, gemanierd-, gemaaktheid. Ses
ouvrages ont de la -: Zijn werken zijn gekunsteld .
Manikrê: 1. Gemaakt, onnatuurlijk (optreden ). 2. Gekunsteld, gezocht (schrijver,
kunst). / m.: Het gekunstelde, - onware.
Manierer ov .w . : Gekunsteld -, gezocht
maken. / se - : - worden. Manierisme m.:
Gekunsteldheid. Manieriste m.: Gekunsteld artist. Maniette v.: Vilten wrijflap
(etser). Manieur m.: Iem., die iets behandelt, - hanteert. - de pates : Vermicellimaker. - d'hommes: Leider van menschen;
iem. die de menschen om zijn vinger windt.
- d'argent, - de millions : Geldhandelaar,
financier. - de fer: Vechtersbaas.
Manifestant m.: Betooger. Manifestation v.: 1. Uiting, openbaring, blootlegging, verkondiging. Les -s de la Divinite: De vormen, waarin de Godheid zich
openbaart. 2. Betooging, manifestatie.
Manifeste : Klaarblijkelijk, zonneklaar,
kennelijk, onbetwijfelbaar. / m.: 1. Schriftelijke verklaring (v. vorst, partij, schrijver), manifest. 2. Cargalijst, algemeene
staat der goederen (- de chargement). du bord : Passagierslijst. Manifestement:
Duidelijk , zonneklaar . Manifester ov .w . :
Te kennen geven, uiten, blootleggen, in 't
licht stellen, verkondigen, openbaren. / onQV .w.: Manifesteeren, zijn wenschen kenbaar maken; een betooging houden ( yolk)).

blijken.

Manigance v . : (f a m . ) Streek , kuiperij ,
kunstgreep . Manigancer ov .w . : Brouwen ,
spinnen, bedisselen, listig ineenzetten.
/ onov .w. : Kunstgrepen gebruiken, „knoeien" . I se -: Handig in mekaar gezet worden .
Maniguette v.: Paradijskorrels.
Manille v . : 1 . (s p el) Hooge kaart . Manille (tweede hoofdtroef). De tien. Pandoerspel , -partijtje . - parlee : - met een praatje.,
2. Manilla (op de Philippijnen). 3. (Anker )harp, schakel, schalm. Voetboei. Enkelring, armring (der wilden). I m.: Manillas igaar . -hennep . -hoed . Maniller onov .w . :
Pandoeren . / ov .w . : Scha kelen . Manillon
m . : (s p el) Aas , spadille . - second : Basta .
Manirnent z. maniement.
Manioc (spr.. -ok) m.: Broodwortelboom.
Maniok. - desseche : Tapioca.
Manipulaire bv.nw. en m.: (Aanvoerder ) van een manipulus (z. manipule 1).
Manipulateur m., -trice v.: Behandelaar, bereider. Seingever, -geefster. - de
commutation : Wisselsleutel. - Morse:
Morsesleutel. - de chimie: Amanuensis.
- de radiologie : Iem. die met radiostralen
omgaat. Manipulation v.: 1. Behandeling, bewerking. -s de chimie, -s chimiques : Practisch werken. Classe de -: Practische scheikunde. Table de -: Telegrafeertafel. 2. 't In handen nemen (beter maniement 1). 3. Des -s : Gekonkel, geknoei.
Manipule m.: 1. (gesch.) Legerafdeeling
(der Romeinen) van 100 of 200 voetknechten, manipulus. 2. (Kath.) Manipel (band
om den linkerarm). 3. Handvol (bloesem,
kruiden, korrels). 4. Handvatsel. Manipuler ov .w . : Behandelen , bereiden . Omgaan met, in de handen nemen. (fig.,
f am.) Bewerken; knoeien met. - la mati ere electorate : 't Stemvee bewerken.
/ onov.w.: De seintoestellen bedienen.
/ se -: Bewerkt -. Bediend worden. Mani.
puleur m.: Knoeier, onhandig bewerker.
Manique v.: z. maniele. Etre de la -:
Van 't yak zijn.
Manitou (mu. -s) m.: Godheid (der
Indianen). Le grand -: De Groote Geest.
(f ig.) Les Brands -s: De leiders, „de
oomes".
Maniveau m.: Teenen uitstalmandje.
Manivelle v.:1. Zwengel, kruk, handvat,
handel. Aanzetzwengel (auto). Tourneur de
- : Filmdraaier . 2. (m il. ) Hefboom (sluitstuk). 3. (fam.) Ding. Elle m'a chante sa
petite -: Ze heeft dat dingetje voor mij
afgedraaid. C'est toujours la meme -: 't
Is koekoek ben zang.
Manne v.: 1. Manna, honigdauw.
-enlarms:
in droppels. (fig.) La - celeste, - cachee : De hemelsche manna, Gods
woord. C 'est une vraie -: Dat is een overvloedig, door 't land voortgebracht voedsel. (f ig. ) Une -: Een stroom -, regen van
geld. 2. - de Pologne, herbe a la -: Mannagras. - tombee du ciel: Mannamos.
Oeveraas, aas dat wordt
-(despoin):
uitgeworpen. 3. Ben, langwerpige mand,
korf. - d'enfant: Teenen wieg. Mannee v.:
Mand-, benvol.
- Mannequin m.: 1. Hooge, nauwe draag-
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Manoque v . : Pak tabaksbladeren . (z e ekorf. Voddenrapersmand. Verpootmand.
(bouwk.) Gehouwen voorstelling van een v .) Kluwen. Manoquer ov .w. : In pakken
mand bloemen, - vruchten. Mand waarin vereenigen (tabaksbladeren).
Manotte z. menotte. Manouvrier m.:
een plant wordt gekweekt en verkocht. 2.
Handwerksman (ruw werk); daglooner.
Ledepop, -man. Paardepop (voor studie).
Manquant : Ontbrekend, niet aanwezig.
Etalagepop. Costuumpop ; -buste. Mensch,
dat als costuumpop dienst doet (- vivant). Vermist. / m.: - soldaat; - voorraad ; - leerling . Vermiste . (m il. ) Porter -: Mankee3. (f ig.) Onzelfstandig mensch, marionet.
Mannequinage m.: Beeldhouwwerk op rend melden.
Manque m. en (y olk) v.: 1. Gebrek,
fries (a. gebouwen). Mannequiner ov .w . :
(kunst) Naar de ledepop bewerken. (fig.) tekort. Tekortkoming. Winstderving (- a
Het voorkomen van een ledepop geven aan. gagner ; z. 4.) - de foi: Trouweloosheid.
- de parole : Woordbreuk. - de memoire :
Mannequine: Gedwongen, houterig, stijf.
Manneton m., -ette v.: Bennetje, korfje. Vergeetachtigheid, onoplettendheid , (E n g . )
Mannezingue m . : (y olk) Kroeghouder . absence of mind. - de respect: OneerbiedigMannifêre: Mannadragend. Mannipare: heid. (muz.) - de mesure (z. 4) : Gebrek
Mannavoortbrengend. Mannite v.: Manna - aan maatvastheid. (Par) - de: Bij gebrek
aan. Un - de 1500 fr .: Een tekort -, een
suiker .
Manocage m.: Het vereenigen der ta- gat van 1500 fr. Etre de -: Ontbreken.
Rien de trop, rien de -: Niets te veel en
baksbladeren tot pakken.
I. Manoeuvre v.: 1. Behandeling, hand- niets te weinig. Trouver de -: Te weinig
grepen ; bediening (geschut). - de force: -, ontbrekend vinden. 2. Gevallen steek (in.
Beweging van artillerie en materieel. - breiwerk ) . 3. (m i 1. ; steeds v . ) 't Ontbreken op 't appbl. 4. - de touche: Misstoot.
d'eaux: Gebruik van 't water bij de verdediging. Locomotive en -: Rangeerende lo- - a gagner : Verloren gelegenheid om winst te
comotief. (fig.) La - des 6tats : Het be- behalen, verlies door zorgeloosheid, slechte
stuur der staten. 2. (zeev.) Stuurbewe- verdienste. - de mesure: Te kleine maat.
ging. Besturing, wending (schip). Fausse 5. Mispas (paard). 6. (y olk)) Linkerzijde.
A la -: Linksch; (fig.) ziek; slecht; be-: Verkeerde wending ; (f i g. ) misgreep .
- haute : Scheepswerk in de marsen, - de schadigd ; die in den steek laat; mislukt, die
raas. - basse: - aan 't dek. 3. (zeev.) niet flunk is; niet. Patriote a la -: VaderWant, looper, touw. -s hautes ; - basses: lander van den kouden grond. Affaire a la
Bovenste -; onderste loopend want. -s -: Gemeen zaakje. Ami a la -: Schijndormantes ; - courantes : Vast -; loopend want.
vriend, vriend om er een op toe te geven.
4. Beweging, manoeuvre. (m il. ) Les -s: Avoir de la galette a la -: Geen „spie" hebDe oefeningen te velde, manoeuvres. Champ ben.
Manqué: Mislukt, verongelukt; afgede -s: Exercitieveld . 5. (f ig. ) Handelwijze ; (ong. bet.) kunstgreep, listen en sprongen (huwelijk ) , (f a m . ) mis, een
lagen, kuiperijen. Faire de fausses -s : On- misse boel. z. coup 5. C'est une fille
handig te werk gaan (z. 2). -s electorales: -e: Hij had 'n meisje moeten zijn. C 'est
Verkiezingsknoeierijen. Libert y de -: Vrij- un garcon -: Ze is een echte jongen.
Acte -: Mislukking. Manquement m.:
heid van handeling.
II. Manoeuvre m.: Handwerksman. 1. Gebrek, tekort . 2. M isslag . 3. (mil.)
Opperman, metselaarshandlanger (aide-). Tekort (bij troepenafdeeling). 4. Ontrouw
(aan woord). - de parole, - de foi: Woord(fig.) Helper, handlanger. (f ig.) Onnekwaam artist. - litteraire, - de lettres. breuk.
I. Manquer onov .w . : 1. (met de en
Letterkundig helper, die alleen de stof verzamelt. Travail de -: Geestdoodend werk. zelfst. nw.) Missen, gebrek hebben aan,
Manceuvrer ov.w.: Hanteeren, in be- 't gemis voelen van, niet hebben, - bevatten.
weging brengen, besturen ; omgaan met. 11 manque de tout: Het ontbreekt hem aan
Rangeeren (trein). / onov .w . : 1. Bewe- alles. On ne le laisse - de rien: Men laat
't hem aan niets ontbreken. Il a manqué de
gingen maken, oefeningen houden, manoeuvreeren. 2. Troepen, een vloot leiden, prudence : 't Heeft hem aan voorzichtigheid
- doen bewegen. 3. (fig. ) Maatregelen ontbroken. - de respect envers qn : In eernemen, handelen; (ong. bet.) draaien, bied te kort schieten jegens iem. - de paknoeien; tusschen de klippen doorzeilen role a qn : Zijn woord ten opzichte van iem.
(- adroitement). I se -: Gehanteerd wor-. breken. - de foi a qn : Trouweloos zijn ten
den. Mameuvrier bv.nw.: Juist manoeu- opzichte van iem. 2. (met de en werkw.)
yreerend. Die goed de manoeuvres weet te Nalaten, vergeten, verzuimen. Je ne manquerai pas de le Mire: Ik zal 't zeker doen.
leiden (mensch), ervaren, handig. / m.:
Bekwaam zeeman, - officier; tacticus (ook 3. (soms met de en werkw.) Op 't punt
f ig. ), leider.
zijn om, weinig schelen of. Il a manqué (de)
Manoir m.: 1. Burg, ridderhofstede. 2. mourir : 't Heeft weinig gescheeld of hij was
(fig.) Woning, huizinge. Le sombre -: gestorven. 4. (met a; onpers.) Ontbreken,
De onderwereld, Pluto's verblijf. Le - te kort komen, missen. Il lui manque un
liquide: De zee. C'est le - a l'envers: 't Is
bras: Hij mist een arm. Il n'en manque
't huishouden van Jan Steen. 3. Landhuis. pas: Daar is geen gebrek aan. Il ne lui manManometre m.: Stoomdruk-, lucht- que rien que la parole : Alleen de taal ontspanningsmeter . Manomêtrique: Betrek- breekt hem nog. Il ne manquerait plus que
king hebbende op de spanning van gassen, cela : Dat ontbreekt er nog aan, dat ook
- den stoomdruk. Pression -: Stoomdruk. nog! 5. (met it, pers.) Ontbreken , niet
Manon v . : Marietje . (f ig . ) Publieke aanwezig. - voorhanden zijn. Commencer a
vrouw. Amandelbroodje.
-: Op raken. Le pain manque a la maison:
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Thuis is geen brood. Les vivres vinrent a -:
De levensmiddelen raakten op. L'argent
lui manque : 't Ontbreekt hem aan geld.
Votre frere me manque : Ik verlang naar uw
broeder, ik voel 't gemis van uw b. Vous
nous avez manqué: We hebben u gemist.
6. (met a) in den steek laten, niet helpen, nalaten. La parole -, la voix me manque:
De stem weigert mij haar dienst. Les
forces lui manquent : Zijn krachten begeven
hem. Le c ceur lui manque : 't Wordt hem
week om 't hart; de moed begeeft hem. La
glace a manqué sous ses pieds: 't Us is onder
zijn voeten ingezakt. Le sol a manqué sous
ses pieds : De grond is onder zijn voeten
weggezonken. Le pied lui a manqué : Hij is
uitgegleden, - gestruikeld. - des deux
pieds: Languit vallen. Dieu ne manqua
pas a son Eglise : God verliet zijn Kerk
niet. 7. (met a) Te kort schieten in. a faire qch : lets nalaten. - a la foi juree:
't Gegeven woord schenden. - a son devoir:
Zijn plicht verzaken. - au respect qu'on
dolt a qn : Den eerbied uit 't oog verliezen,
dien men iem. verschuldigd is. - a qn : Iem.
beleedigen ; nalaten zijn verplichtingen ten
opzichte van iem. na te komen. Il est incapable de - aux hommes: Hij is er niet de
man naar om iem. te kort te doen. J'ai promis de venir,, je n'y manquerai pas : Ik heb
beloofd te komen, ik zal 't niet nalaten. a toucher : Den bal niet raken, misstooten;
-werpen. 8. (zonder complement) Een
lout -, misslag begaan. Tous les hommes
peuvent -: Vergissen is menschelijk. En
quoi a-t-il manqué ? Waarin heeft hij gefaald ? 9. (idem) Ketsen, niet afgaan (geweer ). Mislukken. (hande 1) Failliet gaan.
L'affaire a manqué: De zaak is mislukt. Il
a fait - le coup : Hij heeft de zaak doen mislukken. 10. (idem) Ontbreken, missen.
Je viendrai sans -: Ik kom zonder mankeeren. Il a pear de -: Hij is bang te kort
te komen. S'il venait a -, sa femme serait
a plaindre : Als hij kwam te vallen, - te sterven, dan zou zijn vrouw te beklagen zijn.
II. Manquer ov .w. : 1. - qn: Iem. niet
aantreffen . - niet vinden . - niet kunnen vatten. - niet treffen (met schot, steek). Je
ne le manquerai pas: Ik zal hem wel krijgen.
2. (z. manqué) - qch : lets niet goed ten
uitvoer brengen; - voorbij laten gaan, - verzuimen, - laten ontsnappen, - misloopen;
(iets) niet treffen, - missen, - misslaan.
Misstappen (op trede ) . (f a m .-unemarch: )
Il n'en manque jamais une : Hij begaat stommiteit op stommiteit. Il a manque so n coup:
Hij heeft misgeschoten, -geslagen ; (f ig.)
hij is niet geslaagd. Un gateau manqué:
Een mislukte taart. - l' ecole, - la
classe: Spijbelen, de school verzuimen.
Steken laten vallen. - -despoint: la
bille: Misstooten. - la balle: Den bal misslaan; (fig.) de gelegenheid laten voorbijgaan. - la balle belle, la - belle: De gelegenheid laten ontsnappen. - une seance;
- une representation : Een zitting -; een voorstelling niet bijwonen. - le train : Den
trein missen. z. coehe (m. 2). - son projet:
Zijn plan niet goed ten uitvoer brengen.
- le but: Zijn doel niet bereiken.
III. Manquer (se): 1. Niet getroffen -,
misgeschoten worden. Elk. niet raken. Zich
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zelven niet raken (bij zelfmoord). 2. Il
s'en manque peu ; - beaucoup: Daar scheelt
weinig ; - veel aan. 3. se - a soi-mème:
Zich zelven te kort doen, zijn eer -, waardigheid -, belang uit 't oog verliezen, zich
vergooien.
Mans (spr.. man) m.: Engerling.
Mansard m.: Houtduif.
Mansarde v.: Gebroken -, Hollandsch
dak. Dakvenster in 't steile deel er van.
Dakkamer. Kap (v. officierstent). Mansarde: Chambre -e : Dakkamer met gebroken dak. Stage —: Dakverdieping.
Manse m.: 1. Klein domein, hofstede.
2. z . mense. Mansion v . : 1. (gesch. )
Pleisterplaats (Romeinen), mansio. 2.
(sterrenk.; oud)Maanstand.3. (tooneel)
Plaats, waar iets wordt afgespeeld op 't
middeleeuwsch tooneel.
Mansuetude v.: Zachtmoedigheid.
Mante v.: 1. Korte damesmantel (met
kap, zonder mouwen). 2. Rouwmantel. 3.
Roofsprinkhaan, mantis . (v olk ) - religieuse
: Bidsprinkhaan. - de mer : Garnaal.
Manteau m . : 1. Mantel. (n ieuw)
(Wijde) overjas. Kinderjasje. - de ceremonie: Staatsie-, gala-. - de tour: Sleepmantel. - long : Lange mantel (der geestelijken). Petit -, - court: Korte mantel, dien de geestelijken droegen als zij in
de wereld kwamen. - a la Crispin: Korte
mantel (uit 't blijspel). Roles a -x: Rollen
van deftige, bejaarde personen. Jouer les
-x: Deftige, bejaarde personen voorstellen,
mantelrollen spelen. - couleur de muraille:
Donkere mantel om 's avonds onbemerkt uit
te gaan. - d'armes: Geweermantel ; stalen
plaat op den linker schouder. - de nuit, - de
lit: Ochtendgewaad. Garder les -x: Handlangersdiensten bewijzen, door te beletten,
dat de boosdoeners gestoord worden; op
de loer staan om geheime minnarijtjes te
begunstigen; toezien, hoe anderen zich
vermaken. (fig.) Sous le -: In 't geheim,
stilletjes. Sous le - de : Onder den dekmantel -, den schijn -, 't voorwendsel van.
Se raconter sous le -: (In )fluisteren . Un
(petit) - bleu : 'n Verborgen weldoener der
menschheid. 2. (wapenk.) Wapenmantel,
hermelijnen grond. (t o one e 1) - d' Arlequin:
Voorhang van 't voorste deel van 't tooneel.
(bouwk.) z. cheminee 1. - de moule:
Gietblok . 3. Rugvederen ; (s o ms ) -haren.
(nat. hist.) Mantel (weekdier). - gris:
Blauwgroene meeuw. - bleu : Burgemeester
(meeuw).- noir: Mantelmeeuw.- de SaintJames : Harpschelp.- ducal: Hertogsmantel
(schelp). - royal : Akelei.- de Notre-Dame :
Vrouwenmantel. 4. Omslag (van stuk stof).
Buitenste (van stuk zeep).
Mantele : (wapenk.) Gemanteld. z.
eorneille 1. Mantelet m.: 1. Bisschops-.
Damesmanteltje. (plantk.) - des dames:
Vrouwenmantel. 2. Draagriem (v. koetspaard). Lederen valklep (aan koets). 3.
(z e e v . ) Geschutpoortdeksel . - d'ecubier:
Kluisdeksel. 4. Stormscherm. Manteline
v.: Vrouwenmanteltje. Mantelure v.:
Rugvederen ; -haren (van andere kleur).
Mantide v.: Wandelende bloem, roofsprinkhaan .
Mantille v.: Mantille (kanten sluier over
hoofd en schouders).

1238
Mantinee-Maraude
1237
Avoir la figure -lee : Geblanket -, geverfd
Mantinee v.: Mantinea (in Arkadie) .
Mantisse v.: (rekenk.) Decimale breuk zijn. Table de -age : Schmink -, grimeertafel. 2. (fig.) (Het) vervalschen, - te mooi
van een logarithme.
Mantouan : U it Mantua. / m.: Bewoner voorstellen ; - verbloemen. Compte rendu
van M. Het (vroegere) hertogdom M. -le : Te gunstig voorgesteld verslag.
Een schrijver opdirken (z. 3).
-unater:
Mantoue v.: Mantua.
Manuce m .: (n a a m) Manutius (drukker ) . 3. (Het) onkenbaar maken (gestolen goed).
Manualisme m.: Handenarbeid. Ma- - un auteur : Trachten onkenbaar te maken
nucure (r) z. manieure(r) . Manuel by. wat men een schrijver ontstolen heeft. / se
nw.: Met de hand verricht, - vervaardigd. -: Zich blanketten. Maquilleur m.: 1.
Vervalscher. 2. Schuit voor de makreelTravaux -s: Handenarbeid. Don-: Directe
gift, gift uit de hand. Edition -le: Hand- vangst . Makreelvisscher.
Maquis m. : Dicht, hoog kreupelhout (op
editie . Correction -le: Bestraffing met de
hand, rammeling, Langage -: Gebaren- Corsica). Gagner le -, se jeter dans le -:
taal. / m.: 1. Handleiding, -boek. Wijze Zich in 't kreupelhout terugtrekken. Garder
van uitvoering, - behandeling. 2. Hand- le -: In 't k. blijven (als men een misdaad
werker. Manuelle v.: Emmer (om wijn te heeft begaan). Le - de la procedure : Het
scheppen ) . Touwslagersdraaistok . Mann- warnet der processen, de daaraan verbonden afzetterijen.
ellement : Met de hand. Eigenhandig.
Marabout (spr.. -bou) m.: 1. MohammeManufacturable : Verwerkbaar. Manufacturation v.: Bewerking, fabricage. daansch priester, die godsdienstonderwijs
Manufacture v . : 1. (o u d) Vervaardiging geeft, maraboet. Kleine moskee of grafmet de handen. Handwerk. 2. (thans) woning . (f ig . ) Dikbuikig koffiepotje . (leFabriek. -s de la guerre : Constructiewin- g e r ) Kleine, kegelvormige tent. 2. Reuzen-,
kels . Manufacturer ov .w . : Bewerken , maraboe (kropooievaar) . Maraboe-veer. Fijn
vervaardigen. Produits -ures: Bewerkte gazen lint. 3. (plantk.) Pruikenboom.
stoffen. Manufacturier m.: Fabrikant. / Maraboutage m . en -er ov .w . : (Het) kripby .nw.: Met -, van fabrieken. Ville -iere: pen (zijde). Maraboutique : Van een maraFabrieksstad. Manuluve v.: (geneesk.) boet. Maraboutisme m.: Vereering van
Armbad. Manumission v.: Vrijlating van een maraboet.
Maracaja m.: Braziliaansche tijgerkat.
een slaaf of lijfeigene. Manuscrit by .nw. :
Maraichage m.: (Het) kweeken. Marai(Met de hand) geschreven. / m.: Handcher m.: Warmoezier, groentekweeker. /
schrift.
Manutenteur m.: Beschermer. Mann - by .nw. : Van de groenteteelt. Jardin -:
tention v . : 1. (o u d) Handhaving . 2. Lei- Moestuin. Industrie -ere : Groentehandel.
ding, beheer. 3. (nieuw) Bewerking, be- Marais m.: 1. Moeras, drasland. - endihandeling. Garnizoensbakkerij (bcitiment gue : Polder. - vert : Met planten begroeid
moeras. Fievre de -: Moeraskoorts. z.
de la -). (handel) Lading, overlading en
lossing. Entrepreneur de -: Stuwadoor. leve 2. - salant: Zoutpan. (fig.) Se sauManutentionnaire m.: Opzichter eener ver par les -: Zich zoo goed en zoo kwaad
rijksbakkerij. Pakhuisknecht. Manuten- mogelijk er uitredden. 2. Groenteland, tuingrond. Le M- : Het Marais (Parijsche wijk).
tionner ov .w. : Beheeren. Verwerken .
Marane m.: Gedoopte, Spaansche Jood,
Manuterge m.: (Kath.) Linnen doekmazaan.
je om de handen of te wasschen.
Marasme m.: 1. (geneesk.) UitteMappemonde v.: Wereldkaart. - cering, wegkwijning. Ouderdomszwakte. Tomleste: Hemelkaart.
Maquage v.: Het zwingelen (hennep, ber dans le -: Uitteren, aan verval van
vlas). Maque v.: Hennep-, vlaszwingel. krachten lijden. 2. (fig.) Kwijnende toestand. Le - financier: De hopelooze fiMagner ov .w . : Zwingelen .
Maqueraison v.: Tijd voor de makreel- nancieele toestand. Dans le -: Kwijnend,
vangst. Maquereau m.: 1. Makreel. z. in de put. 3. Poel van ellende.
Marasquin m.: Maraskijn (likeur).
groseille en groseillier. 2. (zeer plat)
Marathon m.: Marathon. - wedloop.
Koppelaar. Man, die bestaat van de liederlijkheid eener vrouw, souteneur. 3. Brand- Uithoudingsproef.
Marittre v . : Stiefmoeder.. Ontaarde ,
vlekken . Maquerellage m.:Koppelarij.Maquerelle v.: Koppelaarster. Maquereller wreede moeder. (f ig. ) En -: Stiefmoederlijk. La nature a ete une - pour lui : De
onov.w.: Voor koppelaar spelen.
Maquette v.: Klein model, kleine natuur heeft hem stiefmoederlijk bedeeld.
/ by .nw . : Stiefmoederlijk ; onvriendelijk ;
schets . Geboetseerd ontwerp . (drukk. )
onvruchtbaar.
Ingenaaid blanco deel; reismodel.
Maraud m.: Schelm, schurk. Deugniet.
Maquignon m.: 1. Paardenhandelaar.
2. (ong. bet. ) Doortrapte, knoeiende paar- Maraudage m.: Het stroopen (soldaat).
denhandelaar. Il a la conscience d'un - . Het wegnemen (vruchten, groenten). Het
3. (f ig. ) Beunhaas, knoeier; koppelaar (van snorren (koetsier, chauffeur). Maraude
huwelijken); schacheraar. Maquignonnage v.: 1. Feeks, slet. 2. Strooperij -, rooverij
m.: 1. Paardenhandel. 2. (ong. bet.). door soldaten, rampaspartij. 't Kapen, Geknoei met paarden. 3. (fig.) Beunhaze- struinen . A Ilerd la -, faire la -:
rij; geknoei, geschacher. Maquignonner Plunderen, rooven. Des &oilers en -:
ov.w.: 1. De gebreken verbergen van Schooljongens, die de les verzuimen. Prendre
(paard). 2. (fig.) Beunhazen in, knoeien qn en -: Iem. betrappen. 3. 't Zoeken (en
verkoopen) van in 't wild groeiende planmet.
Maquillage m. en -er ov .w . : 1. (Het) ten. 4. 't Zoeken naar 'n vrachtje (koetgrimeeren. (Het) blanketten, - verven. sier, taxi), 't snorren. Etre en -: Snorren.
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Marauder onov .w . : Rooven , plunderen,
„rampassen". (Vruchten, groenten) stelen.
Snorren . / ov .w . : Wegkapen . Maraudeur
m. : Legerroo yer, brandschatter, plunderend
soldaat. Snorder, koetsier -, chauffeur die
'n vrachtje zoekt. / by . nw.: Roovend. Die
naar klanten zoekt.
Maravedis (spr. -iss) m.: Koperen muntje
(± 1 cent). (f ig.) Il n'a pas un -: Hij heeft
geen duit.
Marbre m.: 1. Marmer. - dans sa passe : - dat evenwijdig met de laag wordt gezaagd. - en conlrepasse: - dat van de hoogte der laag wordt gezaagd. - statuaire:
Beeldhouwersmarmer. (gesch.) Table de
-: Marmeren plaat voor de voorstellingen
der klerken van 't gerecht ; marmeren tafel
van zekere rechtscolleges. (fig. ) Etre de
-: Koel, onverschillig zijn. De -: Steenkoud . Rester comme un -: Als versteend
staan. 2. Marmeren plaat. - beeld. Colleclion de -s : Verzameling marmeren kunstvoorwerpen . 3. Kunstmarmer. Gemarmerde kleur (op boeken, muren). 4. (drukk . ) Corrigeersteen. Sur le -: Geheel gezet,
op de zetplank. 5. Wrijfsteen (verven,
drogerijen). Spiegelgietplaat. - a tracer:
Vlakplaat. Marbre : Gemarmerd. / m.:
Kalkspaat. Amerik. hagedis. Gemarmerde paddenstoel. Marbree v.: Lamprei,
prik . Marbrer ov .w . : Marmeren, besp ikkelen . Marbrerie v.: 1. Marmerbewerking.
Ouvrages de -: Marmerwerken. 2. Steenhouwerswerkplaats. Marbreur m.: Werkman, die de boeksneden marmert. Marbrier
m.: 1. Marmerbewerker, steenhouwer.
Marmerslijper.. Handelaar in marmeren
voorwerpen. Vervaardiger van grafsteenen.
- de cimetiere: Vervaardiger van grafmonumenten. 2. Steenhouwer, die marmer
uit de steengroeve haalt. 3. Schilder, die
marmer nabootst. Marbriere v.: Marmergroeve . Marbrure v.: Marmering, gemarmerde kleur. Blauwe en roode plekken
(van koude). Striem (v. zweep).
Mare (spr. mar; z. 3 en 4) m.: 1. Gewicht van 8 ons (half Parijsch pond). Gouden, zilveren munt (die een mart woog).
Au - la livre, au - le franc: Pondspondsgewijze. 2. Droesem, draf, bezinksel, grondsop , drab. - de raisin : Druivenmoer.
-decafé:
Koffledik. - de the : Afgetrokken
theebladeren. Un verre de -: Een glaasje
brandewijn of cognac (uit den droesem getrokken ; eau-de-vie de -). 3. (n a a m ; spr.
mark) Marcus. --Antoine : M. Antonius.
--Aurele: M. Aurelius. 4. (spr. mark) Mark.
Marcassin m.: Jong wild zwijn. (fig. )
Vuilpoets.
Marcassite v.: Regelmatig pyriet, marcassiet.
Marceau z. marsau.x.
Marcel m . : (n a a m) Marcellus , Marceau.
Marceline v . : (n a a m) Marieline . Dunne
zijden stof.
Marcescence v.: (plantk.) Blijvendheid na verwelking. Mareeseent : Blijvend
na verwelking. Marceseible: Die blijft
na verwelking.
Marchage m.: Het plattreden (leem).
Gemeenschappelijk weidereeht.
I. Marchand m., -e v.: 1. Koopman,
-vrouw. Handelaar, -ster. Winkelier, -ster.
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- en gros, - de gros: Groothandelaar (in
goederen). - de demi-gros: Grossier, grossist. - de detail: Kleinhandelaar. -en boutique: Koopman met een gevestigde zaak.
-e publique : Vrouw, die eigen zaken drijft,
met toestemming van haar man. - de
livres d'occasion : Antiquaar. - d'habits:
Oude-kleerkoop, uitdrager. -e a la toilette:
Handelaarster in oude modeartikelen;
(s o m s ) koppelaarster . -e a panier : Straatkoopyrouw. . - de vin(s): Wijnhuis-, kroeghouder. - de vers: Betaald dichter. - de
participes : Taalleeraar. -e de sourires:
Lichtekooi. (fig.) - melt: Koopman, die
zoowel goede als slechte waren verkoopt.
11 n'en est pas bon -, it en est mauvais -:
Hij weet daarbij geen zijde te spinnen. Il
fut le mauvais - de l'operation : Hij liet er
geld bij zitten. Etre le mauvais -: 't Kind
van de rekening zijn. - d'hommes: Slavenhandelaar ; zielverkooper. De - a - it n'y
a que la main : Een man een man, een woord
een woord. N'est pas - qui toujours gagne:
In 't leven gaat niet alles steeds naar
wensch. 2. Kooper, afnemer. Bonne marchandise trouve toujours son -: Goede
waar is reeds half verkocht. Y a-t-il - a ce
prix? Is er iem. die dit biedt? Il y a -:
Geboden. Trouver -: Aftrek -, een kooper
vinden.
II. Marchand by .nw.: 1. Verkoopbaar,
in voor de markt geschikten toestand, geschikt om verkocht te worden; voor den
verkoop geschikt, dat vlot weggaat. 2.
Van den handel. Prix -: P. onder kooplui ; fabrieksprijs. Style -: Koopmansstijl.
(f ig. ) Un procede -: Een burgerlijke manier van doen. 3. Handeldrijvend. Ville -e:
Handelsstad. Vaisseau -: Koopyaardijschip. Capitaine -: Koopvaardij-kapitein,
Marchandage m.: 1. Het (af )dingen; loven en bieden, gekrakeel om prijzen.
(fig.) 11 a donne sa vie sans -: Hij heeft
zijn leven onverschrokken opgeofferd. 2.
Het aannemen van stukwerk tegen een vastgestelden prijs, akkoordwerk. (f ig. ; meerv.. ) Onderkruiperij, geknoei. Marehandaillage m. en -er onov.w.: (Het) pingelen.
Marchander ov .w . : 1. Bieden op, (af )dingen op. - qn : Met iem. loven en bieden.
Acheter sans -: Koopen zonder of te dingen.
2. Akkoordwerk aannemen. Ouvrier -de:
Werkman, die akkoordwerk (travail -de)
aanneemt. 3. Onderhandelen over, trachten te koopen. Verschacheren. 4. (f ig.)
Aarzelen, talmen, dralen. Karig zijn met
(lof b .v. ), niet gunnen . Ne pas - sa vie:
Zijn leven onverschrokken opofferen. qn: Iem. zacht behandelen, - verschoonen.
Je ne le marchanderai pas : Ik zal hem flunk
de waarheid zeggen. / se -: Zich -. Elk.
verschoonen. Verhandeld worden. Marchandem. m., -euse v.: Afdinger, -ster.
Akkoordwerker . / by .nw . : Etre — : Graag
afdingen. Marchandise v.: 1. (Koop)waar, goederen. Staler -, deployer -, faire
valoir sa -: Zijn waren voordeelig uitstallen; (f ig.) iets in een voordeelig daglicht plaatsen. Tromper sur la -: Op de
koopwaar bedriegen ; (f ig.) oneerlijk zijn.
- melee : Waren van gemengde qualiteit,
allegaartje; (f ig. ) gemengd gezelschap. -s
diverses : Stukgoederen . 2. (o u d) Koop-
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handel. Faire métier et — de qch : Een brood- ten, niet veel geven om. Vendre a bon —; - a
winning van iets maken. Faire — de: meilleur —: Goedkoop -; goedkooper verkoopen. En etre quitte -, en sortir a bon —:
Handel drijven in.
Marchant bv.nw.: Zich voorwaarts be- Er goedkoop afkomen. Le bon —: De goedkoopte. Les bons --s ruinent, le bon — est
wegend .
Marche v.: 1. (gesc h. ) Mark, grens- toufours cher : Goedkoop is duurkoop.
land. La —: 't Spaansche grensland (over C'est — donne : Dat is te geef. Faire un
de Pyreneeen; — d' Espagne) ; Brandenburg. sot —: Bedrogen warden. Donner -, fournir par-dessus le —: Toegeven. Celui qui
Les M-s: Le Marche (Italie). 2. Spoor (van
een dier). 3. Klei (die men met de voeten achete 12 exemplaires a le treizieme partreedt ), leem (idem). 4. Trapper, tree dessus le —: Wie 12 exemplaren koopt,
(draaibank, weefgetouw). Orgelpedaal. 5. krijgt een dertiende als premie. Par-dessus
Trede, trap. Il est ne sur les —s du trOne: le —: Bovendien nog, op den koop toe.
Hij heeft kans op de troonopvolging. 6. Aller -, courir sur le — d'un autre: Meer bieLoop, gang, tred. Wandeling. Se mettle en den dan een ander ; (f ig.) trachten een ander te verdringen, - te onderkruipen. C'est
—: Zich op weg begeven. Etre en —: Loopen, op weg zijn. Il taut trois heures de — un — fait: De koopprijs is vastgesteld;
(f ig.) de koop is vastgesteld, de zaak is bepour oiler là : Daarheen is 't drie uur gaans.
z. contre--. (f ig.) La — a suivre: De te klonken. (f ig.) Un — fait : Afgesproken
werk. Mettre a qn le — a la main: Iem. van
volgen methode . 7. (m i 1 . ) Marsch.
Flankmarsch. Fausse —: Looze—deflanc: -. zijn verplichting ontslaan, - den dienst
.4 —s forcees: Met geforceerde marschen. opzeggen ; (fig.) iem. noodzaken te kiezen
of te deelen, - een beslissing afdwingen.
Gagner une — sur l'ennemi : Een dagmarsch
op den vijand winnen. Bataillon -; regiment Il lui a mis le — a la main : Hij heeft hem
gevraagd, of hij 't graag of niet wilde doen.
de —: Marschbataillon ; -regiment (uit
allerlei troepen samengesteld). Battre -, son- Coupons le —: Laten we het verschil deelen.
(beurs) — au complant: Affaire A contant.
ner la —: 't Signaal geven tot opmarcheeren.
— a terme: - op levering, tijdaffaire. — a
En avant, —I Voorwaarts, marsch!
8. (zeev.) Gang, vaart. Navire en —: prime : Premie-affaire. — en banque : HanVarend schip. Vaisseau d'une — superieure: del in niet-officieel genoteerde -, incourante
Schip met grootere snelheid. 9. Marsch, op- fondsen ; vrije handel. — en bourse : Handel
tocht. — triomphale: Triomfmarsch. Ou- in officieel genoteerde fondsen. Avoir un —
des plus etroits : Incourant zijn.
vrir la —; termer la —: Vooraangaan; ach2. Overeenkomst, contract. — d'ouvrage:
teraan komen. 10. (muz.) Marsch (air de
Aannemings-, bouwcontract. — a la tdche:
—) . — du Sacre : Kronings-. -- funebre:
Dooden-, treurmarsch. 11. Beweging, loop, Stukwerk-overeenkomst. Renouveler les --s
: De contracten hernieuwen. — au metre:
gang; werking (machine); verloop, baan (v.
punt) ; bedrijf . — du soleil ; - de la lune : Zon- Contract met vasten prijs voor elken meter
ne-; maanloop. — du temps; - des annees: werk. — clefs en main : Contract, waarbij de
Loop van den tijd ; - der jaren. — d'une aannemer zich verbindt op zeker tijdstip
montre : Gang van een horloge. — des pieces:
het gebouw op te leveren . Conclure -, faire un
Loop -, richting der schaakstukken. — du —: Een overeenkomst aangaan. Nous ignocavalier : Paardensprong . (mu z . ) — d' harrons ce que vaut l'arrangement comme —:
Wij weten niet, wat de waarde als overeenmonie , — harmonique : Harmonische gang
van een accoordengroep. — des trains: komst is van deze schikking. — a forfait
Treinenloop. Un train en —: Een in bewe: Aannemingscontract. — a livrer : Contract
ging zijnde trein. Mettre un train en —: Een voor levering. En —: In onderhandeling.
trein doen loopen. La mise en —: De aan- Etre en — avec qn : Met iem. onderhandelen.
zetzwengel (auto), 't aanzetwiel; 't aanzet- 3. Markt, -plaats, -plein. (fig.) Marktwerk ; de inbedrijfstelling. (nieuw ) En —: plaats . — franc : - , waar men geen marktDat onderweg is. Appareil en ordre de —: geld betaalt, vrije m. — aux bestiaux ; - aux
Toestel in werking. Appareil a — continue: chevaux: Vee- ; paardenmarkt. Les fours oU
Voortdurend werkend toestel. — normale: se tient le —: De dagen, waarop er markt is.
Normaal bedrijf . 12. (f ig. ) Verloop, loop, Les —s de l'Orient: De marktplaatsen in 't
voortgang. — d'une maladie : Verloop eener Oosten. II le paiera plus cher qu'au — Dat
ziekte. — de la phrase: Bouw van den zin. zal hem duur te staan komen. (fig.) Le —
— de l'action dans une piece; - un poeme: national: De nationale markt. 4. Beurs.
Gang der handeling in een tooneelstuk ; - markt (z. ook 1). — Libre: - van de niet
een gedicht.
officieel toegelaten effectenmakelaars. 5. De
Marche m.: 1. Ioop, verkoop ; voor- handel.
waarden bij -; afsluiting van koop of verMarche-a -terre (mu . onv.) m.: Sjamkoop. Madame fait son —: Mijn vrouw doet foeter (spotnaam der infanteristen), zandhaar inkoopen voor 't huishouden. (f ig.) haas. Marche-palier (mu. —s--s) v.:
Faire le — d'autrui: Voor anderen handeTraprand van een portaal. Marehepied
len, anderen voordeel verschaffen. Faire -, m.: 1. Bovenste trede ; voetbank. Voetconclure un bon —; - un — d'or: Een goesteunsel (koetsier ; roeier ) . (z e e v . ) Paardden -; zeer voordeeligen koop sluiten. (fig. ) lijn, paard (om den voet op te zetten).
Avoir bon — de qn : Gemakkelijk -, gauw
Treeplank (spoorwagen). Trede (rijtuig).
iem. de baas warden. Faire bon — a qn: Step (ficts). 2. Trapje van 3 of 4 treden (in
Iem. op voordeelige voorwaarden -, goed't huishouden). (f ig.) Middel om hooger op
koop verkoopen. Je vous ferai meilleur — te komen. 3. Voetpad (tegenover 't jaagqu'un aulre : 1k zal u goedkooper verkoopen
pad).
dan een ander. Faire bon — de : GeringschatI. Marcher ov .w . : Treden, plattrappen
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(leem, leder). Rollen, pletten (grasvlakte).
5. (fig.) Voortgaan, loopen, te werk
Doorwerken, vilten (stof ). Platslaan (wat- gaan, te gemoet loopen. Ingaan op het geen
ten ). — deux pas en avant : Twee passen een ander wil. — droit: Becht door zee te
werk gaan. Je le feral — droit: Ik zal hem
voorwaarts doen.
II. Marcher onov.w.: 1. Den voet in 't rechte spoor houden. — a son but: Op
).
z.
herbe
zijn doel afgaan. — a sa ruine, - a sa perte:
zetten -, treden -, stappen (op)
1. — sur le pied de qn: Iem. op de teenen Zijn ondergang te gemoet gaan. Nous martrappen ; (f ig. ) - kwetsen. 11 ne se laisse pas chons a l'anarchie : Wij gaan de anarchie te
gemoet. On g marche: Men stuurt daarop
— sur le pied : Hij laat zich niet de kaas van
zijn brood eten. — sur les pas , (f ig.) - les aan. — dans les tenebres, - en aveugle: Door
traces de qn: Iem. volgen; (f ig.) in iem .
duisternis omringd zijn, niet weten waarvoetstappen treden. — sur les talons de qn: heen men gaat. — dans la crainte de Dieu:
Iem. op den voet volgen. (f ig. ) On y marche In de vreeze des Heeren wandelen. — dans
sur les anciens officiers: Men valt er over
les preceptes de qn : Iem. voorschriften opoud-officieren. — sur les gens: De menschen volgen. La maladie a marche vile : De ziekte
ruw behandelen, - vernederen. — sur des heeft een snel verloop gehad. Cette affaire
ne marche pas : Die zaak schiet niet op. Le
epines , - des charbons ardents: Op glad ijs
staan, veel moeilijkheden ontmoeten. (fig. ) travail ne marche pas : 't Wil niet vlotten
— sur qch : Op iets steunen. — sur un sujet: met 't werk. Faire — plusieurs choses
Over een onderwerp spreken. 2. Loopen, de front: Verscheidene zaken gelijktijdig
gaan. L'enfant marche seul: 't Kind loopt afdoen. Ces vers marchent bien : Die veralleen. (f ig.) Il peut — seul: Hij is oud ge- zen vloeien goed. La pensee marche : De
noeg om op zijn eigen beenen te staan.
gedachte gaat voorwaarts. Tout marche
bien dans ce poeme: Alles loopt in dat ge(z. 3) : Stappen (dier). — a quatre
—aups
dicht. Cela marche tout seul, (fam.) - sur
Op
handen
en
voeten
loopen.
—
a
pattes:
des roulettes: Dat gaat als van zelf, (fam.)
pas de loup : Aansluipen. — a pas de geant:
Reuzenschreden nemen. — a grands pas: - alsof 't gesmeerd is. Le monde marche:
Groote stappen doen ; (fig.) snel naderen. De wereld gnat vooruit. Depuis ce temps
— a grands pas a la fortune : Op weg zijn nous avons marche : Sedert lien tijd hebben
om spoedig rijk te worden. — a pas de tortue: we heel wat vorderingen gemaakt, - heel
Zeer langzaam voortgaan. — avec qn: Iem. wat antlers gezien. — avec son siecle: Met
vergezellen. — derriere qn : Iem. volgen. zijn tijd meegaan. Marchez donc! Vooruit!
J i t' ecoute, to peux —: Ik luister, praat
— devant qn: Voor iem. uitloopen ; (fig.)
iem. den weg banen. — au supplice, - a la maar toe. V ous pouvez —: Ga je gang maar.
Je marche : Ik doe mee, vooruit maar! Je
mort : Den dood te gemoet gaan.
3. (m il. ) Marcheeren . Optrekken, uit- ne marche pas dans cette farce: Ik doe niet
rukken . — au pas : In den pas loopen ; (f ig.) mee met die grap. Croyez-vous qu'il marche ?
gedwee zijn (z. 2). — a l'ennemi : Op den Denk je dat hij zich daarvoor laat vinden ;
vijand losgaan. Les soldats ne demandent - dat hij toegeeft? Tu me tais —: Je laat
mij er in loopen. Cela fait — le commerce:
qu'd —: De soldaten verlangen niets liever
dan op den vijand los te gaan. — au combat: Dat bevordert den handel. Une chose qui
Ten strijde trekken. Les troupes refusent de marche avec une autre, deux choses qui marchent ensemble : Twee dingen die vereenig—: De troepen weigeren te vechten. On a
baar zijn. Une chose qui ne marche guere sans
fait — les Caires: Men heeft de Kaffers aan
den strijd doen deelnemen. — sous les dra- une autre: Twee dingen die gewoonlijk samengaan. 6. Stappen doen.
peaux de qn, - sous qn : Iem. vanen volgen,
III. Marcher m.: Het gaan, - loopen.
door iem. worden aangevoerd. — sous les
Gang, tred.
lois de qn : Iem. wetten volgen, iem. geMarchette v.: Kniphoutje (van knip,
hoorzamen. (f ig.) Je ne marche pas : Ik doe
niet mee (z. ook 5), ik laat me niet lijmen. val). Mareheur m.: Kleitrapper. Afstand4. Voortgaan, -loopen, -zeilen, -rijden, looper.. Voetganger, looper, wandelaar.
-schrijden (in stoet); (f ig.) in gang zijn, Arbeider in een kleikuil. Snelzeiler, (goede)
loopen (horloge) ; draaien (machine). — zeiler. Stapvogel. (plat) „Oude snoeper,"
a la tete de la civilisation : Aan 't hoofd der - pretmaker (vieux —). Eire bon —: Flink
beschaving staan. Je marchai son egal: Ik kunnen loopen. I bv.nw.: Van 't loopen.
hield gelijken tred met hem, - stand gelijk Die loopen kan (pop ) . Die van loopen houdt.
met hem. — apres la maison regnante : In Pieds —5: Loopvoeten . Mareheuse v . :
rang op 't regeerende vorstenhuis volgen. Voetgangster, wandelaarster. Ballet-figurante . (p 1 a t ) Pub lieke vrouw .
Ge navire marche bien : Dat schip loopt goed.
Marchis (—chef) z. marechal des logis
111 a, dans les eaux d'un navire : Denzelfden koers volgen. (fig.) — dans les (chef).
Marchois bv.nw.: Uit de Mark (z.
eaux de qn: Het met iem. Bens zijn, iem.
opinies deelen. (fig.) — entre les ecueils , marche 1).
Marchure v.: Volgorde van de treden.
- les precipices : Door gevaren omringd zijn.
Mareien m.: Marcianus (Oost-Rom.
Le temps marche toujours : De tijd gaat steeds
voort. Faire — une montre, - un ressort, - un keizer ).
Marconigramme m.: Bericht per telemoulin : Een horloge -, een veer -, een molen
in beweging brengen. Cette societe ne de- graaf zonder draad, radiogram.
Marcottage m.: Het afleggen van loten.
mande qu i et —: Die maatschappij zoekt
slechts de gelegenheid om aan 't werk te Mareotte v.: Loot, aflegger. Mareotter
gaan. Ce train marche le jeudi : Die trein ov .w. : Door loten vermenigvuldigen, - afrijdt des Donderdags. — a 20 km.: Met een leggen .
Mardelle v.: 1. z. margelle. 2. Bodemsnelheid van 20 K .M. rijden.

1246
Mardi—Margrave
1245
tijdehoogtemeter. Mareorama m.: Zeeuitholling in den vorm van een omgekeerpanorama . Mareque m.: (dierk.) — sirden, afgeknotten kogel.
fleur : Smient. Mareyage m.: Zeevischgras: VastenMardi m.: Dinsdag.
avond . / tusschenw.: Voor den drommel handel, -vervoer. Mareyeur m.: Zeevischhandelaar.. -verzender.
(par la —)!
Marfil m. z. morfil.
Mardoehee m . : (n a a m) Mordechai .
Margarine v.: Kunstboter, margarine.
Bloedplas.
de
sang
:
Mare v.: Poel. —
Margarine: Met margarine vermengd.
(grap) La — aux harengs : De zee.
Mareage m.: ( zeev.) Verhuring tegen Margarinerie v.: Margarinefabriek. Margarinier : Margarinefabrikant. Margarivast loon voor de geheele reis.
Margarinezuur.
Marecage m.: Moerassig land, -e streek, que : Acide
Margajat m.: Braziliaansch inboorling.
poel. Mareeageux: Moerassig, drassig.
In moerassen levend. Plantes -euses: Moe- Taal daarvan.
Margay m.: Amerik. tijgerkat
rasplanten . La gent -euse: De kikkers. PoisMarge v . : 1. Rand, kant. (drukk.)
son qui a un goat Visch, die grondig
Kantwit. (nat. hist.) Zoom. (fig.) Randsmaakt.
Mareehal m.: 1. Hoefsmid (— ferrant). gehied. (fig.) Speelruimte. — de trottoir:
2. Stalmeester. — des ecuries : Hofstal- Trottoirband. Laisser une Een kantlijn
meester. 3. — des logis : Wachtmeester der trekken, een marge openlaten. — de fond:
cavalerie. — des logis chef : Opperwacht- Binnenrand. (f ig. ) Laisser donner de la
—a
qn: Iem. tijd, gelegenheid, speelruimte
meester. — des logis de la cour : Hoffourier.
4. Maarschalk. — de camp: Hoofdofficier laten. Avoir de la —: Speelruimte tijd
hebben. 11 reste de la — pour . . .: Er is
belast met in orde brengen van 't kamp;
generaal-majoor. — de bataille: Hoofd- plaats genoeg voor . . . De M a se noger it
officier, die de soldaten in slagorde stelde en g a de la —: Men behoeft zich daarom niet
de posten indeelde. — de France: Maar- te verdrinken. En — de la vie, - de la societe:
schalk van Frankrijk (ongeveer een luite- Aan den zelfkant der samenleving. Les gens
nant-generaal). Tribunal des -aux : Hof der en —: De menschen, die weinig uitgaan, maarschalken van Frankrijk, om als raad weinig beteekenen. Tenir qn en — de qch:
van eer op te treden. Baton de —: Maar- Iem. vreemd laten blijven aan iets. En —
schalkssta f ; (f ig. ) hoogste post waartoe iem. de l'histoire: Naast de geschiedenis. L'avekan opklimmen. — de la tour: Hofmaar- nir reserve une
enorme a nos importations:
schalk. 5. (f ig. ) Loopkever.. Muurzwaluw. De toekomst laat een reusachtige speelMareehalat m.: Maarschalkswaardigheid. ruimte open voor onzen invoer. La — des
-ambt. Mareehale v.: Maarschalksvrouw. decouverles est encore large : Er zijn nog heel
Mareehalerie v.: Vak handwerk van wat ontdekkingen te doen. 2. \Tel papier op
hoefsmid. Hoefsmederij. Mareehaussee v.: 't tympaan. - onder de koperen plaat. 3.
1. Corps der rijkspolitie te paard. 2. Rechts- (beurs) Ruimte voor koersverhooging. 4.
gebied van 't tribunal des marechaux.
Surplus (bij speculatie). Margelle v.:
Margie v.: 1. Getijde, tij. — descendante: Steenen rand (put). Margeoir m.: IJzeren
Ebbe. — montanle : Wassend tij. Grande —, plaat om de glasovenopening te sluiten.
Marger ov.w.: 1. (Het te drukken blad)
-- de vines eaux , — vive: Springtij, -vloed.
morte,— de morte-eau : Dood tij. basse:
inleggen, in den vorm plaatsen. 2. (De
Laag tij, - water. — haute, - pleine : Hoog glasovenopening) sluiten en luchtdicht
tij, - water. Prendre la —: Het getij waar- maken. Margeur m.: Inlegger (op de pers).
nemen. Train de
Trein, die op een boot Werkman, die de glasovenopening sluit. Tain een getijdehaven correspondeert. Port a bulator (schrijfmachine) . Margeermachine.
Getijdehaven. Port de loute —: Haven, Marginal: 1. Op den rand geschreven,
waarin men ten alien tijde kan binnenloopen.
- gedrukt. Note —e : Kantteekening. 2.
Le navire a pour lui -; contre lui le vent et
(nat. hist.) Op den zoom voorkomend.
la —: Het schip heeft wind en getij mee;
Margine : Met een rand, - zoom, - kant voor- tegen. (Poursuivre) contre vent et —: Met zien. Marginelle v.: Randschelp. Marman en macht (doorzetten). Aller contre giner ov .w . : Met kantteekeningen voorzien .
vent (s) et —(s); contre —s et tempeles: Alles
Margot v.:1. Grietje. La Reine —: Martegen zich hebben, een zaak ondanks alle guerite de Valois, vrouw van Hendrik IV.
hinderpalen doorzetten. La — n'attend 2. (y olk) Ekster. Babbelzieke vrouw. J m.:
personne: Men moet 't ijzer smeden, terwijl
Zeeraaf.
't heet is. 2. Versche zeevisch. z. eareme
Margotas (spr.. -as) , -at m.: Platboom1. Cela ne sent pas la —: Da's niet mis. schuit.
3. (aardk.) Golving. 4. (fig.) Stroom,
Margoter onov .w . : Slaan (kwartel).
golf. Maregramme m.: Automatisch verMargolin m.: 1. Vuurmaker van takjes,
kregen lijn van een getijdehoogtemeter. bosje. 2. Paardenharen hengelsnoer. 3.
Maregraphe, -metre z. mare° .. .
Boomschorschocolade. Margoton v.: Grietje.
Marelle v.: 1. Molenspel (beter: jeu Les —s: De meisjes.
du moulin). 2. Hinkelspel (jeu de la —).
Margouillat m.: Grijze hagedis.
Hinkelbaan.
Margouillis m . : (p la t ) Vuil, slijk , drek.
Maremme v.: (aardrijksk.) Moeras (f ig. ) Laisser dans le —: In, de verlegenheid
aan den zeeoever.
laten zitten.
Marengo m.: (aardrijksk.) Marengo.
Margoulette : (p la t ) Bek , smoel.
Leerstof.
Margoulin m.: Kramertje.MaargouliMarennes v.mv.: Oesters uit Marennes. nage m. en -er onov .w . : (Het)) venten, Mareographe m.: Zelfregistreerende ge- negotie doen, - leuren.
tijdehoogtemeter. Mareometre 111 : GeMargrave m. en v.: (gesch.) Mark-
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graaf . -gravin. Margraviat m.: Mark- gen. De vieux -s: Menschen, die lang
graafschap . Margravine v.: Markgravin. gehuwd zijn.
Marier ov.w.: 1. In 't huwelijk verbinMarguerite v . : 1 . (na a m) Margaretha ,
Greta, Grietje. (fig.) Boetvaardige zon- den, het h. voltrekken, - inzegenen van. 2.
Ten
huwelijk geven, uithuwelijken. Fille
Jeter
-,
(o
u
d
)
Pare]
.
2.
dares (- repentie).
bonne a -: Huwbare dochter. 3. (f ig.)
semer des -s decant les pourceaux : Paarlen
voor de zwijnen werpen. 3. Madeliefje Verbinden, vereenigen, samenvoegen ; opbinden (wingerd); ineendraaien, ophielen
(petite - des pres. Groote ganzebloem
(touwen) ; tweernen (zijde) ; harmonisch
(grande -) , margriet. Reine -, - d' Espasamenvoegen (kleuren). - deux niches:
gne : Tuin-, Chineesche aster. - bleue : Kogelbloem. - doree: Gele ganzebloem. Ef- Bijer overplaatsen van een korf in een anderen. - la cave et le puits: Water in den
feuiller la -, jouer a la franche -: Door 't
uiteenhalen van een bloem willen zien, of wijn doen. - le lait: Melk verdunnen, men bemind wordt. 4. Eerste witte haren doopen. - la voix avec les instruments : De
(bij 't paard). Krispelhout. Ankertalie. stem met de instrumenten doen samenMargueritelle v.: (plantk.) CuraQaosjes. klinken. Des vers oil les rimes sonl mariees:
Marguillage m.: De kerkmeesters, kerk- Verzen, waarin de manlijke en vrouwelijke
fabriek. Marguillerie v.: Ambt van kerk- rijmen twee aan twee op elk. volgen . I se -:
meester, - van kerkeraadslid. Kerkarchief. Trouwen, een huwelijk aangaan, (fam.)
Marguillier m.: Kerkmeester, kerkeraads- elk. krijgen. (fig.) Zich paren, bij elk.
lid. (soms) Koster (bij de Waalsche ge- passen. - selon son cceur: Een huwelijk uit
meente ). Marguilliere v.: Vrouw van een liefde sluiten.
Marie-salope (my . -s--s) v.: Modkerkmeester.
Mari m.: Echtgenoot, man. - commode, derpraam , -schuit . -trapper . (bij verg.)
Baggermolen.
- patient: -, die het wangedrag van zijn vrouw
Mariette v.: Marietje. (plantk.) Marietdoor de vingers ziet. - garcon: Echtgenoot,
die zijn jongelui's leven voortzet. Mariable teklokje. (drukk.) Vilten lap.
Marieur m., -euse v.: Koppelaar, -ster.
Huwbaar.
Manage m.: 1. Huwelijk, echt. - reli- Iem., die graag huwelijken tot stand brengt.
(s o ms ) Vrijer..
gieux: Kerkelijk -. - civil: Burgerlijk -. Marignan m.: Melegnano (in N.-Italie).
mixte: Gemengd -, tusschen personen van
Marigot m.: Poel, plas.
verschillend geloof. - in extremis : - op
Marin : Van de zee, - de zeevaart, zee-.
't sterfbed. z. gauche (bv. nw. 3) en demande 2. - de convention, - d'arrangement: Zeewaardig. Dieux -s: Zeegoden. BeitiHuwelijk uit standsbelangen. - sous la ment -: Zeewaardig schip. Avoir le pied
-: Zeebeenen hebben; (fig.) niet licht
cheminee : Samenwoning zonder trouwplechtigheid. Jour du -: Trouwdag. Apporter van zijn stuk raken. Traitement -: Behand'argent:
deling met zeewater. I m.: 1. Zeeman (Ten
huwelijk
brengen.
en -:
Huwelijk om geld. - de conscience : Huwe- d'eau salee). - de commerce: Koopvaardijlijk, gesloten na samenleving. - de raison: matroos . - d'eau douce : Zoetwatermatroos,
binnenschipper. - de l' Etat : Iem. van
- uit berekening. - d'inclination, - d'amour
de marine . z . femme 2. 2. (n a a m )
: - uit liefde. La foi du -: De huwelijkstrouw. Un bon -: Een rijk huwelijk. Faire Marinus. 3. Matrozenpakje. Marinade v.:
1. Pekel. In pekel bewaarde spijzen. 2.
un bon -: Een rijke partij doen. - est
Kruidenazijn. -wijn. In - ingelegde, georage : 't Is niet altijd rozengeur en maneschijn in 't huwelijk. Ne hors (du) -: Bui- marineerde spijzen. Marinage m.: Het
tenechtelijk. 2. Heer en vrouw van dezelfde marineeren. Marine v.: 1. Zeewezen.
kleur. Jeu du -: Brisque-spel. 3. Brui- zee-, scheepvaart. Vloot; zeemacht. Zeeloft. 4. (fig.) Verbintenis. C'est le - de vaartkunst. - de guere, r- militaire : Oorlogsvloot. z. infanterie. - marchande, l'eau et du feu : Dat is 't bijeenbrengen van
twee geheel verschillende dingen. 5. (nat. de commerce: Handelsvloot. 2. Zeegezicht,
hist.) Paring. Bevruchting. (zeev.) In- -stuk. Peintre de -s: Zeeschilder. 3. Zeeeendraaiing, 't ophielen (touwen). Tweer- lucht, -smaak. Cela sent la -: Men proeft -,
ning (zijde). Rijglijn. Samenvoeging (stuk- ruikt hier de zilte zeelucht. Marine: 1.
Door zeewater beschadigd. 2. Gemariken marmer).
Marial: (Ka th.) Van Maria, aan Maria neerd. Bceuf -: Rolpens. 3. (wapenk.)
gewijd. Marianisme m.: (Kath.) Over- Waarvan 't lichaam vischvormig uitloopt.
dreven Mariadienst. Marianne v.: Marian- Mariner ov.w.: 1. In pekel leggen, pekene. (f ig.) De Fransche Republiek. Borst- len. (fig.) Elle est le produit marine de
beeld van de Republiek. ChOmer -: Den l'orgueil nobiliaire: Zij is geconfijt in adel14en Juli niet werken. Marie v.: Marie, lijken trots. 2. In kruidenazijn, -wijn inMaria. Le mois de -: De Meimaand. Une leggen. / onw .w . : In kruidenazijn, -Rijn
liggen. (f ig.) Baden (in).
-- J'ordonne: Een bedilal. Une - GrailMaringotte v.: Licht rijtuigje met losse
ion : Een slops, Mie Morsebel.
Marie m., -e v.: Bruidegom -. Bruid banken. Woonwagen.
Maringouin m.: 1. Mug, muskiet (war(op den trouwdag). Les nouveaux -s, les
me landen). (fig.) Stekelig benijder. 2.
jeunes -: De jonggehuwden. Se plaindre
Amerik • snip.
que la marine est trop belle : Heel erg
Marinier: Van de zee, - de scheepvaart.
lastig, - veeleischend zijn, zich beklagen
Arche -iere: Voor de scheepvaart bestemde
Jeu
de
la
als men 't veel to goed heeft.
boog (van een brug). I m.: Bootsgezel, zee-, jouer ei la -: Een spel (spelen),
waarbij ieder mariage (z. mariage 2) den man. Scheepsonderofficier (officier -). Binspeler een fiche van de anderen doet krij- nenschipper.. Marinierev .: Schippersvrouw.

Marinisme -Maroquin
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Cela
renverse
ma
-:
Daar valt niets
Matrozenpakje. 't Zwemmen met den zee- eten.
meer voor mij te halen. z. bouillir onov.
mansslag. Lichte uiensaus.
Marinisme m.: (letterk.) Gezochte w. La - est bonne dans Bette maison : Men
eet daar lekker. 2. Pot. Soldeerpot (- a
stip en taal (als van den Italiaan Marini).
feu, - a souder). Toestel om lampzwart te
Mariniste m.: Zeeschilder.
Mario], -e: Dwaas. Gek, „krankjorem". maken. - a colle: Lijmpot. - de Papin:
Leuk. Mooi, flunk. Handig, leep. Ne sois Papiniaansche pot. - autoclave : Zelfsluitende pot; stoomkoker. (aardk.) - de
pas -: Doe niet zoo mal.
Mariolfitre m.: (ong. bet.) Iem., die geants: Heksenketel.- glaciaire : Gletschereen afgodische vereering voor de Maagd uitkolking . 3. Kleine soepterrine (petite -) .
Maria heeft. Mariolfitrie v.: Afgodische (fam.) 'n Soepje. Vuilnisbak. 4. (plat)
vereering voor de Maagd Maria. Marion Lichte vrouw, die haar minnaar onderhoudt.
v.: Marietje, Mie, Rie. Marionnette v.: 5. (p la n tk . ) - de singe: Sapucassa -noot.
1. Poppetje. Theatre de -s: Poppenspel, 6. (grap; leger) Zware granaat. Marmi-kast. 2. (fig.) Karakterloos -, willoos tee v . : Ketelvol. Marmiter ov .w . : (le ge rr))
mensch, ledepop. 3. Beweegbare klos.
Met zware granaten teisteren.Marmiteux:
Marisque v.: 1. Groote Amerik. vijg. Armzalig. I m.: Hongerlijder, arme drommel. Marmiton m.: Koksjongen.
2. Aambeigezwel.
Marmonnement m . en -ner ov .w . :
Mariste m.: Marist (ordebroeder, die
zich met onderwijs bezighoudt; frere -).
(Het) tusschen de tanden mompelen.
Marital: Van den echtgenoot, mannelijk.
Marmoreen : Marmerachtig. (fig . ) MarMaritalement: Zooals een echtgenoot. meren, steenkoud. Marmorisation v. en
-iser ov.w.: In marmer omzetten. MarZooals man en vrouw.
Maritime bv.nw.: Van de zee, (in morise : Gemarmerd.
Marmot m. : 1. (o ud ) Aap . Bespottelijk
samenst.) zee-. Van 't zeewezen, - de
marine. De zeevaart uitoefenend. Aan de poppetje. 2. (thans) Kleuter. Croquer le
zee liggend; van de zeekust. Voor groote -: Lang vergeefs staan wachten; blauwschepen bevaarbaar. Ville -: Zeehaven- bekken ; op 'n droogje zitten.
Marmottage m.: Geprevel, gemompel.
stad. Puissances -s: Zeemogendheden.
Marmotte v.: 1. Marmot, mormeldier.
Service -: Zeedienst. Legislation -: Zeewetgeving, -recht. Commissaire -: Water- z. dormir 1. 2. (soms) Klein meisje. 3.
schout. Greve -: Havenstaking. La Loire Draagbaar lontvaatje. 4. Om 't hoofd en
-: De voor groote schepen bevaarbare L.
de ooren geknoopte halsdoek. 5. Stalen-,
monsterkoffer, -doos. Dubbele reiskoffer
Plat -: Zeemogendheid. Canal -: Kanaal
dat twee zeeen verbindt. Plante -: Plant (- de voyage).
Marmotter ov .w . : Mompelen , prevelen .
van de zeekust. / m.: (nieuw) Zeeman.
Maritin m.: Rose spreeuw.
Marmotterie v.: Gemompel. MarmotMaritorne v.: Plomp, vuil wijf, slons. teur m.: Prevelaar.
Marius (spr. . -uss) m . : 1. (gesc h. )
Marmouset m. :1. Belachelijk (heiligen)Marius . 2. (s p o t ) Opgewonden, opsnijdend beeldje. Driehoekig haardijzer met een
type van den bewoner van Marseille of Z.- figuurtje erop. 2. Jongetje, kleuter. ManFrankr.
netje. Misvormd ventje. (gesch.) La conMarivaudage m. en -er onov.w.: (Het) spiration des -s : De samenzwering der jonge
maken van zeer verfijnde, galante compli- edellieden (tegen kardinaal Fleury in 1737).
menten, uitgedrukt in een eenigszins ge- 3. Zijdeaap. Marmousettev.:Ukje. Meisje.
zochte taal en gepaard gaande met een . Marnage m.: 1. Het bemesten met merzeer fijne ontleding der gevoelens.
gel. 2. z. maronage. 3. V loedverhooging
Marjolaine v.: (plantk.) Marjolein. - boven het. niveau . Marne v .: Mergel, -aarde .
bet' tarae: V rouwenschoentj e .
Carriere de -: Mergelgroeve. - a foulon:
Marjolet m.: (oud) Fat, poen, kwast. V o llersaarde . - compaete: Mergelsteen .
Mark m.: Mark.
Marner ov.w.: Met mergel bemesten. /
Marti m.: 1. (soort) Fijn gaas. 2. Rand, onov.w.: (zeev.) La mer marne de 20
-versiering (schotel).
pieds : De zee staat 20 voet boven 't punt
Marlin m. z. merlin.
van 't hoogste getij. Marneron m.: MerMarlon m . : (p la t ) Souteneur.. Leeperd. gelgraver, -groevearbeider. Marneur m.:
Marmaille v . : (f a m. ) Troep kleine Werkman die mergel op 't land brengt.
kleuters, kindervolkje, grut.
Mergelgroevearbeider. Marneux : MergelMarmelade v.: Vruchtenmoes. Viande achtig, -houdend. Met -, door merge!.
en -: Te gaar gekookt vleesch. (fig.)
Marniere v.: Mergelgroeve. Marnon m.:
Mettre en -: Bont en blauw slaan. Etre
Mergelkluit, -hoopje .
dans la -: In de misere zitten.
Maroc (spr.. -ok) m.: Marokko. MaroMarmenteau bv.nw. en m.: Hoogstam- eain : Marokkaan. -sch.
mig hout (bois -) , dat niet gekapt wordt.
Maronage m.: Het hakken van duigMarmitage m.: (leger) Beschieting hout, - wagenschot. Droit de -: Recht om
met zware granaten. Marmite v.: 1. Groote hout voor gebouwen uit de bosschen te
kookketel . (m il. ) Soep-, veldketel . Gerecht nemen.
uit een gang bestaande, „stamppot" (la
Maronite m.: Maroniet (Christen uit
- Goebbels). --etuve: Stoomkoker. den Libanon). I bv.nw.: Maronieter, van
norvegienne: Hooikist. Nez en pied de -:
de Maronieten.
Dompneus. z. eeumer (ov.w. 1) en eeu-Maronner onov .w . : (fa m. ) Morren ,
meur. (fig. ) La - est renversee: Het diner tusschen de tanden brommen. Faire -:
gaat niet door; wij eten thuis niet ; er worden Den duivel in 't lijf lagen.
geen diners meer gegeven; we krijgen geen
Maroquin m.: 1. Marokijn-leder. Papier
Fransch-Nederlandsch. I.
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—: -papier. Les —s: De ministerportefeuil- terlaten op, teekenen. L'empreinte de ses
les . 2. (z e ev . ) Toppardoen . Maroquinage pas etait -quee sur: De indruk van zijn voetm. : Bereiding tot marokijn-leder. Maro- stappen was zichtbaar op . -que de la petite
quiner ov .w . : Tot marokijn-leder bewer- verole : Van de pokken geschonden. Enfant
ken . Papier -ine: Marokijnpapier.. Maro- ne -que: Kind dat met 'n moedervlek gequinerie v. : Marokijnfabricage. -handel. boren is. Cheval marque au front: Bles .
-fabriek . Voorwerpen van m. Maroqui- (f ig. ) Il a marque son passage par des ruinier m. : Marokijnfabrikant, -handelaar. nes : Hij heeft op zijn doortocht alles verwoest . Il marqua ce jour infortune de son
Lederbewerker.
Marotique : Grappig en waarbij de verou- sang: Die ongeluksdag is door zijn dood
derde taal wordt nagebootst. Marotiser gebrandmerkt.. 2. Van een teeken -, merk
onov .w . : De verouderde woordvormen na- -, stempel voorzien, merken, stempelen.
doen. Marotisme m.: Grappige navolging Brandmerken (misdadiger ). Prijzen, de
van den stijl van Marot, waarbij verouderde prijs zetten op. De l'argenterie -quee a son
chifre: Zilverwerk, waarop zijn voorletters
vormen worden gebruikt.
Marotte v. : 1. Narrenstaf , marot. 2. staan. — qn de son sceau : Zijn stempel op
iem. drukken. z. coin 5 en B. — d' un cail(f ig. ) Dwaas lievelingsdenkbeeld, stokpaardje. C 'est lei votre —? Ben je daarop lou blanc : Met een streepje aan den balk
nu zoo dol ? A chaque fou sa —: Elke zot aanteekenen. — les arbres: Boomen aanheeft zijn marot. 3. Pruikebol. Hoeden- tikken. Flacon marque 2 fr: Flesch die 2
fr. geprijsd is.
stander.. Plakhaak.
3. Aanduiden, -wijzen. Aanwijzen, vastMarouette v. : Porseleinhoentje.
m.:
Het
opplakken
(v.
e.
stellen . Opschrijven. Een streep zetten bij .
Marouflage
schilderij op linnen) op zwaarder linnen, — au crayon : Aanstrepen met potlood.
De punten aanteeke—lespoint,-cu:
op hout, - een muur, - een plafond . Maroufle
v.: Sterk klevende schilderslijm. / m. : nen ; - afroepen; de slagen noteeren (bij
Brutale vlegel. Maroufler ov .w. : Met lijm bokswedstrijd).—un point: Een goal maken ;
(f ig. ) eenige winst boeken. Il ne marqua
opplakken (z. -age).
pas le coup : Hij deed of 't hem koud liet.
Marprime v . : (z e ev . ) Marlpriem .
Marquage m.: Het merken, - opschrij- — le pas: Den pas aangeven , - markeeren ;
ven. - stempelen, - brandmerken. - ringen (f ig.) niet voortgaan, stilstaan. Faire —
(visch, vogel). Marquant : 1. In 't oog le pas : (f ig. ) Laten wachten. — la mesure:
De maat aangeven, - slaan. — la taille:
vallend, op den voorgrond tredend; wiens
verdiensten in 't oog springen, van betee- Den lichaamsvorm doen uitkomen. Des
kenis . 2. (s p e 1) Carte —e = Marquante traits marques : Scherpgeteekende trekken.
v. : Hoofdkaart, waarmee men zeker een Elle est trop marquee pour jouer les ingenues:
Haar gelaatstrekken zijn te scherp om haar
trek maakt.
Marque v.: 1. Teeken, spoor, indruk ; toe te staan de jonge-meisjesrollen te verSporen
van
den
vullen
. Jouer les roles marques : De rollen
litteeken. —s de la mer :
vloed op 't strand. —s des roues : Wagen- van menschen die niet jong meer zijn spelen.
sporen. (f ig.) — de feu : Roode- vlek (op Le thermometre marque 15 deg? es : De th.
huid van dier ). 2. Merk, -teeken. Stempel. staat op 15 graden. A l'heure -quee: Op 't
Winkelmerk (— de commerce; geheime aangegeven uur. — a qn ee qu'il don faire:
Iem. aanwijzen, wat hij te doen heeft.
aangifte van den prijs). Kruisje (als handEen uur -; een dag vast—unehr;-fo:
teekening ) . Peil (v. den waterstand).
stellen. — un bon point a un eleve: Een
Point de —: Merksteek. — de fabrique:
Fabrieksmerk. — de subdivision : Deel- goed cijfer voor een leerling opschrijven 4.
streep . Farine de premiere —: Eerste qua- (f ig. ) Kenmerken. Toonen ; verraden; aan
liteit meel, puik meel. (fig.) De la bonne den dag leggen. Te kennen geven, melden .
— son estime a qn: Iem. blijken van achting
—: Van de beste soort, van den ouden stempel. De haute —: Uitstekend. A la — du geven. Elle ne marque pas ses 50 ans: Men
kan 't haar niet aanzien, dat zij 50 jaar is .
jour: Die 't meest in den smaak valt. —
Mecontentement marque: Duidelijk merkd'artisan: Merk van den vervaardiger, signatuur. La — de l'ouvrier sur son oeuvre: De bare ontevredenheid. Reverence tres mareigenschappen, die de hand van den werkman quee: Zeer in 't oog loopende buiging.
verraden, 't bewijs van voortreffelijkheid. Avoir un goat tres marque pour: Een in 't
oog vallende voorliefde hebben voor.
Imprimer une — a: Den stempel drukken op.
II. Marquer onov .w . : 1. Sporen ach3. Brandmerk (voor misdadigers en vee ) .
't Stempelen a (s p el) Het opteekenen . terlaten . Un crayon qui ne marque pas:
Een potlood, dat niet schrijft, - afgeeft.
Fete de la — du betail: Kermis bij 't stem(zeev.) La mer a marque: De zee heeft haar
pelen . 4. Merk, -teeken, herkenningsteeken.
— de boulanger : Kerfstok. — de jeu : Speel- hoogsten stand (door de achtergebleven
merk , beentie, fiche ; aanteekenleitje (bij wieren en schelpen ) aangeduid. La brise
't spelen ). —s de theeitre: Toegangsbiljet- marque: De wind doet 't water rimpelen.
ten . (wapenk.) —s d'honneur: Wapen- 2. (fig.) Een langdurigen indruk achterstukken buiten 't schild. (zeev.) —s a laten. Op den voorgrond treden, naam maken . In 't oog loopen. Cela -querait trop:
Jerre: Landteekens. 5. (f ig. ) Bewijs, blijk,
kenteeken . Homme de —: Man van betee- Dat zou te zeer in 't oog loopen. Cet homme
kenis. (fa m.) (Une) — que je le connais: ne marque pas: Die man heeft niets, wat
Dat is ' n bewijs, dat ik hem ken . 6. (recht ) hem onderscheidt. Il n'y a lei Tien qui marWeerwraak . z. lettre 6. Marque-mal que: Er is daarin niets kenmerkends. Cela
marque bien : Dat staat gekleed. Cela mar(my . onv.) m.: Ongunstig uitziend type.
I. Marquer ov .w . : 1. Een indruk ach- que mal: Dat staat niet. — dans l'histoire:

Marquer (se)-Marteau
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Een groote rol in de geschiedenis spelen. rauwe kern (in kalk). Vormkern. Haardot
3. Aanwijzen (wijzer). 4. Zijn toestand ver- met een lint vastgebonden. Springbus.
(f a m . ) Kogel . Lichtkogel . - lumineux:
raden. Un cheval qui ne marque plus, - qui
Lichtraket. 5. (y olk ) Opstopper. Mettre
a marque : Een paard dat niet meer teekent
(den leeftijd door de tanden verraadt). un - a qn: Iem. een o. verkoopen. 6. Lettervorm (om koopwaren te merken). 7.
Il marque moins que son age : Hij ziet er
jonger uit dan hij is. Il marque mat: Hij Koetsier, die zwerft en klanten onderweg
ziet er slecht uit. II marque Bien: Hij ziet er opneemt, snorder. 8. Kastanjebruin. 9.
nog (link uit. 5. (sport) Een goal maken. Controlepenning (als men op 't werk komt).
III. Marquer (se) : Bepaald -, aangeduid 10. Makelaar die voor onbevoegden beurszaken doet.
worden. Zich kenbaar maken, - verraden.
H. Marron, -ne bv .nw . : 1. WeggeldoMarquesan m.: Bewoner der Markiepen (slaaf). Weder wild geworden (dier).
zen-Eil.
Marqueter ov.w.: 1. Spikkelen, met 2. Onbevoegd; zonder patent, - vergunvlekjes teekenen. 2. Inleggen. Marqueterie ning ; die knoeit. Amateurisme -: Amateurschap van knoeiers, die betaald worden.
(spr. -ket'ri) v.: Mozalek-, ingelegd werk.
(fig.) Lappendeken. Travailler en -: In- Courtier -: Beunhaas. Professeur -: Beunlegwerk maken. De -: Ingelegd; (fig. ) hazend leeraar. / m. en v.: Weggeloopen
nit allerlei onsamenhangende deelen sa- slaaf. - slavin. Marronnage m.: Voortmengelapt . Marqueteur m.: Mozalek- vluchtigheid, 't wegloopen (van sloven).
werker. Marquette v.: Blok onbereide was. Beunhazerij. Marronner ov.w.: 1. In 't
Marqueur m.-, -euse v.: Merker, -ster. geheim drukken. 2. In een dot vereenigen.
Stempelaar . Opschrijver . (s p e 1) Teller, I onov.w.: Beunhazen. Brommen, morren.
aanteekenaar, markeur; biljartjongen. Marronnier m.: 1. Kastanjeboom.
-d'Ine:
Wilde kastanjeboom. 2. Kast, waar(sport) - de but: Iem. die aan doelpunt
in de controlepenningen (z. marron 9)
maakt, goalverkrijger.
Marquis m.: 1. (gesch.) Mark-, grens- worden opgehangen. 3. (grap) Koopman
graaf. 2. Markies. (tooneel) Les petits -: in gepofte kastanjes.
Marrube m.: Malrove (- Blanc 1. De jonge, belachelijke edellieden. (grap)
- d'Argencourt, - de la Bourse Plate : Baron aquatique: Watermalrove. - noir: Stinvon Habenichts. Petit -: Damessteekje. kende ballote.
Mars (spr. manse) m.: 1. Mars, de oorMarquisat m.: Waardigheid -. Titel -.
Bezitting van een markies, markiezaat. logsgod. Les travaux -, le metier de -: De
Marquise v . : 1. Markiezin . (f a m . ) Voor- krijgsmansstand, de krijgsverrichtingen. z.
name dame. -e des hauls trottoirs: Voor- champ 1. 2. Maart, lentemaand. z. eaname slot. 2. (f ig. , zeev.) Overzeil (over reme 1- en giboulee 1. me de -, les -:
de zonnetent). 3. Glazen regendak boven Zomerkoren. 3. (d ierk.) Apatura (vlinden ingang, marquise. 4. Groot, opvouw- der ). Marsage m.:Voorjaarskoren. -voederbaar zonnescherm. 5. Sappige peer. Iles planten.
Marsau (1 )t , -aux , -eau m.: Waterwilg
M-s: Markiezen eil. Marquisien, -son
(saule -).
m.: Bewoner der Markiezen-Eil.
Marseillais bv.nw. en m.: Uit -. BeMarquoir m.: Merklap. Kleermakerswoner van Marseille. (grap) Overdreven
merklat.
Marrainage m. : Rol van een vrouw, die Franschman uit 't Zuiden. La M-e: Krijgseen soldaat te velde beschermt. Marraine lied -, (thans) volkslied der Franschen.
v.: Doophefster, -moeder, Peet, petemoei. La M-e de la paix: De Marseillaise der vreNaamgeefster (v. schip, klok, plant). Dame, desvoorstanders.
Marsette v.: Doddegras.
die een andere in een gezelschap brengt,
Marsouin m.: 1. Bruinvisch, zeevarken.
- voorstelt. Paranimf (vrouwelijke). Vrouw
(fig.) Zeerob ; Janmaat. Koloniaal. Leedie een soldaat te velde beschermt en verlijke, grofgebouwde, vieze vent. 2. (zeev.)
zorgt.
Marrane m. : Gedoopte Spaansche Jood, Oploop. Baks-, voortent. - avant: Voorstevenknie.
- arriere: Achterstevenknie.
marraan.
Marsupial : Buideldragend. Poche -e:
Marrant: (p la t ) Beroerd .
Marre v . : 1. Wijngaardbak . 2. (plat ) Buidel. / m.: Buideldier.
Martagon m.: Turksche lelie (lys -).
Larie, lak. Avoir - de, en a. -: Geen steek
Marte v. z. martre.
geven om, het beu zijn om. Marrer ov.w.:
Marteau m.: 1. Hamer. Ouvriers a -:
Met de wijngaardhak omwerken. / onov.w.:
Werklieden, die den hamer gebruiken (smid,
Lak aan alles hebben.
Marri: Bedroefd. J'en suis -: 't Spijt ketelmaker, enz.). - d'assette: Leidekkershamer. - a poinies: Bik-. - de forge:
me.
I. Marron m.: 1. Kastanje.-rOti, - cuit Smids-. - a emboutir: Drijf-. - de decant,
- a /rapper decant : Voorhamer. - de sousous la cendre : Gepiepte -. Tirer les -s du
tevement, - a bascule : Zware stoomhamer.
feu : De kastanjes uit 't vuur halen. Tirer
les -s de la patte du chat: Iem. de voor- pilon: Stoomhamer. (fig.) Avoir un
deelen ontnemen, terwijI hij gevaar heeft coup de -, etre -: Niet pluis in zijn bol
geloopen. -s glaces : N/ ersuikerde kastan- zijn. Le coup de - qu'il a rep en naissant:
jes. - sculpte: Kop van een kastanje ge- De krankzinnigheid, waarmee hij geboren
maakt; (f a m . ) gekke tronie . 2. Kastanje- is. z. enelume 1. - d'armes: Strijdhamer.
kleur. 3. - d'Inde: Wilde kastanje. - 2. Kiopper (aan deur). z. graisser 1 . 3.-de commissaire priseur: Auctie-hamer. Pasd'eau: Waternoot. - de cochon: Alpenviooltje. - noir: Zwart bladzwam. 4. Zee- ser sous le -: Verkocht -, onder den hamer
brasem. Klonter (in deeg); blaas (in lood); gebracht worden. 4. (- a lager): Merk-
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hamer (- des eaux et foals). 5. Uurwerk-. - blanche : Hermelijndiertje. - du Canada:
Pianohamertje. Trommelstok (v. d. groote Sabeldier. (o ud) Rendre - pour renard:
trom). - trembleur : Veerend hamertje. 6. Met gelijke munt betalen. Prendre - pour
(ontleedk.) Hamerbeentje (in 't oor). 7. renard: Zich vergissen. 2 . Martervel. 3.
RLige rups.
Perruque a -x: Groote pruik, die uitliep
I . Martyr, m., -e v.: Martelaar, -ares.
in een lange lok tusschen twee strikken.
8. (fig.) Gehamer, getik. 9. (nat. hist.) z. commun (m. 3). Le roi -: De koning
Hamerhaai(requin-). Hamerschelp. Mar - martelaar (Lodewijk XVI). (fig.) Il est
teau -pilon (mu. -x--.c) m.: (Stoom)- le - de son maitre : Hij moet de booze luimen van zijn meester maar verdragen.
homer .
Martel m. : (f ig. ) Zorg, onrust . Donner -, Faire son - de : Kwellen. - de la science:
Slachtoffer der wetenschap. Enfant -:
mettre - en tete a: Zorg baren, ongerust -,
achterdochtig maken. Avoir - en tete: Kleine martelaar.
II. Martyre m.: Martelaarschap, martelMuizenissen hebben. Martelage m.: Het
hameren. - aantikken (boom). Martile - dood. (fig.) Lijden, marteling, kwelling.
ment m.: Het duidelijk uitspreken en af- Souffrir le -: Den marteldood ondergaan,
breken (der lettergrepen ). Marteler ov .w.: hevig lijden. Martyriser ov.w.: Martelen.
1. Hameren, met den hamer bewerken, - de ( f i g .) Pijn igen , martelen. Martyrologe m. :
schaarden slaan uit. Aantikken (boom om Lijst der martelaren. - van de wetenschap,
te vellen). 2. Helder duidelijk geschei- martelaarsboek. (fig. ) Lijdensgeschiedenis.
den doen weerklinken. 'Sons -le g : Duidelijk Martyrologie v.: Geschiedenis der marafgebroken tonen. Diction -lee : Voor- telaren. Martyrologiste m.: Vervaardiger
dracht, waarbij iedere lettergreep afgebeten van een martelaarslijst.
Marum (spr. -omm) m.: Kattenkruid.
wordt. 3. Met veel hoofdbreken bewerken.
Mas (spr. mas) m.: Klein landhuis.
Avoir la tete -lee, - le ceri'eau -le: MuizenisMasearade v.: Gemaskerd feest, - bal. sen hebben. Martelet m.: Hamertje.
(v olk ) Muurzwa luw . Marteleur m . : Werk- gezelschap. Versje voor een maskerade.
Vermomming.
man, die met den hamer werkt, smeder.
Maseareignes v.mv.: Maskarenen (eiKunstkoperwerker. Marteline
-decuivr:
v.: Geribde beeldhouwershamer. Martel - landengroep bij Madagascar).
Masearet m.: (aardrijksk.) Hooge
lerie v.: Hamerwerk, metaalklopperij.
vloedgolf , die een in zee uitmondende rivier
Marthe v.: Martha.
Martial (spr. -syal): 1. Krijgs-, held- terugslaat.
Mascaron m.: (bouwk.) Gebeeldhouwhaftig. Cour -e: Krijgsraad. Loi -e:
Krijgswet. 2. (geneesk.) 1.1zerhoudend, de groteske kop. (drukk.) Koplijst.
Maseotte v . : (f am. ) Voorwerp -, mensch
-bevattend, -vormend ; -afscheidend (orgaan). I m.: Martialis (Lat. dichter). die geluk aanbrengt. Draaischijf, -spel. Onschuldig
meisje. Dragertje. Berliner bol.
Martien (spr. -syin): Van (de planeet)
Maseulin : 1. Manlijk. Van de mannen.
Mars. / m.: Marsbewoner.
Martin m.: 1. Maarten. z. fine 1. 2. Manachtig, grof. Salaires -s : Loonen der
(y olk) De beer. 3. Merel. Martin -baton mannen. 2. (taalk.) Manlijk. (dichtk.)
Manlijk, dat niet op een stomme lectergreep
(mu. -s-s) m.: (Man met den) stok.
Martin -ehasseur (mu. -s--s) v.: Ja- eindigt. Vers -: Versregel met staand rijm.
I m.: Manlijk geslacht. Masculinisation
gerijsvogel.
Martinet m. : 1. Gierzwa luw (- noir). v. en -iser ov.w.: (Het) manlijk maken.
(Het) manlijk gebruiken. I se -: lets man- des murailles, - a venire blanc: Muurzwaluw. 2. Groote plethamer. Werkplaats, lijks krijgen. Manlijk worden. Maseuli waarin een plethamer werkt. Zandsteenen nisme m.: Manlijkheid. Marseulinit6 v.:
schijf om marmer te slijpen. Zweep (om Manlijkheid. Manlijk geslacht. Aantal mankinderen te straffen). Kleerklopper. IJze- lijke geboorten. Privilege de -: Voorrecht
ren staaf. Handblaker. (zeev.) Dirk (van verbonden aan 't feit dat men een man is.
Masoehisme m.: Zelfkwelling. Genot
de gaffel). - de la pique: Piekeval.
Martingale v.: 1. Hulpteugel (aan sin- van pijniging door een geliefd persoon.
Masoehiste
m.: Zelfkweller. I by.nw.:
gel en keelriem), springteugel. Serrer la Van zelfkwelling.
a: Kort houden. 2. (zeev.) Doove jut
Masque m.: 1. Masker (der Ouden, voor
onder den boegspriet. 3. (mil.) Lederen
klep aan de patroontasch. Laken tongetje 't tooneelspel). - tragique, - comique. 2.
aan de kapotjas. Trekband (aan jas). Riem Masker, mom. (fig.) Lever -, poser le -:
(pet). 4. (fig.; spel) Verhooging van den Zich in zijn ware gedaante vertoonen. Arinzet om 't verlorene terug te winnen, racher -, titer le - a: Ontmaskeren. A bas
Middel -, combinatie om te winnen. Mar - les -5! Weg met de maskers! Laat ons eertingaler onov.w.: 't Verlorene terugwin- lijk en openlijk te werk gaan! Sous le - de
la piete: Onder den dekmantel der vroomnen door verhooging v. d. inzet.
Martiniquais : Uit -. Bewoner van Mar- heid. Son - est tombe : Hij heeft zich verraden. 3. Gemaskerde, - persoon. - de
tinique.
Martin -peeheur (mu. -s-s) m.: carnaval: Vastenavondgek. Je vous connais,
IJsvogel. Martin-sec (mu. -s-s) m.: beau -: Ik weet, wat ge voor hebt, - waar
Droge najaarspeer. Martin -sire (mu. -s ge op afstuurt. 4. Huichelaar, onwaar
mensch. 5. Masker (voor schermen, ge-s) m.: Late, zoete peer. Martin -suere
vaarlijke onderzoekingen ).-frontal: Slacht(mu. -s-s) m.: Suikerpeer.
6. Doodenmasker, afdruk van 't
masker.
Martoire v.: Penhamer.
Martre v.: 1. Marter. - domeslique: gelaat. (bouwk.) z. masearon . Stempel,
Huis-, steenmarter. - mineure: Wezel. waarmee men menschen- of dierenhoofden
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op metaal drukt. Dierenkopvormige bloem- waarts. C'est une - de chair: Hij is een
kroon. Onderlip van de pop der waterjuf- rechte vleeschklomp. (fig.) La - des confers. 7. Uiterlijk, gelaatsuitdrukking. (ge- naissances humaines: De gezamenlijke menneesk.) Gelaat. (tooneel) Avoir le - de schelijke kundigheden. (natk.) Les corps
Napoleon : Een goedgelijkenden N 's kop hebs'altirent en raison directe des -s: De lichaben. Avoir le - mobile : Een beweeglijk men trekken elk. aan recht evenredig met
gelaat hebben. 8. Ondoorgrondelijk gelaat. de massa's. 2. Tegenwicht (a. een weeg9. Masker (hoogte om een batterij te ver- haak ). Glasklomp (ter vervaardiging v.
bergen). Pantserplaat (veldgeschut) . Scherm,
valsche edelgesteenten), glasspijs. - de
plaat (toestel). Rookzeil, -kleed (op schip).
mire: Vizier. 3. (leger) Fonds (verkregen
Overkapping (v. e. schip in aanbouw).
uit kortingen). - d'habiliement: KleedingKop (v. e. dijk ). / v. : Oolijk ding, schalksch fonds. 4. Fonds (van werklieden, gevanmeisje, kleine heks. Ah! petite -I
genen). Pot door leden samengebracht.
Masquer ov .w . : 1. Vermommen , mas- La - d'un prisonnier (a sa sortie) : De uitkeeren. Verkleeden. Bal masque: Gemas- gaanskas.
kerd bal. 2. (fig.) Bedekken, bemantelen.
5. Kapitaal, fonds (van erfenis, maatUn aduersaire masque : Een verkapte tegenschappij), hoofdsom. Boedel (in faillissestander. 3. Onzichtbaar maken, verbergen.
ment). Inleg voor verfaankoop. (spel) InStoppen (lek). Uitzicht benemen aan.
zet, pot. -active; - passive: Actief ; passief.
-despag:
Bladzijden met papier beplakken
- des creanciers : Competente crediteuren.
op 't vormraam. - un mets : Een schotel met 6. Menigte. En -: In menigte, in grooten
een dikke saus overdekken. - une batterie: getale. z. levee 5. Se porter en -: In geEen batterij maskeeren. Le vent masque sloten colonne aanvallen. ( y olk) Elle await
les voiles : De wind slaat de zeilen tegen de
eu des joies ... pas des -s : Zij had vreugde
mast. - les voiles: De zeilen bakbrassen. gekend... maar niet bij hoopjes, - niet veel.
Un bätiment masque : Een schip, waarvan
7. Volksmenigte. Soulever les -s: De yolksde zeilen den wind van voren krijgen. A menigte -, den volkshoop -, 't yolk opztvee/eux masques : Met gedekte vuren. / se -:
pen. 8. Pak, bos. 9. Moker. Drijfhamer.
Zich maskeeren, - vermommen, een masker Schoenmakersklophamer. - a main : Handvoordoen. (fig. ) Zich verbergen.
slag. - a darner: Aardstamper. - d'armes:
Massaerant: Moordend . (f ig. ) Onuit- Strijdknots, -kolf. 10. Staf (dien men draagt
staanbaar. Eire d'une humeur -e: De bok- voor den vorst, kanselier, faculteit). Biljartkepruik op hebben. Massacre m.: 1. Slach- schop. Het dikke einde der keu. 11. (nat.
ting (onder 't wild). Faire un - de per- hist.) - d'eau: Vv'aterkolf. - a bedeau:
dreaux : Een groot aantal patrijzen dooden.
Veldraket. 12. Loep, wolf (in ijzer).
Sonner le -: 't Signaal blazen, dat de honMasse m.: IJzerafval, -schroot. Biljartden zich op hun deel van 't wild mogen stoot van boven naar benemen. Masseau
werpen. 2. Afgehouwen hertekop ; jacht- m.: Gieteling. Masselet m.: Kleine gietrophee, horens op een plank bevestigd. teling. Masselotte v.: Hoopje metaal, dat
Gewei (met voorhoofdsbeen). 3. Slachting, aan een metaalmassa blijft hangen, vermoord, bloedbad. z. innocent (m. 1). Jeu loren hoofd. Aambeeld (aan percussietoede -: Spel, waarin men poppen omwerpt
stel). Gietkop, -tap.
met zware ballen, ballentent, spel van
Massement m. z. massage.
Ledderom ; kf ig. ) afmakerij . Faire une
Massepain m.: Amandelkoekje, -pas,
parlie de -: Een partijtje van dit werpspel
marsepein.
spelen. 4. (fig., fam.) Verknoeiing, verMasser ov.w.: 1. In hoopen plaatsen.
broddeling; verkeerd voorsnijden; verknip- (m il. ) In massa 's opstellen , verzamelen.
pen; afmakerij. 5. Vreeselijke knoeier. Remparl masse: Bolwerk, waarvan de masTravailler comme un -: Broddelen. Massa gereed is. (kunst) - les ombres ; - les
sacrer ov .w. : 1. Vermoorden ; neersabe- lumieres: De schaduw-; lichtpartijen in
len ; doodslaan. 2. (f ig., f a m . ) Verknoeien, massa 's verdeelen . 2. (s p el) Inzetten . 3.
verbroddelen; verkeerd voorsnijden ; ver- Masseeren, (het lichaam) kneden. 4. (Een
knippen ; stukmaken ; slecht uitvoeren. ver- biljartbal) masseeren, van boven stooten. I
broddelen. I se -: Gedood worden. Mas- se -: Zich groepeeren. Zich (in gesloten
sacreur m . : Moordenaar.. (f ig. ) Ellendige colonnes) opstellen. Een vasten klamp vorknoeier, verhanselaar.
men. Masseter (s pr . -ter) m.: Kauwspier
Massage m.: Het masseeren, - kneden
(muscle -) . Massette v.: Houten hamer,
der lichaamsdeelen.
handhamer. Koperen hamer. (plantk.)
Masse v.: 1. Hoop, vormlooze klomp, Lischdodde. Masseur m., -euse v.: Masmassa . Prendre dans la -: Uit de menigte -, seerder,, -ster,, (v o 1 k ) wrijfdokter .
den klomp, de laag (steen), het blok (ijzer)
Massieot m.:Loodoxyde, loodgeel. Boeknemen. Se prendre en -: Een klomp vor- bindersploeg, papiersnijmachine.
men. - cuite: Vulmassa. Faire -: Een
Massier m.: 1. Pedel (faculteit); stafgeheel -; (fig.) een ernstigen hinderpaal drager. 2. en -Fere v.: Oudste schildersvormen. Faire - de : Samenvoegen. S'at- leerling (v. e. atelier). Klasse-oudste.
tacher aux -s plutOt qu'aux details : Zich
Massif bv.nw.: Massief, niet opgevuld;
meer met de groote lijnen dan met de klei- gedegen (metaal). Zwaar, vast, stevig.
nigheden bezighouden. Proceder par -s: Lomp, log. Bot, dom. Zwaar (dosis , voeding ) .
Met groote hoeveelheden te werk gaan, groot Die de massa treft (epidemie). Op groote
zien . (m u z .) Les -s vocales ; - instrumentales : schaal, die op de massa betrekking heeft.
De gezamenlijke koren; - muzikanten. La Drastisch (bezuiniging); reusachtig (af- de l'air ; - du sang : De lucht-; bloedmassa.
slag). / m.: 1. Dicht boschje, - gebladerte.
La -- s'avangait: 't Gevaarte ging voorGroepje planten en bloemen (- de verdure).
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II. Mat (spr. mate), -e bv.nw.: Dof,
2. Berggroep. - de pierre: Steenmassa.
Blok huizen. - de dunes: Dui-demaison:
mat, zonder glans; ongepolijst; ongerezen
(koekje, deeg). Verre -: Matglas. Son -:
nenrij . 3. Bergland. 4. Grondmuur, pijler.
Blok. 5. (z eev.) K ielklos . Massique: Dof -, gedempt geluid. Mer -e: Hooge
(n a t k . ) Van de massa . Massivement: zee met lange golven.
Mat (spr. ma) m.: 1. Mast. Bas -:
Op hechte wijze. Massivete v.: Vast-, masOndermast. - de hune: Steng. - de persief-. Grof-, lompheid.
Massorah, -ore v.: Massorah (kritische roquet : Bramsteng. - de cacatois : Bovenvaststelling van den Hebreeuwschen bijbel- bramstreng. Grand -: Groote mast.
tekst). Massorête m.: Medewerker aan
Fokkemast. - -d'avnt,emis: de
de massorah. Massoritique : Van de mas- beaupré: Boegspriet. - d'arriere, - d'artimon: Bezaansmast. - de /ortune, - de resorah.
Massotherapie v.: Geneeswijze door change : Noodmast. - de charge : Lierboom.
massage. Massotherapique: Door mas- -s du Nord : Noorsche masten. 2. Klimsage genezend.
paal (voor gymnastiek). Mast, antenneMassue v.: 1. Knots. Gummistok (po- drager. z. Coeagne. - de tente: Tentstijl.
Matador m.: Stierendooder. (f i g.,
litie). (fig.) Faire de sa tete -: Met 't
hoofd tegen den wand loopen. Coup de -: fa m. ) Veelbeteekenend man, meester (in
Knotsslag; (f ig.) harde slag, onverwachte zijn yak); groote Piet. (spel) Hoofdtroef.
Matage m.: Het mat maken. - mat' laramp. 2. Herculesknots (soort komkommer). Hoedie (v. paddenstoel).
ten. - gelijkmaken (soldeersel) . - stuiken
Mastic (spr. -ik) m.: 1. Hars van den (v. klinknagels).
MAtage m.: Het bemasten. Appareil de
mastikboom (resine de -). Herne de -:
: Mastbok.
Konings-, balsemkruid. Arbre au -: GeMatagrabolisateur m . : (s p o t ) Pe i nmeene balsemboom. 2. Stopverf (- de
zer , z ifter . Matagralpoliser onov .w . : Peinvitrier); kleefdeeg; tandvulling, plombeersel (- de dentisle). Glas-, porselein- zen , ziften.
Matamore m.: (to once l) Moorenlijm ; kit, verkitsel; menie (- au minium).
3. (drukk.) Verwarde zetting. (letterk.) dooder, opsnijder in Spaansche stukken.
(fig.) Pocher, grootspreker. Faire le -,
Vulsel. Dikke brij. Warboel. / bv.nw.:
Leverkleurig. Masticage m.: Het sluiten prendre des airs de -: Opsnijden. Matamoresque : Van een Moorendooder.
met stopverf; tandvulling.
Matasse v.: Ongesponnen zijde, - katoen.
Masticateur: Van 't kauwen. Muscles
Matassin m.: Kluchtig danser, belleman .
-s: Kauwspieren. / m.: Tang om voedsel
Match (spr. match ; me. -es) m.: Wedte verdeelen. Mastication v.: Het kauwen.
Mastieatoire m.: Kauwmiddel, -gom. strijd, match. Faire - nul: Gelijk maken,
Mastigadour m . : Ka uwgeb it . Mastiquer remise spelen, geen van beiden winnen. ov .w . : 1. Kauwen. (v olk ) Eten . 2. Met relour : Retourwedstrijd. - amical: Vriendschappelijke ontmoeting, friendly game.
stopverf -, - tandvulsel sluiten, opvullen;
Matcher (spr . matche) ov .w . : Overwinnen .
verkitten.
Matcheur m.: Deelnemer aan een match.
Mastiff m.: Bulhond.
Mate m.: Paraguay-thee. Paraguay-hulst.
Mastite v.: Ontsteking der tepels ; - der
Mateau m.: Pakje strengenzijde.
uiers.
Matelas m.: 1. Matras. Zijkussen (in
Mastoe (spr. -ok): Lomp, onbehouwen,
koets). Bedekking, huid, laag.- d'air: Isoplomp (mensch).
Mastodonte m.: Mastodont (fossiel dier, leerende luchtlaag. - d'eau: Waterbed.
dat op een olifant gelijkt). (spot) Olifant. 2. (f ig . ) Bescherming, kussen . 3. (p la t )
Mastolde: Tepelvormig. Apophyse -:- Portefeuille met bankbiljetten. Avoir le -:
uitsteeksel (a. 't slaapbeen), processus Er warmpjes inzitten. Matelasser ov.w.
mastoldus. Mastoidien : Van 't tepel- Met matrassen -, kussens voorzien (tegen
vormig uitsteeksel. Mastoldite v.: Ont- kogels). Met kussens bekleeden, voeren
(rijtuig, eel). Opvullen (stoel); beleggen
steking daarvan, middenoorontsteking.
(nestje). Warm instoppen. Porte -ee : TochtMastozoaire m.: Zoogdier (met tepels).
deur. 1 se -: Zich er warm instoppen.
Mastroquet m . : (v o lk ) Kroeghouder .
Masturbation v.: Zelfbvlekking. Mas- Matelasserie v.: Handel in beddegoed.
turber ov .w . : Bevlekken . I se -: Zich -. Matelassier m., -fere v. : MatrassenM 'as -tu vu of Mastuvu m . : (spot ) maker, -opvuller, -ster. Matelassure v.:
Poenig tooneelspeler, die zich groot waant Opvulsel, vulstof.
en ieder vraagt: „Heb je me gezien in die
Matelot m.: 1. Matroos, zeeman. Maat
(die in dezelfde kooi slaapt). Matrozenpak.
roll"
Masulipata, -an m.: Fijne, Indische - de pont: Dekgast. 2. Schip, dat volgt of
voorgaat. - d'avant; - d'arriere: Voorzeiler;
katoenen stof.
Masure v. : Bouwvallig huis, krot . Bouw- opsluiter. Matelotage v.: Zeemanschap.
Scheepswerk. Matrozenmaandgeld. Pcole
val .
de -: School voor bootsmansleerlingen.
Masurka v. z. mazurka.
I. Mat (spr. mate) bv.nw.: (s p el) Mat. Matelote v.: 1. Vischschotel. -ragout.
Sauce -: Saus met wijn en uien. 2. MatroFaire qn -: Iem. mat zetten. z. echee (tusschenw. en m. 1). (f ig. ) Faucon -: Ge- zenliedje. -dans. 3. A la -: Op zeemanstemde valk. Mat m.: 1. Mat. Faire un beau wijze.
Mater ov.w.: 1. (spel) Mat zetten, -: Moo i mat zetten. Donner le - et: Schaakmat zetten. Etre sous le -: Gevaar loopen geven . 2. (f i g . ) Onderwerpen , temmen ;
schaakmat te worden. 2. Mat, dof gedeelte. kwellen ; overstemmen (geluid); verootmoedigen (trots) ; kastijden (lichaam);
Dik deel (v. kant).
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Math v.mv.: (school) z. mathematibeteugelen (zinnen). Temmen (valk). Klein
krijgen (iem.). 3. Mat -, glansloos maken. ques. Mathematieien m . : Wiskund ige .
Pletten, gelijkmaken (soldeersel). Stuiken Mathematicisme m.: Neiging om alle feiten
tot wiskundige formules terug te brengen.
(klinknagels). Niet luchtig maken (deeg).
Mathematique bv .nw . : Wiskundig . (f ig . )
Pate matee : Ongerezen deeg.
Mater ov .w.: 1. Bemasten, van masten Onbetwijfel-, onfeilbaar, onomstooteliik.
voorzien. Mate en freqate —: Als fregat Streng logisch (verstand ). / v. (v oo ruitgerust. Machine a —: Mastbok, -kraan. a 1 m y .): Wiskunde. Boite -, dui de —s:
2. Becht overeind zetten. Matereau m.: Passerdoos. —s pures : Zuivere wiskunde,
mathesis. —5 appliquees: Toegepaste -.
Masthout, spier.
(school) —5 elementaires: Lagere -. —s
Materialisation v . en -iser ov .w . :
(Het) stoffelijk voorstellen, - st. aanne- speciales: Hoogere w. Mathematiquement :
men, - verlichamelijken. / se —: Stoffelijk Op wiskundige wijze. Onomstootelijk. Maworden. Materialisme m.: Stelsel -, leer thematisme m.: Leer, volgens welke alles
van hem die slechts 't bestaan der stof en naar onfeilbare wetten geschiedt.
Mathias (spr. -as) m.: Matthijs, Mathias.
der kracht erkent. Materialiste m.: AanMathieu m.: Matthe0s, Thijs.
hanger van 't materialisme. / bv.nw.:
Mathurin m.: Janmaat. Matrozentaal.
Materialistisch. Materialite v.: 1. Stoffelijkheid. La — de l'ame. 2. Werkelijk- Monnik van de orde der Trinitariers . (plat)
heid, bestaan, wezen (zonder op de gronden Dobbelsteen.
Matiere (-tyere) v.: 1. Stof, grond-,
te letten). La — du fail: 't Feit zelf. 3.
't Stoffelijke . Materiau m. enkv . : (n ieuw) bouwstof. (drukk.) Letterspecie (— de
Bo uwstof . Materiaux m .mv . : Bouw- caracteres d' impression) . — premiere : Grondstoffen, materiaal. V ieux —: Afbraak. Les stof,, onbewerkte stof. —s grasses : °lien,
vetten. — verte: Bladgroen. —s d'or; - d'ar— d'un ouvrage d'histoire: De bouwstoffen
van een geschiedwerk.
gent: Gouden -; zilveren muntmateriaal.
Materiel bv.nw.: I. Stoffelijk (tegenover — en ceuvre : Gemunt metaal. — medicate:
spirituel), van stoffelijken aard. Licha- Geneesmiddelleer. z. Meal. — morbifique:
melijk . Les besoins —s : De lichaamsbehoef- Ziektestof. 2. Uitwerpselen (—s fecales).
ten. 2. (wijsb.) Zakelijk, wezenlijk, fei- Stof, etter (— purulente). 3. Stof, aanleitelijk (tegenover formel). (recht) Un ding, reden, grond. Donner -, fournir — a:
faux —: Een onopzettelijke vervalsching.
Aanleiding geven tot, aangegrepen worden
3. Zwaar, lomp, massief, log. (f ig.) Zin- om. En — criminelle: In crimineele zaken,
lijk, 't levensonderhoud betreffend, aan de - processen. 4. Onderwerp, stof, thema.
stof gehecht. La vie —le: 't Levensonder- Opgegeven stof voor een opstel. Epuiser
houd . Avoir des goats —s: Alleen hechten une —: Een onderwerp van alle kanten
aan stoffelijke dingen. Interets —s: Belan- bekijken, - volledig behandelen. z. entrer
gen van geldelijken aard. Esprit tres —: 1 (met en) en entree 1. Disposition des —s:
Geest zonder hooger streven. / m.
Schikking der stof. Table des —s: Inhouds1. Het stoffelijke, zinnelijke, lichamelijke, opgave, bladwijzer. Catalogue par —s:
wezenlijke. Le — de l'art: Het materieele Systematische c. (school) — de vers ; der kunst. Le — du discours : De woorden. de discours; Stof voor verzen ; - een opstel.
2. Materieel, de gezamenlijke gebruikte En — de: Op 't stuk van, inzake. En —
voorwerpen (tegenover personnel). — d'honneur: Op 't punt van eer. (tam.)
d'orchestre: Orkestpartijen. Materielle v.:
Connaitre la —: Er alles van of weten.5.
Levensonderhoud, genoeg om te leven.
(school) Vak. 6. (wijsb.) Stof, materie
Gagner sa —: Kunnen leven. Materielle(tegenover esprit). Depouille -, degage de
ment: Op stoffelijke wijze, lichamelijk, —: Onstoffelijk. 7. (fig.) Stoffelijk deel, naar de stof, - 't lichaam. De quoi vivre —: wezen (tegenover forme). (gra p ) Avoir
't Noodige om in zijn levensonderhoud te
la forme enfoncee dans la —: Zeer laag bij
voorzien. — impossible: Feitelijk onmogelijk. den grond zijn, zuiver lichamelijk leven.
Materne1:1. Moederlijk, (in samenst.)
(recht) La — d'un delit: Het kenmerkende
moeder-. (fig.) Als van een moeder. Lanque van een vergrijp. — imposable: Belasting—le : Moedertaal. Ecole —le ; classes —les:
object. (godsd.) La — d'un sacrement:
Frobel-, bewaarschool; -klassen. Societe Het uiterlijke teeken van een sacrament.
—le : Vereeniging voor kraamvrouwenver(m u z . ) La — sonore : De klankenmassa .
zorging. 2. Van moederszijde. Heritage —:
Matin m.: 1. Morgen, -stond, ochtend.
Moederlijk erfdeel, moeders versterf. Ma- Du soir au —, du — au soir: In ben dag;
ternellement : Als de moeder, moederlijk. van den morgen tot. den avond. Ce —: Van
Materniser ov .w .: 1. Als van de moeder morgen. Le —, (oud) au —: 's Morgens.
maken, doen lijken op een moeder. Lail (oud) Du —: 't Morgens nog. De grand —,
maternise: Melk, die zoo bereid is, dat zij
de bon —: Vroeg in den morgen. Un —, un
in samenstelling met moedermelk gelijk beau —, un de ces (quatre) —s : Op een goeien
staat. 2. Moederen over, als een moeder morgen, - dag. Vers le petit —: Tegen de
zorgen voor. Maternite v.: Moederschap, morgenschemering. (fig. ) Billets du —:
-staat . Bevalling . Kraamvrouweninrichting .
Vertrouwelijke krabbels. (dichtk.) Les
Vroedvrouwenschool (--ecole de sages- pontes du —: De hemelpoorten in 't Oosten,
femmts). Moeder met kind (op schilderij).
't Oosten. L' etoile du —: De morgenster,
Maternite-ouvroir (mu. —s--s) m. : Venus. Etre du —:Vroeg zijn ; - fit zijn . (f ig,)
K raamvrouweninrichting , waar de vrouwen
Le — de la vie : De ochtend des levens, de
door werken in haar behoeften voorzien.
jeugd. 2. Voormiddag, nacht. 11 est deux
Mateur m.: Dofmaker.
heures du —: 't Is twee uur 's nachts. / bw.:
Mateur m.: Mastenmaker.
In den morgen, vroeg. z. se lever 1.
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Matin m.: 1. Wacht-. waakhond. 2. 1 der belastingambtenaren. Etat Kohier.
rn. en Mfitine v.: Bakker; geslepen deerne ; Matriculaire : Op de naamlijst 't register
onaangenaam mensch. Ah! —e! Oh! kleine -, de rol ingeschreven. Inscription —: Indeugniet! drommelsehe meid! I tusschenw. sehrijving in 't register. Matricide v.:
— of sacra Drommels! Allemachtig! Naamlijst , -rol, -register. Stamboek (der
soldaten; registre —). Inschrijving in de rol.
Verduiveldl
Matinal :1. Van den morgen, - den och- Bewijs van inschrijving. / m. = Numero —:
tendstond . L'heure —e : 't Ochtenduur. Les Wapen-, stamboeknummer. Matrimonial:
Van 't huwelijk, echtelijk. Conventions —es:
heures —es : De vroegmetten. 2. Die vroeg
opstaat. Etre Vroeg op ziin. Fleur —es: Huwelijksvoorwaarden. Tribunaux -aux:
Echtscheidingsgerechtshoven. Agence —e:
Bloemen, die 's ochtends opengaan.
Huwelijkskantoor Matrone v . : 1 . (gesch. )
Matinean m.: Kleine waakhond.
Matinee v.: 1. Voormiddag, morgen. z. Huismoeder. 2. Deftige dame op leeftijd.
gran (bv.nw. 6 ) . — musicale; - litteraire: 3. Vroedvrouw. - belast met gerechtelijke
Namiddagconcert: -voordracht. Dans la —: onderzoekingen. 4. Bordeelhoudster.
Matte v.: 1. Eenmaal gesmolten, nog
Voor twaalven. 2. Morgenkleed.
Mfitiner oy.w.: 1. Dekken (niet door onzuiver metaal, ruwsteen. Loodsteen (—
een rashond). Chien miltin g : Bastaardhond. de plomb). — de cuivre : Kopersteen. 2.
2. (fig.; nieuw) Mengen. Simplicitè ma- Wrongel.
Matteau, -ton z. mateau , -ton.
tinee d'orgueil: Met trots vermengde eenMatthiole v.: (plantk.) Violier.
Bastaardproduct.
voud . Produit
Mattoide m.: (geneesk.) Half-gek.
3. Afsnauwen.
Maturatif bv.nw. en m.: (Middel) dat
Matines v .mv . : 1. (K a t h . ) Metten
nachts om 1 uur, in den ochtend of op 't rijp worden van een zweer bevordert.
den vooravond ) . (o u d) Un retour de —: Een Maturation v.: Het rijp worden (vrucht,
onverwachte onaangenaamheid. — bien son- zweer). Rijping (tabak, kaas) ; oud wording (cognac, wijn). Chemische zuivering.
'zees sont a demi dites: Goed begonnen is
half gewonnen. 2. Kerkboek met de ochtend- Cuve de —: Gistkuip.
Mature v.: Masten en stengen, rondgebeden en den dienst voor de H. Maagd,
mettenboek. Matineux : Gewoon vroeg op hout. Plaatsing der masten. Mastbok,
te staan. Matinier : Etoile -iêre : Morgen- -kraan. Mastenmakerij, -makerswerkplaats.
Maturitê v.: 1. Rijpheid (vrucht, zaad,
ster, Venus.
Matir ov.w.: Mat -, dof maken. Den zweer). Venir Rijp worden. — du
vormnaad gladmaken van. Matit6 v.: bois : Volgroeidheid van 't hout. — du levain:
Mat-, dofheid (geluid). Matoir m.: Mat- Volledige gegistheid van mout. 2. Rijpheid,
beitel. Klinkhamer. Stuikbeitel. Matslijper. volkomen ontwikkeling, ervarenheid. La
Matois bv.nw.: (f a m ) Loos, slim, door- — de l'age: De rijpere leeftijd. — d'esprit:
trapt, vol streken. / m. en —e v.: Sluwe Geestelijke ontwikkeling. — precoce : Vroegvos (fin —). Looze feeks (fine —e). —ement rijpheid . Agir avec —: Met rijp overleg te
bw. Matoiserie v.: Loosheid. Slimme werk gaan.
Matutinaire m.: Mettenboek. Matutitrek.
Maton m.: Gestremde melk. Knoopje nal: Van den morgen, - den ochtend. Voor
(in wol of touw). Vezelklonter (in papier). de vroegmis.
Maubeehe v.: Strandlooper. Grande —:
Veekoek.
Matou m. : Kater . (f ig . ) Terugstootend Kanoetvogel, -strandlooper. — noire, - violettc: Paarse str.
mensch.
Maud (spr. me)) v.: Greta .
Mat-pilote (me. —s—s) m.: Richt-,
Maudire ov .w . : 1. Vervloeken , verwenbakenmast.
Matraquage m.: 't Knuppelen. Matra- schen. 2. Verdoemen (door God), vPrwerque v.: Schoolplak. Knuppel (met een pen . Maudisson m . : (o u d ) Verwensch ing.
riem) ; wapenstok. — en caoutchouc: Gum- Maudit: Vervloekt, verwenscht. Ellendig,
mistok (politie). Se laisser mener a la —: verfoeilijk. I m.: Vervloekte. Le M- :
Zich laten beheerschen, slaafs gehoorzamen. Satan. Maugrebleu, -grebleu : Verdord/
Matras m.: 1. Zware pijl. 2. Kolfflesch Maugrëer onov.w.: Vloeken razen (op),
schelden. Maupiteux : Onbarmhartig. Niet
met langen pals. 3. Stempelijzer.
deerniswaardig.
Matriareal : Van het matriarchaat
Maitre: Moorsch, Moor. -sche. z. more.
Matriareat m.: Overheersching van de
vrouw in de familie. Matrieaire v.: Ka- Uit Mauritanie. Maurelle v.: Lakmoesplant. Mauresque: Moorsch. Moor. -sche.
inodore:
mille . — camomille : Echte
Reukelooze Matriee v.: 1. Baarmoeder. Mauret m.: Blauwe boschbes. Maurieaud
(f ig.) Ontwikkelings-, vormingsplaats. 2. z. moricaud. Maurice m.: Maurits. L'Ile
Haarklierblaasje. Moedersteen. 3. (Holle) —: Mauritius (eiland). Maurieien: Uitv.:
vorm, matrijs, muntstempel. Gietvorm Bewoner van Mauritius. Mauritanie
(van letter), matrijs. 4. Proef-, ijkmaat, Mauritanie. Mauritanien: Uit Bewoner
-gewicht. 5. Legger (voor den omslag der van Mauritanie.
Mauser (spr.. -zer) m.: Mauser-geweer.
belastingen). — cadastrale : Legger voor 't
Mausolke m.: Praalgraf.
kadaster. / bv.nw.: (f i g.) Eglise
Maussade : Onaangenaam stemmend,
Moederkerk. Couleurs —s : Enkelvoudige
vervelend
; triestig, miezerig (weer) ; trieskleuren. Langue Grondtaal. Forme —:
Etymon. Matricide m. : Moedermoord. tig (zomer, lucht). Smakeloos, onbevallig.
-moorder. Matrieiel : Volgens de leggers Gemelijk, norsch, verdrietig. Vervelend
(werk). —ment bw. Maussaderie v.:
(voor de belastingen) opgemaakt. Loyer —:
Zuivere huurwaarde volgens de schatting Gemelijk-, knorrig-, gehumeurdheid.
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I. Mauvais bv.nw.: 1. Slecht, kwaad, vogeltje (in 't algem.). Manger comme one
verkeerd. z. coup 2 (kol. 462). Pas, —, —: Zeer wein ig eten . 2. (fig., fa m. ) Teer,,
ga: Da's niet kwaad. Faire une —e farce, mager, ziekelijk mensch. Mauvis (spr. -vi)
- une —e plaisanlerie a qn : Iem. een leelijke
m.: (dierk.) Koperwiek, oranjelijster.
Maxenee m.: Maxentius (Rom. keizer).
poets bakken. Attaché au — bras: Aan den
Maxillaire (spr. -ksi-ler) : Van de kaak.
verkeerden arm gedaan. Prendre par le —
cote: Verkeerd opnemen. 2. Boos, -aardig, Os —: Kaakbeen. Artere —: Kinnebakslaggemeen. z. langue 2 en grace (1 en 2). Un ader. I m.: Kaakbeen. Maxille (spr. -ksi-):
cceur —: Een boosaardige aard. Faire courir
Met kaken voorzien. Maxilleux (spr. -ksi):
de — bruits: Ongunstige praatjes verspreiMet groote kaken. Maxiliforme: Kaakden. Regarder d'un — Dreigend aanzien. vormig. Maxillo . . . : (in samenst.)
L'ceil —, it s'approcha: Hij naderde, met
Kaak- (b.v..--facial).
een valschen blik. Avoir le — ceil: 't Booze
Maxima z. maximum. Maximaliste
oog hebben, hen ongelukkig maken die men m.: Voorstander van het oorspronkelijke
aanziet. —e parole : Scherp woord. —e joie: bolsje-vc isme . Maxime m. : (n aam) M axLeedvermaak. — rhume: Leelijke -, gevaar- imus . / V. : Grond-, stelregel, zedelijk
lijke kou. Trouver —: Kwalijk nemen, ver- voorschrift. — d' Etat: Stelregel der regeekeerd vinden, afkeuren. La trouver —e: 't ringskunst. Maximer ov .w . : In stelregels
Flauw -, gemeen vinden; er genoeg van uiteenzetten, tot stelregels herleiden.
knjgen. Prendre en —e part: Kwalijk neMaximilien m.: Maximiliaan.
men, ten kwade duiden. z. humeur 8.
Maximum (spr. -momm) m., -ima v.
Se lever du — cote : Met 't verkeerde been uit
en my . : Hoogste -, grootste hoeveelheid, bed stappen. Faire — visage a, 1. —e mine prijs, - som, - getal, maximum. Le — de la
a: Onaangenaam ontvangen. 3. Slecht, depense: De hoogste uitgave. Loi du —: Wet,
leelijk, ongunstig, schadelijk. Avoir une --e die den hoogsten prijs bepaalt, tot welken
figure : Er ongunstig -, „gemeen" uitzien.
iets verkocht mag worden. Jouer le —: De
Homme de —e mine : Man met een ongunstig
hoogste som spelen, die in een speelhuis mag
uiterlijk (z. 5). Il fait — (temps): Het is worden ingezet . (w i s k . ) Les -ima et manima
slecht -, vuil weer. — reve: Benauwende d'une integrale: De grootste en kleinstedroom. z. fortune 4. Ce terrain est — pour waarden van een integraal. Thermometre a
la vigne: Dit stuk grond is ongeschikt voor
-ima et a minima: Thermometer, die de
den wijnstok. Cela m'est —: Dat bekomt hoogste en de laagste temperaturen aanwijst
mij niet goed. La mer est —e: De zee is on- die in een bepaalden tijd zijn bereikt. (f ig. )
stuimig. Le pave est — pour les chevaux: Donner son —: De voile honderd percent
Het plaveisel is lastig- , gevaarlijk voor de geven . / bv .nw . : (v erk. gebr. ) Grootste ,
paarden. 4. Slecht, zwak. Avoir de — yeux. hoogste. Vitesse -ima.
5. Slecht, verkeerd, ondeugend. Avoir —
Mayen (spr. -yin) m.: Meiweide.
visage, a. —e mine : Er slecht, ziekelijk uitMayen cais (spr . ma-yan-): Uit -. Bezien. Il regne ici un — esprit: Er heerscht woner van Mayenee (spr. ma-yan-) v.:
hier een verkeerde geest. Passer pour un — Mainz. Jambon de —: Westphaalsche ham.
esprit: Doorgaan voor een woelgeest, - een
Mayeux m . : (v o 1 k ) Bochel, bultenaar..
opstandige. La —e societe: Verkeerd, slecht
Mayonnaise (spr. ma-yon-) v.: Koude
gezelschap. — sujet: Losbol. — garnement: saus van olie en eierdooier. Spijs, met
Deugniet, bengel. —e tete: Eigenzinnig, mayonnaise bereid.
stijfhoofdig mensch ; (f ig . ) eigenz inn igheid .
Mazagran m.: Koude koffie in een glas.
N'ayez pas —e tete : Wees nu niet koppig.
Mazarinade v. : Spotliedje -; schotFaire la —e tete: Een kop toonen. Avoir
schrift op Mazarin.
— ton : Slechte manieren hebben. 6. OnMazeage m. en -zer ov.w.: (Het) voor
zedelijk, slecht. z. lieu 1 en croitre (on- de eerste maal zuiveren (metaal). Mazerie
ov.w. 1). Femme de —e vie: Publieke v.: Fineerplaats.
vrouw.
Mazette v . : 1. (o u d ) Knol (bidet —).
II. Mauvais bw.: Slecht, kwalijk, ver- 2. (fig.) Kruk, slecht speler. Zwakkeling,
keerd. Sentir —: Kwalijk rieken, stinken. lammeling. Jouer comme une — : OnbeIl fait — . . .: Het is gevaarlijk . . ., 't is
holpen spelen. I tusschenw.: Kolossaall
niet geraden .. .
Ah! ils ont de bonnes langues, en province
HI. Mauvais m.: 1. Het slechte, booze, . . . --I Ze kunnen goed kwaad spreken,
verkeerde. Het ellendige, beroerde. 2. buiten Parijs . . . En of 1
Slecht, zedeloos mensch. Valschaard . (f am. )
Mazot m.: Houten schuur.
Vous etes un—: Je bent een ondetAgd. Faire
Mazourah v.: Wetsrolletje.
le —: Opspelen, ruzie maken ; dwarsdrijven,
Mazout (spr. -zou) m.: Stookolie, residu.
een kop toonen. —e! Ondankbare 1 Mau- Mazoutier m.: Stookolie-schip.
vaisement : Gemeen. Mauvaisete v.:
Mazurka v.: Mazurka (polka —).
Slechtheid.
Me vnw.: Mij, me. — voici: Hier ben ik.
Mauve v.: Malva, kaasjeskruid. Petite z. moi.
—: Vijfdeelig k. Grande —: Groot k. —
Mea-eulpa (my . onv.) m.: Bekentenis
musquee: Muskus-k. — d'Algerie: Algevan schuld. Dire -, faire son —: Zijn schuld
rijnsch k. — fleurie: Grootbloemige lava- bekennen.
tera . — des juifs: Jodenbloempje. — de
Meandre m. : 1. Mmander (stroom in
mer : Boomachtige lavatera. — de jardin:
Phrygie). 2. Kronkeling. bocht. SlingeStokroos . I m. en by .nw . : 1. Ma lvakleur . rende rand (om bloembed). (f ig.) Listen,
Malvakleurig (licht paars). 2. Zeemeeuw. en lagen, kuiperijen. 3. (kunst) VersieMauvette v.: Rondbladige geranium.
ring van golvende lijnen. Meandrique:
Mauviette v.: 1. Grasleeuwerik. Fijn Slingerend.
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Meeene m.: 1. (gesch.) Maecenas . 2.
Meat m.: (ontleedk.) Kanaal. Ruimte
(fig.) Beschermer der kunsten en weten(tusschen cellen). - moyen : Middelsteschappen.
neusgang.
Meehage m.: 't Zwavelen (wijnvat).
Mee m . : (p la t ) Vent. Heer.. Liefje .
Mecharnment: Op boosaardige -. Op
m.:
1.
Werktuigkundige.
Mecanielen
ondeugende -, spotzieke wijze. Uit boosheid,
Ingenieur -: Werktuigkundig infzenieur.
gemeen. Moedwillig. Meehaneete v.: 1.
Tandtechnicus. 2. Machinist.
-d'unetis:
3. Rijwielhersteller. Meeanieienne v.: Boosaardig-, boos-. Ondeugend-, stoutheid
(kind). 2. Booze daad, gemeene streek,
Mach inenaa ister .
I. Meeanique bv.nw.: 1 . Door een werk- schelmerij. Boosaardig woord. - praatje,
tuig uitgevoerd, mechanisch. Se servir de achterklap. Une pure -: Allemaal kletserij.
3. Guiterij, grappige streek.
mogens -s : Zich van werktuigen bedienen
Meehant bv.nw.: 1. (voor 't zelfst.
(z. 3). Chapeau -: Klakhoed. Brebis -,
nw.) Slecht, ellendig, gemeen, erbarmelijk,
poupec -: Beweegbaar s. ; -bare p. Musique
die niets waard is. - livre: Prullig boek.
-: Mechanische muziek. 2. Met de hand uitgevoerd, op handenarbeid berustend, tech- -s vers : Ellendige verzen. - village : Arnisch, practisch. Les arts -s: De kunst- moedig dorp. - pantalon: Armzalige broek.
ambachten (tegenover arts liberaux). La S'attirer une -e affaire: Zich iets onaangenaams op den hats halen. Etre en -e pospantie - d'un art: Het handwerkmatige
deel van een kunst. 3. Werktuiglijk, gedach- ture : In een ongunstigen toestand verteloos, willoos. Le travail - de la digestion: keeren. ca n'est pas bien -: Dat is zoo
De werktuiglijke werking der spijsvertering. erg niet, dat doet niets ter zake. - diner:
Slecht -, sober maal. 2. Boos, -aardig.
Mogen -: Handigheid, loopje. 4. Van de
beweging, - de werktuigkunde. Lois -s: slecht, verdorven, snood, ondeugend. z.
Wetten der werktuigkunde. Construction langue 2. Tomber en de -es mains : In verkeerde handen vallen. 3. Ondeugend, stout.
-: Machinebouwkunde. Philosophie -:
Vous 'dies bien - de : 't Is erg leelijk van je
Wijsbegeerte, die alle verschijnselen tot
om. 4. (na 't zelfst. nw.) Scherp, onmechanische wetten terugbrengt.
II. Meeanique v.: 1. Leer der beweging, deugend. Tenir des propos -s: Hekelen.
werktuigkunde, mechanica. - pure, - ra- m.: Booswicht, slechtaard. Booze, goddelooze . Ondeugd, stouterd. (p la t) „Zware
lionnelle : Zuivere -.- appliquee: Toegepaste
- . - celeste : Leer van de beweging der he- jongen". (fam.) Faire le -: Op zijn poot
mellichamen, cosmographie. - animate: spelen. La -e! Zoo'n ondeugd!
Mêehe v.: 1. Pit (kaars) ; kousje (lamp).
Leer van de bewegiyigen van 't dierlijk
lichaam, dierlijk mechanisme. 2. Werking. 2. Tonder, lonter, tondel. 3. Lont. z.
3. Machine. Fabriquer a la -: Op de ma- imenter (2 en 4). (f ig.) Decouvrir la -:
chine maken. 4. Werk (van horloge, toe- Een komplot ontdekken, lont ruiken.
V endre la -: Uit de school klappen. Metstel) ; remtoestel (voertuig). 5. (f ig. )
Inrichting, bouw, samenstelling. La - des ire le pied sur la -: Spoedig 't gevaar bezweren. Mener qn -, faire qch tambour hatelections: De inrichting der verkiezingen.
6. (y olk) Voorwerp, „ding". 7. Wasch- tant, - allumee: fem. met, kracht en gevrouwenfornuis. 8. De mechanische be- weld leiden; iets - doorzetten. Faire drijven. Meeaniquement: Op een werk- avec, etre de - avec : Samenspannen met,
tuiglijke wijze. Met werktuigen, met de onder een deken liggen met, onder een
hoedje spelen met. 4. (geneesk.) Wiek,
machine.
Meeanise: Beweegbaar. Meeaniser ov. plukselvlecht. Kwastje (slaapmuts). Vlasw.: 11. Tot een werktuig maken. 2. (f ig. ) wiek. Hart -, pit van 't touw. Zwiep (aan
't einde v. e. zweep). Hennepdot. Haarlok
Vernederen, -lagen. Tot een handwerk maken (kunst ) . 3. (v olk ) Treiteren, kwellen, (- de cheveux). Pluim aan staart. - Tolle:
„pesten". Meeanisme m.: 1. Drijfwerk Piek. z. easque 1. 5. Middelstuk, kern
(- d'actionnement), samenstel van or- (mast) ; schacht (kaapstander, roer) ; boor.
ganen, inrichting, bouw. - des organes: Bespanning (strijkstok). - a percer : Boorijzer, -staal. - a lrois poinls: CenterSamenstelling en werking der organen.
boor. - d'une pierce a fusil: Schuine kant
Inwendige bouw van de taal.
-dulange:
- d'une phrase : Bouw van een zin. - d'une van een vuursteen. 6. Gezwaveld touwtje
o 1 k ) Il n 'y a pas -:
(om to zwavelen ) . 7. (y olk)
maladie: Behandelingswijze v. e. z. 2.
Behandeling, practisch deel eener kunst. Er is geen middel, geen gelegenheid . Meehe
(muz.) Un bon -: Een goede techniek. -euiller (m y -s-s) v.: Lepelboor. Me3. (w ij sb . ) Stelsel, waarbij de verschijn- eher ov .w . : Zwavelen (wijnvat ) . Mêeheux:
selen uitsluitend worden verklaard uit me- Die pluist, - pluizen geeft.
Meehoir onpers.w.: Een ongeluk overchanische werkingen (tegenover dynamisme). Meeaniste m.: lem . , die alles komen.
Meehon m.: Pimperneltorkruid.
beschouwt als uitsluitend werktuiglijk.
Mecklembourg (spr.. -lin-) m.: MeckMeeanistique: Van 't systeem dat de
lenburg. Meeklembourgeois (spr.. -11n-):
wereld als een mechanisme opvat.
Mêeano m . : (y olk) Machinist. Mec- Mecklenburgsch. -er.
Mecomprendre (se): Elk. verkeerd
cano-bouwdoos . / voorv.: (in samenst.)
Mechanisch . Mêeanographie v . : (o u d ) Het begrijpen. Meeompte m.: 1. MisrekenTg,
machineschrijven. Mêeanotherapie v.: Ge- rekenfout, tekort. 2. (fig.) Misrekening,
nezing door beweging van werktuigen. - teleurstelling. Trouver un -: Bedrogen
volgens 't Zandersysteem, „'t zanderen". uitkomen. Meeompter: Van slag zijn (uurMecanotherapique : Institution -: Zan- werk)./ se -: Zich misrekenen, - vergissen.
Meconduire (se) : Zich misdragen.
der instituut.
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Meconium (s pr . -omm) m.: 1. Papaver- op een schild, medaillon, clipeus. 4. Rond
sap. 2. (ontleedk.) Darminhoud van pas- stukje (visch, vleesch).
Mêde m. en by .nw . : Meed, Medier.
geboren kinderen.
Meconnaissable : Onkenbaar. Mecon- Medisch.
Medecin m.: 1. Geneesheer, dokter.
naissanee v.: 1. Miskenning. La - des
(b ij b e l) Med icijnmeester . z . doeteur--.
Juifs. 2. Het niet-erkennen, - verkeerd
begrijpen. La - de ses interets . 3. Ontken- Etre regu -: Tot arts worden bevorderd.
ning, dat men iets gedaan heeft. 4. Ondank- - legiste : Geneesheer voor rechtszaken. -baar-, onerkentelijkheid. 5. Het niet-in- major (mu. -s--s) : Dirigeerend oflicier
achtnemen, het niet-erkennen. La - des van gezondheid. - par quartier : Dokter,
die om de drie maanden dienst heeft. - de
r eg lements . Meeonnaissant : Miskennend.
Ondankbaar, niet erkentelijk. Meconnaltre qaartier: Wijkdokter. militaire; - de
ov .w. : 1. Niet meer (her)kennen. 2. Ver- marine : Officier van gezondheid ; - bij de
loochenen, niet (meer) willen kennen. 3. marine. - de bord: Scheepsdokter. -Ontkennen, dat men iets gedaan heeft. Ii (en ) -chef : Eerste geneesheer. accoucheur : Verloskundige. - inspecteur: Inne saurait cette action : Hij kan die daad
niet loochenen. 4. Miskennen, geen recht specteur van den geneeskundigen dienst.
doen wedervaren aan. Genie meconnu : Mis- - de l' Hat, (y olk) - des marts : Gekend genie. - la verite: De waarheid loo- neesheer belast met de lijkschouwingen.
chenen. / se -: Zich zelven niet meer Femme -: Vrouwelijke arts. z. se guerir.
kennen. - verkeerd begrijpen. Meconseil- La robe ne fait pas le 't Zijn niet alien
koks, die lange messen dragen. Apres la mort
ler ov.w.: Slechten raad geven aan.
Meeontent: Ontevreden, misnoegd, on- le -: Als 't kalf verdronken is, dempt
vo ldaan . I m . : M isnoegde , morrende . men den put. Il vaul mieul payer le boulan(gesc h. ) Les -s: De Malcontenten (1573). ger (pre le Beter aan den slager dan aan
Mecontentement m . : Ontevreden-, onvol- den dokter. 2. (fig.) Genees- en ziektedaanheid, misnoegen, verdriet. Des -s: middel. Le temps, seul - de ces maladies:
Verdrietige buien . Meeontenter ov .w . : De tijd, die de eenige genezing is voor zulke
kwalen. 3. - des times: Biechtvader, zielMisnoegd ontevreden verdrietig maken.
verzorger. - de la nature corrompue : Jezus.
/ se
- worden.
Medeeine v.. 1. Geneeskunde, de mediMeequain z. meequois. Mecque (la)
Geneesv . : Mekka. (f i g . ) M iddelpunt hoofdzetel. cijnen. z. legal. Faculte de
In de mediBedevaartplaats. Meequois : Uit Bewo- kundige faculteit. Faire sa
cijnen studeeren. 2. Geneeskundige behanner van Mekka.
Meereance vV. : (o ud ) Ongeloov ighe id . deling. - domestique, - des gens du monde:
Meereant bv.nw. en m.: 1. Ongeloovig(e). Aanwending van huismiddelen. 3. Geneesuniverselle : - tegen alle
Mohammedaan . 2. Ongeloovig (e ) . Vrijgeest . middel, artsenij.
Medicijn innemen.
Meeroire ov.w.: (oud) Niet willen ge- kwalen. Prendre une
looven. Meeroyant bv.nw. en m.: On- Cela sent la -: Het ruikt naar de apotheek.
z. eheval 1.4. Purgeermiddel. Prendre
geloovig. -e.
Midaille v.: 1. Prijs-, (gedenk)penning Zich purgeeren . 5. (f ig . ) Geneesmiddel.
(- commemorative). Art de la -: Medail- 6. (fig. ) lets onaangenaams. Onaangenaam
leerkunst. (fig.) Chaque - a son revers: mensch. Mediciner ov.w.: Medicijnen geAlles heeft zijn keerzijde. Le revers de la -: yen, - voorschrijven. / se -: - innemen,
De schaduwzijde van een zaak. Tourner la zelf dokteren.
Medee v.: Medea (echtgenoote van Jason).
-: De zaak van een andere zijde bezien.
Medersa m. of v.: Mohammedaansche
2. Penning of munt. Le cabinet des -s:
De penningen- en muntenverzameling. 3. inrichting voor H. 0. in Algerie.
Mediaire : (plantk.) Middelste. Medial
Atlaat-, heiligenpenning. Une - de la
by .nw . en -e v . : (t a alk ) Middelste
V ierge. 4. Eerepenning, -teeken. - de
(letter ) . Median : Middelste , (in s am e n s t . )
sauvetage. Reddingsmedaille. La - milimiddel-. (dichtk.) Tusschen de helften (v.
taire : 't Eereteeken voor belangrijke krijgs't vers). Tusschen twee klinkers geplaatste
verrichtingen. Une premiere - au Salon de
(medeklinker). Ligne -e : Zwaartelijn;
peinture : Een eerste prijs van de schilderijententoonstelling. 5. Nummer-, dienst- verkeersstreep. Raie -e: (Haar)scheiding in
plaat (der kruiers, enz.). 6. Hondenpen- 't midden). Mediane v.: Zwaartelijn. Midning . 7. (p la n tk . ) Judaspenning . 8. delste armslagader (veine -e) . Bande -, corde
-, ligne Verkeersstreep. Medianique
(bouwk.) z. medallion 3.
Medaille by .nw : Met een eerepenning Van een medium. Medianoche m.: (oud)
vereerd, - bekroond. Bracelet -: Penning- Middernachtelijk maal (vooral na vastenarmband. I m.: Iem., die een medalje heeft. dag ) . Mediante v.: (muz.) Terts van den
grondtoon, mediant. Mediastin m.: MidUn - militaire: Iem., die 't eereteeken
delschot, -vlies. Mediastinal : Van 't midvoor belangrijke krijgsverrichtingen heeft.
-vlies.
Medailler ov .w .: Met een medalje bekro- delschot,
Mediat: Middellijk, niet rechtstreeksch.
nen, - vereeren, decoreeren. Medailleur Ville
-; noblesse -e : Stad -; adel, die niet
m.: Stempelsnijder voor gedenkpenningen. onder de directe heerschappij des keizers
Medaillier m.: Kast voor munten en pen- stond. (plantk.) Insertion -e: Middellijke
ningen. Verzameling m. en p., penning- aanhechting door nog een ander orgaan.
kabinet. Medailliste m.: Kenner van pen- Mediatement Middellijk, niet rechtningen en munten. Penningsnijder. Medall- streeks. Mediateur m., -trice v.: Beion m.: 1. Groote gedenkpenning. 2. Me- middelaar, -ster. Vredestichter, -ster. Tusdaillon. 3. (bouwk.) Beeldwerk en relief schenpersoon. / bv.nw.: Bemiddelend, die
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vrede sticht. (Kath.) Marie Mediarrice: ten, inkeer tot zich zelven. Entrer en -:
Maria Middelares. Mediation v.: 1. Be- Tot zich zelven inkeeren, in stilte bidden.
middeling, tusschenkomst. EmploTJer sa Les -s de Lamartine ; - de saint Augustin:
De Overdenkingen van L.; - den H . A.
-: Bemiddelend optreden. 2. Middag.
Culminatie (zon, ster). Mediatisation v. Mediter onov .w . : Nadenken (over), overen -is er ov.w.: (gesch.) (Het) vrijmaken leggen. In vrome overpeinzing verdiept -,
in zich zelven gekeerd zijn. / ov .w . : Overvan de onmiddellijke souvereiniteit van
den keizer van Duitschland, (het) ontne- denken, -peinzen, rijpelijk wikken en wegen.
men van de onafhankelijkheid. Mediatrice Zinnen op, beramen, ontwerpen, overleggen.
v.: Loodlijn op het midden van de zijde - de: Van plan zijn om, met de gedachte
rondloopen om. / se -: Overpeinsd worden.
van een driehoek.
Mediterrane bv.nw. : M iddellandsch ,
Medical: Geneeskundig, medisch. Corps
midden in 't land gelegen. Mediterranee
-, service -: Geneeskundige dienst. z.
matiere 1. Mediealement: Uit een me- v.: Binnenzee. Middellandsche Zee. Medidisch oogpunt. Mediealite v.: Genees- terraneen : Van een binnenzee. Van de
kundige zorg. Medicament m.: Genees- Middellandsche Zee. / m., -ne v.: Bemiddel. Medicamentaire : Van de genees- woner -, bewoonster van de kusten der
middelen, - de artsenijhereiding. Code -: Middellandsche Zee.
Medium (spr. -omm) m . : 1. (m u z .
Pharmacopee. Medicamentation v.: Behandeling met geneesmiddelen. Medica- Middelstem. 2. Middelweg, voorstel tot
menter ov. w.: Met geneesmiddelen be- een vergelijk. 3. (plantk.) Marietteklokje.
handelen, g. geven, ingeven. (fig., fam.) 4. Tusschenpersoon bij spiritistische proe„Opknappen", behandelen. - une affairs. yen, medium. Mediunanique , -nitique
(spr. -omm-): Van een medium. Medi/ se -: Geneesmiddelen innemen. - naar
eigen goeddunken, zelf dokteren. Medica- umnite (spr. -omm-) v.: 't Mediummenteux: Geneeskrachtig, als geneesmid- zijn. Medius (spr. -uss) m.: Middelvinger
del werkend. Medicastre m.: Onbekwaam (doigt-). Mediuseule : Middelmatig groot .
Medocain : Uit -. Bewoner van le Medoc.
geneesheer, lapzalver. Medicateur, -trice:
Medois: Medisch, van de Meden.
Geneeskrachtig, heilzaam. Medication v.:
Medonne v . en -donner onov .w . :
Toediening van geneesmiddelen. Genees(s p e l) (Het) verkeerd geven .
wijze, kuur. Geneesmiddelenleer.
Medullaire : Van 't merg (in dier en
Mediceen: Der Medici.
Medicinal: Geneeskrachtig, genezend; plant), mergachtig, merg bevattend. Canal
in de geneeskunde gebruikt. (fig.) Loute- -: Mergkanaal. Substance - du cerveau:
rend, verbeterend. -ement bw. Medi- Hersenmergstof. (plantk.) Rayons -s:
cinier m.: Krotokboom, Amer. ricinus- Mergstralen, spiegeldraden. Medulle v.:
(plantk.) Merg. Medulleux : Vol merg.
plant. Medico- : (in samenst.) Medisch-.
Medico-chirurgical (mu. --aux) : Ge- Medullite v.: Ruggemergontsteking.
Mêdusaires v .mv . : Kwalachtigen . Menees- en heelkundig. Medico-legal (mu.
duse v.: 1. Medusa (eene der Gorgonen).
---aux): Van de gerechtelijke geneeskunde,
C'est une tete de -: 't Is een Medusahoofd,
medisch-forensisch.
een schrikwekkend gezicht. 2. Zeekwal.
Mêdie v.: Medic.
Medieval : Middeleeuwsch. Medievisme Mêduser ov .w . : Van schrik doen verstijven .
Meeting (uitspr. yolk : metingue; b3m.: Liefde voor de Middeleeuwen. Medieviste (s o m s : -valiste) m . : Kenner van -, schaafd: mitin) m.: Politieke volksvergaiem., die zich bezighoudt met de studie der dering. Openbare bijeenkomst. (sport)
middeleeuwen. / bv.nw. : Van de studie Ontmoeting. Meetinguiste m.: Meetingbezoeker..
der middeleeuwen.
Mefaire onov .w . : (o u d) Kwaad doen .
Medimne m.: Medimnus (maat van pl.
Mefait m.: Euvel-, wandaad. Melente v.:
m. 25 L.).
Medine v.: Medina. Medinete m.: Be- Houtspaander. Mefiance v.: Wantrouwen.
-I Opgepast! Kijk uit je oogen I Etre en -:
woner van Medina.
Mediocratie v.: Regeering van de mid- Gewantrouwd worden. Mefiant: Wandelmatigen. Mediocre: Middelmatig. Niet trouwig, argwanend. Mefier (se) : Wan-,
onoverkomelijk (beletsel). / m.: 't Middel- mistrouwen, verdenken. Zich wachten
matige. - mensch. Medioerement: Middel- (voor) . Metiez-rous I Pas op!
Megalithe m.: Groote steen der monumatig, maar zoo z66. Mediocrite v.: 1.
M idde lmat ighe id . 2. Matige welvaart , mid.- menten uit den steentijd. Megalithique:
delmaat . 3. Middelmatig mensch. Medio- Uit groote steenen gehouwd, uit den steencroeratie v.: Regeering door de middel- tijd. Monument -, tombeau -: Hunehed,
menhir, dolmen. Megaloeephale: Grootmatigen.
Medique: Medisch, der Meden. Guerres hoofdig. Megalomane m.: Lijder aan
megalomanie v.: Grootheidswaanz in. Zucht
-s: Perzische oorlogen.
Medire onov .w . : Kwaadspreken . Me- om 't gebied uit to breiden . - persedisance v.: 1. Kwaadsprekendheid, ach- cutrice : Vervolgingszucht van een lijder
terklap . 2. Laster. -tongen. Medisant: aan grootheidswaanzin. Megalopsie v.:
't Vergroot zien. Megalosaure, -saurus
Kwaadsprekend. / m.: Kwaadspreker, lasm.: (nat. hist.) Reuzenhagedis (der voortertong.
Meditateur m.: Bespiegelaar. Medi- wereld ). Megalote m.: Grootoor (aap).
tatif : Bespiegelend, peinzend; tot over- Megametre m.: (aardk.) Maat van 1000
denking geneigd, aan - gewijd (leven). / m.: K.M. (z e e v.) Lengtemeter. Megaphone
Denker. Meditation v.: Overpeinzing, m.: Scheepsroeper, megaphoon, geluidver-denking, bespiegeling. Stil gebed des har- sterker .

Megaptere—Meler
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Mengingrekening. — des races: Menging -,
Megaptere v . : Wa lvischachtige .
Mêgarde v.: Par —: Uit onachtzaam- kruising -, paring der rassen. Sans —: Onvermengd. Faire le — des cartes : De kaarheid, bij ongeluk.
Mêgare v. : Megara (oud-Grieksche stall 1. ten schudden. 2. Mengsel, mengelmoes. 3.
(letterk.) Mengelwerk. —s de poesie:
v.
:
Uit
Megara.
Megaride
Megareen :
Megaris (oud-Grieksch landschap). Me- Mengelpoezie, gemengde gedichten, varia.
4. (handel) Allerlei merken. Melangeoir
garien, -ique z. -een.
Megaseope m.: Toestel om vergroote m . : Mengvat . Melanger ov.w.: (Ver )(soms ook verkleinde) afdrukken van een mengen, ondereen-. Drap -ge: Gewerkt
teekening to maken. Zonnemicroscoop. laken. Race -gee: Gekruist ras. Vin -ge:
Megastome : Grootmondig. Megathere, Met andere soorten versneden wijn. Me-thorium (spr. -omm) m.: Reuzenluiaard langeur m.: Mengmachine, molencylinder.
Melangeuse v.: Mengmolen.
(voorwereldlijk gordeldier).
Melanien : (nat. hist.) Donkerkleurig.
Meger onov.w.: Sterven van uitputting.
I m.: Halfbouwer, pachter die met den ver- Melanisme m.: Donkerkleurigheid (der
huid). Melanite v.: Zwart granaat. Mehuurder deelt.
Megere v. :1. Megara (eene der Furien). lanome, -ose v.: Zwarte vlek. Vorming
2. (f ig.) Helleveeg, boos wijf.
van zwarte vlekken in 't bloed. - op den
Megie v.: Witlooierij. Het witlooien, wijnstok. Melas (spr. -as) m.: Zwarte
zeemtouwen. Megir ov.w.: Aluingaar ma- huidvlek. Melasme m.: Zwarte pijnlijke
ken, witlooien. Megis m.: Looisop, -pap vlek.
Melasse v.: Melasse, suikerstroopafval.
(voor zeemleer). Passe en — of — bv.nw.:
Aluingaar. Megisser z. megir. Megisse- Stroop . (f ig . ) Beroer (dig )heid . (f a m . )
rie v.: Witlooierij. Zeemleerhandel. Me- Etre dans la —: Er beroerd aan toe zijn.
Tomber dans la —: Er leelilk tegen aangissier m.: Witlooier, zeemtouwer.
Megot m. : Eindje sigaar, peukje. (gra p ) loopen . Melasse : Met melasse doort.rokken.
Sigaar. Megot (t )ier m.: Inzamelaar van Melass4que : Met melasse.
Meldien of -ois: UR -. Bewoner van
eindjes sigaar of sigaret.
Mehari m.: Loopkameel. Mehariste m.: Meaux.
Mole m.: ( y olk) Half brandewijn, half
Loopkameelberijder.
Meilleur by .nw . : 1. Beter ; lekkerder . likeur. --cassis: Half br., half bessen.
Rendre —: Verbeteren. De —e heure: VroeMêleeture v. : (1) i e u w ) Verkeerde le ger. II fait — chez nous: 't Is bij ons beter. zing (v. e. telist ).
2. Le —: De beste, 't beste; - lekkerste.
Melee v.: Krijgsgewoel, heetst van 't
gevecht. Handgemeen. (sport) Worsteling
La —e partie : 't Grootste deel. Mon — ami:
Mijn beste vriend. Au — prix: Op zijn om den bal (— de rugby) . Vechtende
voordeeligst. / m.: Het beste. Le plus menigte . (f ig. ) Hevige (woorden )strijd ;
strijdgewoel. Se jeter sans la —: Aan den
lot sera le —: Hoe eer, hoe beter. (ram.)
Boire du —: Van den besten wijn drinken.
strijd -, de discussie deel gaan nemen. La -internationale: De strijd tusschen de volkeDu — de mon cceur, du — de mon time:
ren. La — des passions: De strijd tusschen
Met geheel mijn hart, - geheel mijn ziel,
van ganscher harte. Le — de l'affaire: 't de ontketende hartstochten. Melement m.:
Mooiste van de zaak. Nous y aeons depense Menging.
I. Méler ov .w . : 1. Ver-, dooreenmengen,
le — de nous-memes: We hebben daarin
geheel onze ziel gelegd. Le — de son talent: vereenigen. Kruisen (rassen). Versnijden
't Schoonste deel van zip talent. Prendre (wijn). z. marehandise 1 en marehand
(m. 1). Une personne de sang mete: Een
le —: 't Winnen.
halfbloed. Societe melee: Gemengd gezelMein (spr. min) m.: Main (rivier).
schap. C'est mete, ici: 't Is bier 'n zooitje.
Meistre z. mestre.
ti ers metes: Vrije verzen, die niet aan eenMiluger ov.w.: Verkeerd beoordeelen. I
se —: Den achterpoot naast 't spoor v. d. zelfde maat gebonden zijn. 2. Ondereenvoorpoot plaatsen.
mengen, in wanorde brengen. Schudden
Mela- : (in samenst.) Zwart-.
(kaarten). Verdraaien islot). Cheveux meles:
Melagre v.: Ledenpijn.
Verwarde haren. -- les cartes: De kaarten
Melampyre m.: (plantk.) Zwartkoren. schudden; (f ig.) de zaken in de war brenMelanagogue bv.nw. en m . : (M iddel ) gen. 3. Wikkelen (in), betrekken (bij),
dat de zwarte gal afvoert. Melaneolie v.: mocien (in). — qn dans un discours, - ses
1. (oude geneesk.) Zwarte gal. 2. (thans propos : tem. in een gesprek betrekken.
Droefgeestig- , zwaarmoedigheid . (f a m . ) Il (tam.) 11 mete partout son mot: Hij doet
n'engendre pas la —: Hij is lollig, - maakt
overal een duit in 't zakje. 4. Vermengen,
iem. lollig. 3. Sombere stemmin g , vage paren, vereenigen met. — la severite a /a
somberhe id . Douce —: Weemoed igheid . bonceur: Strenglieid aan zachtheid paren.
Melaneolique :1. (geneesk.) Zwartgallig, — l'utile a l'agreable: 't Nuttige met 't
zwaarbloedig. 2. Droefgeestig, zwaarmoe- aangename verbinden. Elle melail ses
dig. 3. Somber zonder bepaalde redenen . -larmes aux miennes : Zij mengde haar tranen
ment bw.: Droefgeestig, zwaarmoedig. met de mijne.
Somber, triestig. Melaneoliser ov.w.:
II. Meier (se)) :1. Zich vermengen, - verDroefgeestig -. Somber maken. / se —:- eenigen ; gekruist worden (rassen); samenwooden. Melanemie v.: 't Donker worden vloeien. In de war geraken. 2. Handgemeen
van 't bloed.
worden. 3. se — a, - dans, - parmi : Zich
Mélange m.: 1. Het vermengen, ver- mengen onder. 4. se — a : Deelnemen aan.
menging; mengeling (b .v . hoop en vrees). — a la conversation : Aan 't gesprek gaan
Faire le — de: Dooreenmengen. Regle de —:
deelnemen. 5. se — de: Zich bemoeien,
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- afgeven met, - een zaak aantrekken.
Melez-vous de vos affaires: Bemoei je met je
eigen zaken. De quoi vows melez-vous ? Wat
gaat u dat aan? On dirail que le diable s'en
mele: 't Is of de duivel er mee speelt.
Quand la mode s'en mele. Als 't mode wordt.
6. se — de : Zich bezighouden (met dingen,
die men niet verstaat), 't wagen om. Il se
mele de faire des vers: Hij doet ook al aan
dichten. Mele-tout (my . onv .) m.: Bemoeial .
Melette v.: Sprot (— commune).
Mêleze m.: Lorkeboom, lork, lariks.
Melezaie, -fere v.: Lorkenbosch. Melilot
m.: Honigklaver. — des champs: Hopklaver. — d'Allemagne : Rolklaver. — bleu:
Zevengetijdeklaver. — blanc, — de Siberie:
Witte honigklaver.
Mai -melo (ma. —3—s) m.: Mengelmoes, allegaartje, rommelzoo.
Melinet m.: Wasbloempje.
MeFinite v . : Meliniet (springstof ) • (gra p )
Il n'a pas invente la —: Hij heeft 't buskruit niet uitgevonden.
Melipone v.: Tropische bij.
Melique v.: Parelgras.
Melisse v.: (plafltk.) Melisse. — officinale : Citroenmelisse. — sauvage : Hartgespan. Mêlitte v.: — des bois: Bijenblad.
Mellifere : Honigvoortbrengend, -dragend,
-gevend. m.: Honigvoortbrengend insect.
Mellifieation v.: Honigvorming. Mellifique : Honigvormend. Melliflue v.: Honigvormend . (f ig. ) Honigzoet . Poeslief, , al
to vriendeli t k. Mellifluite v.: Honigzoet-,
poesliefheid. Mellisuge (spr. -1i-su-): Honigzuigend. I m.: Honigzuiger. Mellite
m.: Honigstroop. Mellivore : Honigetend.
Melo m.: Volksstuk. melodrama,
„draak". Melodie v.: 1. Melodie, toonopvolging die aangenaam aandoet. 2. Welluidendheid. 3. (muz.) Melodie, wijs (tegsenover harmonie). 4. Lied. Melodieusement en -eux : Welluidend, zoetvloeiend,
zangerig. Melodique: (muz.) Melodisch,
tot de wijs behoorend. Phrase —: Melodie,
wijs. Melodisme m.: Muziek, waarbij de
melodie op den voorgrond treedt. Melo diste m.: Componist die vooral aan de
melodie hecht (Mozart b.v.). Melodramatique : Melodramatisch. Melodramatiser
ov.w.: Melodramatisch maken. Melodramatiste m.: Melodramaschrijver. Melodrame m.: 1. Drama met muzikale begeleiding. 2. Volksstuk, waarin men de gemoederen hevig ontroert, „draak". Personnage de —: Theaterheld, die steeds
overdreven gevoelens uitdrukt en in zeer
spannende toestanden verkeert. Tourner au
—: Bepaald aandoenlijk worden.
Meloe m.: Oliekever.
Melomane m.: Hartstochtelijk muziekliefhebber. / bv.nw.: Vol dwaze liefde
voor muziek. Melomanie v.: Overdreven
liefde voor muziek.
Melon m.: 1. Meloen (—sucre).— d'eau:
Watermeloen. — brode: Netmeloen. —
serpent: Slangkomkommer. — de mer:
Zeeêgel. 2. Appel-, meloenoog (uitzakking
van 't hoornvlies). 3. Fantasie-, dophoed,
kaasbolletje (chapeau —). 4. (fam.) Sukkel, stumper. / bv.nw.: Dom. Melon-,
melongene v.: Eierplant. Melonnee v.:

I
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Tulbandkalebas. Melonniere v.: Meloenbed ; -bak.
Melopee v.: 1. Rythmisch gezang, dat
de gesproken voordracht vergezelt. Une —
(trainante): Een (slepend) zangerige voordracht. 2. Recitatief. Melophobe : Die een
afkeer van muziek heeft. Meloplaste m.:
Bord met notenbalk voor solfége-oefeningen, muziekbord. Melotypie v.: Notendruk.
Melpomene v.: Melpomene, de muze
van 't treurspel.
Melunois : Uit -. Bewoner van Melun.
Melusine v.: Melusine (een fee).
Memarehure v.: Verstuiking (door een
misstep ) .
Membrane v.: 1. Vlies. Fausse —: Vel,
vlies (in de keel). — cellulaire : Celwand.
— alaire : Vlieghuid. 2. Boekbindersplankje. 3. Plaatje, trilplaatje, membraan.
Membrane : Vliesvormig uitgebreid. Membraneux : Vliezig, vliesachtig; waarbij
zich vliezen vormen (ziekte). Membraniforme : Vliesvormig.
Membre m . : 1 . (Lichaams )1id . Les —s:
De ledematen. —s d'une volaille: Boutjes
en vleugels van een vogel. 2. Lichaamsdeel.
3. (fig. ) Lid (vereenigina, gezin, enz.),
medelid. — honoraire, - adherent: Kunstlievend -, steunend -. —actif, - parlictpant
: Werkend -. Qualite de —: Lidmaatschap.
(godsd.) Les —s de Jesus-Christ , - de l' &Use: De geloovigen. C'est un — pourri -, gangrene qu'il taut retrancher: Dat is een
schurftig schaap, - een lid, dat men moet
uitwerpen. 4. (zeev.) Inhout. — de remplissage: Vulhout. 5. Deel, lid (gebouw).
Zindeel (— de phrase). Lid (vergelijking).
Membre : Gebouwd. Bien -, fortement —:
Flink van lijf en leden. Membriere v.:
Raamhout. Membron m.: Looden -, zinken dakvorst. Membru : Met grove ledematen, grofgebouwd. Membrure v.: 1.
De ledematen (persoon). 2. Inhout, spant
(schip). La —: De inhouten. — d'acier
d'un wagon: Staten wagonspanten. 3. (Paneel)raam. Hout voor ramen. 4. Planken
(boekbinderspers). 5. Maat om brandhout
to m,eten.
I. Itième bv.nw.: 1. Zelfde, eigen, gelijk. En — temps: Gelijktijdig. La — chose:
Hetzelfde. Une — chose: Eene en dezelfde
zaak. 2. (onmiddellijk na 't zelfst.
nw. of vnw.) Zelve, zelf. Cela — m'y a
contraint : De zaak zelve heeft mij daartoe
genoodzaakt. Pour cela —: Daarom juist.
Vous— l'avez dit: Gij hebt 't zelf gezegd.
Je l'ai vu moi—: Ik heb 't zelf gezien.
Disputer une mesure en elle--: Over een
maatregel op zich zelven redetwisten. Its
sont d'autres nous—s: Zij zijn in alle opzichten gelijk met ons. Tout faire par soi—:
Alles zelf doen. 3. Zelfs. Ces murs —s peuvent avoir des yeux: Deze muren zelfs kunnen
oogen hebben. 4. (na 't zelfst. nw.;
drukt de hoogste mate uit) Zelf,
zelve. 11 est la bonte —, (oud) la — bonte
: Hij is de goedheid zelve.
II. Mane m.: Hetzelfde. Faire au —:
Hetzelfde doen; beetnemen. Cela revient au
—: Dat komt op hetzelfde neer. Garcon,
du —1 Aannemen, denzelfden wijn! (spel)
Faire une bille au —: Een hal rechtstreeks
in den zak stooten.
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III. Meme bw.: 1. Zelfs, ja zelfs, ook.
Aujourd'hui —: Heden nog. Je n'ai pas —
eu le temps de m'en occuper: Ik heb nog niet
eens tijd gehad om mij daarmee bezig te
houden. 2. de —: Evenzoo, desgelijks. Il
en fait de —: Hij doet hetzelfde, - eveneens
zoo. Il en est de — avec, - pour, - de : 't Gaat
net zoo met. Il n'en est pas de — de vous:
Dat is bij u niet 't geval. 11 a fait de — que
vous : Hij heeft evenals gij gedaan. de — que:
Evenals, zoo, gelijk. tout de —: Even goed,
toch wet, ondanks alles, toch, in ieder
geval; net zoo goed als. Tout de —! 't Is
toch jammer! z. quand. 3. a —: Zonder
hulpmiddelen, (fam.) zoo maar. Boire a
— la bouteille: Zoo maar uit de flesch drinken, de flesch maar aan zijn mond zetten.
Boire a — le ruisseau : 't Water uit de beek
drinken, plat op zijn buik liggend. Mordre
a — la pomme, - le pain : Zoo maar in den
appel -; 't brood bijten; niet schillen, niet
snijden. Monter a — le cheval: Zoo maar op
't paard gaan zitten, zonder zadel. 4. a —
de: In staat tot, in de gelegenheid om.
(oud) Il est a — des consultations: Hij heeft
de consulten zoo maar voor 't grijpen. Etre
-; mettre a — de; In de gelegenheid zijn ; stellen.
Wine v . : (k i nd .) Oma .
Memement bw . : (o u d ) Zelfs . Vooral.
Eveneens.
Memento (spr. -min-) m . : 1. (K a t h . )
Gedeelte van de mis, waarin de priester
de levenden (— des vivants), daarna de
afgestorvenen (— des morts) herdenkt. 2.
Herinneringsteeken. Opschrijfboekje. Kort
overzicht.
I. Mei:noire v.:1. Geheugen, herinneringsvermogen, memorie. Si j'ai bonne —: Als
ik mij wet herinner. Avoir la — trop longue:
Te lang zich de dingen herinneren. .Remettre
qch en — a qn: Iem. iets helpen herinneren.
Se remettre en —: Zich herinneren. Re passer
dans sa —: Weer voor den geest roepen.
Avoir la — du c ceur : Een dankbaar hart h.
z. liêvre 1 en local (bv.nw.). Il me vient
en —: Daar valt me in. Manquer de —:
Een slecht geheugen hebben; blijven steken.
Avoir le prix de —: Een prijs krijgen voor
geheugenwerk. — visuelle: Herinneringsvermogen voor het geziene. Avoir une bonne
— de l'oreille: Goed muziek -, wijsjes kunnen onthouden. Ecrire de —: Uit 't hoofd
opschrijven. Faire une citation de —: Uit
't hoofd citeeren. Dessin de —: 't Teekenen
uit 't geheugen. 2. Herinnering, gedachtenis, aandenken. J'en ai encore la — recente: Dat ligt me nog versch in 't geheugen.
De — d'homme: Bij menschenheugenis. Je
n'en ai pas —: Dat herinner ik mij niet.
Digne de —: Gedenkwaardig. En — de:
Ter herinnering aan. Henri IV, de glorieuse
—: Hendrik IV, roemrijker nagedachtenis.
Vivre dans la — des hommes : Zijn nagedachtenis bewaard zien blijven. 3. (hande 1)
Pour —: Pro memorie, ter herinnering. 4.
z. memento 1.5. (dichtk.) De godin van
't geheugen, Mnemosyne. Les fines de M-:
De Muzen. Le Temple de M-: De Tempel
der Onsterfelijkheid.
II. Memoire, m.: 1. Herinneringsschrift,
memorie, memorandum. — justificatif:
Verdedigingsschrift. 2. Verweerschrift (in

P278

proces). 3. Verhandeling (geleerd genootschap ) . —s de l'Academie des Sciences. 4.
Des —s : Gedenkschriften, -waardigheden,
dagboek , -verhaal. Verweerschriften . (f ig . )
II a eu de bons -; - de mauvais —s : Hij is
goed - ,- slecht op de hoogte. 5. Rekening
(voor verrichte werkzaamheden), opgave,
staat. z. apothocaire. 6. Speciale onderzoeking. — ecrit: Scripsi.
Memorable : Gedenk-, merkwaardig. /
m .mv . : Memorabilia . Gedenkschriften (van
Xenophon). Memorablement : Op een
gedenkwaardige wijze. Memorandum (spr.
-domm ; mu. - anda) m.: Aanteekening.
Aanteekenboekje. Diplomatieke nota over
een vraagstuk (my . - andums). Kort
brief je, memorandum. Memoratif: Herinnerings-. Etre — de: Gedachtig zijn aan.
Faculte -ive : Herinneringsvermogen . Memorer ov .w . : Herinneren . Memorial (mu.
-als) m.: 1. Aanteekenboek, register. 2.
Gedenkboek. Le — de Sainte-Helene: 't Gedenkboek (van Las Cases over Napoleon 1 )
van Sint-Helena . 3. Vaktijdschrift. 4.
(Engelsch) Gedenkteeken. Mêmorialiste
m. en v . : Schrijver -, schrijfster van gedenkschriften . Memoriel: Van het geheugen.
Memorisateur : Die toestaat van 't geheugen partij te trekken. Memorisation
v. en -iser ov .w.: (Het) opnemen in 't
geheugen.
Meinphite (spr. min-): Uit Memphis.
Menacant : Dreigend, onheilspellend.
Menace v . : 1. (Be )dreiging . —s en l'air:
Udele dreigementen. Une — de con flit:
Een dreigend conflict. Sous — de: Op gevaar of van. 2. Dreigend voorteeken. Menacer ov .w . : 1. (Be )dreigen . — qn de (la
colere de) Dieu: Iem. met Gods toorn bedreigen . Tel menace qui tremble : Menigeen
dreigt om zijn vrees te verbergen. 2. (z a a k )
Dreigen, iets ongunstigs voorspellen, in
gevaar brengen. Le temps menace: 't Is dreigend weer. Ses fours sont menaces: Zijn Leven
loopt gevaar. — ruine: Op invallen staan.
(dichtk.) Une montagne qui menace le ciel,
- les cieux : Een hemelhooge berg. / se —:
Elk . (be )dreigen . Menaceur m . : Bedreiger..
Menade v.: 1. Bacchante (vrouw die
zich bij de Bacchusfeesten aan woeste hartstochten overgaf) . (fig.) Voir les —s: Zich
door zijn dichterlijke begeestering laten
meesleepen. 2. (fig.) Dolle vrouw.
Menage m.: 1. Huishouden, -bestuur,
huishouding. Toile de —: Zelfgeweven linnen . Pain de —: Huisbakken -; gewoon
brood (tegenover pain de luxe). Liqueurs
de —: Eigen gemaakte likeuren (vruchten
op brandewijn, enz .1. Articles de —: Huishoudelijke artikelen. Femme de —: Uitwo-.
nend huishoudster, werkster ; huisvrouw.
Tenir son —: Haar huishouden besturen.
Etre chargee du — de qn, faire le — de qn:
Iem. huishouden waarnemen; voor iem.
opruimen. Faire des —s: Uit schoonmaken -, - werken gaan. Pour plus de —: Om
des te zuiniger te zijn. — de bouts de chandelle: Overdreven zuinigheid. Vivre de —:
Zuinig leven. 2. Manier van doen. (spot)
Boel, rommel. 3. Huisraad, -houden, inboedel. Monter son —: Zijn huishouden
opzetten. Objets de —: Stukken huisraad.
— d'enfant, - de poupee: Poppenhuishou-
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dentje. Etre dans son -: In zijn eigen huis
-, in zijn eigen meubels zitten. Tenir son propre: Zijn boeltje zindelijk houden. 4.
Huisgezin, echtpaar. Se inettre en -: (Samen) een huishouden beginnen, trouwen.
Un jeune -: Jonggehuwden. Troubler la
paix d'un -: Den huisvrede storen.Querelle
de -: Huiselijke twist. J'ai eu des malheurs
de -: Ik ben ongelukkig in mijn huwelijk
geweest. Faire - ensemble, - en commun:
Te zamen wonen. Mettre une title en -:
Een meisje uithuwelijken. Faux -: Samenleving van ongehuwden; vrij huwelijk.
Faire bon -; mauvais - (ensemble ) : Goed -;
slecht over weg kunnen (met elk.). (f ig. )
L'amour et la pauvrete font ensemble mauvais -: Liefde en armoede kunnen 't slecht
met elk. vinden. Hospice des -s: Oude
mannen- en vrouwenhuis voor gehuwde
paren. 5. Olie-, azijn-, peper-, mosterd- en
zoutstel.
Menageable: Die ontzien -, gespaard
moet worden. Management m.: 1. (oud)
Leiding in de huishouding. 2. (fig.) Voorzichtige behandeling, - leiding. 3. Omzichtig-, behoedzaam-, inschikkelijkheid.
Avoir des -s pour qn, user de -s envers qn,
prendre des -s: fem. omzichtig behandelen; - voorzichtig voorbereiden. Sans -:
Zonder complimenten. Ne plus garder
aucun -: Niets meer ontzien.
I. Menager ov .w . : 1. (o u d ) Besturen
(huishouden) ; beheeren (geld). 2. Bezuinigen, zuinig -, voorzichtig omgaan met,
sparen. - ses paroles: Zoo weinig mogelijk
loslaten. - ses pas: Zoo weinig mogelijk
stappen doen. - son temps: Zijn tijd nuttig
gebruiken, met z. t. woekeren. - sa sante;
- sa voix: Zijn gezondheid -; zijn stem ontzien. - sa vie: Zijn leven zoo weinig mogelijk blootstellen. - une etoffe: Een stof
zoo voordeelig mogelijk knippen. - les termes , - les expressions : Voorzichtig zijn woorden kiezen. Ne pas - les termes : Geen blad
voor den mond nemen. Qui veut aller -, voyager loin, menage sa monture : Om 't ver te
brengen, moet men niets overdrijven. - sa
reputation : Zijn goeden naam niet te grabbel
gooien. 3. Ontzien, met verschooning behandelen, omzichtig te werk gaan met.
- les prefuges de qn : Iem. vooroordeelen
ontzien. z. ehevre 1.4. Regelen , inrichten ,
leiden. - les interets de qn: Iem. belangen
waarnemen, - verzorgen. - l'occasion: De
gelegenheid waarnemen, - bij de haren grijpen. - le temps; - ses moments de loisir:
Van den tijd -; van zijn vrije oogenblikken
nuttig gebruik Timken. 5. Goede vrienden
zijn met, te vriend houden. - l'esprit de
qn: Iem. welwillend voor zich stemmen.
6. Verschaffen, bezorgen, zorgen dat men
krijgt. - une surprise ; - un triomphe : Een
verrassing -; een overwinning bereiden.
Een schuilplaats verleenen. -unmile: 7.
Aanbrengen, tot stand brengen. - les
ombres et les lumieres: Licht en schaduw juist
aanbrengen. 8. Aanbrengen, de ruimte
laten voor. Openhouden (deur, ingang).
Twee ingangen
-deuxntrsalfçde:
in den voorgevel aanbrengen. - un blanc:
Een leege plek uitsparen.
II. Menager (se) :1. Zich in acht nemen,
zich -, zijn gezondheid ontzien. Zich voor-
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zichtig, - gepast gedragen. Voorzichtig
bewerkt worden. - entre deux partis: Beide
partijen te vriend houden. 2. Elk. ontzien.
3. se - qch: Zich iets verschaffen. Il s'est
menage du pain pour ses vieux fours : Hij
heeft een stukje brood voor zijn ouden dag
bespaard.
HI. Menager by .nw . : 1 . Spaarzaam , zuinig (in huishouden). Etre - de qch : Zuinig
met iets omgaan. (f ig.) Il est - du temps:
Hij verspilt zijn tijd niet. 2. Huishoudelijk,
van 't huishouden. Enseignement -: Huishoudonderwijs. Soucis -s: Huiselijke zorgen.
Iv. Menager m. : Zuinig huisbestuurder.
Spijskamer. Menagire v.: Huishoudster.
Huismoeder, -vrouw. Koker met naalden.
Bak met messen. Etui met lepels en vorken, enz. Olie-, azijn-, peper-, mosterd- en
zoutstel. Menagerie v.: Diergaarde. Beestenspel. Kweekerij van dieren (op een hofstede). (spot) Huis -, „hok" met een hoop
kinderen. Menageur m.: Iem. die alle
partijen ontziet.
Menandre m.: Menander (Grieksch blijspeldichter ).
Mendiant m., -e v.: Bedelaar. Bedelares. Ordres -s : Bedelorden. Les quatre
-s : De vier voornaamste bedelorden
(Jacobijnen, Franciscanen, Augustijners en
Karmelieters ) ; (f ig . ) studentenhaver, droog
dessert (vijgen, rozijnen, amandelen, hazel.noten). Mendieite v.: Bedelstand, bedelarij. bedelzak, het bedelen. Etre reduit a
la -: Tot den bedelstaf gebracht zijn. Depot de -: Bedelaarsgesticht, werkhuis.
Mendier onov.w.: Bedelen. Etre reduit a
-: Moeten bedelen. / ov.w.: Bedelen om,
met bedelen ophalen; (fig.) afbidden,
smeeken om. - qch a son Ore: lets van
zijn vader afbedelen. Mendigo (t ) m.:
(p la t ) Bedelaar. Mendigotage m.: Gebedel . Mendigoter onov .w . : Bedelen .
Mendole v.: Laxeervisch.
Meneau m.: Middenpost (van een venster). - croise : Kruispost.
Meneehmes (spr. -negme) m .mv . : Dubbelgangers.
Menee v.: 1. Spoor (vluchtend wild).
2. Greep (van tand van rad). 3. (gesch.)
Aanmaning, oproeping (tot vazal). 4.
List, kunstgreep, streek, kwade praktijk
(- sourde).
Menelas (spr. -ass) m.: Menelaos (koning van Sparta).
I. Mener ov.w.: 1. (Ge)leiden, brengen,
voeren, meenemen (- avec soi). C 'est un
aveugle qui en mane un autre : Ze zijn beiden
even wijs. Je sais ce qui vous mane: Ik weet,
wat u hierheen (daarheen) duet gaan; - ge
voorhebt.z.ehemin 2.- qn doucement: Iem.
met zachtheid behandelen. - qn durement,
- bon train, - grand train : Iem. hard behandelen, - narijden. Cela -, ce chemin mane au
deshonneur : Dat leidt -, dat is de weg, die tot
oneer leidt. Cela ne mane a rien : Dat loopt
op niets uit. Ce passe-temps nous menaii au
diner : Dat tijdverdrijf hield ons tot 't eten
bezig. Celle provision nous menera jusqu'a
l'hiver.: Met dien voorraad zullen we den
winter doorkomen. Cela me mênerait trop
loin : Dat zou mij te ver voeren. Cela le
menera loin : Hij zal 't daardoor ver bren-
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Menianthe m.: Waterklaver.
gen. Cela pourrait vous - loin: Dat zou je
Menin m., -e v.: 1. Speelgenoot, -e
in gevaar kunnen brengen, ge gaat verder
dan ge denkt. Cet argent ne le menera pas van een prins, -es. 2. Menin m.: Meenen
(in Belgie).
loin: Met dat geld zal hij niet ver komen.
Meninge v . : Hersenv lies . (p la t ) Dans
- de longs fours: Lang blijven leven. - un
les -s : In je knikker. Se fatiguer les -s:
mon en terre: Een doode gaan begraven. a sa perte : In zijn verderf storten. Le roi Zich suf werken. Meninge: Van 't hersenvlies. Meningite v.: Hersenvliesontstemena la reine : De koning geleidde de koningin (ten dans, in den stoet). 2. Mee- king. - in/ ectieuse , - cer etro - spinale : Hernemen (als begeleiding). Aanvoeren (troep). senruggemergontstek ing , nekkramp . (f a m . )
Voor zich uitdrijven. z. battant (bv.nw.) Se donner une - pour: Zich suf denken
om. Meningitique: Van hersenvliesonten loin 3.
steking. Meningo-: (in samenst.) Van
3. Leiden, aan 't hoofd loopen van.
't hersenvlies.
Aan 't hoofd van den begrafenis-ledui:
Menippe m.: Menippus (Grieksch wijsstoet loopen. z. dense 1 en branle 2.- la
geer). Menippee v.: Spotschrift in proza
bande : Aan 't hoofd (van een onderneming)
staan, de aanvoerder zijn. 4. Besturen, en poêzie tegen de Ligue (Satire -).
Menisque m.: Hol-bolle lens. Hol of
mennen , rijden. (Ver )voeren , brengen.
bol oppervlak van vloeistof in een haarTrekken (lijn); neerlaten (loodlijn).
buis, meniscus. Halvemaanvormig sieraad.
Iem. in zijn rijtuig ver-qndasvoiture:
Menisse v.: Maanvaren.
voeren. - hien sa barque: Handig tusschen
Mennonisme m.: Leer der Doopsgezinde gevaren doorsturen. z. front 3 en bien
(m. 1). - qn a la vine: Iem. naar de stad den. Mennoniste of -ite m.: Doopsgezinde.
Menologe m.: 1. Register over de maanvervoeren . 5. (fig. ) Leiden, besturen , regeeren. Il se laisse - comme un enfant: den (zonne-, maanmaand, enz.). 2. MarHij laat zich als een kind leiden, - is vol- telaarskalender (der Grieksch-Kath. kerk).
Menon m.: Levantsche geit.
komen willoos. - qn par le nez: Iem. bij
Menopause v.: Ophouden der menden neus leiden, - laten doen wat men wil.
z. baguette 1. On est Presque Lou fours menê struatie. Menorrhagie v.: Overvloedige
menstruatie. Menorrhee v.: Maandvloed.
par les evenements : De gebeurtenissen beMenotte v . : 1. (f a m . ) Handje , knuistje .
heerschen ons bijna altijd. - une enquete:
Een onderzoek leiden. Un noble esprit mene 2. -s: Handboeien, paternosters. (f ig .)
Mettre les -s a: Knevelen. 3. Handvat,
ce siecle: Een edele geest inspireert deze
eeuw. 6. (fig.) Leiden, doen (voort)gaan, greep (lade). Menotter ov.w.: Handboeien
voeren. - les choses avec douceur : Voorzich- aandoen.
Mense v.: 1. (oud) Tafel. 2. (Kath.)
tig te werk gaan. - a bien : Doen slagen,
goed uitvoeren.- une vie de savant : 't Leven Tafelgelden, inkomsten eener abdij. Biens
van een geleerde leiden. - un grand train de -: Abdijgoederen. Mensole v.: Sluitsteen. Dekplaat.
de vie, - grand train (z. 1): Op grooten voet
Mensonge m.: 1. Leugen. - of ficieux,
leven. z. guide v. Vous menez un train que
- genereux, - d'opportunite, - pieux: - om
je hais fort : Gij leidt een leven, dat ik zeer
afkeur. - grand deuil de qch : Zeer bedroefd bestwil. - joyeux: - voor de grap. - innoover iets zijn. - grand bruit: Een helsch cent : Onnoozel jokkentje. 2. Dwaalleer. Le
pare du -: De duivel. 3. Misleiding, beleven -; veel ophef maken.
II. Mener onov .w . : Leiden, geleiden, voe- drog. 4. Verdichting. Mensonger: Leuren (z. 1). (sport) De leidinghebben (b.v. genachtig. Bedrieglijk. Mensongerement:
- par 2 a 0). Mennen, rijden. z. large (bw. Op leugenachtige -, bedrieglijke wijze.
Menstruation v.: Maandelijksche zui2). 1 se -: Geleid worden, zich laten leiden. Elk. leiden. Des intrigues qui se menent vering. Menstrue(s) (spr. man- of min-)
v .mv . : Maandstonden . / m . : (o u d ) Opdans les tenebres: Intriges, die in de duislossingsmiddel. Menstruel (spr. man- of
ternis gesmeed worden.
Menestrel m.: 1. Rondtrekkend dich- min-): Van de maandstonden. Mensuater, - zanger. - muzikant, meistreel. 2. lite v.: Maandelijksch karakter. Maandeto ieuw, Eng.) Negerzanger. Menetrier lijks verschuldigde som. Maandelijksche
bijdrage. Maandgeld. Mensuel: Maandem.: Speelman, vedelaar, dorpsmuzikant.
Meneur m . : 1 . Geleider,, leidsman . (o u d ) lijksch. Mensuellement : Maandelijks.
Mensurabilite v.: Meetbaarheid. MenLeijonker, (soort) schildknaap.- de b ceufs :
surable: Meetbaar. Mensurateur m.:
Ossendrijver. - d'ours: Berenleider.
Meettoestel. Mensuration v.: Meting, 't
Wolvenbanner, heksenmeester.
-deloups:
(fig.) - du jeu: Hoofdman (z. 2). 2. meten van 't lichaam door politie, berLeider, aanvoerder. Belhamel. (fig.) Na- tillonsysteem. Mensurer ov .w . : Meten
(mensch, lichaamsdeel).
poleon etait un grand - d'hommes: N. was
Mentagre v.: Baardschurft.
een man, die de menschen geheel naar zijn
Mental by .nw.: 1. Van den geest, - 't
wil zette. - de jeu: Spelleider (z. 1). - de
verstand. z. alienation 3. I l ne jouit pas
viande : Vleeschvervoerder. 3. Bezorger van
minnen. 4. Mijnwerker, die de ertswagens de toutes ses facultes -s : Hij is niet wet bij
duwt, - trekt. 5. Menner. Meneuse v.: 't hoofd ; - versuft . 2. In den geest, innerlijk .
Restriction -e : Innerlijk voorbehoud, 't ontBezorgster van minnen.
Menhir (spr. me-nir) m.: Rechtopstaand gaan der leugen door zachtjes iets voor te
rotsblok, dat men voor een druldensteen behouden van hetgeen men luide zegt. Le
heeft aangezien, menhir.
calcul -: 't Uit 't hoofd rekenen. Oraison
Meniane v.:
Afgesloten balkon, -e: Stil gebed. Mentalement: In de ge(Duitsch) erker.
dachte, in zijn geest; uit 't hoofd (rekenen).
Fransch-Nederlandsch. I.
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Mentor (spr. min-) m . : (f ig. ) Raads- ,
Mentalite v.: Ontwikkelings-, geestestoeleidsman. Mentorat (spr. min-) m.: Leistand . Ideeenvoorraad .
Menterie v . : (f a m . ) Leugentje , uit- ding, leiderschap.
I. Menu bv.nw.: 1. Dun, fijn. Klein.
vlucht . Menteur m., -euse v.: Leugenaar,
-ster. A —, — et demi : Een leugenaar moet Jambes —es : Dunne beenen. — bois : Spaanmen met nog grooter leugens overbluffen. ders ; rijshout. — linge: Klein linnengoed.
—es pailles : Schillen, kaf. Ecriture —e : Fijn
Petit —: Jokkebrok. / bv.nw.: 1. Leugenachtig. Langage —: Leugentaal. — comme schrift. —s grains : Kleine graansoorten. z.
betail, gibier 1 en moreeau 1. —s droits:
un arracheur de dents, - un paneggrique, - un
Ledematen (van 't hert). — charbon, —e
laquais : Gelogen alsof 't gedrukt was. 2.
houille: Gruis. —e mature: Bovenstengen.
Bedrieglijk, valsch.
Menthastre v . : Wilde munt. Menthe v. : —es voiles: Bovenstengzeilen. — plomb:
(Jacht)hagel. —e monnaie : Klein geld; zakMunt. — poivree: Pepermunt. — crepue ,
geld . Pluie —e: Fijne -, stofregen. 2. (f ig. )
- frisee: Kruize- . — aquatique : Water- . — a
Gering, klein, onbeduidend. —es depenses,
bouquets, - grecque:Vrouwen-. — des champs:
Akkermunt. (Essence de) —: Pepermunt- —s coats: Kleine, bijkomende onkosten. —s
olie. Eau distillee de —: -water. Pastilles plaisirs : Kleine uitgaven voor uitspanningen ; speelgeld ; uitgaven des konings voor
de —: Pepermuntjes. — pouliot: Polei.
feesten, - uitspanningen. Intendant des —s
Kattenkruid. Une — (f) l'eau):
—dechat:
Pepermuntkruid op alcohol getrokken (met (plaisirs) : Intendant voor de hoffeesten.
water; als limonade). Menthol (,spr. min-) — peuple : De mindere man. —s propos:
(Onbeduidende) praatjes. —s suffrages:
m.: Pepermuntoliepreparaat, menthol.
Menthole (spr. min-): Met menthol bei eid . Kleine bij-inkomsten; korte gebeden voor
Mention v.: Vermelding, gewag. Faire de overledenen ; kleine giften in natura
(aan den landheer).
— de : Vermelden, melding -, gewag maH. Menu bw.: Klein, fijn. Hacher —
ken van. — honorable: Eervolle vermelding
(in wedstrijd ; bij prijsuitdeeling). Passer (comme chair a pate): (Heel) fijn hakken;
(fig.) in de pan -, tot frikkadellen h.
son examen avec la — tres honorable; - eloge:
Zijn examen doen en daarbij 't predicaat Trotter —: Met zeer kleine pasjes loopen,
zeer voldoende -; - met lof behalen. Raver dribbelen. Ecrire —: Fijn, klein schrijven.
III. Menu m.: 1. Kleine voorwerpen.
les —s inutiles: 't Niet verlangde doorhalen . Mentionner ov .w . : Vermelden , ge- Kolengruis (— du charbon). 2. Kleine diamanten. 3. Kleinigheden, bijzonderheden.
wagen van, gewag -, melding maken van.
Mentir onov.w.: Liegen. I/ faut bonne Raconter par le —: Tot in bijzonderheden -,
haarfijn vertellen. Savoir le — d'une chose:
memoire apres qu'on a menti: Een leugenaar
't Fijne van een zaak weten. Gompter par le
moet zich later niet tegenspreken. — a
—: Zorgvuldig tellen. 4. Disch-, spijskaart,
Dieu ; — au Saint-Esprit : God -; den H.
Geest verloochenen. Sans —, a ne point —: menu. Commander le —: Uitzoeken (wat er
Om de waarheid te zeggen, in ernst . z. beau gegeten zal worden).
Menuaille v.: 1. Klein geld (in een hoop ) .
1 (met avoir; kol. 188). Vous en aver menti
2. Uitschot, grut (van visch). 3. Vodde(par la gorge): Dat jokt ge, - liegt ge. — a
rij, ontuig. 4. Kolengruis. Menuehon m.:
qn: tem. voorliegen. — a sa race; - a ses
(p la n t k . ) Guichelheil. Menuet m . : 1.
origines : Zijn geslacht -; zijn afkomst verloochenen . — a son programme : Zijn voor- Menuet (langzame dans). 2. (muz.) Menemens ontrouw worden. — a sa conscience: nuetto (stuk in 3/4 maat ; deel van een sonate
Opzettelijk liegen. Sans —: Ongelogen. of symphonie). 3. Guichelheil.
Menuise v.: 1. Katvisch, grut. 2. Dun
Ce livre ne ment pas a son titre: D. b. geeft
wat de titel belooft. Faire — qn: Tem. be- hout. 3. Zeer fijne jachthagel. Menuiwijzen dat hij zich vergist heeft, iem. logen- ser ov.w.: Klein hakken, - snijden. I onov.
straffen . Faire — le proverbe : Het spreek- w.: Schrijnwerk verrichten, timmeren.
woord te schande maken. Bon sang ne peut Knutselen. Menuiserie v.: Schrijn-, beschotwerk. 't Maken van klein timmerwerk
—: Het bloed kruipt waar 't niet gaan kan,
de appel valt niet ver van den stam. Sa (tegenover eharpenterie). Schrijnwerkersvak.
(vroeger) 't Maken van klein goudZijn
gelaat
bephgsionomie ne ment pas :
driegt niet. I se -- a soi-même: Zich zelven en zilversmidswerk; - van tuintraliewerk
(— des jardins); - van kleine tinnen vooriets wijsmaken.
Menton m.: Kin. — double; - triple, — a werpen (— d'etain, - van klein smidswerk
(— metallique). Menuisier m.: Schrijnwerdouble -; - triple nage: Onderkin; dubbele
onderkin. z, galoehe 1. Prendre qn par le ker, kastenmaker (— en meubles). Scheepsbeschieter. Timmerman voor klein werk.
—: Iem. onder de kin strijken. Branler le —:
Schransen. Lever le —: Het hoofd in den Werkman voor fijn werk (b .v .: potier—;
nek werpen . (s p o t ) — bleu: Tooneelspeler.. serrurier—). Menuisiere v.: SchrijnwerMentonnet m.: Sluit-, klinkhaak, neus. kersvrouw . (dierk.) Timmerbij (abeille—).
Menure m.: Liervogel, -staart (— - lyre) .
Bank-, klemhaak (schaafbank). Kinstukje
Menyanthe: Waterdrieblad.
(meslemmet). Kam (kamrad). Pal, zetter;
Mephistopheles m. : Mephisto, de duivel.
rust (revolver). Schroefgang van een boor,
die 't boorsel opneemt. Sperstift (v. slot). Mephistophelique : Duivelsch, satanisch.
Dikste deel (bom). Mentonnier : Van de —ment bw.
Mephftique: Verstikkend. Mephitisme
kin. Mentonniere v.: Kinband (masker).
Kinverband. Kinstuk (insect). Ronde kin- m.: Verstikkende gassen, verpestende lucht.
Meplat bv.nw.: Halfvlak, aan eóne zijde
baard. Bever, kinstuk (aan helm). Moffelplaat (smeltoven). Stormketting, -band. dikker dan aan de andere / m.: Halfvlak.
Vlak gedeelte. Les —s des joues; - des ternKinhouder (viool).
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Meprendre (se)-Merde
zucht. Piete Vroomheid, die slechts
pes : De vlakke deelen der wangen; - der
op belooningen uit is. / m.: Huurling, loonslapen.
Mêprendre (se) : Zich vergissen, mis- bediende. Huurling (soldaat). Betaalde
tasten. Its se ressemblent a s'y Zij lijken hulp. Mercenairement: Om loon, om
op elk. als twee droppels water. Imiter geld, uit winstbejag. Mereenariat, -arisme m.: Huurlingschap. -geest. Mereerie
lets bedrieglijk nabootsen.
qch a s'q
Mepris m . : 1. (o u d ) Lage prijs . Eire v. : Garen- en bandwinkel. Allerlei kramersa - a qn : In iem. oog niet veel waard zijn. waren, garen en band. De gezamenlijke
kramers. Naaigereedschap. Mercerisage
Tomber dans le -: In aanzien verminderen.
Geen rekening houden met. m. en -iser ov. w.: (Het) geven van een
Traiter de
niet tellend, trots, zijdeachtig voorkomen aan. Satinette -isee.
Au - de
Merci v . : 1 . (o u d) Gunst . Dieu -: Door
in weerwil van. 2. Geringschatting, verachting, 't versmaden. - de soi-meme: Gods gunst, God zij dank, Goddank. 2.
Zelfverachting. - de la mort : Doodsver- Macht, willekeur. Eire a la - de qn : In
achting. z. digne 1. 3. Des -: Bewijzen iem. macht zijn, van iem. willekeur afhangen. Livrer a la - de qn : Aan iem. wilvan geringschatting. Smadelijke woorden.
Meprisable: Verachtelijk. --went bw. lekeur overleveren. A la - de: Ter prooi
aan. Se rendre a -, se mettre a la - de:
Meprisant : Minachtend.
Meprise v.: Misvatting, dwaling, ver- Zich op genade en ongenade (aan iem.)
overgeven. Tenir qn a sa Iem. in zijn
gissing. Par -: Bij abuis.
Mepriser ov .w . : 1 . Geringschatten , ver- macht hebben. A la - des vents et des /lots:
smaden. 2. Ver-, minachten: in den wind Wind en zee ter prooi. Le peuple etait tailslaan (raad), niet tellen. / se -: Zich zel- table a - et a misericorde : De beer kon 't
yolk belastingen opleggen zonder eenige
ven verachten. Elk. -.
Mer v.: 1. Zee. Prendre la -: In zee beperkingen dan zijn eigen willekeur. 3.
steken. Se mettre en -: Aan boord gaan. Genade, barmhartigheid. Prendre recevoir
Genade schenken. - de moil de ma
Tenir la -: Varen, in voile zee zijn; zee
bouwen. Homme de -, Bens de -: Zeeman, vie! Wel heb ik van m'n levent Sans -:
-lieden. z. coup 1. Armee de -: Oorlogs- Meedoogenloos. Guerre sans -: Oorlog tot
't uiterste. Crier -: Om genade smeken.
vloot, marine. Les armees de terre et de -:
De land- en zeemacht. Voyager sur -, 4. (om aan te nemen) Gaarne. Dank
u zeer (- oui). Grand -: Zeer gaarne,
- par -: Op zee reizen, een zeereis doen;
varen. Mettre a la Te water laten: uit- hartelijk dank. Dire - a qn: Iem. dank
zetten (sloep). Un homme a la -: Man over zeggen. 5. (om te weigeren) Wel beboord; (f ig.) iem., wiens toekomst naar de dankt, dank u (non, -). - non? Niet?
maan is, 'n verloren man. La haute -, la wil je 't niet? (spot) Grand - d'un pareil
cadeau : Ik dank u wel hartelijk voor zoo'n
pleine -: De voile zee. Faune de haute -:
Diepzeefauna. La - est pleine: 't Is vloed. cadeautje. m.: Bedankje. Dankbetuiging.
Mercier m., -iere v.: Garen- en bandEn -: Op zee. En pleine -: In voile zee.
(f ig. ) V oguer en pleine -: In 't geluk zwem- verkooper, -ster. A petit -, petit panier:
men, in voorspoed leven. Chercher par terre Blijf in je stand; vlieg niet te hoog. Merciologie v.: Warenkennis.
et par -: Overal zoeken. z. boire 1 en eau
Mercredi m.: Woensdag. z. cendre 2.
Dat is vergeefsche
1. C'est labourer la
moeite doen, - onnut werk verrichten. La Mercure m.: 1. Mercurius (godheid, planeet, tijdschrift). 2. Bode in liefdeszaken.
Glaciale; - Baltique: De IJs-; - Oostzee.
- des Indes: Indische oceaan. 2. Groote 3. Kwik, -zilver. - doux: Chloorkwik,
plas. Groote bevroren vlakte. - de glace: calomel. Mobile comme du -: Zoo vlug als
corrosif : Kwiksublimaat.
IJszee. La - etheree: 't Luchtruim. - kwikzilver.
4. Kwikpreparaat. Mercureux: (scheik.)
de sang: Bloedplas. 3. (fig.) Groote hoeveelheid, - menigte. Menigte gevaren. C'est Van kwik. Oxyde Kwikoxyde. Mercurial: 1. Bingelkruid bevattend. 2. Van
une Dat is een ingewikkelde, wijdlooMercurius. Mereuriale v.: 1. Bingelkruid.
pige zaak.
2. (recht) Vergadering der gerechtshoven
Meranie v, : Meran (deel van Tyrol).
Mereandier m : Derde-rangs-slager. na de vacantie en waarin de president een
Mereanti m.: (f a m.) Koopman (die 't redevoering over de uitgesproken vonnissen
leger vergezelt). Kettinghandelaar, scha- hield. 3. Redevoering door een lid van 't
cheraar. Mercantile: Den handel betref- Openbaar Ministerie na de vacantie. 4.
(f ig . ) Berisping, bestraffing, (f a m . ) stand je
fend, handeldrijvend. Esprit -, genie -:
Handels-, koopmansgeest. Mercantilisme 5. Beursnoteering, staat der marktprijzen.
m.: Handelsgeest. (gesch.) Leer, die alle Mercurialise: In de noteering' opgenomen.
volksbelangen aan die van den handel Mercuriel : 1. Kwikhoudend, -bevattend.
dienstbaar maakte. Kettinghandel. Mer- Sels -s: Kwikzouten. 2. Door kwik
cantiliste m.: Kruideniersziel. Aanhanger veroorzaakt. Mercurifere : Kwikhoudend.
van 't mercantilisme. f bv.nw.: Aileen Mercurique : (scheik.) Van kwik. Oxyde
: Kw ikoxydule . Mercuriser ov .w . :
op geld bedacht. Mercantile v.: KleinMet kwik bezwangeren, - vermengen.
handel.
Merdaille v.: 1. Troep vuile kinderen.
Mereenaire: Om loon, om geld, bezoldigd, huur-. Baatzuchtig, veil. Travail -: Hoop lastige kinderen, klein grut. 2. Hoop
Loonarbeid. Confer le soin de ses enfants gemeene lieden . Merdaillon m . : (pla t )
a des mains -s : De zorg voor zijn kinderen Snotjongen , -meid . Merde v . : (plat)
toevertrouwen aan betaalde hulp. Troupes Stront, drek. (Couleur) - d'oie: Geelgroen.
du diable: Duivelsdrek, assa fcetida.
-s: Huurtroepen, -benden. Ame Baatzuchtige ziel. Pour des fins -s : Uit baat- - de cormoran : Gedroogd Wier. -I Loop
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Merdeux- Merveille

naar den duivell Stik! Merdeux: Bevuild,
met drek verontreinigd. (fig. ) C'est un
baton —: Hij is zoo vuil, dat men hem met
geen tangzou aanvatten. / m.: Gemeene
kerel, - kind. Beerputruimer. Merdicole :
Die drek bewoont, - zijn nest uit drek samenstelt. Merdivore : Op drek azend.
Merdoie z. merde d'oie.
Mere v.: 1. Moeder. Contes de ma —
l'Oie: Sprookjes van Moeder de Gans.
Huismoeder. La — de Dieu:
—defamil:
De Moeder Gods, de Moedermaagd. La —
de douleur: De Maagd aan den voet van 't
kruis, Mater dolorosa. La — des dieux:
Cybele. Notre premiere —: Eva. Notre —
commune: De moederaarde. La — patrie: 't
Moederland. Madame —: Lcetitia Bonaparte (de moeder van Napoleon I) . 2.
(f i g . ) Moeder, verzorgster . z . compagnon
2. La — des affliges: De troosteres der
bedroWden, de H. Maagd. La — des
fideles: De Kerk. Notre sainte — 1' &Use:
De H. Moederkerk. — de l' Pqlise: Kerkmoeder. La — des pauvres: De weldoenster der armen. --poule: Kip met kuikens ; (fig., fam.) (al te) zorgvuldige
moeder. 3. Moeder (hoofd van een klooster;
vrouw die de geloften heeft gedaan). La —
abbesse : De moeder abdis. 4. Vrouw (bedaagde). La — Michel: Vrouw M. He, la
—I Heidaarl Moedertje! 5. (fig.) Moeder,
oorzaak, bron. Defiance -, prudence est —
de sarete: Veel vertrouwen doet veel berouwen. La Grece, — des arts : Griekenland,
moeder der kunsten . z . langue 3 en branehe
1. 'dee -, pens& —: Hoofd-, grondgedachte.
Eau —: Moederloog. z. maison 2. — de
vinaigre : Azijnmoer, -vlies. — de girofle:
Moernagel. — pour greffer: Moederstam.
— montagne : Hoofdtop. — caille: Wachtelkoning. / by .nw . v . : Zu iver,, beste . z .
goutte 1. — laine: Beste wol (van den rug).
Mereau m.: Schijf van 't hinkelspel.
Broodpenning . Bid- . (K a th . ) Presentiepenning. — de corporation: Gildepenning.
Merelle z. marelle.
Mergule m.: (d ierk.) Papegaaiduiker.
Meridien bv.nw. : Van 12 uur 's middags,
middag-, meridiaan-. I m.: 1. Meridiaan,
middagcirkel, -lijn. Premier —, — d'origine : Eerste -. 2. Zonnewijzer. Meridienne
v.: 1. Middaglijn (groote cirkel door pool
en zenith). — du temps moyen : - van den
middelbaren tijd (uurcirkel over de middelbare zon). 2. Middagdutje, -slaapje. 3.
Stoel met breeden rug om een dutje in te
doen; kleine lage canapé. Meridional by.
nw. : Zuidelijk, zuider, zuid-. I m.: Zuiderling, man uit 't Zuiden. Bewoner van ZuidFrankr.. (f ig.) Opgewonden mensch. Meridionalisant m.: Iem. die zich hezighoudt
met de Zuid-Fransche dialecten. Meridio nalisme m.: Zucht tot onafhankelijkheid
van de Zuid-Franschen.
Meringue v.: Schuimtaartje met slagroom , „zoentje" . Meringuer ov .w . : Met
schuim dekken.
Merinos (spr.. -noss) m.: Merinos-schaap
-wol. -stof.
Merise v.: Bittere kriek. Merisier m.:
Kriekenboom. Bois de —: Weichselhout.
Meritant bv.nw. en m.: Verdienstelijk
(mensch). Les plus —s : De verdienste-

lijksten. Write
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m.: 1. Verdienste. Se
faire un — de: Zich beroemen op. Faire
sonner -, faire valoir ses —s : Zijn verdiensten
luide verkondigen, zich op den voorgrond
plaatsen. Sentir le — de: Naar waarde
schatten. (spot) Le beau —! 't Is de moeite
waard! (kerk) Les —s de Jesus-Christ: De
verdienstelijke werken van Jezus. 2. Bekwaamheid , verdienste, gaven des verstands of des harten. Homme de —: Verdienstelijk man. Recompenser le —: De verdienstelijke menschen beloonen. Par ordre
de —: Volgens de ranglijst. Le — de la
difficulte vaincue : De verdienste van een
moeilijkheid te hebben overwonnen. Abandonner qn a son peu de —: Zich niet om
iem. bekommeren, omdat hij 'n prul is.
3. (recht) Geldigheid (akte).
Writer ov .w. : 1. Verdienen, zich waardig maken. Tout travail -, toute peine merite
salaire : ledere werkman is zijn loon waard.
Cela merite examen : Dat client nader onderzocht te worden. 2. — qch a qn : tem.
iets verschaffen, - doen verwerven. I onov.
w.: Verdienstelijk zijn. Bien — de: Zich
verdienstelijk maken ten opzichte van. I se
: Verdiend -, verworven worden. Elk.
verdienen (met). Meritoire : Verdienstelijk
(by . daad) . —ment bw .
Merlan m.: 1. Wijting (soort schelvisch).
— noir: Koolvisch. — jaune: Pollak.
Faire des yeux de — frit: Kijken als een
schelvisch op 't droge. 2. (y olk) Pruikenmaker, baardschraper. Merle m.: Merel,
meerle. — dore : Goud-. — a collier : Kraagmerel. — d'eau : Waterspreeuw. — moqueur
Spotvogel . (f ig . ) Fin —: Slimme vos .
(spot) Beau —: Domoor. V ilain —:
Gemeen heel. . z. grive. (f ig.) Un — blanc:
Een zeldzaam mensch, - voorwerp, „een
witte raaf " . Merlesse v . : (o ud ) Wijfjesmerel . C'est l'histoire du merle et de la —:
Dat is een onderwerp voor voortdurend gekibbel. Merlette v.: Wijfjesmerel (z.
merlesse). (wapenk.) Vogel, naar rechts
vr,ekeerd, zonder snavel of pooten.
Merlin m.: 1. Kloofbijl. Houten slachtershamer. 2. (z e ev . ) Marlijn , marling
(driedraadsch touw). Merliner ov .w. :
Met marling omnaaien, marlen.
Merlingue v . : (p la t ) Porte-monna ie .
Merlon m.: Gedeelte muur tusschen twee
openingen.
Merluehe v.: 1. Kabeljauw. 2. =
Merius, -ut m . : Stokv isch . Peau en —:
Met de Karen, - de wol gedroogd vel.
Meroeele v.: Dijbreuk.
Merou m.: (dierk.) Zeeoogje.
Merovee m.: Meroveus. Merovingien
bv.nw.: Merovingisch. Les M-s : De Merovingers.
Merrain m.: 1. Duig-, vaathout. Wagenschot. 2. Rozestok van 't hertegewei.
Merule m.: Huiszwam (— pleureur).
Merveille v.: Wonder, -werk. La huitieme — du monde: 't Achtste wereldwonder,
iets heel buitengewoons. Une pure — :
Een waar kunststuk. Faire des —s de valeur:
Wonderen van dapperheid verrichten. Faire
—: Wonderen doen; veel opzien baren ;
prachtig staan. Dire —s de: Hemelhoog
prijzen. Crier —: In bewondering geraken.
Confer moats et —5 : Ongehoorde dingen
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m.:
Boerderijtie
;
(spr.
mess-)
Mesnil
Gouden
Prometire
monis
et
—s:
vertellen.
bergen beloven. Tenir de la —: Aan 't won- landhuisje.
Mesocarpe m.: Middelste vruchtwand.
derbaarlijke grenzen. (oud; fam.) Pas
Mesoderme m.: Middeihuid.
Cant que —: Niet veel, niet erg. A —:
Mesoffrir onov .w . : (o u d ) Te weinig
Voortreffelijk, opperbest, overheerlijk, bij
uitstek; (spot) prachtig, mooi zoo. Il se bieden.
Mesolabe m.: Werktuig om de middelporte a —: Hij is zoo gezond als een visch.
evenredigen te vinden. Mêsologie v.:
Les chosen ont ete a —: Alles is prachtig
(le tterk.) Studie van de tusschenpersonen
gegaan. Faire a — pour : Juist passen om.
(plantk.) — du Perou: Naehtschade. in de letterkundige betrekkingen.
M6sophylle m.: Bladmoes.
Merveilleusement en -eux : (Ver )wonMêsopotamien, -ique : Uit Mesopotaderlijk , wonderbaar, verbazend, bewonderenswaardig. Uitstekend, buitengewoon mia.
Mesostome m.: Middelmond. Meso(goed), opperbest. Le —: Het wonderlijke,
- verrassende; (kunst) - bovennatuur- thermal : Matig warm. Mësothorax m.:
lijke. Le — chretien: 't Bovennatuurlijke Middelste deel van 't borststuk.
Mesquin: Armzalig , armoedig . Schamel ,
uit den Christelijken godsdienst. Le —
karig. Kleingeestig, bekrompen, pietluttig.
paien: De mytho/ogie. Un —; une -euse:
Een fat -; - modepop (uit den tijd van. Eng. —ement bw. Mesquincrie v.: Arm't Directoire). Merveillosite v.: Bewon- zalig-. Schamel-, karig-. Bekrompen-,
pietluttigheid . Mesquiniser onov .w . : Kaderenswaardigheid.
Meryeisme m . : (g en e e sk . ) 't Opbreken rig te werk gaan.
Mesquis m.: Bezaanleder.
(voedsel); 't herkauwen.
Mess m . : (Onder) officierstafel .
Mes vnw.: Mijne. z. mon.
Message m.: Zending, boodschap, last.
Mêsadvenir z. mêsavenir.
Boodschap (van staatshoofd aan 't parleMesnil m.: Neuskap (aan helm).
Mêsaise m.: 1. Onbehaaglijk gevoel, ment). Uitzending (radio) , sein. — teleonvoldaanheid, mishagen. 2. Krapheid, phone : Per telefoon opgegeven telegram.
beperkte middelen. Mesallianee v.: Hu- Messager m.: 1. Bode, boodschapper.
welijk beneden zijn stand. Mesallier ov. — d' Alai: Staatskoerier. — de malheur,
w.: Beneden zijn stand uithuwelijken. 1 - de mort: Jobsbode. Le — des dieux: Merse —: Beneden zijn stand trouwen. (f ig.) curius. 2.Postwagenconducteur.Postwagen.
3. (fig.)Voorbode, -looper. 4. (nat. h ist.)
Zich wegwerpen, - „vergooien".
Mesange v.: Mees. — charbonniere, — Secretarisvogel . / bv .nw . : Aankondigend .
Messagêre v.: Boodschapster. -loopster.
et tele noire : Kool-. — a longue queue : Wit(fig.) Voorbode. La — du jour: Aurora.
kop-staart-. — bleue: Pimpel-. — remiz:
Zwartgevlekte staart-. — huppee: Kuif-. Messagerie v.: 1. Dienst tot 't vervoer
van reizigers en goederen. Bestelkantoor.
— des marais, — nonnette: Zwartkop-.
—s maritimes: Stoomvaartmaatschappij.
—a
moustache, — barbue : Baardmees, baardmannetje. (gra p) — blaze: Gendarme. 2. Diligence-, boot-, spoorwegkantoor. 3.
Goederenvervoer (van kleine pakketten;
Mesangette v.: Meezenknip.
Mesarriver onpers .w . : ale crains qu'il petites —5). Colis en —: Bestelgoed. Train
de —s: Trein met bestelgoederen. Entrene lui mesarrire: lk vrees, dat 't slecht met
preneur de —s: Expediteur.
hem zal afloopen.
Messaline v.: 1. Messalina (vrouw van
Mèsatieèphale: Tusschen lang- en kortClaudius). 2. (fig.) Schaamtelooze vrouw.
schedelig.
Messe v.: Mis, misoffer. — basse:
Mesavenir onpers .w . : Kwalijk -, slecht
gaan. - afloopen. Mesaventure v.: On- Stille -, gelezen -. — chantee : Zingende -.
— de l'aurore: Vroegmis (op Kerstmis).
geval ; tegenspoed , wederwa ard ighe id .
Mesdames z. madame. Mesdemoi- — du point du jour: Vroeg-. — solennelle:
Solenneele -, plechtige -. — des moris:
selles z. mademoiselle.
Zielemis, requiem. Grand'—, — haute:
Mesel m . : (o ud ) Melaatsche .
Mesentendre ov .w.: Verkeerd verstaan. Hoogmis. — en musique: Mis met muziek.
Mêsentente v.: Slechte verstandhouding; — de paroisse: Mis met preek. — de
minuit : Middernachtmis (op Kerstmis). —
disharmonie.
Mêsentêre m.: Darmscheel, -scheidsel. du Saint-Esprit: Mis bij de heropening der
Mêsentêrique: Van 't darmscheel. Mesen- rechtbanken en gerechtshoven( — rouge);
- scholen (na de vacantie). z. dire (ov.w. 7).
terite v.: Darmscheelontsteking.
Messeance (spr. me-) v.: Onbetamelijk-,
Mesestimable : Geen achting waardig.
Mêsestimation v.: Te lage -, verkeerde onbehoorlijkheid.Messeant (spr . me-) : Onvoegzaam, onbehoorlijk; niet passend (bij).
schatting (van koopwaren door de douane).
Messeigneurs z. monseigneur.
Mêsestime v.: Geringschatting. MesesMessênien: Uit -. Bewoner van Messenie
timer ov .w.: Kleinachten, beneden zijn
(Z.-W. deel v. Morea). Les M-nes: Treurwaarde schatten, een gering denkbeeld
hebben van, onderschatten. Te laag taxee- zangen op Messenie.
Messeoir (spr. me-) onov .w . : Misstaan,
ren. 11 se fail —: Hij verliest alle achting.
Mesintelligenee v . : Oneen igheid , slechte onvoegzaam zijn, niet passen.
Messer (spr. me-s&) m . : (o u d ) Heer..
verstandhouding. Mesinterpreter ov .w . :
Messiade v.: Messias of Messiade (v.
Verkeerd uitleggen, kwalijk opvatten.
Meslier (spr. me-) m.: Mispel. Witte Klopstock ). Messianique : Dat op den
Messias betrekking heeft. Messianisme m. :
druif •
Mesmerisme m.: Leer van 't dierlijk Leer, die de vervulling van de woorden
over den Messias belooft.
magnetisme.
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Messidor m.: (Oogstmaand), tiende de —: Hout, dat niet de gewenschte maat
maand v. d. Republ. kalender (19 of 20 heeft. Get homme n'est pas de —: D. m. is
niet voor zijn tak berekend. Avec —:
Juni tot 18 of 19 Juli).
Messie m.: Messias, Verlosser (die den Met mate. Outre —: Bovenmatig. Sans —:
Joden beloofd was). Attendre qn comme le Mateloos, eindeloos, buitensporig.
6. Gematigd-, omzichtig-, ingetogenheid.
—: Iem. met ongeduld verwachten.
Avoir de la —: Zich weten te matigen.
Messier m.: Oogstbewaker (garde—) .
Manquer de —: Niet van matiging weten;
Messieurs z. monsieur.
niet sparen (iets, iem.). Observer -, garder
Messin: Uit -. Bewoner van Metz.
Messine v.: Messina. Messinois : Uit -. la —: Gematigd optreden. Perdre toute —:
Alle matiging uit 't oog verliezen. 7.
Bewoner van Messina.
Messire (spr. me-) m.: Genadige -, (muz.) Maat. — a vide, — pour Tien:
Maat voorslag. — a deux temps; - a trois
edele heer. Poire de — Jean: Suikerpeer.
Mestre (spr.. metre) m . : 1. (le g e r ; temps: Twee-; driedeelige maat. — a trois
0 lid ) — de camp : Kolonel (der cavalerie). huit: Drie-achtste-maat. z. baton. En —:
2. (z e ev . ) Groote mast. Voile de —: Groot- Op de maat, in de maat. Marcher en — avec:
Op de maat 1. van. Observer la —: Maat
zeil.
Mesurable : Meetbaar. Mesurage m.: houden. Perdre la —, sortir de la —: Uit
de maat geraken . 8. (d ichtk. ) (Vers maat.
Het (uit )meten, (op )meting . Meetloon .
Mesure v.: 1. Het meten, meting, maat. 9. (schermen) Gevechtsafstand. Etre en
—, - a la —: Op g. zijn. Etre hors de —: Op
— des hauteurs: Hoogtemeting. Faire des
te grooten afstand staan. Rompre la —:
—s : Metingen -, opnamen verrichten.
Den g. vergrooten. Serrer la —: Den g. verPrendre les —I de : De maat nemen van,
aanmeten . Prendre la — de qn, (f a m. ) kleinen. Lacher la —: De aansluiting totaal
verbreken; wijken. Entrer en —: Beginnen
prendre — a qn : Iem. de maat nemen;
(f ig. ) zien wat er in iem. steekt. V elements te trekken. (f ig. ) Etre en — de : In staat -,
in de gelegenheid zijn om. Etre hors de —:
sur —: Kleeren naar maat. Donner la —
Niet in staat zijn om ; van zijn stuk gebracht
de son talent, donner sa —: Bewijzen --., een
staaltje van zijn bekwaamheid geven, laten zijn. Mettre qn hors de —: Iem. van zijn stuk
zien wat men kan. Donner la — de Ia colere brengen. Se dire en — de: Beweren te kunnen. 10 . Tempo (v. paard). 11 . Maatstaf.
du peuple: Laten zien, hoe hoog de yolksMesure : 1. Gemeten. Afgemeten. Gemawoede kan stijgen. Donner toute sa —: Al
tigd, behoedzaam. Peu —: Onvoorzichtig.
zijn bekwaamheden toonen, 100 p.c. zijn.
Vers —s : Metrische verzen (waarin men
Dans la — de ses moyens , - de ses ressources:
Voor zoover zijn middelen dit toelaten. trachtte de classieke maten na te volgen).
2. (muz.) In de maat (aanwijzing, dat 't
Aider dans la — de ses forces: In verhouding van zijn krachten helpen. (oud) A. recitatief ophoudt).
I. Mesurer ov .w . : 1. (Af )meten, uit- .
— de, (thans) a — que: Naar mate, - verhouding van. A —: Achtereenvolgens. z. z. aurae v. en mesure 3.— la terre , - le sol ,
fur. Dans une certaine —: Tot op zekere - le plancher : Den grond kussen, ter aarde
hoogte. Dans la — du possible: Voor zoover vallen. — des yeux: Met de oogen meten;
dit mogelijk is, in 't mogelijke. (De)passer van 't hoofd tot de voeten opnemen. — les
epees : De degens (voor 't duel) met elk.
Ia — du possible : De grenzen der mogelijkheid overschrijden. Cela passe la — de vergelijken. (f ig . ) — son epee avec celle de
qn : Zich met iem. meten, met iem. strijden.
son esprit : Daar kan hij niet bij.
2. Maatregel. Rompre -, traverser les —s — ses forces avec qn : Zijn krachten tegen
iem. beproeven. z. cote 1. Get edifice
de qn : Iem. maatregelen verijdelen, iem.
voornemens dwarsboomen. Prendre des —s: mesure 30 m.: Dit gebouw meet 30 M. 2.
(fig.) Afmeten, schatten (naar de waarde).
Maatregelen nemen. Se mettre en — de:
Toebereidselen maken om. Par — de pru- 3. Afmeten, in overeenstemming brengen
met. — son vol ez son /aible genie: Zijn vlucht
dence : Voorzichtigheidshalve. 3. Maat (om
in overeenstemming brengen met zijn zwakte meten). -- de longueur ; — de surface of
ke kracht. — ses depenses a son revenu:
de super ficie; — de capacite of de volume:
Zijn
uitgaven regelen naar zijn inkomsten.
Lengte-; vlakte- ; inhoudsmaat. — en pon4. Afmeten, krap toemeten, regelen, bereces : Duimstok. — en ruban : Meetlint.
(wisk.) —e commune : Gemeene maat. Sys- kenen, „juist afmikken". z. brebis 1. —
ses expressions, - ses paroles : Zijn woorden
teme des poids et des —s : Stelsel van maten en
gewichten. V erificateur des poids et —s : IJk- wikken, - op de weegschaal leggen. (muz.)
opzichter. (fig.) Avoir deux poids et deux Une phrase mesuree a trois temps : Een thema
in driedeelige maat geschreven. (di chtk.)
.—s, changer de poids et de —: Met twee
maten meten. Agir avec poids et —: Zeer — un sonnet : Een sonnet volgens 't metrum
omzichtig -, met wijs beraad handelen. verdeelen.
H. Mesurer (se): 1. Gemeten worden.
N'avoir qu'un poids et qu'une —: Onpartijdig zijn; alien over een kam scheren. Elk. meten (— des yeux). 2. Zijn eigeu
waarde kennen, zich juist schatten. 3.
De Ia — dont nous mesurons les autres, nous
se — avec, – (soms) a: Zich meten met,
serous mesures : Men zal ons oordeelen,
zooals wij geoordeeld hebben. 4. Maat. zijn krachten beproeven tegen, kampen
tegen. Mesureur m.: Meter. Meettoestel;
Acheter a Ia —: Bij de maat koopen. Donner
maatpijp. J bv.nw.: Met een meettoestel
-, faire bonne —, faire la — large : Ruim
meten, een goede maat geven; (fig.) ruim verbonden, (in sa m e n s t.) maat-.
Mesurage m.: Misbruik. Mèsuser onov.
rekenen. Je vous accorde bonne —: Ik meet
ruim; (fig.) ik chicaneer niet. z. combler w.: Misbruiken.
Metabole v.: Redekunstige flguur, waar1. 5. Juiste maat. Du bois qui n'est pas
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bij in een tweede zindeel woorden uit een phiser (se) : Zich door het kernvuur
eerste worden herhaald, in eene andere volg- vervormen. Metamorphisme m. : Vervororde , en zoo dat zij de gedachte wijzigen. ming door onderaardsch vuur of aardplooiMetabolique: Slijtings-. Metabolisme m. : ing . Metamorphose (spr. -faze) v. : GeOmvorming van 't organisme door slijtage. daanteverwisseling , -verandering, herschepMetaearpe m. : Middelhand. Mktaearpien: ping . (f i g . ) Volledige verandering . (n a t .
Van de middelhand. / m. : Middelhands- hist. ) Gedaanteverwisseling. Metamorbeentje . Metaeentre m. : Zwaaipunt. phoser ov .w. : Herscheppen, omzetten.
Metaehronisme (spr. -kro-) m. : Ana- (fig. ) Volledig veranderen. / se -: Verchronisme , waarbij men een gebeurtenis ver- anderen, een anderen vorm aannemen.
vroegt. Metagramme m. : Woordraadsel, Metaphonie v.: (taalk.) Umlaut. Mewaarbij men de woorden vindt door verande- taphore v. : Zinnebeeldige zegswijze, die
overeenkomst uitdrukt, metaphoor, metafer..
ring van de eerste letter van een woord.
Metairie v . : Meierij, landhoeve . Pacht- Par -: Zinnebeeldig gebruikt. Metaphorique: Overdrachtelijk, zinnebeeldig, verhoeve .
Metal m. : Metaal. - precieux: Edel -. bloemd . Metaphoriquement : Op over- natif, - vierge : Gedegen, zuiver -, - drachtelijke wijze. Metaphoriser ov .w. : In
beelden -, in vergelijkingen uitdrukken.
anglais: Brittannia-metaal. - d'Alger:
Nieuwzilver. - blanc: Zilver ; nieuwzilver. Metaphorisme m. : Gebruik van metafers.
Metaphrase
v. : Verklaring in eenvoudige
- jaune: Goud. - de cloche : Klokspijs.
woorden. Metaphraste m. : Verklaarder.
Spiegelmetaal. - de prince:
-demiro:
Metaphysicien m. : Iem., die zich met
Fijn koper (voor kunstvoorwerpen). Art
bovennatuurkunde bezighoudt. / bv.nw. :
du -: Metaalbewerking. --argent, --or:
Zilver -, goud (in staven, voor aanmunting). Bovennatuurkundig. Metaphysique v. :
(wapenk.) Les -aux: Goud en zilver. Bovennatuurkunde, wetenschap van 't
(d ichtk. ) Les quatre -aux: De vier eeuwen bovenzinnelijke , metaphysica . / b y .nw . : 1 .
Bovenzinnelijk, -natuurlijk. Certitude -:
(z. Age 2).
Metalepse v. : Redekunstige figuur, Klaarblijkelijke zekerheid. 2. (fig. ) Te afgewaarbij men, om iets uit te drukken, dat- trokken , te diepzinnig. Metaphysiquegene zegt, wat erdoor wordt voortgebracht ment: Langs bovenzinnelijken weg, op
of wat het voortbrengt.
- wijze . Metaphysiquer onov .w . : AfgetrokMetalleite v. : Metaalachtigheid. Metal- ken redeneeren. Metaphysiquerie v. : Gelescenee v. : (Verspreiding van) metaal- zwam over metaphysica . Metaplasme m. :
(ta a lk. ) Woordverandering (door omzetglans. Metalleseent: Glanzend als metaal.
Metallifere : Metaalhoudend, -bevattend. ting , bijvoeging of weglating).MetapsychiMetalliforme : Metaalvormig. Melanin: atre m. : Geneesheer voor stoornissen der
Als metaal glanzend. Metallique: 1 . Metaal- hoogere zielsfuncties. Metapsyehique v.,
achtig, van metaal. Son -: Metaalklank. -ehisme m. : Leer der hoogere zielkunde,
- der zielkundige wonderen. Metapsychiste
Monts -s : Ertsgebergte. Fermeture -:
Ritssluiting. Store -: Rolluik. (handel) m. : Kenner der hoogere zielkundige verschijnselen. Metastase v.: 1. (geneesk.)
V aleurs -s : Geldswaarden. Reserve -:
Metaalvoorraad. Des -s: Metallieken (effec- Verplaatsing -, vervorming (eener ziekte).
ten, die in baar geld moeten worden terug- 2. (ta a I k.) Redekunstige figuur, waarbij de
betaald ). z. plume 4. 2. Van gedenkpen- spreker op rekening van een ander stelt,
ningen en munten. Science -: Penning- wat hij zelf moet erkennen. 1 m.: Metakunde . Metaliquement: In geld. Metal- stasio (Ital. dichter ). Metastatique : 1.
lisation v. : 1. Voortbrenging van zuiver (gene es k . ) Uit verplaatsing -, vervorming
metaal, metaalwinning. 2. Verertsing, be(der ziekte) voortkomend. 2. Waarvan de
zwangering met erts (van aanslibsel). 3. buitenhoeken gelijk zijn aan die van de kern.
Overdekking met een dunne metaallaag.
Cristal -, Metatarse m. : Middelvoet.
Metalliser ov .w . : 1. Tot zuiver metaal Metatarsien : Van den middelvoet. / m.:
terugbrengen. 2. Met een metaallaagje Middelvoetbeentje. Metathêse v. : 1.
overdekken. (f ig. ) Glanzend maken.
(t a a lk . ) Letter-, klankverspringing . 2.
Metallogenie v.: Metaalvorming. Leer (geneesk.) Verplaatsing van een ziekteder vindplaatsen van metalen en mineralen. verschijnsel naar een ander lichaamsdeel.
Metallographe m. : Metaalbeschrijver. Me- 3. (w ij s b . ) Omzetting der termen ; omtallographie v. : Metaalbeschrijving. -ken- keering van een oordeel. Metathorax m. :
nis . -gravure. Metallographique; Van Derde borststuk (der insecten).
de metaalbeschrijving. Metallographiste
Metayage (spr. -to-gage) m.: Verpachm. : Metaalbeschrijver. MetalloIde m.: ting tegen een deel van 't vruchtgenot,
N iet-metaa I , meta lloide . Metalloidique: deelbouw. Metayer (spr.-te-ye) m. : 1.
Van een niet-metaal. Metallotherapie v.: Hoevenaar tegen gedeeltelijk vruchtgenot,
Geneeswijze, waarbij men van metalen deelbouwboer. 2. Pachter. Metayere (spr.
gebruik maakt. Metallotherapique: Van te-yer) v .: Pachtersvrouw .
de geneeswijze met metalen. Metallurgie
Meteil m. : Masteluin, mengkoren (half
v . : Ertsindustrie, -bewerking. Metallur - tarwe, half rogge).
gigue : Van de ertsbewerking. Industrie -:
Metel m.: (plantk.) Egelskop.
Ertsindustrie. -ment bw. : Door ertsbewerMetempsyeose (spr. -tanpsikOze) v .:
king. Metallurgiste m. : Eigenaar van Zielsverhuizing .
een hoogovenbedrijf. Ertsbewerker (ouvrier
Meteo v . : (f a m . ) Weerbericht .
-). Scheikundige die metalen bestudeert.
Meteore m. : 1. Luchtverschijnsel. Metamorphique: Door onderaardsch aerien: Luchtverheveling. -s aqueux: Wavuur, - aardplooiing veranderd. Metamor- terverhevelingen . -s lumineux: Lichtende
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-. —s ignes : Vurige verhevelingen . 2. (f ig. ) Second —: Bijbaantje. Les petits —s : De
Schitterende verschijning van voorbijgaan- beroepen die men op straat uitoefent. Faire
den aard. Meteorique : Van de luchtver- un — de la justice : De gerechtigheid tot een
schijnselen . E aux —x : Neerslag. Pierres —s : vak verlagen. z. marehandise 2. Le — des
I.Izer uit meteoor- armes , - de la guerre - de Mars : 't KrijgsMeteoorsteenen. Fer
Weerplant, mansberoep, de krijgsmansstand. Armee de
steenen . Plante -; flew
Beroepsleger. Soldat de —: Beroepssol-bloem (die zieh opent en sluit near 't weer ).
2. (f ig ) Sch itterend , maar kort . Une car- daat. Savoir son —: Zijn vak verstaan . I l est
du —, c'est un homme du —: Hij is van 't
ri ere —. Meteorisation z. meteorisme.
Meteoriser ov .w . : Doen zwellen (buik) yak, hij is een kenner. z. jalousie 3. Avoir
door gassen. Meteorise: Gezwollen. / se —: le cceur au —, etre dans son —: Hart voor
Zwellen door gassen. leteorisme m.: Buik- zijn vak hebben. Faire — de qch : lets als
opzwelling door gassen, trommelzucht. vak beoefenen ; (fig.) gewoonlijk iets bij de
Meteorite m. : Meteoorsteen. Metereo- hand hebben. Faire — de se moquer : Gewoongnosiev Weerkunde in verband met bijzon- lijk den spot drijven. Faire (un) — de dupe:
dere krachten (van maan, enz. ). Meteoro- Bedrogen uitkomen. Ii n'est pas de sot —:
graphe m.: Kenner van luchtverschijnselen. leder ambacht, dat zijn meester loont, is
Toestel om 1. aan te geven . Meteorographie goed. Ii est de tous (les) —s: Hij pakt alles
v.: Beschrijving kennis van luchtver- aan ; - is tot alles te gebruiken. Apprendre son
schijnselen . Meteorolithe m.: Meteoorsteen. — a qn : Iem. op zijn plaats zetten. A chacun
Meteorologie v.: Weer-, atmosfeerkunde, son — (, les vaches seront bien gardees): Wanleer der weersveranderingen. Meteorolo- neer elk zich met zijn eigen zaken bemoeit,
gigue : Weerkundig. Meteorologiste, gaat alles goed ; schoenmaker, blijf bij je
-logue m. : Weerkundige . Meteoro-patho- leest. Un chien de —: Een hondenbaantje.
logic v. : Pathologie in verband met 't weer. z. plat (m. 5) en tour (m. 11 ). 36 —s, 40
malheurs: 12 ambachten, 13 ongelukken. 4.
Meteoroseope m.: Weeraanwijzer.
Meteque m. : Vreemdeling (vooral in 't Weefstoel, getouw. Borduurraam (— a
broder,, — a tapisserie). — de tisserand , — a
oude Griekenland ).
Methane m. : Moerasgas, licht koolwater- tisser : Weefstoel. — de tapissier,, - a lapis,:
Tapijtwerkersgetouw. — battant - ouvrant:
stofgas.
Methode V. : 1. Geregelde handelwijze, Werkende weefstoel. rubans: Lintge- manier, methode, procódó. — curative; touw . Bas (faits) au —: Geweven kousen .
Avoir un poeme sur le
Aan een gedicht
- operatoire : Genees-; operatiewijze. Avec —:
Zijn
Volgens een plan, methodisch. 2. Gewoonte, werken. Remettre son ouvrage sur le
manier van zich te gedragen. 3. Leerwijze, werk weder onder handen nemen, - opnieuw
systeem. — analytique : Ontledende -. beginnen. 5. Borduur-, kantraam. 6. Azijnmakersperskuip . Wort (aftreksel van mout
synthetique: Samenstellende — experien hop ). Petit —: Oblie.
mentale , - a posteriori : Proefondervindelijke
Metif, -ive = Metis (spr -iss) bv.nw.:
-. — rationnelle , - a priori: Op redeneering
gegronde methode. — d'enseignement : Leer- 1. Van gemengd ras, bastaard. Mesties-.
wijze . Chanter avec —: Volgens de regelen Especes —ses : Bastaardsoorten. F leurs —ses
: Door kruising ontstane bloemen. 2.
der kunst zingen. 4. Handleiding, leerboek.
(a ardk.) Kortbreukig. I m . , —se v . :
5. Juiste verdeeling van de stof (van werk) .
Methodique : 1. Naar vaste gronden gere- Mesties, halfbloed (homme —). Dier door
geld, volgens een vast plan. 2. Ordelijk, kruising ontstaan . Half linnen. Metissage
regelmatig, die zich aan de methode houdt. m., -ation v.: Kruising (rassen). Metisse:
Gekruist . Metisser ov .w . : Kruisen .
Esprit —: Zeer punctueele geest. MethoMetivier m. : Plaatsvervanger van den
diquement : Volgens den regel, op geregelde
wijze, volgens een vast plan. Methodiser landheer .
Metonomasie v. : Naamsverandering
ov.w. : Methodisch maken. Methodisme
m.: Leer van een methodiste m. : Metho- (door vertaling in eene andere taal ). Metodist (aanhanger eener streng geloovige sekte, nymie v . : (t a a 1k. ) Redekunstige figuur,
door Wesley gesticht). Methodologie v.: waarbij men iets uitdrukt door een andere
Methodenleer. Methodologique : Van de zaak te noemen, die er mee in een noodzakemethodenleer. Methodologue m.: Kenner lijk verband staat. Metonymique: Op
metonymie gegrond. Metope v. : Metopon
der methoden van wetenschap.
Methyle m.: (scheik.) Methyl. Methy- (vierkante ruimte tusschen de triglyphen
leone: m. : Houtgeest, methylalcohol. Me- van de Dorische fries ). Metoposeope m.:
Hout- Waarzegger uit de gelaatstrekken. Metothylique: Van methylgas. Alcool
poseopie v. : Waarzeggerij uit de gelaatsgeest.
Metieuleusement en -eux : Peuterig, trekken . (g r a p ) Gezicht . Metoposeopique:
angstvallig, bekrompen-zorgvuldig. Meti- Van de waarzeggerij uit de gelaatstrekken.
Metrage m. : Het afmeten (m. d. meter).
eulosite v.: Peuterige preciesheid, pietAantal meters. Film de court —: Smalle
luttigheid .
Métier m. : 1. Handwerk, ambacht. Gens film. Metre m. : 1. Metrum, versmaat. Voet
van een hexameter of pentameter. 2. Mede —: Ambachtslieden. Corps de —s : Gilden.
z. art 1. 2. Handigheid, technische vaar- trum, versbouw, aantal lettergrepen van een
digheid, techniek ; (kunst) knapheid van vers - een gedicht. 3. Meter, metertje (v.
den vakman, metier (tegenover kunstenaar- lint ;, (f a m. ) centimeter (— a ruban). —
schap, art). Cet artiste a du —: Die kunste- pliant: Duimstok. Metre m. : Met den meter
naar kent de techniek van zijn yak. Faire gedane meting. Aantal meters, metermaat.
Metrer ov .w . : Met den meter afmeten.
du —: Alleen technische vaardigheid toonen.
3. Beroep, yak, bedrijf, kostwinning. Metreur m.: Iem. die meet, afmeter. —
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Iem. die opneemt hoeveel tout le monde conlre qn: Iedereen tegen iem.
geschilderd is. Metrieien m. : Kenner van innemen. — le feu a : In brand steken ; aan't metrum der verzen. Metrique : 1. Van steken . — a l' ecole ; - au college: Op school -;
den meter, metriek. Systeme —: Metriek- op 't gymnasium doen, naar school zenden,
stelsel. Quintal —: Gewicht van 100 K .G. — en terre : Begraven. — dans le but : Het
Tonne —: - van 1000 K .G. 2. Van 't metrum,
doel bereiken ; de schijf raken. — une belle
- de versmaat. V ers —s: Metrisehe verzen dans la cible: Een kogel in de schijf schieten.
(die, in navolging der Ouden, gehaseerd — tine belle dans la We a qn : Iem. een kogel
waren op de lengte der lettergrepen ; z . door 't hoofd jagen. — de l'argent -; des alsyllabique). / v. : Versbouwkunst, verzen- lumettes stir soi : Geld -; lucifers bij zich steken . — fin a : Een einde maken aan. — hors
leer.
de course : Uitsluiten (paard). — au monde:
Metrite v . : Baarmoederontsteking.
Metro m. : Electrische ondergrondsche Voortbrengen, baren. — a profit: Nuttig
spoorhaan to Parijs.
gebruik maken van. — en fuite: Op de vlucht
drijven. — les chevaux a la voiture : De paarMetrobate m.: (leger) Pasmaat.
Metrocele v. : Baarmoederbreuk.
den voor 't rijtuig spannen. — ses soins el:.
Metrologie v. : Leer der maten, gewich- Zorg besteden aan. — en fait : Vaststellen.
ten en munten. Metrologique: Van de leer — a l'envers: Omkeeren ; (fig.) op hol
der maten, gewichten en munten. Metrolo- brengen (hoofd). — sur pied : Op de been piste, -logue m.: Schrijver over mêtrolo- (leger); (f ig.) tot stand brengen. — a bus:
Die . Metromane m. : Verzensmid, overdre- Verslaan, neerslaan. — a l'ancre : Voor
ven liefhebber van verzen maken. Metro- anker gaan. — tin navire a l'ancre: Een schip
manie v.: Rijmzucht, verzotheid op verzen- doen ankeren. — a la voile: Onder zeil gaan.
maken. Metronome m . : (m u z . ) Maat- — par ecrit: Neer-, opschrijven, op schrift
meter,, metronoom.
brengen. — en nourrice : Bij een voedster
Metropole v.: 1. Moederland (tegenover brengen. — stir le trOne: Op den Croon verde kolonien). 2. (gesch.) Hoofdstad (pro- heffen . — hors des gonds: Buiten zich zelven
v inc ie ) . 3. (k e r k ) Aartsbisschoppelijke brengen . — hors d'haleine: Buiten adem doen
zetel. 4. Wereldstad. Metropolitain : 1. geraken . (p la t ) Les —: 'm Smeren . I,es
qn : fem. er in laten loopen. — a la raison,.
—a
Van 't moederland. Flotte —: Home fleet.2.
Van den aartsbisschop. Siege —. 3. Van de - au desespoir : Tot rede -; tot wanhoop
hoofdstad. Chemin de fer — (z. metro). I m . brengen. — au pied du mur: In 't nauw
en -ite m. : Aartsbisschop (in de Grieksch- drijven. — sur la voie : Op weg helpen. —
Kath . kerk), metropoliet. = Metropolite aux champs : Ongerust maken. — a sec:
m.
Droogmaken. — en couleur: Verven, schilMetroptose v. : Uitzakking der baarmoe- deren. — au net: In 't net schrijven. — en.
der. Metrorrhagie v. : Bloedstorting uit de quartiers: In stukken hakken. — en menus
baarmoeder. Metrorrhexie v. : Scheuring morceaux : In kleine stukjes hakken, - scheuder baarmoeder. Metroseopie v. : Onder- ren . — un champ en prairie : Van een akker
zoek van de baarmoeder. Metrotomie v . : een weiland maken. — deux personnes biers
ensemble; - mal ensemble: Twee menschen
Insnijding -, wegneming der baarmoeder.
Mets (spr.. me) m. : Gerecht, spijs.
verzoenen ; - oneenig maken. — a mort:
Mettable : Draagbaar, „waarmee men Dooden. — a la torture: Op de pijnbank
fatsoenlijk voor den dag kan komen" . (fig. ) legg,en. — qn au regime: Iem. op dieet
,Dat er mee door kan".
m. : 't stellen. — en vente : Te koop bieden, verk laarzetten. Metteur m. : Mettage
Plaatser, zetter, koopen . — en location : Te huur bieden.
steller. — en ceuvre : Diamantzetter ; (fig. )
—dulinge
a secher: Linnengoed te drogen
gehruikmaker. C'est un habile — en oeuvre des hangen. — chauffer de l'eau : Water te vuur
idees de Taine: Hij weet van de denkbeelden
zetten. — tout en jeu, - en oeuvre (z. 8 ): Alles,
van T . handig gebruik te maken . — en pages: in 't werk stellen, - te baat nemen. — en.
(Vorm )opmaker. — au point: Beeldhouwer stirete: In veiligheid brengen. — en doute:
voor grof werk. — en scene : Tooneelregelaar. Betwijfelen. — a l'epreuve: Op de proef
— en bouteilles: Wijn-, bierbottelaar
stellen, beproeven. z. mal (m. 7). — en.
Mettre ov .w . : 1 . Plaatsen , stellen, zetten, gaiete : Opvroolijken. — en cause : Betrekken
leggen , doen steken. Brengen. z . bouteille (bij ).
1, convert (1 en 3 ), mer 1 en jeu 2. —
2. Aandoen, omdoen (kleed); opzetten
avec: Bijvoegen. — qn dans le bain : Iem. in
(hoed); omdoen (degen). Dragen. — urr
't bad dompelen. — sous les yeux a : Onder 't vétement a qn : Iem. een kleedingstuk aanoog brengen. — de l'ordre dans ses affaires ,— doen. On lui mit tine couronne d' epines:
ses affaires en ordre : Orde op zijn zaken
Men zette hem een doornenkroon op 't hoofd.
stellen. — son bonheur dans la vertu: Zijn — sur soi -, — sur son dos tout ce qu'on gagne:
geluk zien in de deugdzaamheid . z . dehors Alles voor zijn kleeren uitgeven. 11 est bien
(bw. ), dedans (bw.), bride 1, eognee, mis: Hij is goed gekleed. z. rouge m. 3.
eAte (de — 2, kol. 454), paille 1, rieur en Beplanten, bezaaien. 4. Gebruiken, werk -,
cendre 1. — Cesar au-dessous d' Alexandre: noodig hebben, besteden. — de l'argent a :
Caesar beneden Alexander stellen . — qn stir Geld besteden voor. Il a mis trois heures a
son testament: Iem. in zijn testament zetten.
ecrire cette lettre : Hij heeft er drie uur over
— bas : Neerzetten, -leggen ; uitdoen, afleg- gedaan om dien brief te schrijven. J'y ai
gen (kleed ); afnemen (hoed ); verliezen mis le temps : Ik heb 't zonder overhaasting
(gewei); jongen krijgen, jongen (dier ); gedaan. — de la bonne foi; - de l'adresse a
(f ig. ) afleggen, vaarwelzeggen, ter zijde ce qu'on fail : Eerlijk -; handig te werk gaan .
stellen. — bas son orgueil: Zich vernederen. — de la vivacite dans ses paroles: Levendig
-- plus bus que terre: Diep vernederen. — spreken. — de l'esprit -; de l'attention a qch:
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Geestig -; oplettend te werk gaan. — de Wapenstuk. 5. (fam.) Un — de famine:
'n Familiestuk (trouw dienaar of oud
1' time dans son chant: Gevoelvol zingen.
familielid).
Il va falloir en —: We zullen 'm van katoen
Meubler ov .w . : 1. Meubelen, van huismoeten geven, - stevig moeten aanpakken ;
(ook ) - er op moeten slaan. Mets-y-en! raad voorzien. z. maison I . Etre bien
Sla er op! En — le moins possible : Liever lui meuble: Goed in zijn huisraad zitten. Louer
dan moe zijn. Elle en met plus que d' ordinaire une chambre en meuble : Een gemeubileerde
kamer huren. — une ferme: Een boerderij van
: Zij dikt aan, - overdrijft. 5. Onderstellen,
aannemen. Mettons que cela soit oral. 6. 't noodige (vee, zaad, werktuigen) voorzien.
Wedden om, als inzet bepalen. — de l' argent 2. Voorzien van, opsieren met. Stoffeeren
(schilderij ). (fig.) Goed toerusten. Avoir
sur un cheval: Op een paard wedden. J 'y mets
la bouche bien meub lee : Een moo ien mond met
ma tete -, ma main a couper: Ik verwed er
mijn hoofd onder. 7. Vertalen, overbrengen. tanden hebben . — la base de la statue : Het
— en francais moderne : In 't nieuw-Fransch onderstuk van 't standheeld versieren. —
overbengen. — en vers : Op rijm brengen. 8. sa memoire; - son esprit: Zijn geheugen -; zijn
Zetten, in goud vatten (— en ceuvre ; edel- geest verrijken. Une poitrine bien meublee:
gesteenten ), kassen. 9. Dresseeren (paard) . Een flinke borst. Une cave bien meublee:
II. Mettre (se) : 1. Zich plaatsen, Een welvoorziene kelder.. / onov .w . : Meube- leggen, - zetten, gaan zitten. — au len, passen. (fig.) ca meuble : Dat staat
gekleed. I se —: Zich meubels aanschaffen.
lit, - dans son lit: Naar bed gaan. — a
table: Aan tafel gaan; (plat) opbiechten,
Van huisraad voorzien worden, niet kaal, klikken. — a la place de qn : Zich in iem. leeg meer zijn (kamer). — l'esprit ; - la meplaats stellen. — d'accord: 't Eens worden. moire : Zijn geest -; zijn geheugen verrijken.
— au-dessus des prejuges : Zich boven voor- Meublier m.: Meubelontwerper.
Meuglement m. : Geloei. Meugler onov.
oordeelen verheffen. — bien aupres de qn:
Het goed met iem. weten te vinden, iem. w.: Loeien.
Meulage m.: Het slijpen in 't ruw.
vertrouwen winnen. — qch en tete: Zich iets
in 't hoofd halen, - verbeelden. — qch dans Meulard m.: Groote molensteen. Meularde
l'esprit: lets goed onthouden. — d'un parti:
v.: Middelgroote molensteen. Meule v.: 1.
Zich bij een partij aansluiten. — dans le Molensteen (— a moudre). — courante:
Bovenste -, looper. — gisante : Onderste -,
commerce ; Koopman worden. — dans les
legger. Repasser le ble sous la —: 't Koren
affaires: In zaken gaan. — en colere: Toornig worden . — en peine de : Zich bekommeren tweemaal malen. Tourner la — (de) : Zwoecm. — en mouvement: Zich in beweging gen (aan) . 2. Slijpsteen (— a aiguiser).
stellen. — sur qch : Op iets komen, over iets Diamantslijpersschijf . 3. Groote, ronde,
praten . kb e u r s)— sur la Royal Dutch : In de platte kaas. — de Gruyere. 4. Hooischelf ;
Koninklijke Petroleum gaan. — en danger: -berg, rook ; korenhoop. 5. Mestbed (padZich in gevaar begeven. — en sueur,, — denstoelen ) . Mest (idem). Houthoop (laten
verkolen), meiler. Ertshoop (om te smelten).
tout en eau : Zich in 't zweet werken, - loopen. —en chernin , - en route : Zich op weg be- Mantel (smeltoven ). Rozestok (gewei).
geven . — ensemble: Samen gaan wonen, - Meuleau m. : Middelgroote molensteen.
leven. — en quatre pour : Door 't vuur loopen Meuler ov .w . : Slijpen (in 't ruw ). Meulevoor (iem.); alle mogelijke moeite voor rie v.: Fabriek van molensteenen. Meulette
(iets) doen. — mal; — bien avec qn: Kwade v. : Oppertje. Kabeljauwmaag. Meuleur m.:
-; goede vrienden met iem. worden. z. rang Molensteenmaker. Meulier m. : Molensteen2. — bien: Zich niets ontzeggen. Tu le mets houwer.. / bv .nw . : Van -, voor molensteenen.
bien! Jij doet maar! — en regle : Maken, dat
Silex —: Vuursteen, waarvan men molenmen niet strafbaar is, alle verplichtingen steenen kan maken. Pierre -iere = Meuliêre
v.:
1 . Molensteen. Bouwsteen (uit een soort
nakomen, aan alle voorschriften voldoen.
I/ ne sail oil —: Hij weet niet, wat hij begin- vuursteen). 2. Molensteengroeve. Meulon
nen moet. — a la nage: Gaan zwemmen. 2. m . : Schelf . Hoopje zout (zoutputten).
Zich kleeden. Aangedaan worden. — en Meunerie v.: Molenaarsvak. De molenaars.
toilette de bal: Een baltoilet aandoen. Je
Meelfabricage. Fabriek van scheepsbeschuit.
Meunier m.: 1. Molenaar. z. eveque.
n' ai Tien a me mettre : Ik heb geen fatsoenlijke
japon. (plat) Je me les mets: Ik smeer 'm. Echelle -, escalier de —: Steile trap met een
3. se — a (met een onbep. wijs): touw. 2. Meelkever. Witte paddenstoel.
Beginnen te. 4. se — a (met een zelfst. Molenaarsziekte (boom, kool ). 3. Hesseling
nw.) : Zich met iets bezighouden. — a tout: (visch). Meunière v. : Molenaarsvrouw.
Zich met allerlei dingen bezighouden, alles Staartmees. Bakkerstor. Snotvisch. A la —:
ondernemen. — a l'alcool: Zich aan den Gebakken in een botersaus.
Meurt-de-faim (my . onv .) m. en v.:
drank overgeven.
Hongerlijder, -ster. Meurt-de-soif (mu.
Metz (spr.. Mess) m. : Metz.
Meublant : (recht) Tot meubileering onv .) m. : Zuiper, drooglever.
Meurthe v. : Murthe (bijrivier v. d.
dienend. Meubles —as : Stoffeering. (f ig.)
Moezel).
C'est —: Dat staat gekleed, - maakt effect.
Meurtre m.: Moord, doodslag. Au —I
Meuble : Los, beweegbaar, verplaatsbaar.
Moordl (f ig.) Ce serail un —: 't Zou zonde
Biens —s : Roerende goederen. Terre -, sol —
en jammer wezen. Crier au —: Moord en
: Rulle, losse grond. / m.: 1. Meubel(stuk),
stuk huisraad. Etre dans ses —s : Zijn eigen brand schreeuwen, zich luide beklagen.
meubels, - huishouden hebben. Mettre dans Il s'en defend comme d'un —: Hij loochent
hardnekkig. Meurtri m.: (fig.) Gekwetste,
ses —s : (Iem.) in zijn meubels zetten ; kameren (vrouw). 2. Ameublement. (fig.) slachtoffer. Meurtrier m.: Moordenaar. I
Voorwerp. 3. Roerend goed. 4. (wapenk.) bv .nw . : Aan moord schuldig, moorddadig,
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vernielend, moordend. Lois -ieres: Wreede Half. --parti : Gelijk verdeeld, in tweeen
wetten . L'Oee -iere, l'acier -: 't Moordend verdeeld. --parti de blanc et de rouge: Half
staal. Garde -iere: Houding, waarin men wit, half rood. Pain --bis: Half bruin
den tegenstander doodelijk zoekt te treffen brood. - -ouvre, - -fabrique: Half bewerkt.
Etoffe --fil, --colon : Half linnen, half
Meurtriere v.: Moordenaarster. Schietgat.
Kijkgaatje . Meurtrir ov .w . : Kneuzen , katoenen stof. /m.: (muz.) Mi, e. Le -- du
kwetsen, blutsen. Tout meutri de coups : Bont violon: De e-snaar.
Miaou (spr. mi-d-ou) tusschenw.: Miauw!
en blauw geslagen. (fig.) Avoir les yeux
Miasmatique : Met smetstoffen bezwanmein Iris: Kringen om de oogen hebben. Avoir
gerd ; sm. voortbrengend. Miasme m.:
les paupieres meurtries : Rimpels om de oogen
hebben. It est sorti tout meurtri de cette Ongezonde -, met smetstoffen bezwangerde
kiem.
aventure : Hij is daar slecht afgekomen. Miaulant : Miauwend. Miaulement m.:
le cceur: Iem. pijnlijk treffen. - le cuir: 't
Leer op de dikke plekken kloppen. / se -: Gem iauw . Miauler onov .w . : M iauwen .
Gekneusd worden. Zich kneuzen. Elk. bont Miauleur : Miauwend.
Mi-bas (mv.onv.) m.: Halve kous.
en blauw slaan. Meurtrissure v.: KneuMica m.: Glimmer, mica. Micacit :
zing, kwetsuur, blauwe plek ; gekneusde
Glimmerachtig. Micacique : Glimmer beplek, bluts (vrucht). (fig.) Krenking,
vattend
. Micaschiste m.: Glimmerlei.
kwetsing.
Meuse v.: Maas. Meusien : Van de Maas. Micaschisteux : Glimmerlei-achtig.
Miche v.: Rond brood, kommiesbrood,
Meute v.: 1. Koppel (jachthonden).
Kennel. Les clefs de -: De beste jachthon- mik. Savoir de quel cote la - est beurree:
den (die de anderen leiden) ; (fig.) de lei- Weten waar Abram de mosterd haalt.
Tenir la - et la couteau : De Naas zijn. C'est
ders, - voormannen, - aanvoerders van de
bende (o o k : chefs de -). 2. Troep (dieren). lui qui donne les --s: Hij deelt de lakens
3. Troep, menigte; azende -, keffende bende. uit. -s de Saint-Etienne: Steenen, keien.
-s de quatorze sous : Moppen zwavelzure
La - de ses accusateurs : De op hem losgelaten bende zijner aanklagers. 4. Lokvogel. 5. strontiaan.
Miehê m . : (v o 1 k ) Domkop . (p la t )
(Welpen )horde (padvinders ) .
Vrouwennalooper, klant.
Mevendre ov .w . : Met schade verkoopen.
Miehee m.: Micha (Joodsch profeet).
Mêvenir onpers .w . : II en meviendra: Er
Michel m.: Machiel, Michiel. Une mere
zal daaruit een ongeluk voortkomen . Mevente v.: 1. Verkoop met nadeel. 2. 't Niet -: 'n Sloof, 'n huismoedertje. Michelkunnen kwijtraken. Gedruktheid van den Ange (spr. mikel-) m.: Michel Angelo
(Ital. schilder).
handel. Treurig debiet.
Michon m.: Snee van een mik.
Mexicain (spr.mek-si-): Mexicaan. -sch.
Micmac (spr. mikmák) m . : (fa m . )
Mexico (spr. mek-si-) m.: Mexico (stad).
Mexique (spr. mek-si-) m.: Mexico (land). Geharrewar. lets verdachts, streken, geknoei. Faire ses petits -s: Knoeien.
Mezail m . : V izierstukken .
Mieocoule v.: Vrucht van den micoMezereon m.: Peperboompje, mizeriecoulier m.: Olmvormige lotusboom.
boom.
Micro m .: (f a m .) z . mierophone. I voorMeziere, -igue, -is : (plat) Ik, ikke.
Mezuzoth m.: (Isr.) Deurpostkokertje , voegsel: Die een millioenste deel van de
mezoezah.
grootte aangeeft ; microscopisch. MierobaMezza (spr. me-dza) . . .: (m u z .; in lance v.: Balans voor uiterst kleine gewichsamenst.) Middelmatig, half. --voce: ten . Microbe m. : Microbe (dierlijk of plantMet halve stem. Mezzanine (spr. metsa-) aardig levend wezen, dat een rol speelt bij
v . : Insteekverdieping . Ha lfvenster . (a ieuw) besmetting en gisting). Microbicide : MiBaleen op halverhoogte van de zaal. croben-doodend . Mierobien: Van microben,
Mezzo . . . (spr. me-dzo): (muz.; insamen- microbisch . Microbiologie v . : M icrobenst. ) Middelmatig. Mezzo-soprano (spr. leer . Microbiologiste m.: Microbenkenner.
me-dzo-) m.: Mezzo-sopraan (stem tusschen
Microbisme m. : Microbisch karakter.
alt en sopraan). Mezzoteinte z. mezzo- Microeephale : Kleinschedelig. Microcê tint°. Mezzo -termine (spr. mêdzotermine) phalie v.: Kleinschedeligheid. Microchim.: Middelweg, middel om tot een verge- mie v.: Scheikunde van uiterst kleine
lijk te komen. Mezzo -tinto (spr. me-dm- hoeveelheden. Microcoquem. : Kogelbacti-nto) m. : Gravure volgens de zwarte kunst.
terie. Microcosme m.: Wereld -, heelal
Mi bv.nw.: Half. La --careme : Half- in 't klein. De mensch, Microcosmique :
vasten. A la --janvier: Met half Jandari. De wereld in 't klein -. Den mensch betrefLa --etc: Midzomer. Le --fort de l'epee:
fend . Microflore : Kleinbloemig. Micro Het middelstuk van den degen. A --jam- graphe m.: Iem. die zich bezighoudt met
bes; a --corps: Tot halverwege de beenen;
micrographie v.: Studie van voorwerpen
- 't lichaam, ten halven lijve. A --chemin: onder den microscoop. Micrographique :
Halverwege. A --ate: Halverwege de Met den microscoop uitgevoerd, waarbij de
helling. Bail a --fruit: Pachtcontract, m. te pas komt, van microscopische ondervolgens hetwelk de opbrengst gelijkelijk zoekingen. Micrologie v.: Verhandeling
gedeeld wordt door , pachter en eigenaar. over microscopische voorwerpen.
Elever un mur a --hauteur: Fen muur halverMierometre m.: Werktuig (a. e. verrewege optrekken. Confitures a --Sucre: kijker ) om kleine afstanden of de vergrooting
Jam, waarbij de helft aan suiker wordt door een microscoop door schroefbeweging
gebruikt. Louanges a --sucre: Zuurzoete te meten. Dradenteller. Micrometric v.:
complimentjes A --mat : Te halver steng. Meting met den micrometer. MierometriA --terme : Op de helft van den tijd. / bw.:
que, -ment. Met den micrometer gedaan,
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voor zeer kleine metingen. Micromilli- Met honig zoet gemaakt. - bestreken. Honigmêtre = Micron m. : Duizendste deel van kleurig. -zoet. 2. (fig.) Honigzoet. poeseen millimeter. Microorganisme m. Mi- lief . Portrait —: Gelikt portret. Miellee v. :
croscopisch, bewerktuigd wezen. Micro- 1. Honiginzameling, -tijd. 2. -dauw. 3.
phone m . : Geluidversterker.. Microfoon , -mengsel. Mielleusement: Op zoetsappige
-plaatje. Microphotographie v.: Photogra- wijze. Mielleux: Honigzoet. (f ig. ) Zoetphie van microscopische preparaten. Mi- sappig, honigzoet, poeslief. Miellure v.:
crophylle : Kleinbladerig. Mierophysique Honigtijd.
v.: Natuurkunde der kleinste stofdeeltjes.
Mien, —ne vnw. :I. Mijne. Ses amis et les
Mieropore: Met zeer kleine porien. Mi- —s: Zijn en mijn vrienden. (oud) Un —
eropsie v.: 't Te klein zien der voor- ami: Een van mijn vrienden. Un — pre : Een
werpen . Micropyle m. : Poortje (zaadknop). weide van mij. Celle decouverte est —ne : Die
Microscope m.: Vergrootingstoestel. (fig. ) ontdekking is van. mij. 2. Le —: Het mijne.
Voir -, regarder les choses au — De dingen
Le — et le tien : Het mijn en dijn. Je risque
buiten verhouding groot zien. Microsco - beaucoup du —: Ik zet veel van mijn belanpique : Dat met een microscoop geschiedt. gen op 't spel. Je ne veux pas y mettre du —:
Dat men met een - ziet. (fig.) Zeer klein. Ik wil er niet bij verliezen, - op toegeven. J'j
Microtome m.: Toestel voor 't maken van mets du —: Ik leg er bij toe, - verlies er bij,
uiterst dunne plaatjes om onder den micros- - offer mijn geld op . J'y mets j'y ajoute du
coop te leggen. Microzoaire m.: Micro- - Ik maak er lets bij (bij verhaal). J'y ai
scopisch diertje.
mis du — autant que j'ai pu: 1k heb zoo
Miction (spr.. mi-ksion) v.: Waterloozing. goed mogelijk mijn best gedaan. 3. Les —s:
Micturation v.: Menigvuldige wateraan- De mijnen, mijn bloedverwanten, vrienden,
drang.
ondergeschikten, voorstanders. 4. J'ai tail
Midas (spr.. -ass) m.: 1. Midas (koning des —nes : Ik heb dwaze streken uitgehaald.
van Phrygie). Avoir des oreilles de —: Fen
Miette v.: 1. Kruimpje, kruimel. La tee
slecht kunstbeoordeelaar zijn. 2. Midasaap. aux —s: De fee die kruimpjes strooide. 2.
-vlieg.
Kruimpje, bete, brokje. 3. Mettre en —s:
Midi m. : 1. Middag, -uur, 12 uur 's mid- In gruizelementen gooien. Il me mettrait en
dags . — est sonne: 't Heeft twaalf geslagen. —s : Hij zou mij vermorselen. Voter en —s:
— et demi : Half een. — moins un quart: Uiteenspringen.
Kwart voor twaalven. Nier la lumiere en
I. Mieux bw.: 1. Beter. — . .
Beter
plein Willens en wetens blind zijn.
nog . . . V aloir
Beter zijn. Aimer —:
En plein —: Op klaarlichten dag (z. 2). z.
Liever hebben, meer houden van; 't best
etoile 1 en ehercher 1. Un chercheur de
bevallen. Je t'en aimerai Ik zal daarom
—a
quatorze heures: Iem., die 't onmogelijke
des te meer van je houden. J ' aime mourir :
zoekt, - onnoodige zwarigheden maakt. 1k sterf liever. J ' aime — cela : Zoo vind ik
Pour des cadeaux, c'est — sonne : Cadeautjes?
't beter. — vaut lard que jamais: Beter
daar kun je naar flu iten , - morgen brengen .2. laat dan nooit. Je ne demande pas —: 1k
(sterrenk.)Middagtijd. Le —de Paris, - de verlang niets liever. Le malade se porte —,
Greenwich. 3. Zuiden. Le vent du —: De
- va —: De zieke gaat vooruit, - wordt beter .
zuidenwind. Chambre en plein Een kamer Il n'y a rien de —: Er gaat daar niets boven.
op 't voile zuiden. Maison qui est (orientee) Il n'y a rien de — a faire : Er is niets beters te
au —, - exposee au —: Huis, dat op 't zuiden
doen. II y a — a faire : Er is wel wat beters te
ligt. Le M- (de la France) : 't Zuiden van doen. J'ai bu un grand verre de vin, et main leFrankr. Il a l'accent du M-: Hij heeft een nant ca va
Ik heb 'n groot glas wijn geZuid-Franschen tongval. 4. Hoogtepunt. La dronken, en nu ben ik opgeknapt. Tani —:
lumiere du soleil dans son —: 't Licht der
Des te beter. Pour — dire: Juister beter
zon op haar hoogtepunt. Le — de la vie: gezegd. Dire —: Hooger bieden. que tout
De zomer des levens. Midinette v.- Werk- cela : Nog beter dan dat alles, er valt wat
stertje, ateliermeisje. Taschje voor haar beters te doen. 2. Le —: Het best. V ous
twaalfuurtje.
parlez le — du monde : Gij spreekt allerbest.
Mie v.: 1. Kruimpje. 2. Kruim (tegenover Le plus tot sera le —: Hoe eer hoe beter.
erofite). Pain de —: Casino-brood . (f a m. ) Le — possible, le — que l'on pourra: Zoo
Pas a la — de pain: Niet malsch. Un homme
goed mogelijk.
tout en —: Een slappe, - slappicus. 3.
II. Mieux bv.nw.: 1. Lieftalliger, knapVriendin, hartje, lief je, meisje, vrijster per . Elle est — que sa sceur. 2. Beter
(m l amie of mamie). bw.: Ne (Heelegekleed.
maal) niets, niets niemendal.
III. Mieux m. : Het betere. Het beste.
Miel m.: Honig. Mouche
Honigbij. Faute de —: Bij gebrek aan beter. // y a du
vierge , - de goutte : Maagdenhonig, eerste -.
- un —: Er is beterschap, - een opflikkeDour comme le —: Honigzoet ; (f ig. ) lieflijk,
ring. Un — se fit sentir: Er was eenige beterhartverkwikkend. On Arend plus de mouches schap merkbaar. Aller de — en —: Steeds
avec du — qu'avec du vinaigre : Men vangt
beter worden, - vooruitgaan . Courir a qui —
meer vliegen met een lepel honig dan met —: Als om strijd loopen. Faire qch des —:
een vat azijn. Etre tout (sucre et) tout —,
Jets opperbest doen. Faire qch pour le —:
etre lout con fit en —: Zeer zoetsappig -, overZoo goed mogelijk iets doen. (Change) en
vriendelijk zijn. Un air (moitie) — et (moitie)
—: Ten goede (veranderd). Le peintre m'a
vinaiyre : Een zuurzoet gezicht Un parler de
change en —: De s. heeft mij geflatteerd. Le
Honigzoete woorden. z. line 1. Le — — est de n'en point parler: 't Best is daarde ses paroles : De zoetheid zijner woorden. —
over niet te praten. S'attendre a —: lets
rosat: Rozenhonig. — aerien : Luchthonig, beters verwachten. Tout alla du — qu
manna. Miellat m.: Honigdauw. Mielle:1. put: Alles ging zoo goed mogelijk. Tout
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Mijaurêe v.: Nufje, meisje vol pretentie,
est au: — Alles is zoo goed mogelijk. Au —
nest.
de mes interets : Zoo voordeelig mogelijk voor
Mijoter ov .w . : 1. Langzaam stoven,
mij. Au — des circonstances : Naar omstandigheden. Au — des possibilites : Naar de laten smoren. (f ig .) Lang laten wachten.
mogelijkheid zich voordoet. S'en firer au —: 2. (f ig. ) In stilte, zorgvuldig voorbereiden.
Er zonder kleerscheuren afkomen. Its sent / onov .w . : Zachtjes koken, - stoven. / se —:
Langzaam gestoofd -. (f ig.) In stilte voorau — ensemble : Het is dik aan tusschen
hen. Il est au — avec moi : Hij is heel best bereid worden, in 't vet liggen. (fam.)
met mij. Faire de son —: Zijn best doen. z. Comment va ? Ca se mijote : Hoe gaat 't?
bien (m. I ) . Mieux-titre m.: Grootere Zoo'n gangetje.
Mikado m.: Mikado. Mikadonal : Van
welvaart. Beterschap.
Miivre bv .nw . : 1. (o u d ) Guitig . 2. den mikado.
Mil (spr. mil) telw.: Duizend. / m.
Gekunsteld, schijnbaar lief, popperig, liefdoenerig. 3. Smal en klein, teer. Miê- (spr. miy of mil): 1. Gierstplant; -gras.
vrerie en (oud) -te v.: 1. Kinderlijke Gierst. — a epis , - d'Italie, - des oiseaux:
guiterij. Des —s: Guitenstreken. 2. Gratie- Negerkoorn. — a grappes : Wild panikvoile zoetheid, popperigheid. Les —s du koren, vogelgras . (fig. ) Le moindre grain
de —: 't Geringste voordeeltje. 2. (spr. mil)
style: De gezochte wendinkjes van den stijl.
(gymn .) Knots (voor knotsoefeningen).
3. Teerheid (v. vormen).
Milan m.: 1. Milaan. 2.Wouw (— royal).
Mignard : 1. (o u d ) Lief, vriendelijk . 2.
Milanais : Milaneesch. Bewoner van
(thans) Gemaakt aanvallig, - vriendelijk,
't
Gelikte,
gemaakte.
Milaan
en van Le M- : 't Gebied rondom
Le
—:
liefdoenerig.
Milaan. Milanaise v.: Zijden boordsel
Faire le —: Zich gemaakt aanstellen.
Mignardement : Gekunsteld, gemaakt, (voor knoopsgaten).
Milaneau m.: Kleine wouw. Milaniêre
vriendelijk. Mignarder ov .w. : Lief doen
tegen. *V ertroetelen. Een gekunstelde beval- v. : Kweekplaats voor kiekendieven (vogels ) .
Mildew (spr . -dyou ), -diou m.: Meelligheid geven aan, „likken". I se —:
Gemaakt zijn, zich preutsch voordoen. dauw (ziekte van graan, druif, kruisbes,
Mignardise v . : 1. (o u d ) Liefkoozing, enz.). Mildiouse : Door meeldauw aangetast.
flikilooierij. 2. (thans) Gekunstelde aanMile m.: (sport) Engelsche mijl.
valligheid, gemaakte sierlijkheid. 3. AarMilêsien : Miletisch. Bewoner van Milet
dig kunstje. 4. Fijn belegsel. Fijne bonm. : Milete (in Kl.-Azie).
bon. Grasanjelier (willet —).
Miliaeees (spr . mi-li-) v .mv . : GierstMignon, —ne bv.nw.: Lief, aardig,
snoezig. Del aut —, peche —: Onschuldige planten . Miliaire (spr. -ly er) : Gierstachtig,
liefhebberij. Argent —: Zakgeld; potgeld. op gierstkorrels gelijkend. Eruption —:
/ m.: Lieveling, hartje, oogappel. Het Gierstkorrelvormige uitslag. Fievre — of
la —: Koorts met gierstuitslag.
lieve, nette. Mignon, schandjonker (deelgeMilice v.: 1. (oud) Strijd. 2. Krijgsvolk.
noot aan uitspattingen). Mignonne v.:
Liefje, hartje, maitresse. (Naam van een Les —s : De krijgsbenden. La — celeste : De
soort) peer, pruim, perzik. Kleine druklet- hemelsche heirscharen, de engelen. —s
ter, kolonel. Mignonnement : Snoezig, lief- religieuses : Strijders voor 't geloof. — bourjes, op aanvallige wijze. Mignonner ov. geoise: Schutterij. 3. Militie, jaarlijksche
w.: Lief maken. Mignonnet : Klein en lief ; lichting. Tirer a la —: Loten. Tomber a la —
: In de lichting vallen, aanloten. 4. Inheel fijn (plooi b.v.). Lampe —le: Schemerlamp. / m.: Lief menschje. Roode klaver. landsche troepen (die veel politiedienst
Mignonette v.: 1. Lietje, schatje, snoes- verrichten). 3. (nieuw) Volksleger (tegen
je. 2. (drukk.) Zeer kieine lettersoort. over armee de métier ). Milieien m . : (o u d )
Nieuwjaarskaarten met bloemen, enz. Fijn Soldaat van de lichting. Nieuw aangeworkanten netwerk. Fijngestampte peper. Erw- ven recruut. Soldaat van het volksleger
of volksfront, miliciano. Milieienne v.:
tje. Nachtvlindertje. Fijngestooten keisteen.
(V o 1 k ) Chineesche anjelier.. Du izendschoon . Vrouwelijke soldaat van het volksleger,
Hongerbloempje .Vroegeling . Heelbeen .Wel- miliciana.
Milieu (spr. mi-lieu) m.: 1. Midden. Le
riekende reseda. Hopklaver. Witte weegbree. (f ig. ) — des Genevois : Tijm. Mignoter — du corps: Het middel. — de table, piece de
ov .w . : Knuffelen . Mignoteux : Knuffelig . —: Tafelmiddenstuk. — de cour: Grasperk
in 't midden van de binnenplaats. Scier
Mignotise v.: Liefkoozing, knuffelarij.
Migraine v.: Schele hoofdpijn. Des —s: par le —: Doormidden zagen. Le — de la
Aanvallen van -. Migraineux : Van schele vie : De zomer des levens. Le doigt du —:
De middelvinger. Au — de : Te midden van.
hoofdpijn. / m.: Lijder aan schele hoofdpijn.
Migrainigêne : Schele hoofdpijn verwekkend Au — de la nuit: Midden in den nacht. Dieu
Migrateur : V erhuizend , trekkend , zwer- est au — de nous: God is in ens midden. Du
vend . I m.: Zwerfvogel (oiseau —) . Migra- — de : Van uit 't midden van. On le retira
til z. -eur. Migration v.: V olks-, landver- du — des llammes: Men haalde hem midden
huizing, „trek". Het trekken (dieren). Les uit de vlammen. Au beau — de: Juist in 't
midden van. Au — de tout cela, it est fort
grandes —5: De groote volksverhuizing.
— des harengs : Haringtrek. Saison des —s: a plaindre: Met dat alles, is hij zeer beklaTrektijd. — atomique: Atoomverschuiving. genswaardig. L' Empire du M-: 't Rijk van 't
— de l'arc: 't. Onvast zijn van de lichtboog. Midden, China. 2. Sfeer (waarin men leeft),
(a ardk.) — des debris du rivage: Strand- element. (natk.) Middenstof, medium.
verplaatsing. Migratoire: Van de yolks- Des —x de densite differente: Middenstoflen
verbuizingen ; - 't trekken der dieren. van verschillende dichtheid. 3. (n ieuw )
Impulsion —: Treklust.
Omgeving. Etudier un auteur dans son —:
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Een schrijver bestudeeren in de lijst van zijn pertuis (spr. mi-le; me. one.) m.: Hertsomgeving. La theorie du -: De theorie, hooi. - a grandes fleurs : Grootbloemig h.
volgens welke de mensch -, een schrijver - commun : Sint-Janskruid. Mille-pieds
(spr. mi-le; mv.onv.) m.: Duizendpoot.
grootendeels door zijn omgeving(maatschapMillepore (spr. mi-le-) m . : Puntkoraal.
pij, zeden, gebeurtenissen) gevormd wordt.
Millesime (spr. mi-le-) m.: 1. Cijfer der
Les -x litteraires : De letterkundige kringen.
4. (f ig. ) Midden. Middelweg, uitkomst. duizendtallen. 2. Jaartal. Millesimer (spr.
't Gematigde, gemiddelde. Tenir le - mi-le-) ov.w.: 't Jaartal zetten op. Het
duizendste nemen van. Millesimo (spr.
entre: Het midden houden tusschen. (I/
n'y a) point de -: Of het een, of het ander,
-le-) bw.: In de duizendste plaats.
Millet (spr. miye) m.: Gierstgras. daar gaat niets van af. Le juste -: 't Juiste
midden, de middelweg; (fig.) de politiek
d'Italie, - des oiseaux : Vogelgras. - noir:
Boekweit . - jaune : Wilde weit . - d'amour,
van 't Centrum (onder Louis-Philippe);
't Centrum (idem). Un depute juste -. - perle : Glad parelkruid. - commun:
5. (p la t ) Lagere misdadigerswereld , „de Pluimgierst.
Milliaire (spr. mil-yer): Die een afstand
vlakte " . Homme du -: Jongen van de vlakte .
Militaire : Van den oorlog, - 't leger, van duizend pas aangeeft. - van een mip
krijgskundig, (in samenst.) krijgs-, oor- aangeeft. Borne -, pierre -: Mijlpaaltje (bij
logs-. Venir a l'heure -: Precies op tijd de Romeinen). Milliard (spr. mil-gar) m.:
komen. Herbe -: Duizendblad. / m.: Milliard (1000 millioen). Des -s de mille:
Krijgsman, soldaat. De krijgslieden. De Duizenden en duizenden. Milliardaire (spr.
krijgsmansstand. Militairement : Als krijgs- mil-yar-) m.: Bezitter van een milliard.
man, op krijgsmanswijze. Uit een mili- Milliardieme (spr. mil-yar-): Milliardste.
tair oogpunt. Met troepen. Stipt, ordelijk, Milliasse (spr. mil-yass) v . : 1. (o u d )
Duizend milliard, biljoen. 2. (y olk; thans)
a is militairen. Militant : 1. (k er k ) Strijdend . L'Eglise -e : De strijdende kerk (de Ontzettende menigte. Par milliers de -s:
getrouwen, die op deze aarde strijden). 2. Bij reusachtige massa's. Millieme (spr.
Strijdend, van de daad, strijdvoerend. mil-yem) telw.: Duizendste. / m.: DuizendPolitique -e : Daadwerkelijke politiek. Les
ste deel. Grootte in m.M. van een boekrug.
Millier (spr. mil-ye) m.: 1. Duizendtal.
-s : De strijders, de mannen van de daad,
de voorstanders van een daadwerkelijke Des -s de morts : Duizenden dooden. 2.
politiek. Militarisation v.: Het militair Duizend pond. - bossen. Milligramme
maken, - inrichten. Militarise m.: Burger (spr. mi-li-) m. : Gewicht van een duizendste
die zekere militaire diensten verricht. gram. Millime (spr. mi-li-) m.: Duizendste
Militariser ov .w.: Militair maken, - in- deel van een franc. Millimetre (spr . mi-li-)
richten . Militarisme m.: Stelsel, waarbij m. : Maat van een duizendsten meter. Milliaan 't militair element de voornaamste metrique (spr. mi-li-): In millimeters
plaats wordt ingeruimd. Militariste bv.nw. afgedeeld. Million (spr. mil-yon) m.:
en m.: (tem.,) die den militairen invloed, - Millioen. Un homme riche a -s, - qui ne
't leger wit uitbreiden, militarist, -isch. compte que par -s: Een vreeselijk rijk man.
Militer onov .w . : Strijden, een tans breken, Un - de lois : Oneindig dikwijls. Milli° pleiten, ijveren (voor), steunen.
nieme (spr. mil-yon-) telw.: Millioenste.
Mille (spr. mi-le) telw.: Duizend. Un-: I m.: - deel. Millionnaire (spr. mil-yon-)
Een duizendtal ; een oplaag van 1000 exem- m.: Iem., die een of meer millioenen bezit.
plaren. Troisi erne -: Derde duizendtal. / bv.nw.: Die een of meer millioenen rijk
Gagner des - et des cent(s): Honderden -,
is.
duizenden -, veel verdienen. Des centaines
Milon m.: Milo (volkstribuun; athleet).
Milord (spr. -tor) m.: Mylord (vorm om
de -: Honderdduizenden. ( y olk) Mettre
een lord aan te spreken). (fa m . ) Rijkaard.
dans le -: Raak schieten, volkomen slagen ; 'n lot uit de loterij trekken. / m.: Cabriolet op vier wielen.
Milouin m.: Tafeleend. - hupp e :
Mijl. - anglais : Engelsche - (1609 M.). Krooneend. Milouinan m.: Toppereend.
romain: Romeinsche - (1472 M.). - marin:
Zeemip (1852 M.). Mille -canton (spr.
Miltiade (spr. -siade) m.: Miltiades
(Atheensch veldheer).
mi-le) m.: Vischbroed. Mille-feuille (spr.
Mime m.: 1. Kluchtige eenakter (der
mi-le ; me. one.) v.: 1. Tompouce (gebak).
2. Duizendblad. - aquatique : Waterviolier; Ouden), mimus. Kluchtspeler, mime. 2.
(nieuw) Nabootser van gebaren of spraak,
vederkruid. - des marais: Blaasjeskruid.
- cornue d'eau: Hoornblad. Mille-fleurs mimicus. Des elephants -s: Olifanten, die
den mensch nabootsen. Mimer ov .w.: Door
(spr. mi-le) m.: Duizendbloemengeur (roshouding, gebaren, gelaatsuitdrukking voorsolis de -).
Millenaire (spr. mi-le-) : Duizend be- stellen. Nabootsen. Mimetisme m.: Navattend, duizendjarig. Nombre -: Dui- bootsing (door de dieren) van de omgeving,
zendtal. Regne-: Duizendjarig rijk. / m.: zoodat ze weinig in 't oog vallen, mimicry.
Mimeux : Gevoelig voor aanraking. MiDuizendtal. Tijdperk van duizend jaar.
Duizendjarige gedenkdag, tiende eeuwfeest. meuse v.: Mimosa.
Mimi m . : Poes . Bontje . Schatje . (n a a m )
Iem., die aan 't duizendjarig rijk geloofde.
Duizendmaal opgevoerd stuk. Millenaris - Mies.
Mimille m.: (fam.; naam) Emile.
me (spr. mi-16-) m.: Geloof, dat de wereld
Mimique bv.nw.: 1. Van de kluchtspelmet 't jaar 1000 zou vergaan. Geloof in den
toekomststaat. - in den te verwachten letjes (der Ouden). La poesie -. 2. Die door
gebaren
zich uitdrukt. Langage -: GebarenMessias. Millenium (spr. mi-le-ny-omm)
m.: Duizendjarig rijk. Mille-pattes (spr. taal. I m.: Mimendichter (z. mime 1) . / v.:
Gebarentaal. Mimisme m.: Navolgingssymi-le; me. one.) m.: Duizendpoot. Mile-
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steem. Mimodrame m.: Tooneelstuk met — derivante, — flotlante; Drijvende mijn.
gebarenspel, pantomime . Mimographie v . : 5. Gelaat, voorkomen, uiterlijk, gezicht.
Verhandeling over gebarenspelen, - klucht- Avoir une bonne -, mauvaise —: Er goed -;
spelletjes (der Ouden). Voorstelling van slecht uitzien; er gunstig -; ongunstig u.
gebaren door letterteekens. Mimologie v.: Un jeune homme de bonne —: Een jongmensch
Nabootsing van de gebaren van anderen. met een gunstig -, fatsoenlijk uiterlijk.
Mimologue m.: Nabootser van gebaren, Faire credit a qn sur sa bonne —: Iem. op
stem, hooding. Mimosa m. (s oms v.): zijn fatsoenlijk gezicht gelooven. Il avail
(plantk.) Mimosa.
une — basse: Hij zag er gemeen uit. Avoir
Mimule m.: Maskerbloem. — musque: la — longue, - allongee : Op zijn neus staan
Muskusplantje.
te kijken, een lang gezicht zetten. Il eat
Minable: 1. (mil.) Door een mijn te mieux fait de ne pas faire Bette —: Hij had
verwoesten , ondermijnbaar . 2. (v o 1 k ) Schun- er beter aan gedaan niet zoo'n gezicht te
nig, sjofel, vervallen. Bleek en akelig.
zetten. Un homme de mauvaise —: Een
Minage m.: 1. Korenverkoop. Place du man met een verdacht uiterlijk. Avoir de
—: Korenmarkt. 2. Meetrecht op koren,
la —: Er gunstig uitzien. Il n'a pas de —:
graanrecht. 3. Betaling in koren.
Zijn gelaat zegt niets.
Minaret (spr. -re) m.: Moskeetoren.
6. Uiterlijk, uiterlijke schijn. Juger des
Minauder onvo .w . : Erg lief doen, dwaas gens sur -, par la —: De menschen Haar 't
Minaubehaagziek zijn, aanhalerig zijn.
uiterlijk beoordeelen. Avoir la — de vouloir
derie v.: Gemaakt optreden, nufferij. Des partir : Er uitzien, alsof men vertrekken wil.
—s: Gemaakte manieren, aanhalerigheid.
Nous avons la — de demeurer ici : 't, Lijkt
Minaudier : Gemaakt lief, pronkerig, opge- wel, of we hier wonen. Il porte la— d'un
prikt, behaagzuchtig. Une -iere: Een salet- espion : Hij ziet er als een spion uit. Ce
poppetje . Un —: Een fatje.
plat a bonne —: Die schotel ziet er goed
Mince by .nw . : 1. Dun, slank (middel). uit. Faire (la) — de: Zich houden alsof,
Mager, tenger (mensch). 2. (f ig.) Gering, voorwenden, doen alsof, aanstalten maken
sober, middelmatig, nietig, onbeduidend. om. Il fit — de parlir : Hij maakte aanstalten
Ce n 'est pas une — affaire, - besogne : Da 's om heen te gaan. Faire bonne — a qn:
geen kleinigheid. Une personne de — etoffe, Iem. vriendelijk ontvangen, - een vrienun homme bien —: Een onbeduidend mensch .
delijk gelaat toonen. Faire bonne — a mau3. (plat; als uitroep) Verbazend! Nee vais jeu : Zich goed houden, zijn leed achter
maar! Nou, zeg! — d'Hercule: Nee maar, een vroolijk gelaat verbergen. Faire mauwat 'n Hercules. — de beurre! Boter, nou vaise -, grise -, froide -, triste — a qn:
hoor! (spot) — alors! Drommels I Die is Iem. koel, onvriendelijk, norsch ontvangen.
goed. Mincer ov .w . : In reepjes snijden. Faire la —: Pruilen, stuursch zien . Faire
Minceur v.: Dunheid. Slankheid, „de lijn". des —s, of - de petiles —s: Lief doen. Payer
Mincer onov .w . : Slanker worden, „de de —: Er gunstig uitzien (zonder groote
lijn krijgen".
verdienste te hebben); er gezond uitzien
Mine v.: 1. (Graan)maat (van + 78 L.),
(hoewel men 't niet is). Ne pas payer de —:
mine. — de terre : Stuk land, dat men met, Er armoedig, sjofel, onooglijk uitzien; zijn
een mine graan kon bezaaien. 2. Delfstof- uiterlijk niet in zijn voordeel hebben, niet
afzetting. Mijn, groeve, bergwerk. Ingenieur oogen. 7. —s: Gelaatsbewegingen, -verdes —s: Mijnbouwkundig ingenieur. Pcole
trekkingen, mines, schijn. Wenken, teekens.
des —s: School voor mijningenieurs. Coup
Faire des —s a qn : fern. teekens geven; de —: Mijnuitbarsting. Faire partir un
toelonken, - trachten te behagen. Des petites
coup de —: Een mijn doen springen. Exploi—s : Aanha lige man iertjes . 8. (g esch . )
tation des —s, (f a m . ) les —s : Berg-,
Mina (gewicht van + 124 G.; munt van
mijnbouw. Puits de — (z. 4): Mijnschacht. ± 34 gulden).
(fig.) Ce here est une — inepuisable: Dit
Miner ov .w . : Ondermijnen , -graven .
boek is een onuitputtelijke mijn, - bron.
Uithollen, wegspoelen. Sloopen, vernielen,
C'esl une — de plaisirs : Dat is een bron
verslijten (stof)). (fig.) Ondermijnen, doen
van genoegens. Il est une — de savoir, uitteren (ziekte . verdriet); - ondergaan
- d'erudition : Hij is buitengewoon geleerd.
(yolk) ; verwoesten, sloopen. / se —:
3. (o u d) Meta a lerts . — grasse : -, waarvan Ondermijnd worden. Langzaam afvallen,
't metaal fijn gedegen is. -- de cobalt: uitteren. Mineral m.: Erts. Mineral
Kobalterts. — de plomb: Graphiet-, pot- bv.nw.: Van de delfstoffen, delfstoffelijk.
looderts ; potlood om te poetsen, kachelglans . Regne —: Delfstoffenrijk. Eaux —es: BronI)essin a la — de plomb: Loodenstiftteewateren. Huile —e (brute): Petroleum.
kening. La — de mon crayon: De stilt van Chimie —: Anorganische chemie. / m.: Dellmijn potlood.
stof, mineraal. Mineralien : Met delfstoffen.
4. (leger; zeev.) Mijn; springlading.
Mineralisable : Die erts kan worden.
Puits de — (z. 2): Mijnput. Chambre -,
Mineralisateur by .nw . en m.: (Stof,) die
fourneau de —: Mijnkamer. — de blocus:
een stof in kristallen kan omzetten. MineVaste torpedo. 'venter la —: De mijn ralisation v.: 1. Verertsing, omzetting in
ontdekken; (f ig.) lont ruiken. La — es erts. 2. Vulling met minerale zelfstandigeventee : De list is ontclekt. Faire jouer une
heden (bronwater). 3. Gebruik van mine—: Een mijn doen springen ; (f ig.) een
rale stoffen. Mineraliser ov .w. : 1. In erts
komplot ten uitvoer brengen. (fig.) — a omzetten (metaal). 2. Met minerale zelfpoivre: Peperbus; ( y olk) kroeg. Poseur de
standigheden voorzien (bronwater). -ise:
—s: Mijnenlegger (schip). — automatique:
Met bronnen. Mineralogie v.: DelfstofSchok-. — passive : Slapende -. — active: kunde. Mineralogique: Van de delfstofWakende mijn. — defensive : Tegenmiin. kunde . - 't mijnwezen. Mineralogiste
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m.: Delfstofkundige, mineraloog. Minera- 2. Dienst, tusschenkomst. Par - d'huissier:
lurgie v.: Geschriften -, litteratuur over Ten overstaan van een deurwaarder. Prefer
son - a qn : Iem. zijn diensten verleenen.
mineralen.
Minerva' m.: Van Minerva. Minerve v.: 3. Ministerie. M in isterschap . Ministe1. Minerva, godin der wijsheid. (fig.) rialisme m.: Gevoelens van de ministeGeest, hersenen. Wijze vrouw. (dichtk.) rieelgezinde partij. Ministkrialiste bv.nw.
en m.: (Iem.) die 't ministerie steunt.
L'arbre de -: De olijfboom. Le fruit de -:
De olijf. L'oiseau de -: De uil. 2. (drukk.) Ministeriel :1. Van zeker ambt. Officier -:
Trappers voor klein smoutwerk en omsla- Openbaar ambtenaar (notaris, deurwaarder,
gen. 3. Gipsverband om 't hoofd. Miner- procureur), die alleen 't recht heeft zekere
akten op te maken of handelingen te verviste m.: Werkman op een trappers.
Minet m.: Poesje. Minette v.:1. Poesje. richten. (godsd.) Le chef -: 't Plaatsvervangende hoofd der kerk, de paus. 2.Van
2. (v o 1 k ) Hopk laver . 3. IJzererts .
Mineur m.: 1. Mijn-, bergwerker (ou- 't ministerie. Declaration -le: Regeeringsverklaring. 3. 't Ministerie steunend. die
vrier -) ; steenkolenmijnwerker (--houil't m. verdedigt. tin -: Een afgevaardigde
leur). - a la veine: -, die de ertslaag -. -au
der regeeringspartij. Ministkriellement:
rocher: -, die de rots bewerkt. Ver des -s:
Mijnwerkersworm. (fig. ) Insecte -: Graaf- Zijn ambt uitoefenend ; als minister. In den
(mil.)Mijn-, schansgraver, bij 't ministerie gebruikelijken vorm.
insect . 2.
mineur. 3. Minderjarige. 4. (m u z.) Ministrable bv.nw. en m.: (fem.) die in
Kleine-terts-toonaard. / bv.nw. : I. (v. aanmerking komt om minister te worden.
-eure) Geringer, kleiner. Lieues -es: Ministral: 1. (Prot. kerk) Herderlijk,
Kleinere mijlen. Les quatre ordres -s: De geestelijk. 2. (oud) Die een minister steunt.
Ministre m.: 1. Dienaar, uitvoerder,
vier lagere geestelijke ordeningen. Propohelper, werktuig. Predikant, dominee. sition -e: Minderterm. Les freres -s: De
minderbroeders ; - Franciscanen. L' Asie M-e : du Seigneur: Leviet. - des autels, - de
Klein-Azie . (mu z . ) Tierce -; quarte -e: Jesus-Christ, - de I' Evangile : Katholiek
Kleine terts ; - kwart. Mode -: Kleine- priester. - du saint-Evangile, - de la Parole
terts-, mineur-, mol-toonaard. Une piece de Dieu: Predikant (vooral calvinist ische ) .
Le - du camp : De protestantsche veldpreen -: Een stuk in mol. Arts -s: Kleinkunst. Poete -: Dichter van den tweeden diker. Les -s du culte, - de Dieu : De geesterang. 2. (v. -cure) Minderjarig, onmon- lijken, de bedienaren van den godsdienst.
dig . 3. (v. -euse) Die graaft, graaf-. Insecte 2. Minister. Premier -: Eerste minister,
premier. - d' Etat : Minister zonder porte- : Graaf insect . Mineure v . : Minderterm ,
minor (van sluitrede). Franciscanes. Min- feuille. 3. Gevolmachtigd minister; gezant
(in Nederl.). 4. Amerikaansche dikbek.
derjarige . / bv.nw. z. mineir.
Miniature v.: 1. Versierde, gekleurde Ministresse v . : (r a m . ) Ministersvrouw..
(n i e u w) Vrouwelijke minister. Ministrihoofdletter (in den beginne, roode letter)
aan 't begin van 't hoofdstuk. 2. Kleine eide bv.nw. en m.: (Iem., ) die een miteekening (in handschrift, getijdeboek). nister doodt.
Minium (spr. -nyomm) m.: (soort)
3. Gomwaterverfteekening. Portrait en -:
M in iatuurportret . 4. (f ig.) Miniatuur,, Menie.
Minoehe v .: Platte veer (aan vrouwehoed) .
klein voorwerp. - persoon. En -: In 't
Minois m . : (f a m . ) Gezichtje . Lief
klein , verkleind . Miniaturer ov .w . : Met
miniaturen schilderen. Miniaturiste m.: bakkesje.
Minon m . : 1. (f a m . ) Poesje . Entendre
M in iatuursch i ld er .
Minier: Van de mijnen, mijn-. Gisement chat sans qu'on dise -: Met een half woord
de zaak begrijpen. 2. (plantk.) Katje. 3.
-: Delfstoflaag, mijngrond. Miniere v.:
(gesch.) Liefje.
Bergwerk met ondiepe mijnputten of in de
Minoratif bv.nw. en m.: Zacht purgeeopen lucht, steenbreuk; ijzeroer-; turfrend (middel). Minork: (godsd.) Tot de
graverij .
Minima z. minimum. Minimal: Ui- vier lagere geestelijke orden hehoorend.
terst gering. Minime: Zeer klein, - gering, Minorer ov .w.: Drukken (koers). Mino- onbeduidend. Religieux - of - m.: ritaire m.: Lid der minderheid. Minorite
Minderbroeder; Franciscaner. Les -s: De v.: 1. Minderjarig-, onmondigheid. 2.
heele kleintjes. Minimiser ov .w . : Tot een Minderheid der uitgebrachte stemmen (minimum terugbrengen. Minimitk v.: de su ffrages). Etre en -: In de minderUiterste kleinheid. Minimum (spr. -omm) held biijven. - de faveur: Minderheid die
m., -ma v. en mv.: Geringste graad. den beschuldigde doet vrij qpreken. 3. MinMinste som; - straf ; - prijs; - waarde, het derheid (der vergadering). Minorque v.
laagste, minimum. z. maximum. Appel a : Minorca. Minorquin : Uit -. Bewoner van
Minorca.
minima : 't In beroep komen van 't Openbaar
Minot m.: 1. Maat (van 39 L.). Nous ne
Ministerie, daar de straf te licht is. Le prix
mangerons pas un - de sel ensemble : Wij
-: De minimum-prijs. Au -: Op zijn
zullen niet lang bij elk., - goede vrienden
minst.
Ministere m.:1 .Ambt, bediening, dienst. blijven. - de terre : Stuk grond, dat men
met een maat graan van 39 L. kon bezaaien.
Les devoirs de mon -: Mijn ambtsplichten.
2. Doove-jut (voor 't anker). - d'amure:
Le - des autels, le saint -: De altaarbediening, 't priesterambt. Le - de la parole: Botteloef.
Minotaure m.: Minotaurus (monster uit
De evangeliebediening ; de bediening des
't labyrint op Creta ).
(Goddelijken) Woords; 't advocantenambt.
Minoterie v.: Meelfabriek. -industrie.
Le - public: 't Openbaar Ministerie (amb-handel. Minotier (spr. -tye) m.: Meettenaar, die de toepassing der wetten eischt).
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fabrikant. -handelaar. I bv.nw. : Van de culeusement en -eux : 1. Wonderbaarlijk,
-dadig, -doend, bovennatuurlijk. Homme
meelindustrie (industrie -iere).
Minturnes v. : Minturnce (stad in -eux: Wonderdoener. 2. Bewonderenswaardig,
verbazingwekkend.
Latium).
Mirador (mu. -es) m. : Tijdelijke obserMinuit m. : Middernacht, twaalf uur
ys nachts. - et demi: Half een 's nachts. vatiepost . Brandtoren.
Mirage m.: 1. Luchtspiegeling, fata
A - sonnant: Met 't slaan van twaalven. morgana . (f ig. ) (Z ins )bedrog, waan . sonne: Ms'ttwaalf geslagen heeft . z. messe.
Minuscule bv.nw.: Zeer klein. / v.: grammatical: Hypercorrecte vorm . 2. Onderzoek (ei; z. mirer 1). Miraille : (wapenk.)
Kleine letter.
Minutage m.: Verdeeling in minuten. Gespiegeld, met metaal gevlekt. Miranee
Minutaire : Die op de minute betrekking v . : S p iege ling .
Mirbane v.: Essence de -: Kunstmatige
heeft, origineel. Acle Origineele akte,
minute. Minute v.: 1. Minuut ( 1/60 uur ). b ittere-amandelo lie .
Mire v.: 1. Het richten, - mikken. Point
(fig.) Oogenblik. Je viendrai dans une -:
Ik kom dadelijk. Il est a la Hij is precies de -: Mikpunt, doel (z. 2) ; (f ig.) centrum
op tijd. Une --I Wacht even! Homme a la -: van belangstelling. Prendre sa Mikken,
Man van de klok. Clitelettes a la -: Snel zijn richting nemen. z. ligne 5. Coins de -:
geroosterde en dadelijk opgediende c. Stelwiggen. 2. Vizierkorrel (point de --). 3.
Nivelleerlat, -buis, -schijf. - a voyant:
Cuisine a la -: Onmiddellijke bediening.
Waar men op kan wachten. 2. Richtbaak. 4. Slagtand (wild zwijn). 5.
A la
Minuut graad) . (kunst) Minuut ('/60 Teeken om een kijker op in te stellen. Mire:
deel van 't menschenhoofd). 3. (oud) Met omgebogen slagtanden. Mire-ceufs
Zeer klein schrift. 4. Minute, origineel stuk. (mu. onv.) m.: Toestel om de verschheid
Op 't terrein opgenomen ontwerp. 5. (a ls van een ei te constateeren.
Mirer ov .w . : 1. (0 ud ) Oplettend bekijtusschenw.) Wacht even! Minuter ov .w. :
1 . Op papier -, in minute brengen, ontwer- ken . - des wufs: Eieren tegen 't licht houden
pen . (f ig. ) Zich voornemen, beramen. 2. (om te zien of ze „vuil" zijn), - schouwen.
Op de minuut afpassen. / se -: Ontworpen 2. Mikken aanleggen op, op de korrel neworden . Minuterie v . : Minuut-, wijzerwerk . men. (o u d ) - une place : Op een betrekking
Minuutwerk dat korte verlichting toestaat ; loeren. 3. Spiegelen. I se--: Zich spiegelen,
- van een telefoongesprekkenklok. Minutie zich bekijken in een spiegel.Weerkaatst worden, hevelen. (fig.) Zich zelf bewonderen
(spr. -si) v.: 1. Kleinig-, nietigheid.
Vodderij, wissewasje. 2. Muggenzifterij. 3. in, zich spiegelen aan. - dans ses pensees:
Pijnlijke nauwkeurigheid , peuterigheid . Met- Zijn gedachten met welgevallen nagaan. Le
paon se mire dans sa queue : De pauw pronkt
ire de la - dans: Pijnlijk nauwkeurig
afwerken. Minutier m.: Minutenboek, met zijn staart. Mirette v.: 1. (plantk.)
(spr.
.
-ieux
Venusspiegel. 2. (y olk) Oog, „kijker". 3.
-register. Minutieusement en
Voegijzer. Mireur m., -euse v.: 1 . Onder-syeu): Tot in kleinigheden afdalend; die
zich met kleinigheden bezighoudt, beuzel- zoeker, -ster. d' ceufs: Eierschouwer. 2.
achtig, nietig, haarfijn . Uiterst zorgvuldig. Instrument om den afstand der vijandePrecies onderscheidend (geest) Avec des lijke schepen te bepalen. Mirifique : Wonderhaar, verbazingwekkend. „waar je vari
Akelig precies.
soins
Mioehe m. en v. : Kleuter = Mion, -ne. omvalt". -went bw.
Mirliflore m.: Jonge fat, saletjonker,
Mi-parti z . mi bw . Mipartir ov .w . :
In tweeen verdeelen. Robe mipartie noire „poen".
Mirlirot m . : H on igk laver .
et blanche, - de noir et de blanc : Half zwart,
Mirliton m.: 1 . Mirliton (rieten fluitje).
half wit kleed. Chambres nziparties: Gemengde gerechtshoven (uit Protestanten en Des vers de -, de la poesie de -: Slechte,
Katholieken hestaand, ceder voor de helft). prullige verzen, ulevellenrijmpje. 2. Roomhoorntj e . 3. (v olk ) Stem . Mirlitonesque:
Mi-partition v. : Halveering.
Miquele v . : Michaela . Miquelet m . : Goed voor een mirliton.
Mirmidon z. myrmidon.
Soldaat (v. convooi). Spaansch bandiet.
Mirobolant : (v olk ) Verbazingwekkend,
Miquelot m.: (oud) Pelgrim naar den
Mont-Saint-Michel. Zwerver, schooier. (f i g) „waar je van omvalt."
Miroir m . : 1 . Spiegel . - plan: V lakke -.
Schijnheilige.
- a barbe: ScheerMirabelle v.: Kleine, gele pruim 3 mira- - courbe: Gebogen
spiegel. d'eau: Bassin, ronde vijver. Se
bel . Mirabellier m.: Gele-pruimeboom.
Miracle m.: 1 . Wonder, mirakel. Faire -, regarder dans le -- des eaux : Zich in 't water
spiegelen. (fig.) Presenter le - a qn: Iem.
operer des -s : Wonderen doen. Faiseur de
de waarheid doen zien, - zijn slecht gedrag
-s : Wonderdoener.. (o u d ) A -: U itstekend, wonderwel. Elle est belle a Zij is voorhouden. z. ardent 2. - a alouettes:
wonderschoon. Par -: Door een wonder. Spiegel om leeuweriken te vangen; (f ig.)
espion : Spionnetje. CEufs au
-! criail-on : Er gebeurt 'n wonder ! riep lokmiddel.
men. La tour des M-s: De vergaderplaats - Spiegeleieren. Ecriture en -: Spiegelder bedelaars te Parijs (waar de voorgewende schrift. 2. Plek op een boom, waar de schors
ziekten verdwenen). 11 n'y a pas la de quoi is weggenomen. Ovaal sieraad (in lijstwerk).
Spiegel (aan schip ). Gekleurde vlek, spiegel
crier (au) -: Daarover behoeft men niet
veel ophef te maken. (spot) Voila un beau (op vogelveeren). Witte vlek (om 't
achterste v. e. ree). Glad gebleven plek
-: Da's ook de moeite waard. 2. (letterk.)
(op leer). 3. - d'eme: Gips. - des Incas:
Mirakel, -spel. Les M-s de Noire-Dame.
Pyriet. - de Venus: Veldsla ; Venusspiegel
Iem
aan
wien
een
wonder
Miracule, -e :
is geschied, wonderbaar genezene. Mira- (bloem). - du temps: Guichelheil.
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Miroitant : Weerspiegelend , -kaatsend ,
In omloop brengen van een munt. — en
blinkend. Miroite : Robe —e d'un cheval: pagement: Betaalbaarstelling. — de fonds:
Spiegelbruine huid van een paard. Mi- Deposito (speculatie); bedrijfskapitaal.
2. Gangbaarheid, omloop. (oud) Monroitement m . : (Weer )sp iege ling , weerschijn. (fig.) Bedriegelijke schijn. Voor- naie de —; Gangbare munt. (f ig., fam.)
spiegeling. Miroiter onov .w . : Sp iegelen , Etre de —: Gangbaar -, geldig -, aanschitteren . (f ig . ) Schitteren, lokken . Faire nemelijk -, op zijn plaats zijn; zich mogen laten zien (mensch). Hors de —: Te
— (aux yeux de qn): Iem. wat voorspiegelen . Miroiterie v.: Spiegelhandel. -fabri- onpas, onbruikbaar. Cette etoffe n'esl plus
cage. Miroitier (spr. -lye) m.: Spiegel- de —: Die stof wordt niet meer gedragen
fabrikant . -handelaar. -snijder. -polijster.
(om 't weer); - is niet meer in de mode.
Miroton m.: Met uien toebereide ragout Cette excuse n'est pas de —: Die verontvan gekookt ossevleesch, hachee. — de schuldiging is niet aannemelijk, - is misplaatst. Get homme est de —: Die man mag
fruits : Compote.
Misaine v.: Fok, fokkezeil. z. mat 1. zich wel vertoonen. 11 est de — de savoir
Misanthrope m.: Menschenhater. On.- chanter: 't Staat gekleed dat men zingen
handelbaar mensch. / bv.nw.: Menschen- kan. 3. Inleg, inzet, inleggeld. — de fonds:
hatend, -schuw. Misanthropie v.: Men- Ingebracht kapitaal (z. 1). Reclamer sa —:
schenhaat, -schuwheid. Misanthropique: Zijn ingebracht geld opeischen. (f ig. )
Menschenschuw.
Sauver la — de qn; s. sa —: Tern. -; zich
Miseellanees v .mv . : Mengelwerk , ver - uit de moeilijkheid redden. 4. Bod (bij verzamelde opstellen. Miseibilite v. en -ible kooping). 5. Kleeding, manier van zich te
kleeden. 11 a une — simple: Hij kleedt
by .nw . : Mengbaar (heid ) .
Mise v.: 1. (z. mettre 1) Plaatsing, zich eenvoudig. 6. Gat (waardoor 't zaad
zetting, stelling. — bout a bout: Het achter i. d. mosterdmolen wordt gestort). Blok
elk. plaatsen. — en place: Het plaatsen.
ijzer (dat a . e. ander moet worden gesol't Aftappen, bottelen. — —enboutils:en deerd ).
casse : Het distribueeren (der letters).
Mise-bas v.: 't Jongen. 't Afleggen
—enlig:
(kleeren)) . (v olk ) Bevalling . Afgelegde
Rechte plaatsing (volgens de
rooilijn). — a l'eau: Tewaterlating. — kleeren, „afleggers". Iem., die afleggers
a feu, — de feu : Ontsteking. — en etat: draagt. Neerlegging van 't werk. Miser
Bewoonbaar-; gereedmaking. — en jeu: ov.w.: Inzetten, een inzet doen (bij spel).
Invoering. — bas z. mice-bas. — hors Zetten (bij wedren). In een zaak steken (kad'une somme d'argent: Het voorschieten, pitaal). Bieden (bij verkooping). (f ig.)
inleggen van een som geld . — a prix : Inzet, Rekenen, bouwen (op).
gevraagde prijs. — en vente : Het verkrijgMiserable bv.nw.: 1. Rampzalig, ongebaar stellen, in den handel brengen, ten lukkig, deerniswaardig, ellendig. 2. Ververkoop aanbieden; - verschijnen (boek).
achtelijk , prullig, onbeduidend. Armoedig,
—enchatir:
't Op stapel zetten. — au net:
schamel. 3. Nietswaardig, ellendig, schurkHet in 't net schrijven. — en ceuvre : 't achtig . / m . : Ongelukkige . N ietswaardige ,
Onder handen nemen, bewerken ; uitvoering ; ellendeling, schurk. Miserablement: Op
bewerking. — en pratique : Practisch ge- jammerlijke wijze, erbarmelijk, slecht. Mibruik, toepassing. — a la retraite: Pension- serabilisme m.: (lett erk.) Neiging om de
neering. — en disponibilite: 't Op non- menschelijke ellende onbedekt te doen zien.
activiteit stellen. — a pied: 't Buiten
Misere v.: 1. Ellende, armoede, gebrek,
dienst stellen, wegjagen (bediende, ambte- nood. z. lit 1 en collier 3. — phgsiologique:
naar); 't verbieden om te rijden (koetsier). Uitputting. Faire des —s qn : Tern. met
— sur pied de l'armee: Mobilisatie van 't
kleinigheden 't land opjagen. Petites —s
leger. — en pages : 't Opmaken van den de la vie : Onaangenaamheden des levens.
vorm. — a l'etude: 't In studie nemen La — du temps : De slechte, dure tijden.
(stuk); 't aan een onderzoek onderwerpen Tomber dans la —: Tot armoede vervallen.
Une vallee de —: Een tranendal. Salaire
(kwestie van maatschappelijken aard).
—devoix:
Stemvorming. — en rapport, - en
de —: Hongerloon . — de nous! Arme menvaleur: 't Exploiteeren, productief maken
schen, die wij zijn! — de moi! 't Is me wat
(grond). z. demeure 1. — en scene : Too- met me! Ah! oui, —, on croit cela: Ja , 't is
neelinrichting, -schikking ; regie ; (f ig . ) ge- me 'n ramp, zoo iets gelooft men. 2. (s p el)
maaktheid, opschik. — hors la loi : Vogel- Misére. — en Prusse : 57 (in 't kienspel).
vrijverklaring. — en etat de siege : In staat 3. (go d sd.) Onvolkorren-, zwakheid (van
van beleg verklaring. — en train: Het mensch). 4. Kleinig-, beuzelachtig-, niegereedmaken van den vorm voor den af- tigheid . Prul. Pour une —: Voor een
druk; (f ig.) 't in werking brengen. — au schijntje. 5. (nieuw) Geval van armoede.
point: Het instellen ; - precies afwegen ;
Miserere m . : (K a t h . ) Boetpsalm (die
rechtzetting (van verkeerd denkbeeld). aanvangt met de woorden : Erharm U rnijner,
o Heer), psalm LI. (lam.) Klacht. Colique
— au tombeau : Graflegging. — en plomb:
Aanbrenging van glas in lood. — en circuit: de —: Zeer pijnlijke darmkronkel, besloten
Inschakeling. — en action: Het in practijk koliek. En un —: In een ommezien. Misebrengen, het toonen door daden. — en reux bv.nw. en m.: Armoedig -, berooid
(mensch ), sukkel.
accusation : Het in staat van beschuldiging
Miserieorde v.: 1. Barmhartig-, goederstellen. — en liberte: Vrijlating, 't op vrije
voeten stellen. — en possession : Inbezitstel- tierenheid; ontferming, genade. Sans —:
ling . — en cause : 't Betrekken in een rechts- Onbarmhartig. Des oeuvres de — of des —s:
zaak . — hors de cause : Het buiten de zaak Werken van barmhartigheid. A tout pech&
laten. — en circulation d'une monnaie : 't —: Er is vergiffenis voor alle zonden, men
es
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moet toegeeflijk zijn. Ancre de -: Reddings- Prendre des -s: Voorzichtig aanpakken. Il
anker. Frein de -: Hu1p-, noodrem . Crier ne se laisse pas prendre sans -s, it taut le
- : Om vergiffenis roepen •, erbarmelijk
prendre avec des -s: Dat is een katje, dat
schreeuwen . -.I Barmhartige God ! z . halle- men niet zonder handschoenen kan aanvatbarde. Faire - a: Begenadigen. Etre a ten. (oud) Onguent milon -: Middel, dat
la - de : Geheel afhangen van. Se mettre -,
niet baat en niet schaadt, lapzalverij. Ce
sont des -s a quatre pouces : Dat dient ners'abandonner a la - de qn : Zich op genade
of ongenade aan iem. overleveren. 2. gens toe. 2. Slecht bevervel . Mitainerie v.:
Genade (Gods, voor den zondaar ) . 3. Fabriek van stoffen handschoenen. Mite
(Ka th. ) Tweede Zondag na Paschen. 4. v. : 1 . Mijt, made. - des oiseaux: Vogelluis.
Kleine dolk . 5. (f ig. ) Bijzondere uitspan- 2. Mot. Herbe aux -s: Wilde rosmarijn. 3.
ning ; - voedsel (aan monniken toegestaan Oogvuil. Mite: Door mijt -; door mot aangeop feestdagen). Steunsel (onder een koor- tast.
Mi-temps v.: (sport) Half-time, rust.
stoelzitting ) . Miserieordieusement en
Premiere -: Deel tot de rust. Seconde -:
-ieux : Barmhartig, genadig, vol erbarming.
Deel na de r.
Bienheureux les -: Zalig zijn de barmhartiMiteux : Kaal, berooid. Met leepoogen.
gen .
Mithriaeisme, -acisme m. : MithraMisnie v. : Meissen (in Saksen).
dienst.
Mithriaque: Van Mithra .
Misogame m. : Huwelijkshater. MisoMithridate m. : 1. Mithridates (koning
gamie v. : Huwelijksverachting. Misogyne m . : Vrouwenha ter . / by .nw . : Waaruit van Pontus ). 2. Likkepot als tegengif
haat voor de vrouw spreekt. Misogynie gebruikt . Vendeur de -: Kwakza lver .
v . : Vrouwenhaat. Misoneisme m. : Haat Mithridat (is )ation v . en - (is )er ov .w . :
(Het)) gewennen aan gif. (f ig. ) - aan kwaad.
tegen 't nieuwe. Gebrek aan drang om te
weten. Misoneiste : (Iem. ) die 't nieuwe Mithridatisme m. : Ongevoeligheid voor
gif . (f ig.) - voor kwaad (- moral).
haat.
Mitigatif : Verzachtend. Mitigation v . :
Misour m.: Zuidenwind (in Middell. Zee).
Verzachting, leniging. 't Minder streng
Mispiekel (spr. -kel) m. : Arsenikkies.
Missel m.: Misboek, missaal, missale. doen zijn. Mitiger ov.w . : Verzachten,
Missiologie v. : Missiewetenschap . Mission lenigen. Matigen, minder streng doen zijn,
V. : 1. Opdracht, last. Etre envoye en -: verlichten. Morale miligee: Verslapte moMet een opdracht uitgezonden worden. Se raal. Republicians mittges: Gematigde r.
Responsabilite mitigee: Verminderde toeredonner une -: Zich iets opleggen. Se donner
keningsvatbaarheid . Ordre religieux mitige:
- de: Zich dwingen om. 2. Zending. Un
chargé de -: Iem., die met een zending belast
Geestelijke orde, die de oorspronkelijke
is. Frais de -: Kosten der ambassade. 3. strengheid heeft verzacht. Enthousiasme
maige: Gematigde g. I se -: Zachter -,
Zending , zendelingschap . (K a th . ) Missie .
gematigder worden.
Les Peres de la M- : De paters der inwenMills (spr. -iss) m . : (f a m . ) De poes.
dige zending. Pretres des M-s etrangeres:
Miton m. : Polsmof . z. mitaine 1. MiGeestelijken der uitwendige zending. Aller
en -: Als zendeling vertrekken. Faire la -,
tonner ov.w . : 1. Langzaam -, boven een
precher une -: Zich aan bekeeringswerk
zacht vuurtje laten koken. Langzaam laten
wijden . (s p o t) - bolt& : Dragonna de (onder smelten (kleuren ) . 2. (f a m . ) Omzichtig
Lod. XIV ). 4. Zending, ambassade ; reis- voorbereiden, voorzichtig afsturen op .
De zaak warm houden . - an
-lescho:
gezelschap (wetenschappelijke expeditie ).
5. Zendings-, missiehuis, -post. Mis- mari: Langzaam een echtgenoot trachten te
sionnaire m . : Zendeling . (K a t h . ) Missio- lijmen. - un prolecteur a qn : Maken, door
naris. (f ig.) Verbreider (van zekere denk- zachte maatregelen, dat iem. een beschermer
beelden 1 . I bv.nw. : Van de zending, - de krijgt . 3. Vertroetelen, -wennen, koesteren.
zendelingen. CEuvre -: Zendingswerk . Let- / onov .w . : Langzaam koken . (f ig. ) tres -s: Zendelingenbrieven. Station -:
voorbereid worden. Sa vengeance mitonne:
Missiehuis . Missionnariat m. : Zendeling- Hij bereidt voorzichtig zijn wraak voor. /
schap . Missionnarisme m. : Zendingwezen. se -: Zacht koken. (fig. ) Voorzichtig
Missionne.: Iem. die een opdracht heeft. voorbereid worden. Zich koesteren.
Mitose v. : Splitsing, deeling (v. chroUn - du Ciel . Missive v. : (Zend )brief,
schriftelijke mededeeling (lettre -). (spot) mosoom) .
Une longue -: Een lang epistel.
Mitoufle v . , -flet m . : (o u d ) Want.
Mistelle v. (s o m s m.): Versch, ongegist
Mitoyen (spr . -in): Tusschenbeide ligdruivenmout (waarbij alcohol wordt ge- gend , midden-, gemeenschappelijk. Dents
voegd ).
-nes : Middeltanden . Parti -: Middelweg.
Misti = Mistigri m. : 1. Klaverboer Mar -: Mandeelige muur. Mitoyennete
(spr. -ennte) v. : Gemeenschap, -sscheiding.
met twee gelijke kaarten. Spel, waarbij
Mitraillade v. : Schrootvuur. Mitraille
klaverboer de voornaamste kaart is. 2.
(fam.) De poes.
v. :1. (v o 1 k) Koper-, kleingeld. 2. Oud
Mistoufle by .nw . : (p 1 a t ) Armzalio• . / metaal, schroot. - pendante: Metaalafval.
v . : Beroerdigheid . Misere . Plagerij , pesterij . 3. Schroot. z . boite 1. Mitrailler onov . en
Mistoufler ov .w . : Treiteren . Mistouflier ov .w . : Met schroot schieten . - op. (f ig . )
m . : Slokker,, „armoed za a ier " .
Bestoken. / se -: Elk. met schroot beschieMistral m. : Hevige N .-W.wind in Z .- ten . Mitrailleur m. : Bedienaar van een
Frankr .
mitrailleuse. Dwingeland die maar op 't
Mitaine v. : 1 . Want. Handschoen zonder yolk schiet. Repetitiekanon, mitrailleur.
vingers. (f ig. ) Mettre -, prendre des -s Mitrailleuse v. : Snelvuurrepititiekanon,
pour: Veel complimenten maken om.
mitrailleuse . Machin egeweer .

Mitral -Mode
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Mitral: 1. Mijter-, mutsvormig. Valvule deren betreffend. Effets

-e: Mijtervormig klapvlies. 2. (geneesk.)
Van 't mijtervormi g e klapvlies. Mitre v.:
1. Mitra (Perzisch hoofddeksel, dat de Horn.
vrouwen droegen). 2. Mijter (muts v. Kath.
geestelijken). (fig.) Geestelijke macht. 3.
Inwendige kap van kroon. 4. Muts (ketter).
:5. Schoorsteenkap. Dik deel van 't mes bij
't hecht. 6. Mijter (schelp). Mitre : Gemijterd. z. erosse. Abbaye -e: Abd j, waarvan
de abt 't recht heeft den mijter te dragen
Mitron m.: Bakkers-, koekbakkersknecht,
-jongen. Afdekdakpan. Onderstuk van een
schoorsteenkap .
Mitte V.: 1. Uitwasemingen der beerputten. Oogziekte die daardoor ontstaat.
2. Maat.
Mixte by .nw.: Gemengd (ook bad).
Beiliment Schip met hulpstoomvermogen; vracht- en passagiersboot. Wagon
-: le en 2e klas-wagon. Corps -: Mengsel.
Middelstem. Nombre -: Gemengd
Voix
getal. Figure -: Gemengdlijnig figuur (uit
rechten en krommen). Sujet Onderdaan,
die bij twee landen thuisbehoort. Genre -:
Tuschensoort. Mixtiligne : Deets door rechte, door kromme lijnen gevormd,
gemengdlijnig. Mixtion (spr. mikstyon) v . :
(Ver)menging. Mengsel. Verguldersbijtmiddel. Mengsel van olie en talk (om graveerplaten te bedekken). Mixtionner (spr.
mikstyonn é) ov .w . : Mengen . Mixture v . :
Mengsel. Mengkoren . (rn u z ) Vulstem (op
het orgel).
Mnemonique : Van 't geheugen, 't g.
bevorderend. Moyens -s : Geheugenmiddelen. f v.: Geheugenkunst, kunst 't geheugen
te hulp te komen (art -). -ment bw.:
Door 't geheugen. Mnemoniser ov.w.:
Gemakkelijk inprenten. Mnemosyne v.:
Mnemosyne (moeder der Muzen).
moteehnieien (spr. -tek-) m.: Beoefenaar
der mnkmoteehnie (spr. -tek-) v.: Geheugenkunst = Mnemotechnique (spr. -tek-)
: Van de geheugenkunst, om 't geheugen te
steunen, - te ontwikkelen.
Moabite m.: Moabiet.
Mobile by .nw : 1. Beweeglijk, -baar ; los,
afneembaar (b .v. manchet). Feuilles ' -,
feuillets -5 : Losse bladen. Nouvelles -s:
Loopende nieuwsherichten. Lettres -s:
Losse drukletters. z. fosse 1. Timbre -:
Verstelbaar stempel. Poéle (Gewone)
kachel - (tegenover haard). Menuiserie -:
Beweegbaar timmerwerk (deuren, vensters).
Fetes --s : Veranderlijke feestdagen (Paschen,
BeweegPinksteren ) . (m i . ) Colonne
lijke, verplaatsbare, mobiele colonne. Garde
nationale Marschvaardige schutterij, burgerwacht (tegenover g. n. sidentaire).
Defense -: Verdedigingsschepen. Rivare a
fond -: R. waarvan de bodem aan veranderingen onderhevig is. 2. (fig.) Beweeglijk
(gelaat). Veranderlijk, onbestendig (karakter ). Vluchtig (indruk) / m.: 1 . Lichaam in
beweging. 2. Beweeg-. Drijfkra.cht. Premier
Voornaamste drijf-, stuwkracht ; (f ig.)
- drijfveer.. 3. (fig. ) Drijfveer, beweeg- ,
drangreden, oorzaak. Le vol a ete le - du
crime : De misdaad werd bedreven om te
stelen. 4. Soldaat der mobiele garde. 5.
(drukk.) Handzetsel.
Mobiliaire.: (recht) De roerende goe-
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Roerende goederen. Impdt -, contribution -: Belasting
op roerend goed. Valeur Geldswaardig
papier. Mobilier bv.nw.: Van de roerende
goederen (biens -s), roerend. Vente -are:
Verkoop van roerend goed. Art -: Meubelkunst. / m.: Huisraad, inboedel. - scolqire:
,Schoolmeubelen. - sacre: Kerkvoorwerpen.
funeraire: Gebruiksvoorwerpen in 't graf
,rneegegeven . Mobilisable : (m ) Die
mobiel gemaakt kan worden. Mobilisation
v . en -iser ov .w . : 1 . (recht) (Het ) roerend
'verklaren (van onroerend goed). 2. (mil.)
(Het) mobiel marschvaardig waken (der
troepen). 3. (scheik.) (Het) vrij waken. I
se -: Gemobiliseerd worden. Zich opmaken . Mobilisme : Zucht tot verandering.
(wijsb.) Leer volgens welke bewegelijkheid
de voornaamste eigenschap der dingen is.
Mobiliste m.: Meubelontwerper. Mobilite
v.: Beweeglijk-, los-. Beweegbaar-, verplaatsbaarheid (f ig ; z . mobile 2). Beweeglijk-, veranderlijk-, onbestendig-, vluchtigheid. Veranderlijkheid (v. bezit). Moblot
m.: (farm) Soldaat der mobiele schutterij
(z . mobile by .nw I ).
Moeassin m.: Schoen der N.-Amerik.
Indianen. Zachte pantoffel. Moerasslang.
Mocea m.: Mokka-koffie.
Moehev. : Streng . / bv .nw : Leelijk , naar ;
saai, „sof". C'est plutOt 't Is 'n sof.
Mocheuse v.: Cylinder om vlokzijde uiteen
te halen.
Moeque z. moque.
Modal : 1. (wijsb.) Naar den gewaarwordingsinhoud . 2. (t a a 1k. ) Voorwaarde,lijk, beperkend. 3. (recht) Afhankelijk van
den wil van hem, ten wiens gunste iets zal
geschieden. 4. (m u z . ) Van de toonsoort.
Notes -es : Noten, die de toonsoort karakteriseeren (de terts en de sext). Cordes -es:
Snaren, die deze tonen voortbrengen . Modale v.: Voorwaardelijk voorstel. -e volzin.
Modalite v . : 1. (w ij s b . ) Wijze van zekerheid in een oordeel. Gewaarwordingsinhoud
der zintuigen. 2. (taa lk.) Voorwaardelijkheid. 3. (muz.) Toonaard. Indiquer la d'un morceau.
I. Mode v.: 1. Wijze, manier. Chacun
leder leeft zooals 't hem aanstaat.
cit a sa
Chaque pays a sa 's Lands wijs, '5 lands
eer. A la - d'Italie: Volgens 't Ital. gebruik, op z'n Italiaansch. Oncle -, tante a
la - de Bretagne (z. Bretagne) de qn:
Neef -, nicht van iem. vader of moeder. 2.
Heerschende smaak .(in kleeding, levenswijze), mode. A la -: In de mode. A la de demain : Volgens de allernieuwste mode.
Passe de -: Uit de mode, verouderd.
Meltre a la -: In de mode brengen, verspreiden. Il est de - de faire ceci : De mode
brengt dit mede. Couleur a la -: Modekleur..
B ceuf la) -: Gelardeerd rundvleesch
in zijn jus gestoofd met wortelen, uien, enz.
(fig.) Cet homme est fort a la -: Die man
wordt erg gevierd, - is gezocht. 3. -s:
Dameshoeden. z. magasin 1. Dessins in
kantwerk.
II. Mode m . : 1. (wij s b . ) Bestaanswijze
(der dingen). Vorm der uitdrukking van
een oordeel. Plaatsing der stellingen eener
sluitrede. 2. (recht) Aanhangsel, dat de
uitvoering van een akte doet afhangen van
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hem, ten bate van Wien zij is opgesteld. 3. heid). I se -: Zich matigen, - bedwingen.
(muz.) Toonaard. z. majeur 2 en mineur Gematigder -' zachter worden verminderen.
'
Moderne by .nw : Hedendaagsch
, van
(bv.nw. 1). 4. (taalk.) Wijze (v.'t werkw.).
den nieuweren tijd; nieuw, nieuwmodisch;
-s personnels ; -impersonnels: Persoonlijke -;
(nieuw) naar een toekomstideaal gaand.
onpersoonlijke wijzen .-s indirects ,- obliques :
Indirecte wijzen (alle wijzen, behalve de (school) Niet-klassiek. Histoire Ge-,
aantoonende ) . 5 .Wijze manier (van doen ) ; schiedenis van onzen tijd, nieuwe -. (a a r d k .)
systeem ; methode. - d'enseignement : Les terrains -s, ere -: Nieuwe lagen, 't
Onderwijsmethode. - de trailement: Be-. nieuwe tijdperk (waarin sporen van men•
handelings-, geneeswijze. - de gouverne- schen zijn). A la -: Nieuwerwetsch. Un
(auteur) Ben schrijver van onzen tijd
ment: Regeeringsvorm. - d'emploi : Gebruiksaanwijzing. - d'essai: Proefmethode. (19e of 20e eeuw) ; - van na de Renaissance
(tegenover de Ouden). Les anciens et les -s:
Modelage m.: 1. Het vormen, - modeleeren, boetseeren. 2. Het maken van mo- De Klassieken en de Modernen. Moderner
dellers, vormsnijderij. Modele m.: 1 .Voor- z. -iser. Modernisation v. en -iser ov.
beeld, patroon, model. Sur le - de: Naar w.: (Het) veranderen volgens -, (het)
't voorbeeld van. 2. Model (voor schilders). aanpassen aan de nieuwere begrippen van
smaak, spelling, stijl, (het) geven van een
Poser le 't Model in de vereischte houding zetten. 3. (fig.) Toonbeeld. Se pro- hedendaagsch voorkomen aan. Modernis-.
me
m. : Smaak voor geest van lnieuwere;
poser pour -, prendre sur : Een voorbeeld
nemen aan. Ferme -; laiterie -: Model- nieuwheid. Lust tot invoering van nieuwigheden
in den Kath. godsdienst. Moder-!
hoeve ; -melkerij. P/eve Voorbeeldige 1.
Modele m.: Relief der vormen, vorm. niste m.: Voorstander van 't nieuwere ( z.
Modeler ov .w . : 1 . Boetseeren . - la terre; -isme). 1 bv.nw. Modernistisch. Modernite v.: 1. Aard van 't nieuwere, nieuw- la cure: In klei -; in was boetseeren. Un
heid. N ieuwere tijd . 2. (n i e uw) Blijvende
peintre qui sail - ses figures: Een schilder,
die zijn figuren uit de lijst doet treden. waarde voor onzen tijd. La - de Pascal,
2. (Kleiner) namaken (volgens model). 3. - de Racine.
Modeste : 1. (oud) Gematigd, matig. 2.
Vormen, een gedaante geven aan. La mer
a -le la Jerre: De zee heeft de aarde haar
Bescheiden, zonder opschik, eenvoudig. 3.
vormen gegeven. 4. (f Regelen, inrich- Bescheiden, ingetogen. Ln - violetle: 't
ten, vormen. / se -: Navolgen, tot voor- Nederige viooltje. 4. Eerbaar, betamelijk,,
beeld nemen, zich regelen (naar). Des welvoeglijk, zedig. m.: Boezemdoek.
Modestement: 1. (o u d ) Matig. 2. Eenfilles -ees sur leur mere: Meisjes, die naar de
moeder aarden. Modelerie v.: Modellen- voudig , zonder weelde. 3. Bescheiden. 4,
makerij. Modeleur m.: Boetseerder. Fa- Zedig, welvoeglijk . Modestie v.: I. (ou d )
brikant van beeldjes, - borstbeelden; gips-; Gematigdheid. 2. Eenvoud, stemmigheid.
papiermachewerker, modellenmaker. Mo- 3. Bescheiden-, ingetogen-. 4. Welvoeg-,
delliste m.: Modellenmaker. Modeller m.: lijk-, eerbaar-, zedigheid. 5. (oud) Boe-n
Modellenmaker (voor de gieterij). Mode- zemdoek. Los vestje (in japon). Modeuse
nature v.: Verhouding
ronding van 't v.: Werkster, die in kant dessins aanlijstwerk.
brengt. Modieite v.: Gering-, matigheid,
Modene v.: Modena (in Italie). Mode- billijk- (prijs); geringheid.
nois : U it Bewoner van Modena.
Modifiable: Voor wijziging vatbaar,
Moderantisme m.: (Geest van) gema- veranderbaar. Modificateur : Wijzigend.
tigdheid ; matiging in staatszaken, politiek m.: Wijzigende factor (agent -). Un
van schipperen. Moderantiste m.: Gema- instantane : Een toestel, dat onmiddellijk de
tigde, man van de centrumpartij. J bv.nw.: snelheid van een machine wijzigt. Modifi.Gematigd. Moderateur in., -trice v.: 1. catif: Wijzigend . I m (t a a lk .) Bepa end
Bevrediger, bemiddelaar, -ster. Jouer le role woord. Modification v.: Wijziging, verde -: Door zijn bemiddelend optreden de
andering. (wij s b.) Verandering van den
opgewekte hartstochten tot rust brengen. vorm. Modifier ov.w.: Wijzigen, veran2. Bestuurder, leider, regelaar. Presi- deren. (taa lk.) Nader aanduiden, bepalen,
dent (consistorie ; spelen). 3. Moderateur, wijzigen. / se -: Wijzigingen ondergaan,
regulateur, toestel om de grootte van een gewijzigd worden. Modillon m.: Neut (kracht to breken, regelaar, demper. z. vormig versiersel onder een kroonlijst).
lampe. I bv.nw.: Matigend , bemiddelend ; Modique : Gering, matig. Billijk (prigs).
regelend. Moderation v.: 1. Gematigd-, -ment bw. Modiste v.: Dameshoedenbezadigdheid, matiging. Meltre de la - a, - maakster. -verkoopster.
dans: Intoomen. d'esprit: Gemoedsrust.
Modulation v.: 1. Stembuiging. 2.
2. Minder strenge toepassing, verminde- (muz.) Overgang van den eenen toonaard
ring, verzachting.
in den anderen. Noten, waardoor die over.
Modere : 1. Gematigd, bedaard, beza- gang plaats heeft. Avertisseur a -: Autodigd, ingetogen. Bescheiden. Se plaire aux hoorn met verschillende tonen. Module m.:
dies -s : Den gulden middenweg verkie1. (bouwk.) Onderste halve middellijn
zen. Les -s: De gematigden (in politiek van een zuilschacht. Maat, -staf, zetmaat.
en godsdienst). 2. Matig. Moderement : Op Middellijn (medaille). Medaille de grand -;
gematigde bezadigde wijze. Matig. J'aime de petit -: Een groot-model -; klein-model
vela Ik houd daar maar matigjes van.
medaille. - d'une cloche: Slagrand (klok).
Moderer ov.w.: 1. Matigen, intoomen,
d'eau : Uitstroomingseenheid voor water
inhouden, beperken; temperen, doen ver(10 M. per 24 uur). 2. (wisk.) Modulus
flauwen (vuur); vertragen (gang). 2. Ver- (getal waardoor men de logarithmen van
minderen, lager stellen. Verzachten (streng- een stelsel moet deelen om de logarithmen
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van een ander stelsel te vinden). (natk.) —
Moha v.: Edeigras.
d'elaslicite: U itzettingsco efficient . 3. (f ig. )
Mohair m.: Stof van haar der AngoraMaatstaf , norm . Moduler ov .w . : 1. Met geit .
verschillende stembuiging voordragen, Mohatra m.: In schijn gesloten woekerzingen. Aangrijpend voordragen (klacht). contract (contrat —), waarbij men tegen
2. (f ig.) Dichten, zingen. Mooi afronden zeer hoogen prijs koopwaar op crediet ver(zin). / onov .w. : (muz.) Van den eenen koopt en onmiddellijk tegen lageren prijs
in den anderen toonaard overgaan. / se —: weer inkoopt en contant betaalt.
Mohican m.: Mohikaan.
Met stembuiging voorgedragen, - gezongen
I. Moi vnw . , m . en v . : 1. (voor me,
worden. Op- en neergaan. (fig.) Gedicht
als lijdend vw.) Mij. Laissez—: Laat mij
worden.
Moelle (spr.mwal)v.:1.Merg (— osseuse). begaan. Il nous a condamnes, your et —:
Hij heeft ons veroordeeld, u en mij. Je vous
— allongee : Verlengd -. — epiniere : Rugge-.
Os a —: Mergpijp. Accommoder un mets a
laisse aussi libre et plus -; moins libre que —:
la —: Een schotel met ossenmerg toeberei1k laat u vrij, en meer -; minder vrij dan mij
den. 2. (fig. ) 't Krachtigste, - beste. Tirer zelven. 2. (voor me, na eenvz.) Celle monire est a —: Dat horloge is van mij. A —I
de qn jusqu'a la — des os, sucer qn jusqu'd la
Komt hier! hierheen! Help! Selon —: Vol—, - jusqu'aux —s : Iem. geheel uitzuigen, - tot op het hemd uitkleeden -, alles gens mijne meening. Cela n'est pas en —:
afpersen. Extraire la — de: 't Beste halen Dat is niet in mijn macht, - staat niet aan
uit, - excerpeeren uit. (bijbel) La — de mij. De — a —: Voor mij zelven; eerlijk
gezegd, - bestemd. Quant a —: Wat mij
la terre: De edelste voortbrengselen. Il
betreft . (o u d ) Garder son quant a —: Zich
n'a pas de — (dans les os) : Er zit geen pit
in hem. 3. (fig.) 't Binnenste. Il etait inhouden, een gereserveerde houding aannemen. De vous a —: Onder ons gezegd (en
glace jusqu'd la — (des os) : Hij was door en
door koud. 4. (Planten)merg, pit. — de gebleven); tusschen ons. Cela est dit de vous
a —: Dat blijft onder ons. De vous a — point
sureau : Vlierpit. 5. — de roche : Steenmerg
(sponsachtige koolzure kalk). — de rocher: de secret: Geen geheimen, tusschen ons. Chez
Amiant. Moelleusement (spr. mwa-): —: Bij mij thuis. Je rentrerai chez —: Ik
Zacht, soepel. Mollig, malsch (geschilderd). zal naar huis gaan. Passez par chez —: Loop
Zacht (liggend). Keurig, zoetvloeiend (ge- eens bij mij aan. Je me sens chez —: Ik geschreven). Moelleux (spr. mwa-): 1. Vol voel me thuis, - ben in mijn element. Mon
merg. Mergachtig. 2. (f ig.; oud) Kern- chez —: Mijn thuis. 3. (voor me, als b eachtig, pittig. 3. Zacht, mollig, lenig. Voile langhebbend vw.) Donnez-les-moi :Geef ze
(wijn). Glanzend zachte (kleur). (fig. ) mij. 4. (als onderwerp, voor je) Ik. —,
Lenig, zacht, gemakkelijk. Contours —: je t'abondonnerais ? Zou ik je in den steek
Zacht afgeronde omtrekken. Un jeu —: latent Il est plus coupable que —: Hij is
Afgerond spel. Style —: Keurige, zoet- schuldiger dan ik. Ne serais-je plus —? Zou
vloeiende stijl. / m.: Het lenige, - afge- ik niet meer dezelfde zijn?
II. Moi m.: 1. Mijn persoon, het perronde (in de bewegingen) ; -mollige, malsche
(in de kleuren) ; - voile (v. d. wijn) ; - afge- soonlijke, het zijn. Defendre son —: Zijn
eigen persoonlijkheid verdedigen. Le — est
ronde (in spel).
Moellon (spr. mwa-) m.: Bloksteen, haissable : Het persoonlijke -, het individuaonregelmatige bouwsteen. Spiegelslijpsteen. lisme is laakbaar in zijn uitingen. 2.
(wijsb.) Het ik, de persoonlijkheid, ikheid.
—d'appareil: Siersteen. Moellonnage (spr.
Le non--: Het niet-ik. (fig.) C'est un
mwa-) m.: Bloksteenconstructie. Moellonnier (spr. mwa-) m.: Splijtwig. Moellon- autre --meme: Dat is mijn alter ego, dat
is iem., die mij in alles gelijk is of waarvan
naille (spr. mwa-) v.: Bloksteenslag.
Mceurs (spr . meurse ; thans meur) v.mv.: ik evenveel houd als van mijzelven.
Moie v.: Hoop (nand, hout, hooi).
1. Zeden, levensgedrag. Avoir des — reglees:
Een geregeld leven Leiden. Certificat de bonne Schelf.
Moignon (spr. and-gnon) m.: Stompje
vie et —: Bewijs van goed zedelijk gedrag.
(v. arm of been). Boomstomp.
Avoir des —: Zedelijk zijn, zich goed gedraMoinaille v.: Monnikengespuis, -gegen. Avoir de mauvaises —, etre sans —,
broed.
ne pas avoir de —: Van slecht zedelijk geMoindre bv.nw.: 1. Minder, geringer,
drag zijn. Homme sans —: Zedeloos mensch.
kleiner, minder machtig. 2. (met lidw.
Police des —: Zedenpolitie. Agent des —:
Agent der zedenpolitie. A ffaire de —: Mis- v. bepaaldh.) Minst, geringst, kleinst,
drijf tegen de zeden. — oratoires : Karakter- minst beteekenend. Il n'a pas dit le — mot:
Hij heeft geen stom woord gezegd. C 'est
eigenschappen, die een redenaar moet bezitten om 't vertrouwen zijner toehoorders te la — des choses : 't Is de moeite niet waard.
winnen. 2. Zeden, gewoonten, gebruiken, Loi de la — action : Wet der kleinste werlevenswijze. Levenswijze (der dieren). Avoir king (van Hamilton). Loi du — effort:
Wet van den kleinsten arbeid (van Mauperdes — simples : Eenvoudige gewoonten
hebben, e. leven. Autres temps, autres —: tuis ). C 'est la son — defaut: Dat is hij wel
't allerminst. / m.: Le --= d'entre nous:
Andere tijden , andere- zeden . 3. (le tt e r k . )
Toestand, waarin de personen geplaatst zijn De minste onder ons. Le — lui serf: 't
overeenkomstig hun positie, land, tijd, enz. Geringste dient hem. Moindrement: 1.
Mofette v . : 1. (o u d ) Schadelijk gas . — (so ms) In mindere mate. 2. Pas le —: In
,'t minst niet, volstrekt niet.
atmospherique: Stikstofgas. — inflammable:
Moine m.: 1. Monnik, kloosterling. —
Mijngas . 2. (a ardk.) Koolzuuropstijging.
gris: Grijze monnik. Cistercienser. — lai:
3. Stinkdier.
Leek, die op bevel des konings door de abdij
Mogol m.: Keizer der Mongolen.
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moest worden onderhouden. Gras comme onderscheiden zich slechts door kleine verschillen van elk. De -: Minder; te weinig.
un -: Zoo vet als spek. z. abbe 1, abbaye,
habit 2 en bourru 2. 2. Beddewarmer, Une chose -; une personne de -: Een zaak -;
-pan, (warme ) kruik . (o u d ) Donner -; een persoon minder. J'ai un ennemi de -: 1k
bailler le -: Ongeluk aanbrengen ; met een
heb een vijand minder, - ben van een vijand
touwtje aan den grooten teen van een sla- ontslagen. Il y a dix francs de -: Er ontpende trekken. 3. Monniksrob. Nonvlinder. breekt 10 fr, er is 10 fr te weinig. Nous
Monniksschelp. Sisser. Zethamer. Voorste aurons autant de - a payer: We zullen zoodeel van een cupelleeroven. Papier, waarmee veel minder te betalen hebben. En -: In
men een kruitloop bedekt. Blaas (in metaal). mindering, in aftrek ; te weinig. Mettez
Wit gebleven plek in drukwerk, monnik. dix francs en -: Schrijf 10 fr. in mindering
Moineau m.: 1. Musch. - franc, - domesti- op, trek 10 fr. af. J'ai recu un florin en -:
que : Huismusch. - de noyer : Rotsmusch.
Ik heb een gulden te weinig gekregen. A -:
(fig.) C'est un vilain -, (spot) un joy Minder, voor geringeren prijs; om een gerin-: Dat is een gemeen heer, - een mooie
gere reden. Il ne le cedera pas a -: Hij
jongen. - de mer: IJsvogel. Tétes de -: zal 't niet voor minder afstaan. On se
Nootjeskolen . 2. (m il. ) Klein bastion. plaindrait a -: Men zou klagen, als er
Moinerie v.: Monnikendom, -yolk. Mon- zelfs minder reden toe was. Il est fort emu;
nikerij, monnikengeknoei. Schilderij met on le serait a -: Hij is zeer bewogen; daar
monniken. Moinesse v. : (ong. bet.) Non. is wel reden toe.
II. Moins vz.: Min, verminderd met. Il
Moinillon m.: (spot) Monnikje, paapje.
I. Moins bw.: 1. - de, - que : Minder est sept heures - dix minutes: Het is
dan. Les annees ont pour elle - de douze tien minuten voor zevenen. A midi - le
quart: Om kwart voor twaalven. ( y olk) mois: Ze wil maar niet ouder worden.
cinq: Op 't nippertje. Il est - 9 heures: 't
Il est - de dix heures : 't Is vOOr tienen.
Is bij negenen. Le bouilli est de la chair Le quart - de deux heures : Kwart voor twee.
son jus : Bouilli is vleesch zonder vleeschEnfant de - de dix ans : Kind beneden -,
under tien jaar. Non - que: Niet minder, sap. C'etait son pere, - le genie: Het was
even. Non - ruse que puissant: Even listig zijn vader, behalve het genie. Six - quatre
als machtig. - que jamais: Minder dan egale deux: Zes min vier is twee. Le signe -:
ooit, - vroeger. Rien - que: Alles behalve.
't Minteeken ; een dwarsstreepje.
Rien de - que: Niets anders dan. Il ne veut
III. Moins bw.: (met 't lidw. v.
rien - que regner : Hij wil niet -, hij wil alles
bepaaldh.) Minst, weinigst. Le - intelli.
behalve regeeren. Il ne veut rien de - que gent des eleves : De minst knappe leerlingregner: Hij wil niets anders dan regeeren.
II ne s'en douze pas le - du monde: Hij
Il n'est rien - qu'intelligent: Hij is alles
vermoedt dit in 't minst niet. Faites cela
behalve verstandig. Cet auteur est pas - le - mal que vous pourrez : Doe dat zoo
que Victor Hugo : Die schrijver is niemand
goed mogelijk. C 'est le - qu'il puisse faire:
minder dan V. H. Cet homme est - que Dat is 't minste, wat hij doen kan, dat kan
rien : Die man is diep gezonken, - beneden
hij althans doen. Puisqu'il avait gagnê de
alles ; - is zeer onbeduidend. En - de: l'argent, c'etait Bien le - qu'il en profited:
In minder dan, binnen. En - de huit jours: Nu hij geld had verdiend, was 't toch ook
Binnen acht dagen. En - de rien : In een verklaarbaar -, natuurlijk, dat hij er van
oogwenk, in minder dan geen tijd. A - de: genoot. Nest-ce pas le - que la presse
Voor minder dan, tot minder prijs dan; serve la cause de la charite ? Is 't niet in de
tenzij, zonder. Il ne cede pas ce livre a - eerste plaats noodig, dat de pens de zaak
de vingt francs : Onder 20 fr doet hij van dit
der liefdadigheid client? Au -, tout au -,
boek geen afstand. Je ne ferai pas cela a - pour le -, a tout le -: Ten minste, op
d' etre page: Ik zal dat niet doen, tenzij ik
zijn -, voor 't minst, althans; minstens (bij
betaald word. A - de, a - que (de): getal). Ne savez-vous pas au - de quel pays
Tenzij, of. Behalve. Il ne fera rien de propre vous venez ? Weet ge niet eens uit welk land
az .- que vous (ne) le surveilliez: Hij zal
gij afkomstig zijt? Au -: 1. Ten minste,
n iets goeds uithalen, tenzij gij hem nagaat.
bovenal, vooral. Au -, ne manquez pas
A - d'être fou, on ne fait pas cela : Zoo iets de venir: Laat vooral niet na te komen. 2.
doet men niet, of men moest gek zijn. A - Toch. Je ne vous ennuie pas au -? Ik verveel
d'un prompt secours : Zoo er niet spoedig
u toch niet ? Il n 'y a pas eu d'accident au -?
hulp komt. A - d'accident imprevu: Be- Er is toch geen ongeluk gebeurd ? Tu ne
halve bij een onvoorzien ongeval, een o.o. vas pas le lui reprocher au -? Je zult 't
voorbehouden.
hem toch niet verwijten? hoop ik. Malade?
2. Minder, niet zoo, niet zoozeer. De - Pas dangereusement au -? Ziek? Toch niet
en -: Al minder en minder, steeds minder.
ernstig ziek? hoop ik. Du -: Ten minste.
Ne pas -: Toch, niettemin. Il n'en va pas
Toch. Raisonnons froidement, si du - nous
-: Toch loopt hij. Je n'en mourrai pas -:
le pouvons encore : Laat ons kalm redeneeren,
Toch zal ik sterven. (gra p en Z u id-Fr.) Ce als we 't namelijk nog kalm kunnen doen.
Numa Roumestan, pas -, qui disait . . .:
Moins -disant (my ..2--- - -s) m.: Laagste
Zoo'n N. R., dan toch, die zei . . . Cela inschrijver. Moins -pergu (mu . - -s)
coezte -: Dat kost minder. Il n'en sail ni
m.: 't Te weinig ontvangene, 't tegoed.
plus ni -: Hij weet er juist evenveel van.
Moins-value (mu. - - -s) v.: VerminderIl n'en fera ni plus ni -: Hij zal de zaak
de opbrengst. Waardevermindering, achterlaten zooals ze is, hij zal rustig voortgaan. uitgang .
Il n 'en sera ni plus ni -: Het blijft toch
Moirage m.: Het gevlamd opwerken van
hetzelfde, - daarbij. Les hommes ne different stoffen of metalen. Moire v.: 1. Gevlamde
entre eux que du plus ou du -: De menschen
stof, moire, moor. - antique: Moire met

Moiré—Molester
1328
1327
een groot patroon. 2. Gevlamde weerschijn teur v. : Klamheid. Entrer en —: Be=--- Moire m. Moirer ov.w.: Gevlamd ginnen te zweeten.
I. Moitie (spr.. -tye) v.:1. Helft. Couper
opwerken, mooren, wateren. (fig.) Doen
kabbelen. I se —: Vlammen krijgen. par —: In tweeen deelen, middendoor
v.:
Vlamming,
watering.
deelen;
- doen, winst en verlies deelen.
Moirure
Mois m.: 1. (sterrenk.) Maand. z. La plus belle — du genre humain : De schoolunaire 1. — astronomique: Sterrenmaand. nere helft van 't menschelijk geslacht, de
— solaire : Zonnemaand (tijd, waarin de zon vrouwen . 0 ffrir a qn la — de son logement:
een twaalfde van haar baan aflegt). 2. Zijn woning met iem. deelen, iem. gastvrij
Maand. Six —: Een half jaar. Dix-huit —: ontvangen. 0 ffrir la — de son lit a qn:
Anderhalf jaar. Trois —: Een kwartaal, een lem. een plaats in zijn bed aanbieden. (fig.)
verreljaars . Tous les —: Maandelijks (sch ) . Partager le di fprend par la —: Het verschil
---. de Marie: Meimaand. — legal: Wette- deelen. Trop long -, trop cher de (la) —: De
lijke maand (30 dagen). Voiture au —: helft te lang; - te duur. La — du temps:
Rijtuig bij de maand. Acheter au —: Op Meestentijds, meestal. Je ne suis pas riche
maandelijksche afbetaling koopen. On a de la — que vous dices: Ik ben niet half zoo
rijk als ge zegt. Il n'en Taut croire que la —,
tous les ans douze —: leder jaar wordt men
een jaartje ouder. 3. Maandloon, -geld. it taut en rabattre de —, - la —: Men moet
Toucher son —: Zijn maandloon ontvangen.
dat maar half gelooven, - er de helft afdoen.
(fig.) La — de sa vie, la — de soi-méme,
Payer les — de nourrice : 't Kostgeld betalen
sa
—: Zijn wederhelft. 2. (sport) Halfvoor een uitbestede(n) zuigeling. (gra p)
time, rust.
Oublier les — de nourrice : Zijn leeftijd verII. Moitiê bw.: Half, voor de helft.
geten . 4. (v olk ) Maandstonden, menstrues .
Morse m.: Mozes. Wieg zonder voet.
Mettre — eau et — yin : Half water, half
Moise v.: 1. Klamp, band, karbeel. wijn in een glas doen. Il est — chair, — poisDwarsrib . IJzeren band (die pa len verb indt ) . son : Hij is half vleesch, half visch; men weet
— pendante : Hangscheen. 2. Ovenhaak. niet wat men aan hem heeft. z. figue 1. —
moins cher: Half zoo duur. A —: Half, ten
Moiser ov.w.: Met kiampen verbinden.
Moisi bv.nw.: Beschimmeld. / m.: Be- halve; grootendeels. Vendre a — prix:
schimmelde plek. Schimmelziekte. Schim- Voor den halven prijs verkoopen. A —
melige smaak, - reuk. Sentir le —: Be- chemin: Halverwege. Donner -; prendre des
terres a — (de perte et de gain): Landerijen
schimmeld -, muf ruiken.
- Moisiaque : Mozaisch, van Mozes.
tegen half vruchtgenot verhuren ; - huren.
Moisir onov .w . en se —: Schimmelen . Ma ttiche est a — faite: Mijn task is grooten(fig. ) Ergens lang blijven, vastroesten ; deels of . Il est a — fou : Hij is bijna gek.
schimmelen ; versuffen, stilzitten. Ne pas De —: Voor de helft. Un discours trop long
— a P.: Een blauwen Maandag in P. zijn.
de —: Een voor de helft te lange redevoering.
Ne pas avoir le temps de —: Gauw op zijn
Mettre qn de — dans un avantage : fem. in
(spijs, drank ; men weet er wel weg mee).
een voordeel doen deelen. Mettre qn de —
/ ov.w.: Met schimmel bedekken, doen dans un secret: Iem. in 't geheim nemen.
beschimmelen. Moisissure v.: Schimme- Eire de — avec : Deelgenoot zijn, voor de
ling, schimmelvorming, -plant. Beschim- helft aandeel hebben. Vous étes de — dans
meld deel, -e plek. Des —s: Schimmel. ma douleur: Gij deelt mijn smart. Etre de
— de roche : Amiantvezels.
— a qch: Voor de helft in jets deelen.
Moissine v.: Houtig steeltje (aan druiMoitir ov.w.: Kiam maken ; doen uitventros).
slaan (steen).
Moisson v.: 1. Oogst, 't oogsten. Faire
Moka m.: Mokka. -koffle.
la —: Oogsten. En — et en vendange , II
Mol z. mou.
n'y a ni fete ni dimanche : Als er geoogst
Molaire bv.nw. en v.: Kies, baktand
wordt, is er geen zon- of feestdag. 2. Oogst, (dent —).
't geoogste. Il ne taut pas jeter la faux -, la
Molasse v.: Zachte kalk- of mergelhoudende zandsteeen, molasse. Zacht taartje.
faucille dans la — d'autrui : Men moet geen
Moldave m. en v.: Moldavier. -ische.
inbreuk maken op de rechten van anderen,
- niet maaien wat een ander gezaaid heeft. Moldavie v.: Moldavia, de Moldau. Mol3. Oogsttijd. 4. (dichtk.) Jaar. 5. (fig.) davien, 4-vique: Moldavisch. MoldoInzameling, oogst. Riche — de documents: Valaquie v . : Moldavie-Walachije .
Rijke oogst aan bescheiden. Moissonnage
Mole m . : 1 . Havenhoofd , -dam . 2. (o u d )
m.: 't Oogsten. Moissonner ov.w .: 1. Le — d' Adrien: Het (zware) graf van keizer
(In)oogsten. — un champ: Den oogst van Hadrianus. I v.: 1. (geneesk.) Maan-,
een veld inzamelen, een veld afoogsten. moederkalf (levenlooze vleeschklomp). 2.
.(fig.) Champ trop -ne : Veld, dat reeds te (nat. hist.) Zeemaan,maanvisch.
Moleeulafre: Van de moleculen. Attracveel bewerkt is. 2. (f ig. ) (In)oogsten.
tion —: Aantrekking tusschen de molecuOn -ne ce qu'on a seme: Men krijgt loon naar
werken, gelijk men zaait zal men maaien. len. Molecule v . : (n a t k . ) Physiek kleinst
deeltje, molecule.
(Celui) qui seme le vent -nera la tempae,
Molene v . : (p la n t k . ) Toorts . — blat- l'orage : Wie wind zaait, zal storm oogsten.
3. (fig.) Wegmaaien, -rukken, doen om- taire : Mottenkruid.
Moleskine, -quine v.: Katoenfluweel
komen. Moissonneur m.: Maaier. Mois (voor kleeren). Glimmend leerdoek (voor
sonneuse v.: Maaister. Maaimachine (—
meubels).
mecanique), grasmaaier. --lieuse : MaaiMolestation v.: Overlast, hinder. Momachine die tevens tot schooven bindt.
Moite : Klam, eenigszins vochtig. Uit- lester ov.w.: Lastig vallen, plagen, kwelgeslagen (steen). (f ig, ) Slap, week. Moi- len, overlast aandoen.
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Menne m. en v.: Jongen, jog. Meisje.
Molet m.: Goudsmidstangetje.
Moment m.: 1. Oogenblik. Un -I
Moletage m. en -er ov.w.: (Het) bewerken met een wrijfsteen. (Het) kartelen. Wacht even! 'n Oogenblik! J'ai vu le Moletoir m.: Spiegelpolijstglas. Molette oh: Ik zag 't aankomen, dat. Il a de bons
v.: 1. Wrijfsteen (voor drogerijen, spiegels, -s : Hij heeft gunstige oogenblikken, marmer, enz.). 2. Radje om de versiersels tijden, waarop hij goed gestemd is; hij
op 't aardewerk te drukken. Radje om cy- heeft heldere oogenblikken. De -(s) en
linders te graveeren voor gedrukte stoffen. -(s): Telkens. A tout -, a tous -s, a
Drukschijf. Rolletje. - d'encrage : Inktrol. chaque -: leder oogenblik, onophoudelijk.
Cie a -: Schroefsleutel. 3. Groote katrol Il peut venir d'un - a l'autre: Hij kan
(in mijnen). Draaihout. Slijprol, -schijf. 4. ieder oogenblik komen. ././ viendra me cherRad (aan spoor). 5. Gal (aan koot van cher dans un -: Hij komt me (zoo) dadelijk
paard ) . 6. Klompje leem (om te boetseeren ) . -, zoo meteen halen. En ce -: Thans, nu,
Moletter z. moleter.
op dit oogenblik. A ce -: Op dat oogenblik,
Molinie v.: (plantk.) Buntgras.
dan, Coen. Dans le -, sur le - je ne l'ai
Moliere m.: La maison de -: Het The- pas reconnu : Ik heb hem niet dadelijk -,
Atre-Francais . Molieresque: Van -, op Mo- op 't oogenblik herkend. Des ce -: Van
Here betrekking hebbend. Moliêriste m.: dat oogenblik of aan, dadelijk, van stonden
Moliérekenner.
aan. Au - oh, au - que: Op 't oogenblik
Molinisme m.: Leer van den Spaanschen dat. Au - de partir: Op 't oogenblik -,
Jezulet Molinos over de genade. Moliniste - punt van vertrekken. Du - que: Zoodra,
m.: Aanhanger der leer van Molina.
sedert; (f ig. ) daar, dewijl, als eenmaal .. .
Mollah m.: Mullah, Turksch priester.
Du - que vows l'approuvez: Daar gij 't nu
Mollasse: (Naar) slap, weekerig. Paf- eenmaal goedkeurt. Du - que les larmes
ferig. (fig.) Wil-, krachteloos. / m.: s'en melent . . . : Ja . . . , als je 't op 'n
(\To lk ) Lammeling. / v. z. molasse. huilen zet . . . Par -s : Nu en dan, bij
Mollasser onov .w . : Lummelen . Mollasson tusschenpoozen, bij vlagen, bij tijden. Un
m.: Lammeling. Molle v.: Bos gespleten grand -, un long -: Een heelen tijd.
teen. / by .nw. z. mou. Mollement: Meltre un bon - a faire qch : Een heelen
Zacht, met losse bevalligheid, mollig.
tijd over iets doen. 2. (natk). Moment
Zacht, kalm. (fig.) Slap, traag, lauw,
(van een hefboom, een kracht). - d' inertie :
onverschillig. Matigjes, zwakjes. Lekker Traagheidsmoment. (fig.; nieuw) - psyzacht (liggen b.v. ). Vivre -: Verwijfd -, chlologique: Omstandigheid, die een besluit
verweekelijkt leven. Se conduire -dans une doet nemen; (bij v erg. ) oogenblik, waarop
affaire: Zwak -, slap optreden in een zaak.
een gewichtig besluit moet worden genoMollesse v.: 1. Zacht-, week-, slapheid. men, je -, het oogenblik. Momentane:
2. Gemakkelijkheid. - des mouvements. Kortstondig, vluchtig, dat een oogenblik
3. Gebrek aan wilskracht, slap-, toegeef- duurt . Momentanêment : Tijdelijk, (slechts
lijk-. zwakheid. 4. Verwijfdheid, werkeloos voor) een oogenblik.
en wellustig leven. Vivre dans la -: Een
Momerie (spr. mO-) v . : 1. (o u d ) Ververwijfd !even leiden. 5. (kunst) Mollig-, momming, maskerade. 2. (fig.) Belachezachtheid. (letterk.) Losse bevalligheid.
lijk gedrag, -e gewoonte, -e ceremonie,
Klankweekheid (taal). 6. Ontzenuwende potsenmakerij. Veinzerij, gemaaktheid.
zachtheid (klirnaat). Mollet bv.nw.: Week,
Momie (spr. mO-) v.: 1. Mummie.
mollig, donzig. CEuf -: Halfzacht gekookt Gebalsemd lijk. (fig.) Dor, uitgedroogd
ei. Pain -: Zacht brood. z. mangeur 1. mensch. Krachteloos mensch. 2. Bruine
/ m.: Kuit. -s de coq: Spillebeenen. Mol- kleurstof (uit asphalt der mummies).
leterie v.: Koeleder voor lichte zolen. Baume -: Aardpek. 3. (y olk) Houten
Molleteur m.: Toestel om de eieren zacht Klaas, saaie vent.
te koken.
MOmier m.: Fijne, vrome (in ZwitserMolletier : Der kuiten. Bande - iere of land ).
molletiêre (spr. -tyer) v.: Beenwikkel,
Momificateur : Tot mummie makend.
puttee. Molleton m.: Molton (zachte stof). Momifieation v.: Mummievorming. -worWollen wrijflap. Molletonnê, -eux: Als ding. (f ig . ) Verstijving. Momifier ov.w. :
molton bewerkt. Mollifieatif : Verzachtend. Tot een mummie maken. (f ig.) Verstijven.
Mollification v.: Verzachting. Mollifier I se -: Tot een mummie -. Stijf worden.
ov.w.: Week -, slap -, murw maken. / se
Mominette v.: Kleintje absinth.
-: - worden . Mollir ov.w.: Zacht -, murw -,
Momon m . : (o u d ) Vermomming , maskeweek maken. (f ig.) Vieren (touw, kabel). I rade. Weddenschap tusschen gemaskerden.
onov .w. : 1. Week -, zacht -, murw worden. Gemaskerde.
(fig.) Verflauwen, bedaren (wind). 2.
Momone V. : (k in d . ) Simone.
Zwak -, moede worden. 3. (f ig.) Wankelen,
Momordique v.: Springkomkommer (toegeven, wijken; verslappen (tegenstand). elastique). Momus (spr. -uss) m.: Momus,
Mollusque m.: Weekdier.
god der spotternij.
Moloch (spr. molok) m.: Moloch, afgod.
Mon vn.w : Mijn. - pere, pourquoi
Molosse m..: 1. Groote (Deensche) dog- avez-vous fait cela ? Vader, waarom hebt ge
hond . 2. Hondsvleermuis.
dat gedaan? - pareil,- egal: Mijn gelijke.
Moluques v.mw : Molukken.Moluquois: Il est - oblige: Ik heb hem aan mij verVan de -. Bewoner der Molukken.
plicht. / bw.: (oud: z. garcon) Zeker,
Molure m.: Tijgerslang.
waarachtig.
Molve v.: Leng.
Monaeaille v.: Monnikengespuis. Mo Moly m.: Geel knoflook.
naeal : Monniken-, klooster-, monnikachtig.
Molybdêne m.: Molybdeen (element). Monacalement: Op de wijze der monniken,

1331

Monachism e—Monde

als een kloosterling. Monachisme (spr.
-chis-, so ms -kis-) m . : Monnikenstand ,
-geest.
Monaco m.: 1. Monaco (vorstendom).
2. (fam.) Des —s: Geld, „dubbeltjes",
„money".
Monadaire : Op de monaden betrekking
hebbend . Monade v . : 1 . (w ij s h . ) Kleinste ,
geestelijk ondeelbaar element, eenheid.
2. (w ij s b . ) Ondeelbare stof , enkelvoudig
wezen. 3. Zweepvormig infusiediertje.
Monadelphe : (p lantk.) Eenbroederig,
Monadelphie v.: De eenbroederigen. Monadisme m. en -dologie v.: Monadenleer.
Monadiste by .nw. en m.: (Voorstander)
der monadenleer. Monandre : (p lantk.)
Eenhelmig. Monandrie v.: De eenmannigen . Monanthe : Eenbloemig.
Monarchic v.: Eenhoofdige regeering.
Staat door een persoon geregeerd. Eire en
—: Een eenhoofdigen regeeringsvorm hebben. Monarchique : Eenhoofdig, monarChaal. Door een alleenheerscher bestuurd.
De monarchie toegedaan, monarchistisch.
Monarchiquement : Op monarchale wijze.
Monarchiser ov.w.: Eenhoofdig maken.
Monarchisme m.: Stelsel der aileenheerschappij . Monarehiste m.: Voorstander
der alleenheerschappij. / bv.nw. : Die alleenheerschappij voorstaat, monarchistisch.
Monarde v.: (plantk.) Monarda.
Monarque m . : Alleenheerscher , monarch . Vorst . (s p el) Heer . Le — des dieux:
De heerscher der Goden, Jupiter. Monastere m.: Klooster. Monastique : Monnik-,
klooster-. Monaut : Eenoorig.
Monbian m.: Kerspruimeboom. Prune
de —: Kerspruim.
Monceau m . : Hoop, stapel. (f ig. ) Opeenhoping. Des —x de : Een overvloed van.
Mondain by .nw .: 1. Wereldlijk. 2.
Aardsch, wereldsch, aan de aardsche ijdelheden gehecht; elegant. Danseur —: Elegance, ervaren (en betaalde) danser. / m. en
--e v.: Wereldling, wereldsch mensch, -e
vrouw. Mondainement : Als een wereldling, op een wereldsche wijze. Mondaniser
ov .w. : Wereldsch maken. / se —: - worden.
Mondanite v.: 1. Wereldsche ijdelheid. 2.
Wereldlust, wereldschgezindheid. Des —s:
Praatjes over de groote wereld.
I. Monde m.: 1 . Heelal, hemel en aarde.
La machine du —: Het wereldgebouw.
(f am. ) Depuis que le — est —: Zoolang
de wereld bestaat. L'an 3000 du —: 't
Jaar 3000 van de schepping der wereld.
L'elme du —: 't Levensbeginsel, dat 't
heelal regeert. Le — sensible, le — physique: De stoffelijke wereld. Le — moral:
De zedelijke wereld, de - wezens. Le —
des idees, le — intelligible : De stoffelijke
wereld, zooals men zich die als begrijpbaar geheel voorstelt. (fig.) Un —: Een
grootsch geheel. C'est tout un — que ce
Here de Taine: Dit boek van T. vormt
een grootsch geheel. On s'en fait un —:
Men stelt zich daarvan wonder wat voor.
Mettre un — entre deux choses : Een groot
verschil tusschen twee dingen maken.
Se faire un — de qch : Vreeselijk tegen iets
opzien. Ne to fais pas des —s: Maak je
niet zoo van streek. 2. Wereld, -stelsel.
Le systeme du —: 't Wereldsysteem, de
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wetten die de wereld regeeren. C'est le
— renverse : Dat is de verkeerde wereld.
Les —s: De wereldstelsels.
3. Wereld, aarde, wereldbol, aardrijk.
Faire le tour du —: Een refs om de wereld
doen. z. bout (1, kol. 229) en courir (ov.
w. 4). Le meilleur homme du —: De beste
man van de wereld, - die er leeft. Le mieux
du —: Allerbest, alleruitstekendst. Le
plus fin du —: Allerfijnst. Pas le moins
du —: In 't geheel niet. De par le —:
Ergens (ter wereld). Je donnerais tout au
— pour : Ik zou er alles voor overhebben
om. Il dit de vous tout le bien du —: Hij
zegt alle mogelijke goeds van u. It n'y a
rien au — de si plaisant: Er is ter wereld
niets zoo grappig. Le — ancien : De oude
-. Le nouveau —: De nieuwe wereld.
La pluralite des —s: De menigvuldigheid
der (bewoonde) werelden, - planeten.
Paris est un petit —: Parijs is een wereld
in 't kiein.
4. Wereld, leven. Mettre au —: Ter
wereld brengen, voortbrengen. Venir au
—: Ter wereld komen, geboren worden.
Tani que nous serons de ce —: Zoolang we
leven hier op aarde. Mon royaume n'est
pas de ce —: Mijn rijk is niet van deze
wereld. Les bruits qui courent le —: De
geruchten die overal verspreid worden.
L'autre —: De andere wereld, 't leven
hiernamaals. Envoyer qn dans l'autre —:
Iem. naar de andere wereld sturen, - om
zeep helpen. Alter dans l'autre —: Naar
de andere wereld verhuizen, sterven. Il a
l'air de revenir de l'autre —: Hij ziet er
ontdaan -, verschrikt uit. Il a des idees
de l'autre —: Hij heeft gedachten van
't jaar nul, - verouderde -. Il dit des choses
de l'autre —: Hij vertelt heel vreemde
dingen. Il a une figure de l'autre —: Hij
heeft een mager en bleek gelaat; - een
wezenloos g. Faire une tete de l'autre —:
„Paf" staan. De quel — venez-vous ? Waar
kom je vandaan, dat je dat nog niet weet?
5. (go dsd.) Wereld, wereldsche dingen.
Renoncer au —: Afstand doen van de wereldsche dingen. Il est mort au —: Hij is
voor de wereld dood.
6. Wereld, maatschappij, omgang, verkeer, genoegens. Il est du —: Hij behoort
tot de wereld. Homme -; femme du —:
Man -; vrouw van de wereld. Avoir du —
(z. 8) : Weten, hoe 't behoort; (soms)
wereldkennis hebben. Il a vu le —, il a
un grand usage du --: Hij heeft heel wat
wereldkennis opgedaan, hij ke pt 't leven.
Avoir l'habitude du —: Zich gemakkelijk
bewegen, met menschen kunnen omgaan.
Je n'aime pas a aller dans le —: Ik houd
niet van uitgaan. Connaissance du —:
Wereld-, menschenkennis. Manquer de —,
etre sans —: Geen wereldkennis -; geen
manieren hebben. Il n'est plus du —: Hij
bezoekt niemand meer, hij gaat met niemand meer om. Nous voyons peu de —:
We hebben weinig conversatie. Le grand
—, le vrai —: De voorname menschen,
de werkelijk deftige kringen (z. 13). z.
beau (bv.nw. 1 en 4). Le petit —: De
burgerstand; de geringere lieden (z. ook
10) . 7. Stand, klasse. Le — lettre: De
letterkundigen. Le — savant: De geleer-
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den. Le - chretien : De Christenen, de christenwereld . Le - du travail: De (patroons
en) werklieden. Le - des tribunaux: De
menschen, die met 't gerecht iets hebben
uit te staan. Le - industriel: De wereld
der nijverheid, de industrieelen. Tout le
- maritime: Allen die met de scheepvaart
in betrekking staan. Il n'est pas de noire
-: Hij is niet van onzen stand.
8. Menschen. Bezoek, gasten. Beaucoup
-., peu de -: Veel -; weinig menschen.
Tout le -: Iedereen. Monsieur Tout le
M- Jan en Alleman. Devant tout le -:
Openlijk, in 't openbaar. Refuser du -:
De menschen wegsturen (aan schouwburg).
Il g a du - (chez lui): Er is iem., er zijn
menschen (bij hem). Il y a du -: Er is
yolk (in den winkel). (plat) Il y a du
au balcon: Ze heeft zware borsten.
C'est se moquer du (pauvre) -: Ge houdt
de menschen voor den gek. Je me moque
du -: 1k geef niet om de (praatjes der)
menschen. Congedier son - (z. 9): De
menschen, die men hij zich heeft, wegsturen,
Il connait son -: Hij weet, met wie hij te
doen heeft. Recevoir -, voir du -: Gasten
ontvangen. Nous aeons du -: We hebben
visite, - gasten. 9. Bedienden . Werkvolk.
Onderhoorigen. Volk. Congedier -, renvoyer
son - (z. 8): Zijn bedienden wegzenden.
Ce capitaine n'avait que la moitie de son -:
Die kapitein had slechts de heeft van zijn
scheepsvolk. L'ennemi perdit trois fois
plus de -: De vijand verloor driemaal
zooveel y olk, - manschappen. 10. Familie.
Voila tout mon petit -: Dat is nu mijn
heele huishouden. Ce petit - a besoin de
grand air : Dat jonge volkje -, die kleintjes
hebben frissche lucht noodig. 11. (fam.)
Groote menigte. Il a tout un - d'ennemis.
12. - d'or, oil du - Wereldoog (soort
opaal). 13. Grand -: Groot formaat papier
van 90 bij 120 cM.
II. Monde bv.nw.: (b ij b el) Rein.
Monder ov.w. : Reinigen. Pellen, schillen.
Mondeuse v.: Pelmachine.
Mondial: Van de geheele wereld, wereldstaatkundig, wereld-. Po litique -e : Wereldpolitiek.
Mondilles v.mv . : Afval van pellerijen.
Mondificatif : Reinigend. Mondification
v . : Rein iging . Mondifier ov .w . : Reinigen (wond).
Mondrain m . : (z e ev . ) Heuveltje .
Mone v.: (soort) Meerkat.
Monegasque: Uit -. Bewoner van
Monaco.
Monetaire: Geld-, munt-. Systeme -:
Muntstelsel. Crise -: Geldcrisis. I m.:
(gesch.) Muntmeester. -kundige. Monetairement : Wat de munt betreft. Mon6tisation v. en -iser ov .w . : (Het) slaan
van munten, - aanmunten.
Mongol: Mongool. -goolsch. Mongolique : Uit Mongolie. Mongoloide : Mongoolachtig, -sch. Mongolique: Mongoolsch.
Monial m.: Kloosterling. I bv.nw.:
(o ud ) Monniken-, nonnen- . Dot -e: Bedrag
voor inkoop in 't klooster. Moniale v.:
Kloosterlinge.
Monime v. : Monima (vrouw van Mithridates ) .
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Monique v.: Monica (moeder v. d. H.
Augustinus).
Monisme m.: Leer die 't bovenzinlijke
ontkent en een beginsel aanneemt ter verklaring der verschijnselen. Leer die al 't
bestaande tot een beginsel herleidt (ziel
of materie). Moniste m.: Aanhanger dier
leer. Monistique: Van die leer, monistisch.
Moniteur m.: Raadgever, waarschuwer,
leider. . (gymn . ) Voorwerker,, -turner.
(school) Monitor, beste leerling, die de
lessen van den meester voor zijn medeleerlingen herhaalt. Leider, -ster der zondagsschool. Eerste assistent, -e (bij hoogleeraar).
(f ig. ) Moniteur (titel van dagbladen).
Staatsblad . Monition v . : (ker k ) Bisschoppelijke vermaning v6Or den kerkban.
Openbaarmaking van een vermaningsbrief.
(f ig.) Waarschuwing ; aanwijzing. Monitoire bv.nw. en m.: 1. Vermaningsbrief
tot de geloovigen (om openbaar te maken
hetgeen zij van een misdaad weten; lettre
-). 2. Dagvaardingvoor een kerkelijke
rechtbank. 3. Die een waarschuwing bevat
(b .v . un songe -). Monitor m . : (z e e v . )
Monitor. Monitorial z. -oire. Monitrice
z. -eur.
Monnaie v.: 1. Munt, geld. Piece de
-: Geldstuk. Battre -: Geld aanmunten ;
(fig. ) aan geld zien te komen, geld slaan
uit (b. - de). z . courant (bv .nw . 3 ).
Fausse -: Valsch geld ; (f ig. ) schijn .
de compte, - imaginaire: Rekenmunt.
- fiduciaire, - de papier : Papieren geld.
Papier--: Officieel uitgegeven papieren
geld. --valeur : Geld in legpenningen.
- legate: Wettig betaalmiddel. 2. Munt,
-gebouw (hotel de la -). (y olk) Il est
brouille avec le directeur de la -: Hij heeft
geen geld. 3. Klein geld. Donner a qn la
- de vingt francs: Een 20 francsstuk voor
iem. wisselen. Rendre de la -: Geld teruggeven. (f ig.) Donner -, rendre a qn la de sa piece, payer qn de la meme -: Tem.
met gelijke munt betalen, iem. iets betaald
zetten. Voila de quelle - ils se paient:
Zoo stellen ze zich schadeloos. Rendre la
- des plaisanteries de qn en critiques: lem.
grappen met hatelijkheden betaald zetten.
Payer en - de singe : Naar zijn geld laten
fluiten. La - de Turenne: De onbeduidende
maarschalken, die Turenne opvolgden.
Donner la - de son talent : Snipperwerk
geven. 4. (plantk.) - du Pape: Judaspenning.
Monnayable (spr. mon-ne-ya-): Die
tot munten verwerkt kan worden. Monnayage (spr. mon-ne-ya-) m.: Aanmunting,
het munten. Muntwezen. Monnayer (spr.
mon-ne-ye-) ov .w . : 1. Tot munten verwerken , munt slaan van. Or -, argent -aye:
Klinkende munt. 2. (f ig.) Munt slaan uit,
te gelde maken. - son talent: Zijn talenten
in geld omzetten. / se -: Omgezet kunnen
worden in geld. Monnayeur (spr. monne-yeur) m . : Munter.. z. faux (bv.nw. 4 ) .
Monnoyêre v. : Penningkruid. Witte
krodde.
Mono . . . : (in samenst.) Een, alleen.
Monoatomique: Dat een atoom bevat
(element). Monobasique: (scheik.) Eênbasig, met een base. Monoblepsie v.:
(geneesk.) Gezichtsstoring, waarbij 't
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gezicht juist is voor ieder oog afzonderlijk
(Studenten)optocht, waarvan de deelneen verward met beide oogen. Monocarpe : mers óón voor een achter elk. loopen.
(plantk.) Met afzonderlijke vruchten. Monometallique : Van den enkelen muntMonoearpellaire : Uit een vruchtblad ge- standaard. Monometallisme m.: Stelsel
vormd. Monoeellulaire : Eencellig. Mo- van een enkelen muntstandaard. Mono nocephale : Eênhoofdig. Monocere : Een- metalliste m. : Voorstander van den enkelen
hoornig. Monoehromatique : Met stralen standaard. Monometre, -metrique : In
van een kleur. Monochrome : Eenkleurig. een maat geschreven. Monomoteur : EenSculpture - : Beeldhouwwerk, waarbij
motorig. Monopetale : (plantk.) Met
men den steen zijn natuurlijke kleur laat een bloemblad. Monophase : Eenphasig.
behouden. / v.: Schilderij -, afbeelding
Monophtongue v . : Eenklank. Monophin een kleur. Monochromie v.: Een- tonguer ov.w.: Tot een klank maken.
kleurigheid. Monocle m.: Oogglas. -klep Monophone : Die een geluid voortbrengst.
(zieke ). (d ierk . ) Eenoog. Monocle: Met een Monophylle (spr. -file) : Eónbladerig. Mo monocle. Monoeline : (plantk.) Met twee- nophysisme m.: (godsd.) Leer van hen
slachtige bloemen. Monocorde : Eensnarig. die Jezus slechts een aard toekennen.
(fig.) Eentonig. / m.: Eensnarig speel- Monoplaee bv.nw. en m.: (Vliegtuig)
tuig, monochordium. Monocotyledone : met een plaats. Eenzitsauto, one-seater.
(plantk.) Eënzaadlobbig. / v.: -e plant. Monoplan bv.nw. en m.: Eenvlakkig
Monocule, -eulaire : Eenoogig. Vision -: (vliegtoestel ) 2 Oendekker. Monoplegie v.:
Gezichtsvermogen van een oog. Mono- Verstijving van een lid. Monopode : Unculture v.: Cultuur van slechts een gewas. voetig.
Monocycle m.: Eenwieler. Monodaetyle :
Monopole m.: Alleenverkoop, -handel,
Eenvingerig, -tenig. Monodie v.: Een- monopolie. Recht dat uitsluitend aan
stemmig gezang, eenheidszang. Mono - enkelen toebehoort. (fig. ) Uitsluitend
donte : Eentandig. Monceeie (spr . mo- recht, - bezit. 11 croit avoir le - de l'esprit:
ne-) v.: (plantk.) Klasse der Oenhuizigen.
Hij meent de geestigheid in pacht to hebben.
Monaecique (spr. mo-ne-): Eenhuizig.
Monopoleur m.: Alleenhandelaar, houder
Monogame bv.nw. en m.: (Man) die van een monopolie. Iem., die alle koopniet meer dan een vrouw heeft. (Iem.), waren -, graan in een hand vereenigt. /
die eenmaal huwt. (Dier), dat niet meer bv.nw.; Die een monopolie heeft, - een
dan een wijfje heeft. Societe -: Maat- trust vormt. Monopolisateur : Die een
schappij waarin 't huwelijk slechts met monopolie, - een trust vormt. Syndicat -:
een vrouw is toegestaan. Monogatnie v.: Trust. Monopolisation v.: Het tot een
Huwelijk, waarbij de man niet meer dan, trust, - een monopolie maken. Monopoliser
een vrouw kan hebben. Toestand van iem. ov.w.: Tot een artikel voor een trust -,
die slechts Oënmaal huwt. (plantk.) tot een monopolie maken. Alleen verkoopen.
Plantenklasse, waarbij de bloemen geschei(fig.) Aan zich trekken, beslag leggen
den zijn zonder gemeenschappelijk bloem- op. Its monopolisent le patriolisme : Zij
hulsel. Monogamique : Monogaam. Mo - doen alsof zij de vaderlandsliefde in pacht
nogastrique : (nat. hist.) Met een maag. hebben. Monoprix m.: Eenheidsprijs. Mo Monogenisme m.: Anthropologische leer nopsie v.: Eenoogigheid. Monoptêre by.
volgens welke alle menschenrassen van nw. en m.: 1. (Tempel), die op een auileneen primitief type afstammen. Mono- rij rust. 2. E env leuge lig . E env inn ig .
gramme m.: Naamcijfer, monogram. Monopyrene : Met een steen (in een steenMonogrammiste m.: Monogramschilder. vrucht).
Iem. die met een monogram teekent (arMonorail (spr. -ray) : Met een rail.
tiste -). Monographe m.: Schrijver eener
Monorime : Met een rijm. Monosepale
monographie v.: Verhandeling -, boek
(spr. -no-sse-): Die uit een kelkblad bestaat,
over een enkel speciaal onderwerp. Mono - uit een stuk. Monosperme : Eenzadig,
graphique : Die een studie over een enkel met een zaadkorrel. Monostique bv.nw. en
onderwerp bevat, voor monographieön. m.: Eenregelig, uit een regel bestaand
Monographiste m.: Schrijver eener mono(opschrift). Monostome : Met slechts een
graphic. Monogyne : (plantk.) Een- mond, - opening. Monosyllabe (spr. -si-)
wijvig, eenstijlig. Monogynie v.: Klasse bv.nw. en m.: Eenlettergrepig (woord).
der eenwijvigen.
Repondre par -s: Met ja en neen antMonoideisme m.: Leer dat alles uit een woorden . Monosyllabique (spr. -si-):
denkbeeld voortkomt. Monoique : Eên- Eenlettergrepig. Uit eenlettergrepige woorhuizig. ' Monolithe bv.nw. en m.: Uit den samengesteld. Kort van stof, laconiek.
een enkelen steen bestaand (gedenkteeken). Monosyllabisme (spr. -si-) m.: EenletMonolithique : Uit een enkelen gietvorm tergrepigheid (van de woorden van een
gedaan. Monologue m.: Alleenspraak, taal). Opeenhooping van eenlettergrepige
monoloog. Faire de l'entretien un -: Al- woorden. Monotheisme m.: Geloof aan
leen 't hoogste woord voeren. Monologuer een enkelen God. Monotheiste m. en
onov.w.: Alleenspraken houden. In zich- bv.nw.: (Hij) die aan slechts een God
zelven praten. Monologen voordragen. gelooft. Monotone : Eentonig. (f ig. ) EenMonologiste, -logueur m.: Voordrager van vormig, eentonig, vervelend. Monotone monologen. Monomane lzw.nw. en m.: ment , (s o ms ) -ement : Op eentonige wijze .
(Iem.) die lijdt aan een krankzinnige afwij- Monotone v. : Eentonigheid . (fig. ) Eenking op een enkel punt. Monomaniaque vormig-, eentonig-, saaiheid. Monotrope
m. z. -mane. Monomanie v. : Krank- m.: Zonderblad. Monotreme m.. Kloakenzinnigheid, die zich op zich een punt uit. dier. Monotype v.: Zetmachine met afMonome m.: 1. (stelk.) Eenterm. 2. zonderlijke letters . (sport) Eenheidsklasse .
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Monovalent : (s c he ik.) Eónwaardig . Mo(heuvels van Rome). Le - Rose : De Monte
novalence v . : Eênwaardigheid. Monoxyle : Rosa. Les -5 Carpathes; les -s Balkans:
Uit een stuk hout vervaardigd.
De Karpathen; de Balkan. Passer les -s:
Mons (spr. mouse) m.: 1. Bergen (in De bergen overtrekken (die als grens die-Belgie). 2. (f m.) Minachtende verkorting nen). Le double -, le - sacre: De Parnasvoor Monsieur. - Paturot: Meheer P. sus, de Zangberg. 2. Berg. Par -s et
Monseigneur (my . messeigneurs ; nos- par vaux: Langs bergen en dalen, allerwege,
seigneurs) m.: 1. Hoogedelgeboren Heer,
de heele wereld door. z. merveille en or
• Hoogheid (titel der prinsen van den bloede,
(m. 2). 3. (bij toekomstvoorspellingen uit
kardinalen, aartsbisschoppen, b isschoppen de hand) Heuvel. - de Mars : Marsheuvel.
en prelaten). - de Paris : De aartsbisschop
Montage m.: 1. Het ineenzetten, van Parijs. 2. Breekijzer voor sloten. inrichten, - stellen, - monteeren ; (e lee tr . )
Monseigneuriser ov .w . 1. (f a m . ) Met - schakelen; - omlijsten; - opzetten (breiden titel van Monseigneur vereeren. M.
werk). Het zetten, kassen (edelgesteente).
noemen. 2. Met een breekijzer openen 2. Het naar boven brengen, - opdragen,
(slot).
- optrekken. Engins de -: Hefwerktuigen.
Monsieur (spr. m-syeu ; grap: and-syeu ; 3. Het opkomen (melk).
mu . messieurs, spr.. mes-syeu) m.: 1. Titel
Montagnard bv.nw.: Bergachtig, voor
van een man van rang, mijnheer. Titel -, van de bergen. Peuples -s : Bergvolvan den oudsten broeder des konings van keren. Costume -: Bergcostuum. Avoir
Frankr., Monsieur. Titel van een bisschop.
le pied -: Goed bergen kunnen bestijgen.
Titel van de leden van de hoogere gerechtsBergbewoner. Lid der Bergpartij.
.hoven en parlementen. - de Meaux: De - ecossais: Hooglander. Montagne v.:
bisschop van Meaux. Messieurs du Parlement 1. Berg, gebergte. Chaine de -s: Bergde Paris : De raadsheeren van 't P. v. P.
keten. Pays de -: Bergachtig land, -e
(gesch.) Les Messieurs: De Jansenisten van streek. M-s Rocheuses : Rotsgebergte. M-s
Port-Royal 2. Mijnheer. Heer. Un gros -: des Geants : Reuzengebergte. M- de la
Een voornaam heer, een man van gewicht. Table: Tafelberg. Le sermon de la -:
Trailer les paysans en messieurs : De boeren
De bergrede. -s russes: (Kunstmatige)
als heeren behandelen . Faire le
Gewichtig ijsbaan voor de sleden; rutschbaan. Pas de
doen. votre pere: Uw vader. (in briesans vallee : Alles heeft zijn voor en tegen,
ven ) - et cher confrere : Geachte Heer en - zijn twee zijden ; lief en leed wisselen
Collega. - et ami : Hooggeachte Heer en elk. of ; ieder heeft de gebreken die aan
Vriend. Mon cher -: Waarde Heer. Ces zijn eigenschappen verbonden zijn. La
messieurs ont-ils des cigares ? Hebben de
- (en travail) a enfante une souris: De berg
heeren sigaren ? Un vilain
(s p o t ) un beau heeft een muffs gebaard. Aller a la -:
- Een gemeen
op° t) een fijn heer. Ce Eerst de hand uitstrekken tot verzoening.
beau
Dat heerschap daar. Mon bon 2. (gesch.) Bergpartij (parti de la M-).
- Mijn waarde heer, mijn beste meneertje. 3. Opeenstapeling, berg. -s de glace:
(f a m ) - Personne : Niemand. - Bambou: IJsbergen. -s de morts: Stapels dooden.
De stok. Un - Dimanche: Een schuld- Faire
Een hoop vormen. Se faire une
eischer. - de Paris: De beul. - de Petesec, - de la plus petite chose : Overal een hoop
- Raidillon : Een lastig heer. - Hardi:
bezwaren zien. Montaison v.: Rijtijd (der
De wind. 3. Mijnheer, de heer des huizes. visschen). 't Overkoken. Montagneux:
On demande Daar is iem. om meneer Bergachtig.
te spreken. - vaut bien Madame : Die man
Montalbanais : Uit
Bewoner van
en vrouw zijn aan elk. gewaagd.
Montauban.
Monstre m.: 1. Monster, gedrocht.
Montant bv.nw.: 1. Opwaarts beweOndier. Se faire un - de: Zich als jets gend, naar boven gaand, rijzend, opvarend.
schrikwekkends voorstellen. 2. Reusachtig Opkomend (geslacht). z. maree 1 en
wezen, monster. Les -s marins: De zee- garde (v. 3). Train -: Trein, die zich
monsters, -gedrochten. Les --s des bois: naar Parijs begeeft. Bateau Tegen den
De verscheurende wouddieren.
(f a m. ) stroom opvarend schip. Commis -: BeBouquet -; meeting -; concert -: Monambte, schrijver, kommies, die een ander
sterbouquet ; -meeting ; -concert. 3. (fig. ) komt vervangen, - die aankomt om den
Afschuwelijk wezen, monster. (lam.) Ce -dienst over te nemen. i2quipe -e: Aflos(d'homme) n'en fait jamais d'autres:
sende ploeg. Colonnes -es: Aanleg der
Zulke dingen doet die ellendige kerel nu. waterbuizen in de huizen. (muz.) Gamme
altijd. Monstrueusement: Op een mon- -e: Opgaande gamma. 2. Stijgend, hellend
sterachtige gedrochtelijke wijze. Mon- (weg). Opwaarts staande (voeg). Hooge,
strueux : 1. Monsterachtig, gedrochtelijk, tot boven dichte (japon). Die de wreef
wanstaltig. Tegennatuurlijk. Met de rede, bedekt (vrouweschoen). I m.: 1. Stijging
- den smaak strijdend. 2. Monster-, reus- (vloed, valk). Prendre le -: Boven zijn
achtig, verbazend. 3. Afschuwelijk, ijselijk. prooi vliegen (valk) ; (f ig. ) de baas worden.
Monstruositê v.: 1. Monsterachtig-, ge- 2. Stijl, post, stander, boom (ladder).
drochtelijk-, wanstaltigheid. 2. Wange- Hoofdstarn. Deurstijl. Schoor, draagbalk.
drocht, monsterproduct. (geneesk.) Mon- -5 d'une echelle : Stijlen van een ladder.
struositeit. 3. (fig.) Afschuwelijk-, onge- -s de la bride : Koonstukken van den
hoordheid.
toom. 3. (fig.) (Totaal) bedrag, - beloop.
Mont m.: 1. Berg. Le - Athos: De 4. Pikante geur, - smaak, prikkel. Donner
berg Athos. Le - Etna : De Etna. Le - du - a une sauce : Een sans pikant maken.
Sina: De berg Sinai. Le - Aventin; le
Un yin qui a du
Wijn, die krachtig,
Sacre : De Aventinus; de Mons sacer
- vurig is. 5. Avoir du -: lets prikkelends,
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opwindends hebben. Cela lui a donne denlift (van den keuken naar de eetzaal).
I. Monter onov.w.: 1. (mensch, dier)
du -: Dat heeft hem geprikkeld, - overmoedig -, vurig gemaakt. Elle joue ce role (Op- )klimmen, (op )stijgen, naar boven
gaan, - komen, - rijden; komen opdagen.
avec beaucoup de -: Zij speelt die rol met
Opstijgen (valk). - en haut de, - sur,
veel meesleependheid.
a, - dessus a : Beklimmen, klimmen op.
Montbeliard m.: Mompelgaard. Monteellin : Uit -. Bewoner van Montceau- - chez soi; - chez qn: Bij zich thuis -; bij
les-M ines . Mont-de-piete (mu. -s-de--) iem. naar boven loopen. Montez done! Kom
m.: Bank van leening. Mont-Desir m.: boven! - dans une voiture; - sur un cheval:
In een rijtuig -; op een paard gaan zitten
Gravir le -: De Rijstebrijberg dooreten.
(maar niet rijden). - en voiture; - a
Monte v.: 1. Het bespringen, - dekken.
Dektijd. -plaats. Faire la -: Als dekhengst cheval: In 't rijtuig stappen; te paard
dienen. 2. Berijder. De jockeys. 3. Stel stijgen ; - rijden. z. eheval 1. - dans les
carrosses du roi : De eer hebben in de koluchtbanden.
Monte by .nw . (z . monter): 1. Bere- ninklijke koetsen te mogen rijden. - en
den, te paard zittend. z. infanterie. troupe a : Achter (iem.) op 't paard gaan
Bemand. Op de fiets zittend. Ballon -: zitten; (fig.) steeds vergezellen. - sur
Bemande ballon Etre bien -; mal -: un navire, - dans une barque: Aan boord
Goed -; slecht op 't paard -, op de fiets van een schip, - een sloep gaan, zich inzitten. - sur des echasses: Op stelten. schepen. z. assaut 1 en eehasse 1. - au
2. Voorzien, toegerust. Il est bien - en ciel: Ten hemel varen. - au sejour de
gloire : De hemelsche gelukzaligheid deellinge: Hij heeft heel veel ondergoed. Une
achtig worden. - sur le trOne, - au trOne:
maison -e : 'n Huishouding met bedienden,
enz.; 'n geheel ingericht huis. Nous sommes Den troon bestijgen, koning worden. en chaire: Den kansel bestijgen; (fig. )
-5 pour tout l'hiver: Wij zijn voor den
heelen winter voorzien. Plat -, assiette preeken. (fig.) - sur la scene, - sur les
planches, - sur le theatre : Tooneelspeler wor-e : Dessertschaal met suikerwerk. Pike -,
den. - sur les treteaux: Hansworst worden ;
patisserie -e : Kunstig versierde taart.
3. Ineengezet (machine). (f ig.) Un coup (ook, fam.) tooneelspeler worden. (sport)
- a l'essor: Zich hemelhoog verheffen.
-, une affaire -e : Afgesproken werk.
- sur l'aile: Zich met een vleugel veren couleur: Hooggekleurd. 4. Gezet
heffen en den anderen als steun gebruiken.
(edele steen). Opgemaakt (haar, bouquet).
5. Van snaren voorzien. (fig. ) Gestemd. z. ergot en arbre 1. 2. (mensch; fig.)
Opklimmen, in rang stijgen. - aux granUn instrument - a un ton haut : Een hoog
gestemd instrument. (fig.) Etre - sur des dignites : Hoogwaardigheidsbekleeder
worden. - au comble, - sur le faite: Tot
un certain ton, - a un certain diapason : In
't hoogste opklimmen. - en grade: Tot
zekere luim verkeeren, zekeren invloed
ondergaan. Etre - sur un ton plaisant: een hoogeren rang opklimmen.
3. (zaak) (Op)stijgen, rijzen; uit den
Vroolijk gestemd zijn. Bien -; mal -:
Goed -; slecht geluimd, - gemutst. Etre grond opschieten, wassen ; optrekken (mist);
hooger komen (zon, maan) ; opschieten
contre qn: Nijdig op iem. zijn. Etre
(plant, in aanbouw zijnd huis) ; rijzen
- sur le ton de faire qch : Geneigd -, gewoon
(thermo-, barometer) ; opwellen (room,
zijn iets te doen.
Monte-h-regret m. : Toestel om gevallen deeg). z. graine. Un thou monte: Een in
paarden op te helpen. z. abbaye. Monte- 't zaad geschoten kool. Ce vin monte a la
bagages (m y . onv .1m. : Bagagelift. Monte- tete, - au cerreau : Die wijn stijgt naar 't
charge (my . ---s) m.: Lift (voor voor- hoofd. Son ivresse montait: Zijn dronkenwerpen). Monte-courroie (mu . - -s) schap werd erger. La rougeur -, le sang lui
m.: Drijfriemleider. Montee v.: 1. Het monte au visage : Het bloed stijgt hem naar
stijgen, - naar boven gaan; - bestijgen, - 't gelaat. Le soleil monte a l'horizon: De zon
beklimmen ; - opzwemmen der rivieren komt boven den gezichteinder. Cet arbre
(door visch); - opborrelen (gietijzer); monte trop haut: Die boom schiet te hoog op.
- opstijgen (plantensappen) ; - aandringen L'escalier monte au premier : Die trap loopt
(melk in borsten); - opwellen (room); tot de eerste verdieping. Chemin qui monte:
- stijgen (water) ; - instijgen (reizigers in Stijgende weg. Robe qui monte jusqu'au
trein); opgaande slag (v. zuiger). - et cou: Japon, die tot aan den hals reikt,
hooge japon. (muz.) - d'un demi-ton:
descente: Op- en neergaande beweging.
Een halven toon stijgen. Sa voix monte
C'est toute une -: Da's 'n beele klim.
2. Opgang. stijgend terrein; steile weg. jusqu'd l'ut diese : Hij kan tot cis komen,
(oud) Trap. Trede ( y olk) Faire sauter hij kan cis „halen". Personnage monte
de ton : Opgewonden standje. (fig.) Sa
les -s a qn: Iem. de trappen afsmijten.
3. Hoogte (gewelfboog). 4. (f ig.) Opwel- lachete montait a l'insolence: Zijne lafheid
ling. 5. Aalvischje (dat opzwemt). Monte- steeg tot -, groeide aan tot brutaalheid.
en-fair (mv.onv.) m.: Insluiper (langs 4. (prijs) Stijgen, duurder worden; opslaan
(waar). Meer bieden (op veiling). La
de goten), geveltoerist . Monte -esearbilles
rente a monte : De staatsfondsen zijn ge(mu. onv.) m.: Aschhijsch. Monte-jus (mu.
stegen. Faire - les prix a une enchere:
onv.) m.: Sappomp. Monte-lampes (mu.
Bij eene verkooping de prijzen opdrijven,
onv.) m.: Ophaalinrichting voor booglampen. Monte-livres (mu. onv.) m.: Boe- - „opjagen". 5. (som) Bedragen, beloopen. Cela monte bien a 3000 fr.
kenlift.
II. Monter ov .w . : 1. Opgaan, beklimmen,
Montenegrin : Montenegrijn. -sch.
Monte-pente (mu. onu ) m.: Helling- bestijgen, opvaren, -rijden. z. garde (v.
baan. Monte-plats (m y . onv.) m.: Bor- 1). - sa faction : De wacht betrekken.
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un cheval (z. ov.w. 2): Een paard
berijden ; - afrijden. Un cheval difficile
Een moeilijk te berijden paard. - un
navire : Aan boord van een schip zijn.
Vaisseau monte de 30 hommes : Met 30
koppen bemand schip. Ceux qui montent
un bateau : De opvarenden. une locomotive: Een 1. berijden. 2. Dekken, bespringen (dier). un cheval (z. ov.w. 1):
Een paard dekken. 3. Naar boven brengen,
- dragen, optrekken, ophijschen. Opdraaien (lamp). Hooger hangen (schilderij).
De gewichten optrekken (van klok); opwinden (horloge, veer, machinedeel). (mu z .)
- un violon : Een viool hooger stemmen.
la tete l'imagination a qn: Iem. 't
hoofd op hol brengen. - la tete a qn contre
A: Iem. opstoken tegen A. - le coup
(of bij vergissing: le cou) a qn: Iem.
er in laten loopen. - son train : Op grooter
voet gaan leven. - la couleur: De kleur
verlevendigen, - ophalen. 4. Ineenzetten,
in orde brengen, opmaken, opzetten, opslaan ; opzetten (bankwerk ) ; (e le c tr )
schakelen; verwerken (stof, huid); opzetten (breisteken) ; inlijsten. Uitrusten, van
't noodige voorzien; op 't touw zetten
(expeditie). - en habillements: Van kleeren voorzien. - une maison : Een huis
van alles voorzien, - inrichten. un couteau : Een steel aan een mes zetten. - un
bonnet : Een muts opmaken. - un cavalier:
Een ruiter met paard en uitrusting voorzien. - une machine: Een machine in elk.
zetten, - monteeren. - le gouvernail; - les
pompes d'un navire: 't Roer -; de pompen
aan een schip aanbrengen. une batterie:
Een batterij van kanonnen voorzien.
-anbouqet:
Een bouquet binden. - un
lit: Een bed opslaan. - un fusil: Een
geweer in elk. zetten. - un instrument:
Een besnaren. - des diamants : Diamanten zetten. - une piece de theatre:
De mise en scene van een tooneelstuk
verzorgen, een t. monteeren.
une affaire,
- un coup; - une cabale : Fen zaak -; een
streek - een komplot op 't touw zetten.
HI. Monter (se): 1. Bestegen worden
(hoogte). Zich laten berijden (dier ), bereden
kunnen worden. Zich een paard aanschaf fen met de benoodigdheden. Opgericht -,
opgesteld -. Van 't noodige voorzien -.
Opgewonden worden. 2. (f ig.) Zich verheffen. Zich warm -, - boos maken, zich
opwinden. - de parole: Onder het spreken
zich opwinden. - comme une soupe au
lait: Opvliegen opbruisen als een dolle.
La tete se monte: Men raakt in vuur. la tete, - l'imagination : Zich opwinden, in
vuur geraken. le coup (z. ov.w. 3) : Zich
illusies maken. 3. se - en : Zich voorzien
van. Zich geld verschaffen. Je me suis
monte en tinge: Ik heb mij van linnen
voorzien. 4. se - it: Bedragen, beloopen.
Sa dette se monte a 3000 fr.
Monte -ressort (my . ---s) m.: Sleutel. Monte-sacs (my . onv.) m.: Transporteur, zakkenlift. Monteur m., -euse
v.: 1. Samensteller, ineenzetter, monteur,
zetter (van edelgesteenten). Vormster.
-eur en bronze : Opmaker van bronswerken.
-euse de bonnets: Mutsenmaakster. -euse
de bouquets : Bouquettenbindster. 2. (f ig. )
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Man, vrouw die streken heeft, - met draaie:
rijen omgaat (- de coups, - d'affairec)opsnijder. Monte-voitures (m y . onv.) m. ;
Lift voor voertuigen.
Montferrin: Uit Bewoner van Montferrat.
Montgolfiêre v.: Luchtbol (waarin de
lucht verdund werd door een komfoor).
Montieole: Op de bergen groeiend. Monticule m.: Alleenstaand bergje, heuvel.
Montilien : Uit Bewoner van Montólimar.
Mont-joie v.: 1. (oud) Hoop steenen om
den juisten weg aan te wijzen. 2. (gesch.)
Mont-joie (wapenkreet der Franschen ook
wel: - Saint-Denis).
Montmartrais, -ois : Van Montmartre
(heuvel in Parijs, boulevard en buurt).
Montoir m.: Stijgblok, -bank. Cote du
Linkerzijde van 't paard. Pied du -:
Linkerbeen. Cheval difficile au -: Moeilijk
te bestijgen paard. Montois : Uit Bergen
(Belgie). Montpelierain: Uit Bewoner
uit Montpellier.
Montrable : Toonbaar, „waarmee men
voor den dag kan komen". Je ne suis pas
-: 1k kan zoo niet te voorschijn komen.
Montre v.: 1. Vertoon, 't ten toon
stellen, 't laten zien. Faire - de : Ten toon
spreiden; pronken pralen met; uitkramen.
Pour la (z. 3), de -: Dat de aandacht
moet trekken. 2. Monster, staal, patroon.
Monsterkaart. Bakproef. Acheter sur
Op monster koopen. 3. Uitstalling. Uitgestalde waren (klanten lokken). (f ig.)
Servir de -, etre a la -: Als uithangbord,
- lokmiddel dienen. Pour la Voor het
oog. 3. Uitstalraam, -kast. Mettre en -:
Uitstallen. - d'orgue: Buitenbekleeding
van een orgel, waarop pijpen zijn aangebracht . 5. (f ig. ) Schijn , voorkomen . La
- des bles est belle: 't Koren ziet er mooi
u it . 6. (m i 1 . ) Parade, wapenschouwing .
waarbij men niets ontving.
- seche :
(f ig.) Cela passera a la Dat kan er
nog wel mee door. 7. Paardenmarkt.
Proefrit, -loop (van een paard). 8. (oud)
Wijzerplaat. 9. Horloge. - a sonnerie:
- met slagwerk. - a repetition: Repetitie-.
--reveil: - met wekker. - kilometrique:
Afstandmeter. (f ig.) Il n'a pas mis sa a l'heure : Hij is niet „bij". Sa - marque
l'heure actuelle : Hij is goed „bij". Montrebague (my . -s--s) v.: Zeer klein horloge,
dat in een ring bevestigd is. Montrebracelet (mu .-s--s) v.: Armbandhorloge.
I. Montrer ov.w.: 1. Doen zien, (ver )toonen, ten toon stellen. (Aan)wijzen,
aantoonen. Venir - son visage : Zijn gezicht
laten zien, bewijzen, dat men nog leeft.
- son nez qqpart : Zich ergens vertoonen.
(f ig.) - ses dents: Zijn tanden laten zien,
dreigend optreden. - toutes ses dents:
Zijn tanden ontblooten. z. dos 1 (kol.
634) en corde 3. - les talons : Zijn hielen
laten zien, zijn biezen pakken. - la porte
a qn: Iem. de deur wijzen. z. doigt 2 (kol.
627). L'aiguille qui montre les heures:
De uurwijzer. 2. Aan den dag leggen,
(be )toonen, blijken geven van, verraden.
Bewijzen, aantoonen. On lui a montre qu'il
a tort : Men heeft hem bewezen, dat hij
ongelijk heeft. Montrez-lui la verite: Doe
hem de waarheid eens kennen. 3. (f a m.)
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Moraille(s) v . (my .) : 1. Neusknijper,
Onderwijzen, -richten, leeren. - le piano:
pranger (paard). 2. Rektang (glasblazers).
Piano-onderwijs geven. Il leur montre
Morailler ov .w .: Den neuspranger opzetjiraver le danger: Hij leert hun, hoe ze 't
ten. Moraillon m.: Sluitband ; overval
gevaar moeten trotseeren.
II. Montrer onov.w.: Les geven. Le (a. e. kist). Moraine v.: (aardk.) Rand
van puin, van rotsblokken en slijk, die
maitre qui me montre.
III. Montrer (se) : 1. Verschijnen, zich naar beneden gegleden en opgestapeld zijn
vertoonen, - laten zien. In 't oog vallen. aan den voet van een gletscher of aan de
Voor den dag komen. decant qn: Zich kanten er van, moraine. bv.nw. z. movoor iem. vertoonen, voor iem. verschijnen.
rine . Mora (i )nique : Met -, van moraine.
- sous son vrai jour, - tel qu'on est : Zich Lac -: In de moraine gevormd meer.
I. Moral bv.nw.: 1. Zedenkundag, op
in zijn ware gedaante laten zien. 2. Doen
zien, waartoe men in staat is. 3. Zich doen de zeden betrekking hebbende, moreel.
kennen als, zich toonen. 4. Vertoond wor- Conies -aux: Moreele verhalen. 2. Van
den. Ces objets-la ne se montrent pas: Derge- de zeden, zedelijk, moreel. Loi -e: Zelijke voorwerpen laat men niet zien. Mon- denwet. Conscience -e: Zedelijk bewusttreur m.: Vertooner. - d'ours: eren- zijn. Sens -: Begrip van hetgeen overleider. - de bêtes feroces: Eigenaar van eenkomstig de zedenwetten en strijdig
er mee is. Il a perdu le sens Hij heeft
een beestenspel.
Montueux: Berg-, heuvelachtig, met 't begrip van goed en kwaad verloren.
't Zedelijk goede;
Le bien -; le mal
hoogten en laagten.
Monture v.: 1. Rijdier. z. menager 2. - kwade. 3. Deugdzaam, zedelijk, moreel.
2. Het opstellen, ineenzetten (z. mon- 4. Van de ziel, - den geest (tegenover
tage 1). - d'un vaisseau : Bemanning en materiel). z. monde 1. Les sciences -es:
uitrusting van een schip. 3. Montuur, alles De wetenschappen der zedelijke verschijnwat tot bevestiging, ineenzetting dient. selen. Les facultes -es: De geesteseigenschappen. La certitude -e: De zedelijke,
- d'un violon: Snaren, kam, enz. - de
moreele overtuiging (die op 't gevoel, de
scie : Zaagraam. d'un fusil: Lade en
kolf. 4. (landb.) Idles wat voor een gedachten steunt en niet op materieele
boerderij noodig is, boerenvoortvaring, feiten). Forces -es : Zielskracht. 5.
(nieuw) Van den geest, - de geesteswerkopstal, inventaris.
Monument m.: 1. Gedenkteeken. 2. zaamheden (tegenover financier). Le rapVoornaamste gebouw, - kerk, - zuil. Les -s port sur la situation -e de la societe: Het
rapport over den toestand der werkzaam5 historiques : De historische monumenten,
die op staatskosten onderhouden worden. heden -, de vruchten der maatschappij.
- funeraire: Grafteeken. 3. (f ig.) Blijvend Avoir la personalite -e, devenir une pergewrocht. Wat als gedenkteeken dient. sonne -e : Rechtspersoonlijkheid verkrijgen,
een zedelijk lichaam worden.
- nature!: Natuurmonument . 4. (f a m. )
II. Moral m.: 1. Geestelijke eigenschapKolossus. Monumental: Als gedenkteeken
opgericht . Grootsch , duurzaam . (f a m. ) pen, - toestand. Le physique in flue sur le
't Lichamelijke oefent invloed op
Waar je van omvalt. Monumentalisme m. :
Lust voor 't kolossale. Mommlentalitê 't geestelijke uit. 2. Geestkracht, moed.
Stemming. Relever -, remonter le - a
v.: Monumentaal karakter.
qn: Iem. moed doen herleven. 3. (f am.)
Moos m.: Liter -, maat (bier).
Wijn; alcohol.
Mopse m.: Mopshond.
Morale v.: 1. Zedenleer, -kunde, moMoquable : (f a m.) Waard bespot to
raal. (recht) Offense a la - publique:
worden.
Misdrijf tegen de zeden. - independante:
Moque v.: 1. (zeev.) Stagblok.
Onafhankelijke persoonlijke moraal (die
rouet: Klompblok. 2. (zeev.) Mok, drinkgeen wijsgeerige of godsdienstige leer ernap. Maat (v. blik).
Moquê: Bespot. Moquer (se) : 1. Spot- kent). - de l' intern bien entendu : Zedenten -, den spot drijven (met), bespotten, leer van 't welbegrepen eigenbelang (in
uitlachen, voor den gek houden. 2. 't Niet plaats van die van den plicht). - de la
ernstig meenen. Voyons , vous vous mo- pitie humaine : Zedenleer van 't medelijden met 't leed van anderen (die geen
quez : Kom, dat meent ge niet, - dat is geen
ernst. C'est se - (du monde) que de : 't Is godsdienstig principe noodig heeft), altruisbelachelijk om. z. fourgon 1. en quart me. - civique : Zedenleer voor den staats5. (y olk) Je t'en moque: Dat kunt ge zoo burger (onze opvoeding „tot maatschappedenken. 3. Zijn minachting aan den dag lijke deugden"). 2. Verhandeling over
leggen voor, geen zier geven om. Le gouver- zedenleer. 3. Zedenles. Les, moraal (uit
fabel, verhaal). Vermaning. Faire (de) la
nement ? Je m'en moque : De regeering? Daar
geef ik geen steek om. z. an. 4. Er een - a qn : Iem. de les lezen, - onder handen
broertje aan flood hebben (om). / ov .w.: nemen.
Moralement: 1 . Volgens de zedenwetten,
(wordt weer nieuw) Den spot drijven
met. Etre moque: Bespot worden. Mo- zedelijk. Enfant - abandonne : Haveloos
querie v.: Spotternij, spot. Moquette kind, zwerveling; vondeling. 2. Naar 't
v.: 1. Lokvogel. 2. Mokfluweel, moquette. verstand 't gevoel zegt. J'en suis - veloutee : Axminster. 3. Reebokuit- stir: Ik ben er voor mij zelven zeker van.
werpsels. 4. Grapje. Moqueur m., -euse C'est - impossible : Dat is, op gronden
v.: 1. Spotter, -vogel. Spotster. Les -s van verstandelijken aard, onmogelijk. Moralisant : Zedenpreekend. Moralisateur,
sont souvent moques : Spotters krijgen ook
hun beurt. 2. (d ierk. ) Spotvogel. / b y .nw . : -isatrice : De zedelijkheid bevorderend. I
m.: Houder van zedenpreeken. Moralispottend.
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Moraliser-Mordette

sation V. : Zedelijke verbetering, - veredeling. Moraliser onov .w . : Een zedenles
geven , zedenkundige beschouwingen houden .
Zedenpreeken. I ov .w. : 1. De les lezen
(iem. ), een zedenpreek houden (tot iem.).
2. Zedelijk verbeteren, - maken. I se -:
Een beter levee gaan leaden. Elk. de les
lezen. Moraliseur m . : (f a m . ) Zedenpreeker. Moralisme m. : Wijsgeerig stelsel,
dat zich uitsluitend tot de zedenleer bepaalt
(en godsdienst uitsluit). Moraliste m. :
Zedenmeester, -rechter. Schrijver over zeden.
(ong. bet.) Zedenpreeker. Moralitê v. :
1. Zedelijkheid. Zedelijke waarde. Certificat de -: Bewijs van goed gedrag.
Temoin de -: Getuige van iem. goed
gedrag. 2. Zedenles, zedelijke overdenking,
leering, moraal. 3. (letterk.) Moraliteit.
Spel van Sinne.
Morasse v.: (drukk.) Opgemaakte
proef van een krantenpagina voor het opkoo ien .
Morat m. : Murten (in Zwitserland).
Moratoire : Van een uitstel. Sentence -:
Vonnis, waarbij uitstel wordt verleend.
Interéts -s : Renten wegens vertraagde
betaling van een door de rechtbank inbaar
verklaarde schuld. / m.: (nieuw) Moratorium. Moratoria : Met een moratorium
belegd. Moratorium (spr . -yomm) m. :
Uitstel van betaling van schulden.
Morave : Moravisch. -ier. Les (fr&es)
-s : De Hernhutters.
Morbide: 1. (geneesk.) Van de ziekte.
SymplOmes -s : Ziekteverschijnselen. (fig. )
Poêle -: Ziekelijk dichter. 2. (kunst)
Malsch, mollig, vleezig. (nieuw) Ziekelijk,
gezocht. -meet bw.: Op ziekelijke wijze.
Morbidesse v. : (kunst)) Malsch-, teeder-,
molligheid. (f ig.) Gracieuse lenig-, buigzaamheid . Morbidity v. : Ziekte. Ziekelijke
invloed. Aantal ziektegevallen, ziektecijfer.
Tables de -: Ziekte-tabellen.
Morbieu z. morbleu.
Morbifique : Ziekteaanbrengend.
Morbleu : 1. Verduiveld, te deksel
(oud : par la -). 2. Wis en zeker.
Morceau m. : 1. Bete, mondvol, hap.
Brok, stuk. z. double (m. 1) en mficher
1. S'Oter les -x de la bouche pour qn:
Zich voor iem. 't brood uit den mond sparen,
- 't noodige ontzeggen. Ne faire qu'un de: In een hap opeten, inslokken; (f ig.)
gemakkelijk de baas zijn. Emporter le -:
Een brok met kracht afscheuren ; (f ig.)
jets doen of zeggen, dat inslaat, dadelijk
slagen. z. gober 1. en honteux. Nous
mangerons un -: We zullen even een
hapje eten. Il vous arracherait les -x de
la bouche: Hij Bunt u geen bete broods.
Mettre en menus -x : Fijnsnijden; stukwerpen, -gooien ; -scheuren, vernielen. z.
eompter (ov .w . 1) en manger 1 (kol.
1228). Pour un - de pain : Voor geen geld.
Tailler les -x a qn : Iem. de brokken toetellen, - kort houden. Ses -x sont tailles:
Hij kan net even rondkomen, - juist den
mond openhouden ; hij kan niet, wat hij
wit; men heeft hem alles voorgekauwd.
Rogner les -x a qn : Iem. (inkomsten,
winst) beknibbelen. Ne plus manger qui profile: Zijn leven lang niet meer vroolijk
kijken. 2. Spijze, gerecht. Un - delicat:
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lets lekkers. Aimer les bons -x: Van
lekker eten en drinken houden. Le gros -:
De hoofdschotel. C 'est un gros -: Dat
is zwaar werk. Un - bien gros pour le gosier:
Een vette kluif . C'est un - de roi, - un friand: Dat is een lekker hapje ; - een
delicatesse ; (fig.) dat is iets heerlijks,
- een groot genot, - een lekker ding; (tam.)
- een knappe meid. C'est un - trap cher,
- de prince: Daar kan ik niet aan reiken.
3. Stuk (gebroken, afgesneden). Tomber
en -x: Stukvallen. S'en alley par -x:
Langzaam uiteenvallen. Remettre un - a:
Een stuk -, een lap zetten op. Fait de
pieces et de -x: Uit stukken en brokken
samengesteld ; (fig. ) samengeflanst, zonder eenheid. Les -x en sont bons: Zelfs
verdeeld, - gebroken behoudt dit voorwerp -, deze zaak eenige waarde. Un d'homme: Een onbeduidend, onaanzienlijk
mannetje. Un - de terre: Een stukje
land. (fam.) Quel -I Quel sale -! Wat
'n smeerpoets! 4. Stuk (van een werk
des geestes). Les beaux -x de Corneille:
De mooie stukken uit C. (Recueil de) -x
choisis : Bloemlezing, keurbundel. 5. Stuk,
werk (kunstenaar ) . Un beau - d' eloquence:
Een mooi stuk welsprekendheid, een mooi
staaltje v. w. Chanter un - d'ensemble:
Een ensemble-stuk zingen (meer dan vier
stemmen). - a trois parties : Driestemmig
gezang. - de reception : Proefstuk (om in
de Academie te worden opgenomen).
Morcelable : Verbrokkelbaar. Morceler
ov.w. : Verbrokkelen, in (een groot aantal) deelen verdeelen. Style -ele: In korte
zinnen afgebroken stijl. / se -: Verbrokkeld
worden. Moreellement m.: Verbrokkeling.
Morcellisme m. : Systeem van verbrokkeling van den eigendom. Morcelliste:
Verbrokkelings-. I m.: Voorstander van
verbrokkeling van den eigendom.

Mord z. mors.
Mordache v.: Schoenmakersklemhout.

Houten mondklem (der monniken). Bek
(aan een tang). Spantang (bankschroef ).
Vijlhouder. Mordacity v.: Bijtende kracht,
invretend vermogen. (fig. ) Bijtende geest;
bitsheid. Mordancage m. en -eer ov .w . :
(Het)) beitsen.
Mordant bv.nw.: 1. Bijtend. Dat bijt,
als 't aangevallen wordt (dier). 2. Invretend , wegknagend. Acide -: Wegvretend zuur. Lime -e: Scherpe vijl.
Voix -e : Scherpe, doordringende stem.
Chaleur -e z . mordicant 1. 3. (fig. )
Scherp, bits, bijtend, schamper, stekelig.
Esprit -: Spotzieke geest. Plaisanteries
-es: Schampere, vinnige scherts. j m. :
1. Knijper, grijper, bek (aan werktuigen).
Nijptang. (drukk.) Klemhaak. 2. Bijtvocht (voor metalen). Beitsmiddel (voor
stoffen). Vernis (voor metaalvergulding).
3. (f ig. ) lets scherps, bijtends. Raakheid
(van uitdrukking). Une voix qui a du -:
Een scherpe, doordringende stem. Un
acleur qui a du -: Een tooneelspeler,
die met een voorname schamperheid speelt.
Avoir du - (dans l'esprit) : Scherp, bits,
stekelig zijn. 4. (nieuw) Hevigheid in
den aanval, die niet van wijken weet, het
„doorbijten".
Mordelle v.: Stekelkever. Mordette
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v . : (v olk ) Engerling . Mordeur: (Dier ) —, en user avec qn de Turc d —: Iem.
dat bijt. Cheval —. Mordicant: 1. Zurig, zonder de minste verschooning behandelen.
scherp, bijtend. Avoir une chaleur —e a Moreau, -elle bv.nw. en m.: Gitzwart
(paard). Voederzak.
la peau : Een koortsachtige warmte in de
Moree v.: Morea (Z.-Griekenl.).
huid hebben, die den waarnemer een
Morelle v.: 1. Nachtschade. — noire:
ig.
)
prikkelend gevoel veroorzaakt. 2. (f
Zwarte
n. — grimpante : Bitterzoet.
bits.
Mordicus
Vinnig,
(spr. -kuss):
—desIn:
Ind. scharlakenbezie. — a ceufs:
Stokstijf, met hand en tand.
Mordie, -dienne, -dieu : Harrejennig! Eierplant. — furieuse: Doodkruid. —
tubereuse: Aardappel. 2. (y olk) Waterpotdorie!
Mordiller ov .w . en onov .w . : Knabbelen hoen. Morelle v.: Duitblad. Moresque
z. mauresque.
(op)) . (f ig. ) Zachtjes hekelen.
Moreote: Uit -. Bewoner van Morea.
Mordore : Goudkeverkleurig, bruinrood
Morette v.: Toppereend.
met een vergulden weerschijn. / m.: GoudMorin (spr. -file) m . : 1. (o u d ) Ruw
keverkleur. Mordorer ov.w.: Een goudkeverkleur geven aan. Mordorure v.: ivoor. 2. Braam, draad.
Morfondant: Vreeselsjk vervelend. MorGoudkeverkleur.
I. Mordre ov.w.: 1 . Bijten in, - op, bijten fondre ov.w.: Verkouden maken, den
(iem.), steken (door insect), pikken (door droes doen krijgen. Graine -due: Vervogel), knabbelen op (gebit). z. langue 2, droogde zijdewormeneieren. Pate -due:
levre 1 en doigt 2 (kol. 626). — ses ongles: Dood gerezen deeg. (zeev.) Cordage -du
Op zijn nagels bijten. (fig.) — le sein de of un morfondu: Uit oude kabels samengesteld touw, opgeslagen lijn. / se —: 1.
sa nourrice : Zich ondankbaar toonen jegens
zijn weldoeners. z. aboyer 2 en frein 1. Koude vatten, Verkleumen, staan to blauwbekken.
-du: Verstijfd . 2. (f ig. ) Z ich
— la terre, - la poussiere, - la poudre: In 't
stof -, in 't gras bijten. 2. Bijten -, door- doodelijk vervelen . Verteren (van ongeduld ) .
dringen in, aantasten. L'eau-forte mord Oneindig lang staan wachten. 3. Dood
rijzen (deeg). Morfondure v.: Gewone
la planche a graver: 't Sterkwater bijt op
de graveerplaat in. L'etoffe mord la teinlure: droes.
Morganatique: (recht) Manage —:
De stof neemt de verf aan. Mordu du desir
Morganatisch huwelijk (van een vorst met
de savoir : Door weetgierigheid geprikkeld.
een vrouw van minderen rang en dat niet
Il est bin mordu : Hij heeft 't erg to pakken
(liefde). 3. (fig.) Hekelen, scherp gispen. alle rechten van den man aan de kinderen
II. Mordre onov .w . : 1. Bijten . — a -, toekent). Morganatiquement : Morganatisch .
dans qch: In iets bijten. Cla ne mord pas
Morgane v. : (n a a m ) Morgana . Château
(z. onov.w. 3) : De visch wil niet bijten.
z. dent 1, grappe 2 en hamegon 1. 2. de la Fee —: Fata Morgana.
Morgeline v.: (plantk.) Sterremuur.
(fig.) Smaak krijgen in. Cet enfant ne
Guichelheil. Heggekruid.
mord pas a la musique : Dat kind heeft
Morgue v.: 1. Trotsche terughoudend-,
geen lust in muziek, - moet niets van
muziek hebhen. Il ne saurail g —: Hij verwaand-, laatdunkendheid. Trotsch uiterkan daar niet bib dat gnat to hoog lij k . 2. (o u d) Gevangenisvertrek waar
voor hem. 3. — dans, - sur, - a : Vat de cipier de aangekomenen zorgvuldig
krijgen op, aantasten, ingrijpen -, indrin- onderzocht. 3. (thans) Lijkenhuis (voor
gen in. L'ancre mord : 't Anker houdt. onbekende verongelukten ) . (v o 1 k ) Doode .
Morgue, -guenne z. mordieu.
L'ancre ne mord pas dans ce fond : Op
Morguer ov .w. : Brutaal trotseeren.
dezen bodem krijgt 't anker geen vat.
Morguie, -guienne z. mordieu.
Les faux mordaient l'herbe : De zeisen
Moribond : Z ieltogend , stervend . -e.
drongen in 't gras door. Les dents de Bette
Morieaud : Zwart. J m.: „Nikker,
roue ne mordent pas sur l'autre roue: De
tanden van dit rad grijpen niet op 't andere zwartje".
Morigener ov .w . : 1 . (o u d) Goed , zederad. La lime n'y mord pas : Daarop geeft
de yip geen vat. .11 faut — un peu avant lijk opvoeden. 2. (thans; fam.) Doorhalen, de les lezen. Morigeneur m.:
dans Veto ffe: Men moet wat verder in
de stof innaaien. Une couture trop mordue: Bediller.
Marine v.: Morielje, bloedzwam.
Een to breede naad. (drukk.) — sur le
Morillon v.: 1. (soort) Blauwe druif.
texte : Over den tekst uithangen. (fig. )
2. Kuifeend. 3. Ruwe smaragd.
Le col mord sur une crete plantee de meMorine v.: Sterfwol (laine — ).
lezes : De bergpas springt in op een met
Moringe m.: (plantk.) Behennoteboom.
larix beplanten bergkam. Ca ne mord bas
Morio m.: (dierk.) Koningsmantel.
(z. onov.w. 1): Daarmee vangt men mij
Morion m.: Lichte stormhoed. Donner
niet, dat pakt bij mij niet. 4. (fig.) —
sur le —: Als straf met de hellebaard eenige
sur qn, - qch: Iem. -, iets scherp hekelen, op
sets afdingen. On ne trouve rien a --dans slagen geven.
Morisque : (Van een) gedoopte (n) Spaances cahiers : Die schriften bevatten niets
waarop een aanmerking to maken valt. / sche (n ) Moor.
Mormon m.: 1. (dierk.) Papegaaise — (z. 1 en pouee) : Zich bijten. Elk.
bijten. (f ig. ) - verscheuren, - kwaad doen. du iker . 2. Mormoon . / by .nw . : Mormoonsch .
Mords z. mors 1. Mords -moi -le -doigt Mormonisme m.: Leer der Mormonen.
Morne bv.nw.: Droefgeestig, somber,
(it la) bw. uitdr.: Van-lik-me-vestje, -mebedrukt; dof, zonder glans (oog); betrokhesje.
More : Moorsch. / m.: Moor. z. lessive, ken, dompig (weder) ; mismoedig (oog).
1, tete 1. en cap 1. Traiter qn de Turc a Dof, glansloos (kleur). Doodsch (stilte).
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(bv .nw . 1 ) , dent 1 en levre 2. Sentence
Van een ring voorziene (lans). / m.: 1.
Droefgeestig-, somberheid. 2. Ronde heu- de -: Doodvonnis. Blesse Doodelijk
gewond . z. /rapper (ov .w . 2 ) . Il y a eu
vel, - top. / v.: Ring om de toernooilans.
d'homme : Er is een slachtoffer gevallen.
Mornê: Stomp, met een ring (lans).
(wapenk.) Geknot, ongewapend (zonder Combat -, lutte a -: Strijd op leven en
pooten , bek , enz . ) . Morner ov .w . : Stomp dood. (fam.) A la vie, 4 la -: Op
leven en dood, voor eeuwig. Entre nous
maken (lans).
Mornifle v.: (fam.) Muilpeer, oorvijg. c'est a la vie et a la Wij zullen eeuwig
Mornifleur m . : (p la t ) Valsche munter . vrienden zijn. Hair a la -: Doodelijk
Morose : Gemelijk, verdrietig, knorrig, haten. Par la -1- de ma vie! Vervloekt!
Dood en duivel! A - le traitre, - au traitre:
landerig. (godsd.) z. dileetion.
Dood aan den verrader! A -1 Sla (hem,
Morosif : Nalatig.
Morosite v.: Kregel-, knorrig-, land- Naar) dood! - a la guerre! Weg met den oorlog! - aux vaches! Sla de klabakken dood
ziekigheid.
(z. 5). Cris de -: Geschreeuw van sla dood.
Morph& m. 1. Morpheus. (f ig. ) De
Tegen
slaap. 2. Zwarte aanslag (op wijngaard, It y a remede a tout, hors a la
den dood is geen kruid gewassen. Elle ful a
olijfboom, enz.).
la -: Zij was den dood nabij. z. medeein
Morpheme m.: (taalk.) Invoegsel.
Morphine v.: (scheik.) Morphine, 1. Sou ffrir - et passion: Vreeselijk veel
alcaloide uit opium. Morphiner ov .w.: lijden (evenals Jezus). Souffrir mille -s:
Met morphine behandelen. Morphinique Duizend dooden uitstaan. Porter la m.: Lijder aan tijdelijke behoefte aan mor- partout: Den dood overal verspreiden.
phine. Morphinisation v . en -iser ov .w. : Avoir la - dans l'elme: Dood ongelukkig
(Het) behandelen met morphine. Mor- zijn. Alter quelque part la - dans Paine:
phinisme m.: Morphinevergiftiging. Mor- Met looden schoenen ergens heen gaan.
phinomane m.: Lijder aan de zucht naar Mettre la - dans lame et : Geheel terneermorphine. Morphinomanie v.: Zucht slaan. z. mal (m. 1). S'ennuyer a (la)
naar morphine. Morphique: Van morphine. - Zich dood(elijk) vervelen. Laissez-moi
Morphologic v . : 1. (wij sb .) Weten- tranquille, si vous ne voulez pas ma -:
schap -, leer van de verschillende vormen Laat mij met rust, als ge mij niet tot 't
der stof, gedaanteleer. - animate; - vege- uiterste wilt brengen. C 'est une - que
d'avoir affaire a cet homme: 't Is verschriktale: W. der dieren-, plantenvormen en
-organen . 2. (t a a lk . ) Wetenschap -, kelijk met zoo'n kerel te doen te hebben.
leer der taalkundige vormen der woorden, II fit la - d'un saint: Hij stierf als een
vormenleer. Morphologique: Van de mor- heilige. Une petite -: Langzame dood,
phologie. Morphologiquement: Uit 't afsterving; lamlendigheid. Cela (me) donne
oogpunt van den vorm. Morphologue m.: la petite -: Daar krijg ik kippevel van,
dat is griezelig. Un frisson de petite -: Een
Morpholoog.
Morpion m.: (plat) Platluis. (fig.) ijzige rilling. Eprouver la petite -: Den
dood in 't gelaat zien. 2. La M-: De Dood
Klier, lamstraal.
Mors (spr. mor) m. : 1. (d ikwijls (mythologische verpersoonlijking). z. bras
1. 3. (fig.; recht) Verlies. z. civil (by.
words) Bek (van knijptang, schroef).
Uiterste einde (glasblazerspijp). Riempje nw. 1). (godsd.) Dood. La - de l'ame:
't Verlies der genade door de doodzonde.
(rug van boek ) . 2. (p lantk.) - du diable:
Blauwe knoop. - de grenouille: Duit- La - eternelle : De eeuwige verdoemenis.
blad. 3. Bit, mondstuk. Branches du -: La - du monde : Het dood zijn voor de
Stangen van 't gebit. L 'embouchure du wereld, - de wereldsche genoegens. 4.
't Mondstuk van 't gebit. - de bridon: Vernietiging, ondergang. La - de toutes
Knevelgebit. z. dent 1 en hoeher 1. les grandeurs humaines : De ondergang
van alle menschelijke grootheid. (tam.;
Ronger le -: Op 't gebit knabbelen;
(fig.) zich van ergernis -, van ongeduld grap) Les epinards sont la - au beurre:
Spinazie is een vreeselijke boterdief. Perdre
verbijten.
(d'un homme):
un franc, ga n'est pas la
Morse m.: Walrus.
Morsure v.: 1. Het bijten. Beet, steek. Een dubbeltje te verliezen, daar ga je
2. Beet, wonde daardoor ontstaan. 3. Het niet dood aan. 5. Vergiftig middel; -e
invreten (zuur). - afslijpen (door golven). plant. - aux rats: Rattenkruid. - aux
mouches: Vliegendood, -papier. (plantk.)
La - du froid: De snijdende koude. 4.
Scherpe aanval, - geestigheid. d'dme: - aux chiens: Hersttijloos. - aux poules:
Zwart bilzenkruid.- aux vaches: Vergiftige
Wroeging.
I. Mort v.: 1. Dood, overlijden, af- hanevoet.
II. Mort bv.nw.: 1. (dier, mensch,
sterven. Les -s dues a la foudre: De door
den bliksem veroorzaakte sterfgevallen. plant) Dood. Frapper sur qn comme sur
Dooden,
omune bete -e: Iem. beuken als een stokvisch.
Mettre
donner la brengen. Recevoir la Gedood worden, S'il refuse, it est -: Als hij weigert, dan
den dood ondergaan. Se donner la -: is hij een kind des doods. C'es1 un homme
Zich 't leven benemen. Etre au lit de -, - Hij is een kind des doods. Laisser pour
Voor dood achterlaten. (fam.) 11 est
- a l'article de la -: Op sterven liggen.
Hij is zoo dood als een pier.
A son lit de -: Op zijn sterfbed. Etre - bien
Quand on est -, c'est pour longtemps:
entre la vie et la
- en danger de -: Tusschen leven en dood zweven, in doodsge- Eenmaal dood, blijft dood. Bois -: Dor-,
vaar verkeeren. Une belle -: Een roem- dood hout. z. feuille 1 en ivre 1. Chair
rijke dood. (fam.) Mourir de sa belle -: -e: Wild vleesch. Une nature -e: Een
Een natuurlijken dood sterven. z. malade stilleven. Avoir une jambe -e; - un bras
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-: Een stijven arm -; een stijf been h. v.: 1. Keep, insnede, groef. Spie-, tapgat.
Des yeux -s: Doffe oogen. Teint -:
Assemble a tenons et a -s: Met pin en
Doodsbleek gezicht. Face -e: Gelaat gat verbonden. 2. Spiesleuf (klink). Morzonder uitdrukking. Levres -es : Bleeke taiser ov.w.: Een groeve maken in. Met
lippen. -e la bete, - le venin: Een doode pin en gat verbinden. Mortaiseuse v.:
hond ('n d. beleediger) bijt niet. II a Toestel om spiesleuven te maken.
Mortalitè v.: 1. Sterfelijkheid, sterfela langue -e; (plat) - la gueule --e: Hij
doet geen mond open. z. main 7. (fig.) lijke natuur. 2. Sterfte. Sterftecijfer. Tables
de -: Sterftetabellen, -tafels. Mort-aux II est - pour nous : Hij is voor ons dood,
we houden ons niet meer met hem op. rats m.: Rattenkruid. Mort-bois m.:
It est - pour les etudes : Hij is voor de
Onbruikbaar hout . Morte-eau (mu .-s-x)
studie verloren. 11 est - a l'esperance: v.: Dood tij. (fig.) Dood element.
Mortel bv.nw. : 1 . Sterflijk, aan den dood
Hij heeft geen hoop meer. Les temps -s:
De tijd dat iem. in den put zit. Porter qn onderhevig. Restes -s, depouille -le:
Stoffelijk overschot. 2. Doodelijk, doodend,
-: Iem. als gesneuveld vermelden. C'est
(in samenst.) doods-; levensgevaarlijk.
un peu -: 't Is slap in zaken. (recht) II
Coup -: Dood-, genadesteek. 3. Die den
est - civilement : Hij heeft zijn burgerlijke
rechten verloren. (spel) II est -: Hij is dood verlangt. Ennemi -: Doodsvijand.
dood, - af. (fig.) - de fatigue : Dood van Haine -le: Doodelijke haat. 4. Hevig, smarvermoeidheid. (godsd.) - au monde: telijk, doodelijk . (f a m . ) Vervelend . D'une
Der wereld afgestorven. 2. (zaak) Le feu longueur -le : Ontzettend vervelend. Il y a
deux -les lieues d'ici a G: Van hier naar
est -: Het vuur is uit. Ma chandelle est
G. zijn 't twee eindelooze uren gaans. 5.
-e : Mijn kaars is uit. Langue -e : Doode
(fig.) Verderfelijk, noodlottig. Un jour
taal. Une foi -e : Een geloof, dat niet
a la Grece : Een voor Griekenland noodMatte
kogel.
is.
Balle
-e:
werkzaam
lottige dag. Peche -: Doodzonde. I m.:
Se placer dans l'angle -: Gaan staan waar
de slagen niet vallen. Eau -e : Stilstaand Sterveling, mensch. z. commun (m. 4).
water. La Mer M-e : De Doode Zee. Un Mortellement: 1. Doodelijk. 2. Den dood
verlangend. Hair -: Doodelijk haten.
bras -, une riviere -e : Een afgedamde
rivierarm. Capital -; argent -: Dood 3. Hevig, vreeselijk, smartelijk. (fig. )
kapitaal; renteloos geld. z. lettre 5 en Erg, gloeiend. Etre - offense : Doodelijk
corps 4. Les points -s: De doode punten beleedigd zijn. J'ai ete - frappe de cette
(in werktuig). Mettre le moteur au point nouvelle: Ik ben door die tijding hevig
aangedaan. 4. (f ig.) Pecher -: Een dood-: Den motor afstellen. Arriver a un point
zonde begaan.
-: Op het doode punt komen. Depasser le
Morte-paye (mu. -s-s) v.: Oudgepoint -: Over het doode punt heenkomen.
diende, die soldij ontvangt, zonder dienst
CEuvres -es : De deelen boven de waterlijn
(van een schip) ; (fig.) onnut deel van te doen. Oude huisknecht, die genadebrood
(lets). Perle -e : Dof geworden parel. eet. Slecht belastingbetaler. Morte-saison
(mu. -s-s) v.: Slappe tijd, „komkomPapier -: Ongezegeld p. Pays -: Land
zonder nijverheid. Couleur -e: Doffe kleur. mertijd". Mort-gage (mu. -s-s) m.:
(recht) Dood pand, waarvan de opbrengst
Saison -e: Komkommertijd. Angle -:
ten goede van den pandhouder komt, bij
Gestrekte hoek. Formule -e : Waardelooze f .
III. Mort m., -e v.: 1. Doode, afge- wijze van rente voor de schuld, oogstverstorvene. Lijk. Faire le -: Zich niet ver- band . Morticole m . : (s p o t) Dokter,, die
roeren, zich stilhouden; doodliggen, doen de patienten naar de andere wereld zendt.
alsof men dood is. Tete de -: Doods- / bv.nw.: Die den dood verspreidt.
Mortier m.: 1. Vijzel. Kalkput (om kalk
hoofd. Le rivage des -s : De oevers van
den Acheron, 't schimmenrijk. Descendre te blusschen). Blok om kruit te stampen.
2. (Vijzelvormige) muts (van den kansechez les -s, - au sejour des -s: Sterven,
in 't schimmenrijk afdalen. z. messe. lier van Frankr., de presidenten en den
griffier der parlementen). Un president a
Jour des -s, les M-s : Allerzielen(dag).
- : Een parlementspresident . 3. (m il. )
La danse des -s : De doodendans. Les -s
Mortier, bomketel. - a main: Hand-. ont toujours tort : De overlevenden hebben
altijd gelijk. Qui court apres les souliers pierrier: Steenmortier. 4. Mortel, metselspecie.
- Bras: Sterke mortel (met te
d'un - risque (souvent) d'aller nu-pieds:
Wie op een erfenis wacht, komt dikwijls veel kalk). - maigre : Magere mortel (met
bedrogen uit. (recht) Le - saisit le vii: te veel zand). Bahr a chaux el a -: Hecht
De doode reikt den levende de hand. Le bouwen. - a chaux: Kalkmortel.
Mortifêre: Doodelijk, den dood ver- execute le vif: De erfgenaam van den
overleden schuldeischer kan beslag leggen oorzakend. Mortifiant : (godsd.) Kastijop 't goed van den schuldenaar des over- dend, het vleesch doodend. (fig.) Grieledenen . 2. (s p el) Stille , blinde . Jouer vend, beschamend, vernederend. Mortification v.: 1. 't Versterven, - afsterven
avec un -: Met een blinde spelen. Faire
(weefsel). 2. 't Besterven (vleesch); 't
un -: Voor den blinde spelen. 3. (zeev.)
adellijk worden (wild). 3. (fig.; bijbel)
Le - de l'eau: Dood tij. 4. Krachteloos
Kastijding, tuchtiging. (Kath.) Verstergeworden kalkwater.
ving. De grandes -s: Strenge lichaamsMortadelle v.: Dikke Ital. metworst.
Mortaillable : Aan 't lijfeigenrecht onder- kastijdingen. 4. (fig.) Vernedering, krenworpen. Mortaille v.: Becht, volgens king ; groote teleurstelling . Mortifier ov .w. :
hetwelk de erfenis van den overleden 1. Doen versterven (weefsel). -fie: Met
lijfeigene aan den beer kwam.
versterf. 2. Laten besterven (vleesch);
Mortaisage m.: Inkeping. Mortaise adellijk laten worden (wild). 3. (f ig.;
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bij b e I ) Kastijden , tuchtigen (lichaam ) .
Moscouade of -covade v.: Ruwe suiker.
- ses passions: Zijn driften temmen.
Moscovie v.: Moscovie, 't Oude Rus4. (fig.) Beschamen. Verdriet -, leed land. Moscovite: Moscovisch. -iet. Oudaandoen. In zijn eigenliefde kwetsen. / Russisch . Moscovitisme m.: Moscovisch
karakter.
se -: Afsterven. Besterven, murw worden.
Zich versterven, het vleesch dooden.
Mosette v. z. mozette.
Mortinatalite v . : Cijfer der doodgeborenen.
Mosellan : Van den Moselle v.: Moezel.
Mort-n6 (my . --fie (e )s) : Dood geboren.
Mosquee v.: Muzelmansche tempel,
(f ig. ) Mislukt, zonder uitwerking gebleven. moskee.
Mort-terrain m.: Grond, die geen erts
Mot m.: 1. Woord. - hereditaire : Oorof kolen oplevert.
spronkelijk woord, door phonetische verMortuaire : Van 't sterven, - 't lijk, - vorming uit de grondtaal. - d'emprunt, de begrafenis, - de dooden. Drap -: emprunte: Leenwoord . z. manger (ov .w .
Lijkkleed. Registre -: Doodenregister, 6). Trainer ses -s : Sleepend spreken. doodboek. Extrait -: Uittreksel uit de a double sens, - a double entente: Dubbelzindoodenregisters, akte van overlijden . Maison nig woord. Tu viens de dire le -: Zeg dat
-: Sterfhuis. Service -: Lijkdienst.
wel. Le - propre, le - juste: 't Juiste
Droits -s: Begrafenisrechten. / m.: Sterfwoord. En -s propres : Uitdrukkelijk.
geval. Inkomsten van een commanderie
Repeter - pour -: Woord voor woord
der Maltezer-orde, die door overlijden
herhalen. - a -: Woord voor woord.
vacant bleef. / v.: Sterftetabel.
Le - a -: De letterlijke vertaling. Moruau m.: Kleine kabeljauw. Morue artificiel: Kunstmatig gevormd -, mnemov.: 1. Kabeljauw (- franche, fraiche). technisch woord. z. gros (by .nw . 2). Jeu
- eerie : Zoutevisch. -seche, -plate, -noire:
de -s : Woordspeling. Grands -s : HoogStokvisch. - ronde : Labberdaan. z. foie dravende -; te onpas aangebrachte weten2, mou (by .nw . 1) en queue 1. Baptise schappelijke woorden. z. ltIcher 3. Beaux
d'eau de -: Onder een slecht gesternte
-s: Keurige bewoordingen. Le - de
geboren. 2. (p la t ) Snol. Moruette v . : Cambronne : Stik (z. merde). 2. Woord
Dorsch . Morutier, , (s o m s ) -ruyer m . :
(tegenover gedachte). Il ne taut pas dispuSchip voor de kabeljauwvangst. Kabel- ter des -s : Over woorden valt niet te twisjauwvisscher. / by .nw . : Van kabeljauwen ; ten. Se payer de -s : Zich met praatjes
-vangst.
tevredenstellen. Ce (ne) sont (que) des
Morvandeau, -elle, -iau, -lot: Uit -. -s : Dat zijn ijdele woorden. Tout passe
Bewoner van 't gewest Le Morvan.
quand le - est biers trouve : Alles kan er
Morve v.: 1. Kwade droes, worm. 2. mee door, als de woorden maar juist gekoSnot (neusslijm). Avoir la - au nez: zen zijn.
Een vuilen neus hebben. 3. 't Slap -,
3. Woord, woorden, zin. Dire un - a
snottig worden (groente). Morveau m.: qn : Iem. even lets zeggen. Ne pas dire -,
Hard geworden neusvuil. Morver onov.w.:
(f a m . ) ne pas souffler -, - (o u d ) sonner -:
(oud) Snotterig zijn. (thans) Snotterig Geen woord zeggen, zwijgen als 'n Mof,
worden (planten). Morveux bv.nw.: 1. geen kik geven. z. consentir (onov.w. 1).
Droezig, snotterig (paard). 2. Snotterig, Compter ses -s : Langzaam en gezocht
met een snotneus. Il vaut mieux laisser spreken. Dire -, toucher deux -s, - qqs -s
son enfant - que de lui arracher le nez:
de qch a qn : Iem. een enkel woord over
Het middel moet niet erger zijn dan de lets zeggen ; - zeggen, hoe men over een
kwaal. Qui se sent - (qu'il) se mouche: zaak denkt. De grace, un -, deux -s:
Wien de schoen past, die trekke hem Mag ik nog ben woord, een paar woorden
aan. J m . : (fa m . ) Snot-, vuilneus . Kleine er bijvoegen. Je vais dire deux -s a cette
kleuter (die zijn neus nog niet kan vegen). bouteille: lk zal die flesch wijn eens aanTraiter qn comme un -: Iem. als een
spreken. Il n'en sail pas le premier -, le
snotneus behandelen. Les - veulent moucher plus petit -: Hij weet er geen jota van.
les autres: Men ziet den splinter in 't oog
Il n'y a pas un - de vrai: Daar is geen
van een ander, zonder den balk in zijn woord van waar. Il n'y a qu'un - qui
eigen oog te zien. Morviau m.: (f a m.) serve : Zeg vrijuit, wat gij besluit te doen;
Neus.
dat is mijn laatste woord. A ce -, a ces
Morvolant m.: Verwarde zijde, zijafval. -s: Bij die woorden. Trancher le -:
Mosalculture v.: Mozalekvormige aan- Zeggen waar 't op staat, 't kind bij den
leg van tuinbedden. Mosaique by .nw. : naam noemen. Dire son -, placer son
1. Mozaisch, van Mozes. 2. Op mozalek (petit) -: Een woordje meespreken, ook
gelijkend. / v.: Mozalek, ingelegd werk. een duit in 't zakje doen. Dis ton -! Zeg
(fig.) Bont, samengeflanst werk van wei- ook eens wat! Il n'a plus le plus petit
nig waarde, „allegaartje". Gevlekte kegeldire : Hij heeft niets meer in te brengen.
-a
schelp. Tabaksvlekziekte. Mosalque: Mo- Ecrire un - a qn : Iem. een briefje schrijven.
zaiekvormig, -achtig. Mosaisme m.: Un - d' ecrit : Een geschreven stuk, - bewijs;
Joodsche -, Mozaische wet. Mosalste m. een briefje. J'ai recu un -: 1k heb een
en v . : Mozalekwerker , -ster . / by .nw . : lettertje ontvangen. En pea de -s, en
Van mozalek.
deux -s : In een paar woorden. En un
Mosan : Van de Maas.
-: Kortom. En un -, comme en cent,
Moscatelline v.: Muskuskruid. Ruw- - c. en mille: Kort en goed, zonder verkruid.
deren omhaal, al praat ge ook nog zoo
Mosehos (spr . -koss) m.: Moschos lang. Prendre qn au -: Iem. bij zijn woord
(Grieksch dichter).
houden, zich aan iem. gezegde houden;
Moscou m.: Moskou.
iem. bod aannemen ; iem. woordelijk op-
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't voornemen haar te huwen. Pour le maw.
vatten z. bas (by .nw . 3 ) . Le dernier
't Laatste woord; - bod; - middel. Avoir vais -: Met minder nette bedoelingen.
(kunst) Gegeven onderwerp, - thema
2.
Laatste woord hebben , gelijk
le dernier
(dat uitgevoerd moet worden). - de
krijgen n 'a pas encore dit son dernier
sculpture: Motief voor een beeldwerk.
-: Er is nog veel van hem te verwachten. Je
3. Groep (op pendule b.v.). Motilitè
n'ai pas deux -s: 1k vraag maar ben prijs.
z. eouvrir (ov .w . 6 ) . Pour dire le -: v.: Vermogen om zich te bewogen. Motion
Om 't nu maar ronduit te zeggen. II faut v.: 1. Voorstel van een maatregel, - een
besluit in een vergadering, motie. d'ordre:
que tout se passe a son -: Alles moet naar
zijn pijpen dansen. Avoir le - malheureux: Voorstel betrekking hebbende op de opvolging der besprekingen, motie van orde.
Ongelukkig in zijn woordenkeus zijn.
4. Woord, leer-, kern-, zedenspreuk. 2. (oud) 't In beweging brengen. Beweging. Motionnaire m.: Voorsteller eener
Un - de Socrates 5. Geestigheid (jeu de
motie. Motionner onov.w.: Een motie
-s). Le - de la fin : 'n Leuke zet tot besluit. Un - heureux: Een goed bedachte indienen . Motival by .nw : (m u z . ) Der
geestigheid. Un bon -: Een geestigheid, motieven (b.v. etude -e d'un opera).
een grap. Faire des -s: Woordspelingen -, Motivation v. : Uiteenzetting der motieven.
grappen maken. Le - pour rire: De grap- Motiver ov.w.: Beweegredenen bijbrengen,
oorzaken opgeven van, rechtpigheid, boerterij. Avoir le - pour rire: gronden
Houden van een grapje. Ii n'y a pas la le vaardigen, noodzakelijk maken, met redenen
omkleeden. Celle mesure n'est pas motivee:
- le plus petit - pour rire : Daar steekt
nu niets grappigs in. - d'auteur: Geestig- Die maatregel is niet (door goede gronden)
gerechtvaardigd.
Avec avis motive: Met
heid waarin de schrijver zijn geest toont en
niet het karakter der personen. Un mechant een uitgewerkt advies. Un arret motive:
Een met redenen omkleed vonnis.
bon -: Een flauwe zet. 6. Oplossing (raadMoto v.: Motorfiets. Moto -ballon :
sel). (fig.) Le - d'une chose: De opheldering -, de verklaring van iets. Connaitre m.: Ballon met motor. Moto -batteuse v.:
Dorschmachine door een motor bewogen.
le fin -: Fijne van een zaak weten.
Moto -canot m.: Motorbootje. Motoeulteur
Vous dites le -: Gij slaat den spijker op
den kop . 7. Wachtwoord, parool(-d 'ordre) . m.: Motor voor den landbouw. Motocul(f ig. ) Wachtwoord (eener partij). Bevel. ture v.: Bebouwing met behulp van mechanische werktuigen. Motocycle m.: Mod'ordre : Slagwoord. Donner le - d'ordre:
't Wachtwoord uitdeelen. - de passe: torfiets. Motocyclette v.: Motorfiets. MoPaswoord. - de railliement: Veldkreet; tocyclisme m.: Motorfietssport. Moto leuze. (fig.) Donner le - d qn: Iem. het cycliste m.: Motorrijder, motorist. (in.
overeengekomen teeken geven. Its se sont samenw.) Motor-. Brigade-: Motorbrigade. Motodrome of -drOme rn.: Oefendonne le -: Zij zijn het met elk. eens,
hebben een afspraak met elk. gemaakt. plaats voor motorwagens. Motoriser ov .w.
en -isation v.: (Het) mechaniseeren. Les
Avoir le Weten wat men doen moet,
in 't geheim betrokken zijn. Prendre le unites -ees: De motorafdeeling. Motopompe m.: Brandspuitauto. Motopro- de qn: Iem. bevelen afwachten, - opvolgen. Se prendre au -: Doen wat men pulsion v.: Voortbeweging met een motor.
Mot-ravine (o u d ) , Mot-souehe (mu.
zich voorneemt. (jacht) Sonner un ou
-s-s) (thans) m.: Grond-, wortelwoord.
deux -s : Een of twee noten lang aanhouden (als signaal). Mot (- )i(- )mot (spr. „Stichwort", trefwoord. (drukk.) Codewoord
motamo) m.: Woordelijke vertaling, woord
Motrice v.: Motorwagen (voiture-).
voor woord. Mot-cle (my . -s-s) m.:
Motricite v.: Beweegbaarheid.
Woord dat de oplossing brengt.
Motte v.: 1. Hoogte, heuveltje. 2. AardMotelle v.: Meun (visch).
Motet m.: Motet (half-wereldsch, half- kluit, -klomp. 3. Aardklomp, -kluit tusgeestelijk kerklied, latijnsch kerklied, waar- schen de wortels. Enlever une plante avec sa
van de woorden niet tot den dienst hooren). -. 4.- de beurre : Kluit boter. - de tourbe:
Moteur m., -trice v.: 1. Beweger. Turf. - de bruyere : Plagge. - d broiler,
2. (fig.) Leider, bewerker, aanlegger, - de tannee : Kluit gebruikte run. Poussier
-ster. Drijfkracht. Le grand - des destinees de -s: Molm. 5. (geschied.) Heuvel
bij een kasteel (- Module; als teeken der
humaines : De groote drijfkracht van 't
menschelijke leven. f m.: Motor, machine heerlijke waardigheid). Kasteel. Motter
die kracht omzet. Bewegingsspier. - ov.w., Met een kluit aarde werpen. I se
Zich achter een aardkluit verbergen
auxi Hulpmotor / by .nw . : Bewegend, die in beweging brengt. Force -trice: (wild). Mottereau m.: Oeverzwaluw.
Beweegkracht; krachtstation. Societe de Motteux m.: Witstaart.
Motus (spr. motuss) tusschenw.: Mondje
forces -trices : Maatschappij tot levering van
beweegkracht. Roue -trice: Drijfrad. Voi- toe! Still
I. Mou, mol, molle: 1. Zacht, week,
ture Motorrijtuig, trekwagen. Memurw ; slap (touw, hoed); viak, stil (zee);
moire -trice : Herinneringsvermogen der
mat (brons); warm en vochtig (weer).
bewegingen. z. motrice v.
Mot-fantOme (mu .-s-s) m . : (t a a lk . ) Morue molle, molle salee: Niet genoeg
gezouten zoutevisch. Une molle pression de
Spookwoord, (Eng.) ghostword.
Motif m.: 1. Beweeggrond, -reden, main: Een krachtelooze slappe handdruk.
drijfveer. -s d'un arra; - d'une loi: Consi- 2. (f ig. ) Krachteloos, slap, zonder „fut " .
Vaag (omtrek). Onverschillig, zonder vuur,
derans van een vonnis; - van een wet.
- geestkracht, lauw. Beroerd. Lauw (weerMutatie van een straf . Aimer
-d'unepito:
stand). Genadig (welwillendheid). II est
qn pour , le bon -: Van iem. houden met
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(bv.nw. 2 en m.). II ne se mouche pas du
- au travail: Hij pakt het werk niet flink
aan. Cheval Zwak paard. Style -: pied, - du coude: Hij is een voornaam heer;
Krachtelooze stijl. 4. (f ig.) Die verwijfd hij durft nog al wat aan. I onov.w.: (oud)
maakt, verweekelijkend. Verwijfd. Avoir la Heen en weer gaan. Moucherol(1)e v.:
bouche Een mond zonder uitdrukking h.
(soort) Vliegenvanger. Moucheron m.:
II. Mou m.: 1. Het zachte, weeke. 1. Vliegje, mugje, vliegachtige. 2. Kleine
(zeev.) Slap deel van een kabel. L'un jongen, jog. 3. Pit eener brandende kaars.
demande du -, l'autre du dur : De een
Gloeiende pit, neus, diet. Moueheronne
wil dit, de ander dat. Donner du - a un v.: Klein meisje. Mouchet m.: Bruinel
cordage: Een touw vieren. Prendre du -:
(soort bastaardnachtegaal). Moucheter ov.
Slap worden. 2. (y olk) Long van dieren w.: 1. Met stippels
moesjes bezaaien
(als voedsel voor dieren), „versche waar".
(stof), spikkelen, besprenkelen. Ble
Mouehage m.: 't Snuiten.
Brandig koren. Serpent -ete: Gespikkelde,
(h), -by : Tralie- gevlekte slang. 2. Van een leeren knoll
Moucharabi m.,
venster in erkervorm.
of pop voorzien (floret). 3. Met verMouchard m., -e v.: Verklikker, schillend gekleurde draden vastmaken.
-ster ; stille agent. Sp ion . (f a m . ) La -e: Mouchetis m.: Beraapsel.
De politie; de maan. Mouchardage m.
Mouchette v.: Krans-, druiplijst. Kraalen -er ov.w.: (Het) bespionneeren. / schaaf, hone blokschaaf. In de zeef achterMouonov.w.: Spionnendienst verrichten.
gebleven gips. Mouchettes v.mv.: 1.
ehe v.: 1. Vlieg. Piqiires de -s: Vliegen- Snuiter (voor kaarsen). Deux paires de
drek. Tendre aux -s : Zeer lichtgeraakt, -: Twee snuiters. Des Dat kun je zoo
kitteloorig. Quelle - le pique ? Waarom denkenl 2. Neuspranger.
wordt hij boos ? Prendre la -, avoir une
Moueheture v.: Vlok (natuurlijke).
Opstuiven (om een kleinigheid). La Spikkel, moesje (op stof). (ontleedk.)
- lui monte a la tete : Hij stuift op. Des
Oppervlakkige kopping.
pattes pieds de -: Gekrabbel, zeer fijn
Moueheur m.: 1. Iem., die zich veel
schrift (vooral van vrouw). (fa m.) Cet snuit. 2. Kaarsensnuiter (- de chandelles)
homme tue les -s (au vol) : Die man ruikt
in de vroegere schouwburgen. Mouchoir
nit den mond. Faire d'une - un elephant: m.: 1. Zakdoek (- de poche).- a carreaux:
Van een mug een olifant maken, vreeselijk Geruite - a tabac : Gekleurde - (voor
overdrijven. z. coche (m. 2), gober 1 iem .' die snuift ) . (f a m . ) Jeter le - a
en miel. Se quereller sur un pied de -: qn : De voorkeur aan iem. (een vrouw)
Om een nietigheid twisten. On entendrait geven. Refuser le
Niet van een man
voter une -: Men zou een speld hooren
gediend zijn. Le - d'Adam: De vingers.
vallen. Abreuvoir it -s : Lange wonde, 2. Halsdoek (- de cou). - de tete: Hoofd(f ig.) Chasser les -s : Met den degen in doek. 3. Driehoekig stuk hout. Mouchon
den wind slaan. - a b ceufs: Horzel. m.; Snuitsel (kaars). Mouchure v.: Het
luisante,
- de la viande: Vleeschvlieg.
uitgesnotene, snot. Snuitsel (van kaars).
- a feu : Glimworm. - d' Espagne , - de Afgesneden eind (touw, plank).
artificielle,
Saint-Jean: Spaansche vlieg.
Mouton z. mousson.
- de Milan : Kunstvlieg (als aas). Herbe
Moudre ov.w.: Malen. (fig.; fam.)
aux -s : Donderkruid. 2. Des -s : BeweegAfdraaien. (zeev.) L'horloge moud: Het
lijke punten voor de oogen, donkere punten zand (uit zandlooper) loopt weg. (fam.)
op een licht voorwerp, 't muggen zien (-s - un air, - du Donizetti: Een wijsje iets
volantes). Eerste, zachte pijnen (bij 't baren ) .
van D. (op 't draaiorgel) afdraaien. Or
3. Rondspeurend mensch, „stille dien- moulu : Stofgoud ; schildersverguldsel. (fig.,
.
der " . z. fin (bv .nw . 6 ) . Klaplooper. tam.) Il est moulu, it a le corps moulu:
Klein oorlogsschip (als verkenner, advies- Hij is als geradbraakt. - de coups : Bont
schip ). Stoomsloep. Passagiersbootje (ba- en blauw slaan. / se -: Gemalen worden,
teau-). 4. Schoonheidspleistertje, moesje
zich laten malen.
(om de blanke huid te doen uitkomen).
Moue v.: Gelaatsvertrekking van onteTrekpleistertje. Vlokje baard sikje (aan vredenheid, - minachtig, - spot, mondje,
onderlip). Stukje om een gat in perkament, pruillip. Trek om den mond (b.v. une
- een boek toe te plakken. Stippeltje, rondje,
Een pruilend gezicht
tendre). Faire la
moesje (op stoffen). Leeren knopje (aan zetten. Faire la - a: Een gezicht als 'n
floret), pop. Boor (voor geweren). Acquit oorworm zetten tegen. Faire la - devant:
(op biljart). Roos (van schietschijf). Zijn neus optrekken voor.
Faire -: De roos treffen.
Mouee v.: Soep voor jachthonden,
Mouchement m.: Gesnuit (neus). Mou- waarin bloed van een pert is.
cher ov.w.: 1. Snuiten (neus); den neus
Mouette v.: Meeuw. - marine: Zee-.
afvegen (v . iem . ) . (p la t ) qn: Iem
pygmee: Dwerg-,
- argentee: Zilver-.
de waarheid zeggen; (soms) - afrossen. - rieuse : Zoetwater-.
ravisseuse: Kok-.
- du sang : Bloed snuiten. 3. - une - brune, - des harengs : Kleine mantelchandelle: Een kaars snuiten. - une chana tete noire : Burgemeester,
meeuw.
delle a vingt pas : Een kaars op twintig pas
- cendree, - a pieds bleus : Stormmeeuw.
't
sa chandelle:
uitschieten (p la t )
Mouffette v. 1. Stinkdier. 2. (plantk.)
Zich laten Herderstaschje.
Hoekje omgaan. Se faire
doodschieten. un cordage; - une piece
Mouflard m.: Dikwangig mensch, dikde bois: Een touw -; een stuk hout gelijkkop.
snijden, - bijknippen, - bijwerken. 4.
Mouflage m.: Plaatsing - leiding over
Bespionneeren. / se -: Zich den neus katrollen. Mouile v.: 1. -Want (handsnuiten. z. manche (v. 1) en morveux schoen). Greep (soldeerijzer). 2. Katrol1357
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Mouillette v.: Reepje brood (om te sop.: Moffel
blok. 3. Anker (muur). I
(vuurvast vat ) . Moufler ov .w . : 1. (o u d ) pen of 't bord schoon te vegen). Mouilleur
Bij den neus nemen. 2. Van ankers voor- by .nw . : 1. Bevochti gend , natmakend . 2.
zien (muur). In een blokkenhuis plaatsen Die zeemijnen legt. (Batiment) - de mines:
(katrollen). Over katrollen leiden. Mouflet Mijnenlegger. / m.: Toestel om tabak te
m.: Platte -, fietspet. Mouflette: Hand- sausen. Ankerval. -slipper. Bevochtiger.
Postzegelbevochtager. Mouilleux: Vochtig.
vatsel (aan soldeerijzer).
Mouilloir m.: Tobbe (om papier nat te
Mouflon m.: Wild schaap.
Mougeot (t )e v.: Particuliere brievenbus. maken). Bakje (aan spinnewiel) om de
Mouillade v.: Bevochtiging met zout vingers to bevochtigen. Postzegelbevochwater. Mouillage m.: 1. Het nat maken, tiger . Mouillure v.: 1. Bevochtiging;
't natten (papier). Vochtigheid. Vochtplek,
- weeken, - bevochtigen. Het soppen.
Het aanlengen. Het met water vervalschen. watervlek. 2. z. mouillement.
Mouise v.: (y olk) Misere.
- au venire : Ziekte door te veel drinken
Moujik m.: Russische boer.
ontstaan . 2. (z e ev . ) Het ankeren . AnkerMoukere, (s o m s) -quere v . : (p la t)
plaats, -grond. Diepte voor het ankeren.
Het te water laten (torpedo). Pierre Vrouw. Bijzit. Snol.
Moulage m.: 1. Molenwerk. 2. Het
de -: Steen, die als anker dienst doet.
malen. Maalrecht. 3. Het vormen. - gieten.
Le - atteint 8 m. en hautes eaux: De
- boetseeren. z. sire 1. Afgietsel. Marchand
ankerplaats bereikt een diepte van 8 M.
bij hoog water. Le navire est au -: de -s: Beeldjeskoopman. Moulant m.:
v.:
(o u d ) Molenaarsklant . -bediende .
't Schip ligt voor anker. Mouille
I. Moule m.: 1. (Holle) gietvorm (Waterschade. Diepe plek (in rivier).
m.
:
Vochtig
de
fonte). Jeter en -: Gieten, vormen. Mouille
Natte plek (in weide ).
weer. / bv .nw . z. mouiller. Mouille- a balles : Kogelvorm. -a patisserie : Pastei-,
bouehe (my .onv .) v.: Juttepeer. Mourne- puddingvorm . (f ig. ) Cela ne se jette pas
eul m . : (z e e v . ) Schip met achterlast . en -: Dat gaat maar zoo gemakkelijk
Mouillêe v.: Hoop lompen, die men niet, dat schudt men maar niet uit zijn
weekt. Vocht • Mouille-etiquettes (my. mouw. Cet homme est fait au -: Die man
is goed gebouwd. Its ont ete fetes dans le
(m y .) m.: Postzegelbevochtiger. Mournement m.: 1. Bevochtiging, besprenkeling. meme -: Zij zijn geheel gelijk ; (f ig.)
2. (taalk.) Het gemouilleerd uitspreken - met hetzelfde sop overgoten. Couler
(van letters). Mouille-mines (my . my.) tout dans le meme -: Allen op dezelfde
manier behandelen. Le - en est rompu,
m . : (z e ev . ) Mijnenlegger (navire -).
I. Mouiller ov .w . : 1. Nat maken, - perdu: Hij -, het is eenig in zijn soort. Le
doorweeken, bevochtigen, begieten; nat- - n'en est pas perdu : Dat verlies is zoo erg
niet. 2. Boekje goudvliesbladen (om bladten (papier) ; sausen (tabak). Soppen.
Bespoelen (kust). - l'orge : Gerst bevoch- goud te bewaren). Vorm, model. Kaastigen (om te doen kiemen) . Mouille vorm; boterkop, -vorm. Binnenstuk van
Nat, vochtig. z. doigt 2. Il fait mouille: een knoop. Kopspil (der spelden). ModelHet is vochtig weer. Une poule mouillee plank (speelkaarten). Schiel (netten maEen bloodaard, een lammeling. Des yeux ken). (fig.; spot) - de gaff: Muilpeer.
- a claques: Een tronie, waarop men
mouilles de larmes: Oogen die nat zijn
van tranen. - ses levres: Zijn lippen even graag eens zou slaan. - a gaufres: Pokdalig
nat maken. Jam.) - sa chemise : Zich gezicht. - du pourpoint: Lichaam. 3.
in 't zweet werken. 2. Aanlengen (met Houtmaat. z. bois 3.
II. Moule v.: 1. Mossel. - aux perles:
water), doopen. Vervalschen (idem ). Pareloester. - du peintre : Schildersschelp
un ragout avec du bouillon; - du yin
(voor kleuren). 2. (fig.; plat) Lammeblanc: Vleeschnat -; witten wijn op ragout
gieten. 3. Draperie mouillee: Om het lief ling, bloodaard, vent van niks.
l'ame
Moule m.: Al wat gedrukt is. / bv.nw.
sluitende drapeering. 4. (fig.) z. mouler.
a: Verteederen. Voix mouillee: Door tranen
Mouleau m.: Wasklomp voor een kaars.
verstikte stem. 5. (z e e v . ) - l'ancre:
't Anker laten vallen. Avoir deux ancres Gietbak voor vet. (nieuw) Vorm voor
blokijs, ijscel.
mouillees : Voor twee ankers liggen. 6.
Moulee v.: Slijpsel (van den slijpsteen).
Te water laten (torpedo), leggen (mijn).
Mouler ov .w . : 1. Gieten, vormen .
7. (fig.; taalk.) Weekvloeiend uitspreIn pleister vormen. - a creux
-enplatr:
ken, met de y-klank verbinden. Une
perdu : Gieten en den vorm daarna stukn mouillee: Een n die met de y-klank verbonden is (b.v. in agneau). L' 1 mouillee slaan. - a bon creux, - a bon fond: Gieten
en den vorm bij stukken uit elk. nemen
a disparu et se prononee comme y: De met
de y-klank verbonden 1 (b.v. in Miller) om dien to bewaren. Lettre moulee: Al
is verdwenen en wordt als y uitgesproken. wat gedrukt is; drukletter; drukletterII. Mouiller onov .w. :' 1. Ankeren . schrift. La leltre moulee l'attire: Hij zou
graag schrijver willen worden; hij houdt
Mouillezl Laat 't anker vallen! Eire mouille:
Voor anker liggen; (fain.) een nat zeil veel van lezen. Se faire -: Zijn werk laten
hebben, 'm om hebben. 2. Bezweet raken. drukken. 2. Vormen (op een gevulden
1.
III. Mouiller (se) : Nat worden. - vorm), een afdruk maken van. z. cire du
- la carte: Speelkaarten drukken. les levres : Zijn lippen even bevochtigen.
(f ig.)
- les pieds: Natte voeten krijgen. Ses yeux bois a br a ler: Brandhout vademen.
Un vetement qui moule le corps : Een kleese mouillerent: Zijn oogen schoten vol tranen.
(nieuw) Sa voice se mouilla: Hij kreeg dingstuk, dat nauw om 't lichaam sluit.
(fig.) - qch sur un objet : lets naar een
tranen in de stem.
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voorwerp vormen, - modeleeren. 3. Van werk voorzien. Moulurem. m.: Lijstwerklijstwerk voorzien. Marches moulees: Aan maker..
Moumou (t) m.: Kater. Moumoute
den rand van een lijst voorziene treden.
/ se -: Gegoten -, gevormd worden. Eng v.: Poesje.
Mourant by .nw.: Stervend, zieltogend .
sluiten, als gegoten zitten (kleed). - sur
qn : Iem. tot voorbeeld nemen. Moulerie
Gebroken, brekend (oog). Smachtend van
v.: Gieterij, vormerij. Moulet m.: Houten liefde (oog). Kwijnend (leven). Wegsterschrijnwerkersmal. Mouleur m.: (oud) vende, slepende (stem). (f ig.) Die op 't
Houtmeter. Gipsbeeldjesmaker. Gieter, vor- punt staat toe te geven. Langzaam uitloopende (tinten). (plat) Om je kapot
mer . - en -, sur cuivre : Kopergieter.
Moulier: (in samenst.) Mossel-. Mou- te lachen. Bleu -: Bleekblauw. (muz.)
Were v.: Mosselverkoopster. -kweekerij. En -: Tot pianissimo overgaande, morendo .
Moulin m.: Molen. (thans) Stoommeel/ m. : Stervende. Smachtende, kwijnende
(van liefde). Faire des -s : Vrijers van
fabriek . (f a m . ) Draaiorgel . - a vent;
- a eau : Wind-; watermolen. Vetir un liefde doen wegkwijnen. Faire le -:
- a vent : De zeilen van een windmolen Smachten. Le - d'une femme: De aanbiduitspannen. Etre vétu comme un — a vent: der eener vrouw.
Moureau m . : (v o 1 k ) Roodborstje .
Linnen kleeren dragen. Se battre contre
Mourir onov.w.: 1. (dier, plant;
les -s a vent: Tegen de windmolens -,
tegen hersenschimmen vechten. Cela fait z. mort by .nw. 1) Sterven, overlijden,
doodgaan. z. lit 1 en mort (v. 1). Faire
venir l'eau au -: Daar moet de schoorsteen van rooken. Faire venir l'eau a son - : Ombrengen ; laten terechtstellen . (fig . )
-: De zaken tot zijn eigen voordeel doen
Vous me faites -: Ge zijt onuitstaanbaar.
wenden . - pendu, - a nef: Op een vaartuig Tu t'en ferais -: Dat is geen spek voor
staande molen. 11 finira par venir moudre je bek. Nous mourons tons les fours : Wij
doen iederen dag een schrede naar het graf.
a noire -: Hij zal eindelijk weer zoete
broodjes komen bakken. On y entre comme Je veux - si cela est vrai, que je meure
si .. .: Ik mag sterven, als 't waar is.
dans un -: Dat is een huis, waar Jan en
alleman maar binnenstuift. On entre donc z. malade 1. Faire - a petit feu : Langzaam verbranden; (f ig.) - doodmartelen.
chez moi comme dans un -? Is er soms vrij
entrée in mijn huis? Renvoyer qn a son -: 11 en a eu a -: Hij is er doodziek van
Iem. den raad geven zich met zijn eigen geweest. Triste a -: Diep bedroefd.
-defaim:
zaken te bemoeien. On ne peut etre a la
Verhongeren. - de soil: Van
fois au four (bij verg.: a la foire) et au
dorst omkomen. z. alien 1 (kol. 348)
-: Men kan niet alles te gelijk doen, en envie 1. - d'impatience : Van ongeoveral te gelijk zijn. z. bonnet 1. - a duld vergaan. - de honte : Van schaamte in
huile; - a tan ; - a ble : Olie-; run-; korenden grond zinken. - de peur: 't Besterven
molen. - a cafe: Koffiemolen; (leger; van angst. Il mourra dans sa peau : Hij
grap) mitrailleuse (ook: - de rata). wordt nooit anders, hij verandert niet.
Jeu du -: Molenspel. - a soie: ZijdeIl mourra dans la peau d'un imbecile : Hij
tweerntoestel. - a poivre : Pepermolentje is en blijft een ezel. Se laisser -: Niets
(op tafel). - a foulon: Volmolen. (f ig.) doen om zijn leven te verlengen. Se laisser
- a paroles : Babbelkous, klappermolen. - de faim: Zich laten doodhongeren.
Moulinage m.: Het malen. - tweernen
Zich aan een
-surnlive;atch:
(zijde).
boek -; zijn taak doodwerken. - a la
Mouliner ov.w.: 1. Malen. Polijsten peine : Midden in zijn werk, van inspan(mariner). Doorknagen (hout door wor- ning, sterven; sterven, voor men zijn doel
men ) . Draaien (degen, stok). 2. Tweernen heeft bereikt. z. s'ennuyer. (fig.) Je
(ruwe zijde). / se -: Getweernd -. Door- meurs pour elle : Ik ben doodelijk verliefd
geknaagd worden. Moulinerie v.: Zijde- op haar. (recht) - civilement: Zijn burtweernerij . Moulinet m.: 1. Molentje gerrechten verliezen. (godsd.) - au
(kinderspeelgoed of vogelverschrikker). 2. monde: Der wereld afsterven, zich uit de
Windraadje (aan windmolen). Draaiboom w. terugtrekken. - a soi-meme: Geen
(zware lasten). Kruisrad, tourniquet (op paeigen wit meer bezitten. - a qch : Voor
den ) . Binderspers. Apporteerstokje (hond). altijd afstand van iets doen.
Spil, haspel. 3. (fig.) Draaiende beweging.
2. (zaak; z. mort bv.nw. 2). OphouMolen (in de quadrille). Faire le - avec den, ten einde gaan. Ten onder gaan (rijk).
sa canne : Met zijn wandelstok een rad
Uitgaan (vuur, licht). Doodloopen (beweslaan. Ce gymnaste fait le -. Deze g. ging). Uitloopen (op schommel). Te niet
draait schielijk op de handen rond met gaan (fabriek, onderneming). Wegsterven
de beenen in de hoogte. Moulineur, -ier (geluid, tint). La balle est venue - dans le
m., -euse, -16re v.: Zijdetweerner, -ster. sable: De kogel is in 't zand gesmoord.
(s o m s ) Voller.. Moulinois: U it -. Bewoner Une bille qui vient - sur une autre. Een
van Moulins.
biljartbal, die langzaam tegen een anderen
Moulon m.: Hooi-, korenhoopje.
verloopt. Laisser - un sabot: Een drijftol
Moult: (oud; thans wet grap) laten uitloopen, - uitdraaien. Le Plot
Veel, zeer, erg.
vient - sur le sable: De golven vloeien
Moulu : Gemalen. Bek-af. Als gerad- uit op 't zand. Un son qui meurt: Een
braakt (z. moudre). Les reins -s : Met wegstervende klank. La parole meurt dans
pijn in de lenden.
sa bouche : Het woord besterft hem op
Mouluration v.: Aanbrenging van lijst- de lippen. Faire - ses passions: Zijn
werk. Moulure v.: Uitstekende lijst, hartstochten geheel onderdrukken. I onlijstwerk. Uitholling. Moulure: Van lijst- pers .w . : Sterven. / se -: Sterven, op ster-
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Moussu : Met mos bedekt, bemost.
yen liggen, zieltogen. Uitgaan (vuur, licht).
(fig . ) Uitsterven . Wegsterven (gelu id) - Rose -e: Mosroos.
d 'amour : Smoorlijk verliefd zijn. - de peur :
Moustache v . : 1. Knevel, snor.. (fig. )
Doodelijk beangst zijn.
Faire qch a la - de qn: lets brutaalweg
Mouron m.: Guichelheil. Sterremuur. in iem. gezicht doen. Briller la - a qn:
Muur (- des oiseaux). Grand -: Kruis- Van zeer nabij een pistoolschot op iem.
wortel, -kruid. - rouge; - bleu: Roode-; lossen. Une Nellie -: Een oude snorbaard,
akkerbastaardmuur.- d'eau : Water-punge. - soldaat. Les -s du chat: De snorharen
Avoir du - sur la cage : Haar op zijn kop
v. d. k. 2. (nat. hist.) Baardmees. 3.
hebben. Mouronner onov.w.: Muur in- Go udtrekkershandkruk ; -tang . 4. (z e ev . )
zamelen. Mouronnnier m .: Zoeker -. Toppenend . Moustachu: Met zware snorren.
Verkooper van muur (z. mouron).
Moustille m.: Prikkelende smaak (vloeiMourre v.: Morraspel (waarbij men stof ).
snel 't aantal opgestoken vingers moet
Moustillier m. = Moustiquaire v.:
raden).
Muskietengaas, klamboe.-portative : BijenMouseoul m.: Groote zeearend.
huif. Moustique m.: Muskiet. Mug.
Mousme v.: Jong meisje, -e vrouw
Mont m.: Most (- de raisin). - de
(Japan).
bi ere : Biermost.
Mousquet m.: Musket, vuurroer. Porter
Moutard m.: Kleuter, dreumes.
le -: Soldaat zijn. - a rouet: Radmusket.
Moutarde v.: 1. Mosterd. - en farine:
(v o 1 k ) Crever comme un vieux -: Aan Mosterdpoeder. La - lui monte au nez:
zijn vraatzucht sterven. Mousquetade v.: De mosterd kriebelt hem in den neus;
Musketvuur. -schot. Mousquetaire m.: (fig.) hij begint boos te worden. De la
Musketier. - du roi: - te paard, die tot - apres diner: Mosterd na den maaltijd.
de garde des konings hoorde. (spot) - S'amuser a la -: Zijn tijd verbeuzelen.
d genoux : Apotheker (die 'n lavement Sucrer la -: De pil vergulden . (k in d . )
toedient) . - gris: Luis. Chapeau -: Drie- Aller a la -: Poepen. (oud) Les enfants
kant damessteekje. Gant -: H. met kap. en vont a la -: Iedereen kent dat geheim.
Poignet -: Vaste dubbele manchet.
2. Mosterdplant. -zaad (graine de -).
Mousqueterie (spr . -ke-tri') v.: Mus- - noire : Zwarte -. - blanche : Witte mosketvuur. Geweervuur (feu de -). Mous- terd. - des champs: Herik. - des Allequeton m . : 1. (o u d ) Groot-kaliber musket. mands : Mierikwortel. Moutardelle v.:
2. (thans) Kort ruitergeweer (tusschen Mierikwortel. Moutardier m.: 1. Mosterdkarabijn en pistool). 3. Horlogeketting- potje, -vat. 2. -verkooper. -fabrikant.
haak .
(ram.) Il se croft le premier - du pape:
Moussaillon m.:Scheepsjongetje. Mous- Hij heeft heel wat verbeelding van zich
se v.: 1. (plantk.) Mos. - grecque: zelven. Moutardon m.: Wilde mosterd.
Druifhyacint. - massue: Wolfsklaver. Moutier (spr . -tge) m.: Munsterabdij.
jaune: Vetkruid. Tapis -; lit de -: MosKlooster. Il faut laisser le - az it est:
tapijt ; -bed. - aquatique : Watermos (korst Men moet de kerk de kerk laten.
Mouton m.: 1. Schaap. Doux comma
op stilstaand water). z. amasser. - de
o 1 k ) Haar. un -: Zoo zacht als een lam. Chien -:
platine: Platinaspons . 2.
3. Schuim. - au chocolat: Slagroom met Doeshond. Saul de -: Haasje-over (spel);
chocolade. Se faire de la -: Zich dik maken. plaats waar een spoorlijn onder een andere
lijn doorgaat. (fig.) Cet homme est un
4. (f ig. ) Schittering, geestigheid. / m.:
Scheepsjongen. 1 bv.nw.: Bot, stomp.
(vrai) -: Die man is zoo mak als een
Mousseau m. en bv.nw.: Brood van schaap. Revenons a nos -s : Laat ons tot
gruttenmeel (pain -).
ons onderwerp terugkeeren. Ces Bens soft
Mousseline v.: Neteldoek. - de Mine; de vrais -s de Panurge : Die menschen
doen alles na, zonder nadenken; „als
- de soie : Zeer fijne wollen; - zijden stof.
ben schaap over den dam is volgen er
Verre -: Mousselineglas. Brioche -: Zeer
meer". En vrais -s : Precies als de domme
fijn brood.
Mousser onov .w.: Schuimen . (v olk ) schapen. 2. Gevangene -, agent, die een
Faire - qn: Iem. doen schuimbekken;
gevangene uithoort, na zijn vertrouwen
- hemelhoog verheffen. Faire - un succes: te hebben gewonnen. 3. Hamel (om te
Een Bering succes opschroeven. Faire - slachten ) . Hamel- , schape (n )vleesch . Peau
les cheveux : De haren licht doen krullen.
de -: Schape (n ) leder ; -huid . Relie -:
In schapeleer gebonden. 4. (fig.) Gestel
Faire - une robe : Een japon doen uitstaan. Faire - d'orgueil de qn: Iem. trots eener klok, klokkenbalk. Heiblok. Stemstreelen. - de plaisir: Van genot stralen. pelmachine. 5. Des -s: Witte kuifjes,
Mousseron m., Kringzwam. Faux -: - schuimkoppen op de golven; schapenWeide-. Mousseronniere v.: Kweek- wolkjes; rolletjes stof (onder meubels);
plaats voor kringzwammen. Mousseux: oppers (hooi). I bv.nw.: (ram.) Schaap1. Die op mos gelijkt, mosachtig. Met achtig. Goedaardig, zachtzinnig. Die dommos bedekt. Agate -euse: Mosagaat. 2. weg anderen nadoet. Moutonnaille v.:
Dom schapenvolkje. Moutonnement m.:
Schuimend, mousseerend. Sterk schuimend
(zeep). 3. Les grands -: De voornaamste Het schu i men der golfkuifjes op zee.
champagnesoorten. Moussier m.: Mossen- (nieuw) Het rijzen en dalen (der daken,
verzameling. Moussoir m.: Toestel om huizen, boomen).
Moutonner ov.w.: 1. Kroezen, in kleine
fijn linnengoed in te zeepen. - om slagroom te kloppen, (schuim)klopper. Hol- krullen zetten (haar). Tete moutonnee,
t.
-ante
: Kroeskop. Le ciel est -ne : De hemel
lander (in papierfabriek).
is vol schapenwolkjes (nuages -nes). Ciel -,
Mousson v.: Moesson, wisselwind.
(NT-
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Moutonne ux—Moxa
Schommeling (prijzen, dyers). Chef du
temps moutonne et femme fardee sont tous
—: Chef belast met de regeling van den
deux de peu de duree: Een lucht vol schapenwolkjes en een geblankette vrouw zijn treinenloop. Titre de —: Vervoerbiljet.
niet betrouwbaar. Roches -nees: Afgeronde — du port : Scheepvaartverkeer in een
rotsen. / se —: Zich met schapenwolkjes haven, de in- en uitklaringen. — de la
navigation : Scheepvaartverkeer. — commerbedekken. I onov.w.: Koppen krijgen (zee),
sehuimen. (nieuw) Golven (menschen, cial, — du commerce: Handelsverkeer. —
daken). Moutonneux : Gekroesd. Schui- des affaires: Omzet. — des alcools a la Ironmend. Vol schapenwolkjes (z. moutonner here franco-allemande: Alcohol-omzet aan
1). Moutonnier : 1. Van 't schapenge- de Fransch-Duitsche grens. Le — de la
't gewoel op straat.
slacht. La gent -iere: De schapen. 2. (fig.) rue : De drukte
Volgzaam, gedwee, die domweg anderen Il y a beaucoup de — dans ce quartier:
nadoet. Esprit —: Kuddegeest. 3. Schaap- Dit is een zeer drukke wijk. — de la population: Slingeringen schommelingen in
achtig, lummelig.
Mouture v.: 1. Het malen, malerij. het cijfer der bevolking. — des prix: Schom— a la grosse : - zonder de zemelen of te melingen der prijzen. (letterk.) Le
zonderen. — marchande, - rustique : waar- d'une piece -; d'un tableau -; d'un discours:
bij 't meel slechts Oènmaal wordt gebuild.
De levendigheid, de „gang" die, het leven,
Droit de —: Recht op 't gemaal. basse:
dat in een stuk; - schilderij; - toespraak
Mettre
en
zit. Le — litteraire: 't Letterkundig leven.
Vlak-. — haute : Hoogmalerij.
7. Aandoening, opwelling, roersel. Avoir
Te malen geven. 2. Maalloon. Tirer
't
Mes
van
twee
kanten
d'un sac deux —s :
l'humeur en —: Aangedaan zijn. de
laten snijden. (fig.; nieuw) Ce peintre fievre : Koortsachtige aandoening. Les —s
tire quatre —s du meme sujet: Die schilder
de Pene: De zielsaandoeningen. Un —
behandelt viermaal hetzelfde onderwerp de colere: Fen opwelling van toorn. —
en heeft dus een vierdubbel voordeel. 3. d'opinion: Wijziging in de openbare meeMengkoren (rogge, tarwe en gerst, ieder ning. Avoir un — de frayeur: Opschrikken.
voor een derde). Mengmeel.
—s oratoires : Welsprekende, hartstochteMouvage m.: Het schudden. Mouvanee lijke uitdrukkingen. Un — d'approbation:
Afhankelijkheid van een ander leen,
Een uiting van goedkeuring. Les —s divers,
leenroerighe id . Mouvant: 1. (o u d ) Die - d'une assemblee, - dans l'auditoire of
in beweging brengt (thans: moteur). 2. —s: Sensatie , (f a m . ) deining . Suivre son
Bewegelijk, in beweging, beweegbaar. Ta- premier —: Zijn eerste opwelling volgen.
bleau —: Schilderij met beweeglijke figuren ;
Homme de premier —: Iem. die steeds
(f ig. ) levendig, woelig schouwspel, waarbij snel handelend optreedt. De son propre
3.
de gebeurtenissen elk. snel opvolgen.
Uit eigen beweging, proprio motu.
Los, onvast. Sable —: Drijizand, los zand ; Il a agi par un bon —; - un — d'equite:
(f ig.) onvast terrein. Fond —: Weigrond. Hij heeft uit een edele aandrift -; in een
4. (gesch.) Leenroerig. Seigneurie —e
aandrift van billijkheid gehandeld. Voyons!
en plein fief de la couronne : Heerlijkheid, un bon —! Komaan! Laat je hart nu eens
die een direct leen van de kroon is. 5. spreken! — d'opinion : Uiting der openbare
(wapenk.) Uitgaand, voortkomend.
meening, - van den volkswil. 8. Gisting
Mouvement m.: 1. Beweging, plaats- (— populaire). 9. Vooruitgang. Le parti
verandering. Les etres doues de —: De du —. 10. Opschuiving bij het personeel
wezens, die zich kunnen verplaatsen.
(overplaatsing of bevordering ) . — judiciaire :
Organes du —: Voortbewegingsorganen.
Mutaties bij de rechterlijke macht. 11.
— des vagues : Golfslag. — rectiligne;
(Rader )werk (uurwerk). 12. Golving.
— de rotation : Rechte -; draaiende bewe—detrain:
Terreingolving. Les —s des
ging. Mettre en —: In beweging -, op draperies : De golvingen in de drapeering.
gang brengen; (f ig.) aan 't werk zetten, 13. — de terre : Verplaatsing vervoer
gebruiken. Se donner du —: Beweging van grond.
nemen. (fig.) Se donner beaucoup de —
Mouvemente : Vol afwisseling, - bewepour: Veel moeite doen voor. (fig.) Etre
ging; - gevaar. Levendig (stijl). Woelig
dans le — (de son temps) : Met zijn tijd mee(zitting). Veelbewogen (leven). Golvend
doen, de mode volgen; tot de menschen be(terrein). Dol (jacht). Mouvementer ov.
hooren, die veel uitgaan. Suivre le —: Mee- w.: Afwisseling levendigheid brengen
doen (met zijn tijd). 2. (muz.) Tempo. in. Mouver ov.w.: Zachtjes losmaken
Presser le —: Het tempo versnellen. 3.
( garde in bloempot, -bed). Losmaken
(muz.) Afdeeling, satz (van concerto of
(suiker van vormwanden ) . Omroeren. Mousymphonie). 4. (natk.) Beweging. — uni- veron m.: Spatel om suiker los te maken.
forme; uniformement accelere, - retarde : EenKalkhouw. Mouvet m., —te v.: 1. Houten
parige b. ; eenparigversnelde b . ; -vertraagde roerlepel. 2. Roerstok (vet omroeren).
b. — perpetuel: Altijddurende beweging,
Mouvoir ov .w. : 1. In beweging brengen,
perpetuum mobile. (f ig.) Chercher le — bewegen. Van plants doen veranderen,
perpetuel : Hersenschimmen najagen . (gr a p )
van zijn plants brengen. 2. (fig.) AanMon frere est le — perpetuel: Mijn broer
drijven, -zetten, doen handelen. Verwekis als kwikzilver. (natk.) Quantite de ken , doen ontstaan. / onov .w . : (g esch.)
- d'un corps : Hoeveelheid van beweging
Leenroerig zijn. Zich bewegen. Zich in
van een lichaam.
beweging laten brengen, verplaatst wor5. (leger) Beweging, oefening, evolutie. den . (z onder se) Faire une machine:
Een m. in beweging brengen. I m. z.
Faire executer un — en avant : Een voorwaartsche beweging doen uitvoeren. 6. mouvet 2.
Moxa m.: (geneesk.) Kegelvormige
Verkeer (treinen, booten, menschen).
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prop bijvoetwol, die op de huid wordt raakt de kluts kwijt, hij weet niet hoe hij
verbrand. Moxibustion v. : Het aanwenden 't heeft. ca n'est pas dans mes -s : Daar
kan ik niet bij. Ce role -; cet air est auvan een moxa.
Moye v.: Weeke laag, - ader (in steen). dessus de ses -s : Die rol -; die aria ligt
hem
niet.
I. Moyen (spr mwa-yin) by .nw . : GeMoyen-age z. moyen (by .nw ) . Mo middeld het midden houdend, middelmatig. Medaille de - bronze : Penning yen -kJ eux , (s o m s ) -iste (spr. mwa-yevan middelbare grootte. Ecriture -ne: na-): Midddeleeuwsch . Moyen -figisme
Middelsoort-schrift . D'un age -: Van (spr . mwa-ye-na-) m . : Middeleeuwsch
middelbaren leeftijd. Le - age: De middel- karakter.
Moyennant (spr. mwa-ye-nan) : Op vooreeuwen. Un costume - age : Een middeleeuwsch costuum. Le - haul allemand; waarde van. Door, voor, tegen. Tegen
Op die voorbetaling van. - quoi . .
le - frangais: Het middel-Hoogduitsch;
het middel-Fransch. La -ne latinite: Het saarde . . onder welk beding . . waar
middel-Latijn. Qqn d'inlelligence -ne: tegenover. - que : Op voorwaarde dat.
Iem. met een middelmatig verstand. De - une relevance annuelle : Tegen een jaarlijkschen canon. Moyenne (spr. mwa-yenn)
-ne vertu : Van een twijfelachtige deugdzaamheid. Des personnes -nes: Middel- v.: 1. Gemiddeld cijfer, - aantal, gemidsoort-menschen . (w is k . ) Quantite -ne: delde. Gemiddelde snelheid. (handel)
Gemiddelde hoeveelheid. Terme -: Mid- Faire une Gelijksoortige effecten koodelterm (sluitrede ; evenredigheid) . (f ig. ) pen of verkoopen tegen verschillende koersen om een middelprijs te maken. (wisk.)
Prendre un - lerme of un terme Een
middelweg inslaan. Temps -, heure -ne: - proportionnelle: Middelevenredige.
Meetkundige gemiddelde. En
—geomtriqu:
Middelbare tijd. Benefices qu'un commer- Gemiddeld. 2. Middelsoort-kanonnetje.
cant fait, annee -ne : Gemiddelde winst
van een koopman per jaar. Vie -ne: Moyennement (spr. mwa-yennman): M id Gemiddelde levensduur. Cours -: Mid- delmatig, tamelijk, zoo zoo. Gematigd.
denkoers . (t a a lk . ) Voix -ne: Half be- Als men 't gemiddelde cijfer neemt . Moyen drijvende -, half lijdende wijze, medium. ner (spr. mwa-ye-ne) ov.w.: (oud) Door
Werkwoord in 't medium. zijn bemiddeling bewerken. Il n'g a pas
Verbe
II. Moyen (spr. mwa-yin) m.: 1. (oud) moyen de -: 't Gaat onmogelijk. Moyen Tusschenkomst, hulp, toedoen. Sans -: neur (spr. mwa-ye-neur) m.: Man der
Rechtstreeks. (recht) Heriter par -: middelpartij.
Moyer ov.w.: Splijten. - volgens de
Erven door den dood van den rechtstreekschen erfgenaam. 2. Middel weg om iets weeke ader.
Moyette v.: Kleine korenschelf.
te bereiken. Tous les -s lui sont bons:
Moyeu m . : Naaf (rad ) . (o u d ) Eiergeel .
Hij deinst voor geen middel terug. Les
(soort)
Pruim.
Brands -s : De krachtmiddelen, de paarMozarabe rn.: Mozarabier (Spaansehe
denmiddelen. Les petits -s : De onbeduidende middelen. Qui vent la fin vent les Christen, die onderworpen was aan de Mahommedanen ) . I by .nw . Mozarabique :
-s: Wanneer men iets bereiken wil,
moet men ook de noodige stappen doen. Mozarabisch .
Mozette v.: Mantel der geestelijken.
La fin justifie -, sanctifie les -s : Het
Muabilitê v.: Veranderlijkheid. Muable :
doel heiligt de middelen. Au - de, par
Veranderlijk . Muance v . : 1. (m u z )
le - de : Door middel van, krachtens.
3. (recht) Grond, bewijsreden, middel. Overgang, waardoor men in de oude gamma
van 6 noten voorzag in de ontbrekende
Les -s d'une cause : De gronden, waarop
een zaak steunt. -s de nullite: Middelen 7e noot. 2. Stemwisseling (z. mue 2).
3. (Kleur )verandering .
van nietigverklaring.
Muehe -pot (a) : In 't geheim.
. Macht, middel vermogen om iets
Mucilage m.: Slijmerige zelfstandigte doen. (II n'y a) pas - de: 't Is niet
mogelijk -, de kans is verkeken om. Je heid in planten. Gomoplossing. Mueilagineux : Slijmig, slijmachtig. Uit een
ne vois pas - de : Ik zie er geen kans toe
om. Quel - de m'acquitter ? Hoe zou ik gomoplossing bestaand (z. gomme 1),
mijn schulden kunnen betalen? Le - de, dik vloeibaar. Mueine v. : Slijmstof . Mud pare : Slijmafscheidend. Mueique : Acide
quel - de . . .? Hoe dan .. .? Op welke
wijze . . . ? Hoe is dat mogelijk . . . ? - Slijmzuur. Mueo-membraneux (mu.
onv .): Van 't slijmvlies. Enterite -euse:
El le - ? Mais le -? En hoe wilt ge dat
aanleggen? Il n'a pas le - de: Hij is niet Darmslijmvliesontsteking. Mueo -purulent
(mu. ---s): Slijmerig-etterig. Mucosite
bij machte . 5. (z. moyen by .nw . ) M iddelsoortschrift. Middelterm (evenredigheid; v.: Slijmerige stof. - sap. Mueopus (spr.
-uss) m.: Etterig slijm. Mucre : Vochtig,
sluitrede). (taa lk.) Medium. 6. -s
duf. Mucus (spr . -uss) m.: Slijm.
Middelen, geld, vermogen. (fa m ) MonMue v.: 1. Het ruien (vogel); - versieur en a les -s : Meneer heeft het geld
er voor. Les voies et -s: De inkomsten en haren (kat) ; - vervellen (slang) ; - afwermiddelen. Le budget des voies et -s: 't pen der horens (hert). Rui-; verhaar-;
Budget der inkomsten, - der middelen. verveltijd. Uitgevallen haren; afgelegde
huid; door 't hert afgeworpen horens.
C'est decide, reste la question des voies e
2. (v o lk) Stemwisseling (als de jongens
-5 : Dat is nu besloten maar nu is de
„den baard in de keel" hebben). 3. Rustvraag, hoe wij aan geld' komen. 7. -s:
(fam.) Natuurlijke gaven, talent, aanleg. tijd door opsluiting (valken, die ruien;
honden; zangvogel; gevogelte om te mesUn enfant qui a des -s : Een kind met een
goeden aanleg. Il perd tous ses -s: Hij ten). 4. Mesthok, -korf (gevogelte).

Muer-Multipede
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bv.nw.: (o ud ) Rage -: Stille hondsdol- zen uitbrullen. Mugissant: Loeiend. Muheid. Muer ov.w.: (oud; wordt weer gissement m.: Geloei, gebulk. Gebrul.
nieuw) Veranderen. Omslaan. Le cerf Geloei, gebruis, gehuil, gebulder.
mue sa tete: 't Hert werpt zijn horens af.
Mugot m. z. magot 1.
Muguet m.: 1. Lelietje der dalen
Oiseau mue : Vogel, die geruid heeft.
(- des bois, - de mai). 2. (oud) Pronker,
Voix muee: Stem, die gewisseld heeft. I
onov.w.: Ruien (vogel), muiten (valk); saletjonker. . 3. (g en e esk. ) Spruw (ontverharen (kat) ; vervellen (slang) ; de steking der mondslijmvliezen). Mugueter
horens afwerpen (hert) ; van hoef verwis- ov.w.: 't Hof maken aan. Loeren op. /
selen. Sa voix commence a -: Zijn stem onov.w.: Den galanten jonkman uithangen.
Muid m.: Okshoofd, vat. - de yin de
is gebroken, - wisselt, ( y olk) de baard zit
hem in de keel. I se -: Verkeeren in, over- Paris : Parijsch okshoofd (270 L.). - de
ble de Paris: Parijsche mud (18 H.L.).
gaan in.
I. Muet by .nw . : 1. Stom . - de naissance Il est Bros comme un -: Hij is zoo rond
- geboren. Animal -: Dier, dat Been als een ton.
Muire v.: Moederloog.
kreet -, geluid heeft.- comme un poisson,
Mulard m.: Bastaardeend. Mulasse
- comme tine carpe : Zoo stom als eenvisch.
(grap) Voila pourquoi votre !Ilk est -le: v.: Jong muildier. Mulasserie v.: MuilEn nu weet ge het (wordt gezegd als men dierfokkerij. Mulassier : Muildieren-. Inmet omhaal van woorden niets heeft be- dustrie -iêre: Muildierenteelt. Race -iere:
wezen). (fam.) Il n'est pas -: Hij is -ras. Mulassiere v.: Merrie voor 't aanniet op zijn mondje gevallen. 2. Sprake- fokken van muildieren gebruikt. Mulittre
loos, verstomd. - a mes soupirs : Onge- m. en v.: Mulat. Mulattin. I bv.nw.:
voelig voor mijn zuchten. Souffrances Mulatsch. Multitresse v.: Mulattin. Mule
v.: 1. Wijfjesmuildier. z. ferrer en dore 1.
-les : Stil leed. Personnages -s : Zwijgende rollen, figuranten. z. jeu 11. T étu comme une -: Vreeselijk koppig.
2. Muil. Baiser la - du pape: Tot den
Scene -le: Stil spel. Reproche -: Stil,
onuitgesproken verwijt. Langage -: Ge- voetkus worden toegelaten (op e. panbarentaal. Le - langage des yeux: De toffel, waarop een kruis is geborduurd).
(grap) - du Pape! Wel drommels! 3.
zielvolle taal der oogen. Regard -:
Nietszeggende blik. Couverture -te: Om- (geneesk.) Des -s: Winterhielen. -s
traversines, -s traversieres: Kloven aan
slag zonder plaats, uitgever en jaartal.
de gewrichten boven de knieschijf (der
Fontaine -te : Fontein zonder water.
Vin -: Wijn die niet gist. Les lois sont paarden). 4. Franche -: Lebrnaag. Mulet
m.: 1. Muildier. Tetu comme un -: Vree-les sur ce point: Op dat punt zwijgen
de wetten. Carte -le: Blinde kaart. selijk koppig. Chargé comme un -: Zeer
zwaar beladen. Garder -, brider le -: OngeChien -: H. die niet aanslaat. Arme -te:
Wapen, dat niet afgaat. 3. (taalk.) Stom, duldig wachten; bedrogen uitkomen. 2.
die niet wordt uitgesproken. E -: Stomme Bastaarddier, -plant. 3. Zeebarbeel. (bij
e. Consonne -te: Medeklinker, die niet vergissing) Harder (-de mer ; z. muge).
zonder behulp van een klinker kan worden Muletier (spr. mullye) m.: Muildierdrijver.
uitgesproken. A la -te: Stil, zonder iets / by .nw. : Voor muildieren geschikt. Sentier
te zeggen. Compter a la -te : Voor zich -, chemin -: Pad voor muildieren. Muzelven tellen, niet hardop t. 4. Geluidloos leton m.: Jong muildier.
Mulette v.: 1. Kalfslebmaag. Voormaag
(kamer, pasC. Stomme (piano).
II. Muet m.: Stomme. Iem. die niet (roofvogel). 2. Stroommossel.
Mulhouse v.: Mulhausen (i. d. Elzas).
spraakzaam is. Les -s: De stommen
Muller m.: Net om zeebarbeelen te
(bedienden v. d. Sultan, die slechts door
Leekens zich uitdiukten). Muette v.: 1. vangen.
Mulle m.: Poon.
(taalk.) Stomme letter. 2. Jachthuis. 3.
Mulon m. z. meulon.
Stomme. 4. (plat) La -: 't Geweten. 5.
Mulot m.: Groote veldmuis. (fig. )
z. muet (bv.nw. 3). Muettement : Zonder
Endormir le -: Den menschen jets wijsjets te zeggen, - zich te uiten.
Muezzin (spr. mu-ê-zin) m.: Uitroeper maken . Muloter onov.w.: Muizengaten
omwoelen.
van de uren voor 't gebed.
Mufle m.: 1. Snuit, bek, snoet. (fig.)
Multangulaire, -angule: Veelhoekig.
Donner sur le - a : Op zijn smoel slaan.
Multi . . .: (in samenst.) Veel .. .
2. (fig.) Schoft, ploert (vilain -). Con- Multieapsulaire : Met veel zaadhuizen.
duite -: Ploertig gedrag. 3. Opening
Multicaule : Veelstengelig. Multicellulaire
onderaan een smidsblaasbalg. (plantk.) Veelcellig. Multicentenaire : Verscheidene
- de chien , - de veau , - de b wuf = Mufleau honderden jaren oud. Multicolore : Veelm.: Leeuwenbek. Muflerie v.: Ploertig- kleurig. Multieorne: Veelhoornig. Multiheld. Mullet en Muffler m.: (plantk.) digite: Veelvingerig. Multifide: VeelLeeuwenbek. - Ward: Vlasleeuwenbek. spletig. Multifiore: Veelbloemig. MultiMufliere v.: Linnen doek (om 't zuigen forme : Veelvormig, met veel gestalten.
te beletten), kopdoek. Muflisme m.: Multilabre: Veellippig. Multilateral: VeelPloertigheid.
zijdig bindend. Multilatere: Veelzijdig.
Mufti m.: Mohammedaansch priester. Multilobe: Veellobbig. Multimillion Muge m.: Harder (- a grosses levres; naire bv.nw. en m.: (tem.) die veel
visch).
millioenen bezit. Multinerve: Veelnervig.
Mugir onov.w.: Loeien, bulken (vee). Multiloeulaire : Veelvakkig, met veel
Brullen (mensch). Loeien, gieren (wind); zaadhuisjes. Multipare: Veel jongen te
bulderen (zee). / ov.w.: - des vers : Ver- gelijk voortbrengend. Multipede : Veel-
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voetig. Multiplage m.: Verbinding met geduld wapenen. Munition v.: Voorraad,
't schakelbord. Multiplan m.: Veeldekker. krijgsbehoeften. Krijgsvoorraden, ammuniMultiple bv .nw . : 1 . Veelvoudig, -zijdig . tie (— de guerre). Pain de —: Kommiesbrood . Fusil de —: Infanteriegeweer.
Poulie —: Samenstel van katrollen. Echo
—5 de bouche : Mondvoorraden. Munition —: Echo, die de geluiden verscheidene
malen herhaalt. Des fonctions —s : Veel- naire m.: Menage- kwartiermeester. Amvuldige ambten. Personnalite —: Iem. munitiewerker..
Muntjac m.: (dierk.) Moentsjak (Aziadie allerlei werk verricht. Depeche —:
Telegram met meerdere adressen. 2. Van tisch hert).
Munsterien : Uit -. Bewoner van Munmeer dan óón kind (geboorte). 3. (w isk.)
Veelvoudig. (scheik.) Loi des proportions ster. Aanhanger van Jan van Leiden,
—s : Wet der constante gewichtsverhouwederdooper.
Muphti m. z. mufti.
dingen. / m.: 1. Veelvoud. 2. SchakelMuqueux : Slijm afscheidend. Glandes
bord. Multipliable : Vermenigvuldigbaar.
Multipliant : Vermenigvuldigend. Verre -euses: Slijmklieren. Fi gure -euse: Slijmkoorts. Muqueuse v.: Slijmvlies.
—: Facetglas, dat de voorwerpen verscheiMur m.: 1. Muur, wand. Gros —, —
dene malen terugkaatst. Multiplicande
m.: Vermenigvuldigtal. Multiplicateur exterieur: Buiten-. — de rejend: Binnen-.
m.: Vermenigvuldiger. Multiplicator, toe- — de cloture : Ring-. z. appui 4 en donner
(onov.w. 2, met contre ). — de pignon:
stel dat de stroomsterkte doet toenemen.
Coefficient. Multiplication v . : 1. Ver- Bovengevelmuur. — en ailes : Vleugelmenigvuldiging, verveelvuldiging. Vermeer- muur. — de planches: Schutting. Le Mur
dering. La — des pains : De wonderbaarhjke des Pleurs : De Muur der Klachten (te
vermenigvuldiging der brooden . 2. (w i s k . ) Jeruzalem). (schermen) Tirer au —:
Vermenigvuldiging. 3. (n ieuw) Versnel- Tegen een muur schermen ; - iem. scherling (fiets). Multiplieitë v.: Menig-, veel- men, die niets doet dan pareeren. Mettre
qn au pied du —: Iem. bij 't schermen
vuldigheid , menigte.
Multiplier ov .w . : 1. Verveelvoudigen, tot den muur drijven; (1 ig. ) - in 't nauw
vermenigvuldigen. Vermeerderen. 2. (re- drijven. Les —s : De stadsmuren de stad.
kenk. ) Vermen igvu ld igen . / onov.w.: Dans nos —s : Binnen onze stud,
' in ons
Voorttelen, zich vermenigvuldigen. Croissez midden. Ne laisser que les quatre ----s:
Niets dan de vier naakte wanden overei multiplier: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u. / se —: Zich vermenigvuldigen laten , alles meenemen. Etre loge entre
(yolk, plant). Vermeerderen, toenemen. quatre —s: In de gevangenis zitten. Se
(fig.) 't Werk van verscheidene anderen tourney du cote du —: 't Einde afwachten.
doen, overal te gelijk zijn. Multipolaire: Battre les —5: Over de straat laveeren.
Meerpolig. Multisêculaire (spr. -tisse-): —s d'une mine: Onderste mijnwanden.
Verscheidene eeuwen oud. Multiseque (spr. Morts —s : Wanden van een smeltoven.
2. (fig.) Beletsel, muur. Faire —: Een
-lisse-):Veelkervig. Muftiseriê (spr. -tisse-)
onoverkomelijk beletsel vormen. Un —
: Uit veel rijen bestaande. Multitubulaire :
Met een groot aantal vlampijpen. Chaudiére de separation : Een scheidingsmuur. Le
mur de la vie privee, le — Guilloutat: De
—: Pijp-, Bellevilleketel. Multitude v.:
1. Menigte, groot aantal. 2. De menigte, muur die 't particuliere leven van 't
de volkshoop, 't yolk. Multitudinaire : openbare scheidt. Franchir le — de la vie
Van den volkshoop. Multitudiniste : Voor privee: In iem. particuliere leven op onbeden volkshoop. Multivalve bv.nw. en v.: scheiden wijze doordringen.
Mir, —e bv.nw.: 1. Rijp. Il taut atVeelkleppig (schaaldier).
Munich (spr. -ik) m.: Manchen. Muni- tendre a cueillir la poire gu'elle soil —e:
Men moet wachten, tot de tijd om te hanchois (spr. -ikwa): Munchener.
Municipal : 1. (gesch.) Van een muni- delen gekomen is. La poire est —e: De
cipium (z. municipe ) . 2. Van 't stads- zaak is rijp. Entre deux vertes, une —e:
bestuur,, (in sa m en s t . ) gemeente- , stads-. Naast twee onaangename dingen staat
altijd maar óón goed. Vin —: Belegen
Les magistrats -aux : Burgemeester en
Wethouders. Conseil —: Gemeenteraad. wijn . (f i g . ) Abas —: Rijp gezwel . L'dge
—: De rijpere leeftijd. Homme —, - d'un
Conseiller —: Gemeenteraadslid. Garde —e:
Gemeentelijke gendarmerie (te Parijs). Un esprit —: Man met een rijp, - gezond oordeel. D'une jeunesse déjà —e : Die de eerste
garde — of un —: Een politieagent der
gemeentelijke gendarmerie (idem). Muni- jeugd reeds achter den rug heeft. Une
cipalisation v. en -iser ov.w.: (Het) in veuve un peu bien —e : Een weduwe, die
eigen beheer nemen door de gemeente. eenigszins bedaagd is. Une a ffaire —e:
Municipalisme m.: Stelsel van stedelijk Een zaak, die beklonken moat worden.
beheer. Munieipalite v.: Gemeentebestuur, Aprês —e deliberation: Na rijp beraad.
B. en W. Gemeente, raadhuis. Stadsge- 2. (y olk) Vet, zat, dronken.
Murage m.: Ommuring. Muurwerk.
bied. Municipe m.: (gesch.) Municipium
Het in-, toemetselen.
(stad in Italie die onder een eigen overMfirale v.: Moerbeienboomgaard.
heid stond en 't Romeinsche burgerrecht
Muraille v.: 1. (z. mur ) Muur, ring-,
genoot).
Munificence v.: Mild-, vrijgevigheid. vesting-, stads-, tuinmuur. La — de la
Chine, la grande —: De Chineesche muur;
Des —s: Rijke gaven.
Munir ov .w .: 1. Van voorraad voor- (fig.) een onoverkomelijk heletsel. Manteau
couleur
de —: Dofgekleurde mantel. Entre
Voorzien
(van),
zien (stad, leger). 2.
uitrusten (met). / se —: Zich voorzien quatre —s: In de gevangenis. ll n'y a la
(van). (Cam.) — de patience : Zich met que les quatre —s: Een blind paard 7a1
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Moron m.: Braambezie, -struik.
er geen schade doen. La - blanche est le
Muros z. extra--- en intra--.
papier des sots; la - est le papier de la
Murrhe v.: Stof met regenboogkleurigen
canaille: Gekken en dwazen schrijven hun
namen op deuren en glazen. Se casser la weerschijn, waarvan de Ouden vazen maakten. Murrhin : Van murrha gemaakt,
tdte contre la -: Met zijn hoofd tegen
den muur loopen. 2. Rand (hoef). Buiten- murrhinisch.
m.:
MetselMuraillement
Musacees v .mv . : Banaanboomachtigen.
huid (schip).
Musagete m.: Leider der Muzen.
werk . Muralller ov.w.: Van metselwerk
voorzien (om to steunen). Mural : Van -, Apollon -.
Musaraigne v.: Spitsmuis. - d'eau:
op een muur ; (in samenst.) muur-,
wand-. Cercle -: Muurcirkel. Carte -e: Water-.
Musard : Die zijn tijd verbeuzelt. Van
Wandkaart. Peinlure -e: Wa ndschildering. Image -e: Wandplaat (voor 't lanterfanters. / m.: Beuzelaar, lanterfanter.
onderwijs ) . Plante -e : Muurplant . (g es c h . ) Musarder onov.w.: Zijn tijd verbeuzelen.
Musarderie en -ise v.: Beuzelarij, tijdCouronne -e : Muurkrans (door de Romeinen uitgereikt aan hem, die 't eerst den verbeuzeling.
Muse (spr. musk) m.: 1. Muskus. Peau
muur van een belegerde stad beklom).
Mureie v.: Murcia (in Spanje). Mur- de -: Met muskus geparfumeerd leer.
eien : Uit -. Bewoner van Murcia.
Herbe au -: Muskuskruid . (gra p )
Mitre v.: 1. Moerbezie. 2. Braambes
-indge:
Gedroogde koemeest. 2. Muskus(- de haie, - sauvage, - de renard). dier. 3. Bruine kleur. Muscade bv.nw.
en v.: 1. Muskaatnoot (noix -). Rose
Autant en dit le renard des -s : De druiven
-: Muskaatroos. Fleur de -: Foelie.
zijn zuur, zei de vos.
Mureau m.: Metselwerk aan de blaas- 2. Goochelballetje. Passez, -I Hocus
pocus passe. Museadelle v.: Muskadelbalgbuis van een oven.
Milrement: Rijpelijk.
peer . Muscadet m.: Muskadelwijn.MuseaMurene v.: Murena, moeraal. Murê- dier m.: Muskaatboom. Museadin m.:
nide m.: Aalvisch.
1. (oud) Met muskus bereide pastille.
Murer ov.w.: Dichtmetselen (deur, 2. Saletjonker, fat, modegek. Le parti
venster). Met muren afsluiten (kamer). des -s : De partij der Muscadins (onder de
Ommuren, bemuren (stad). Inmetselen Fransche Revol.).
(iem . ) . (f ig. ) - sa vie privee: Zijn huiselijk
Muscat: Van vliegen.
Museardin m.: Relmuis, kleine hazelof inwendig leven aan de openbaarheid
onttrekken. / se -: Ommuurd worden. muis. - volant: (soort) Vleermuis. MusZijn leven verbergen, zich opsluiten. Muret cari m.: Druifhyacinth (- en grappe).
- a toupet: Kuifhyacint. Muscat bv.nw.:
m.: Muurbloem.
Murex m.: Stekelschelp. - des anciens: Die een muskusgeur heeft. I m.: MuskaatPurperslakschelp.
druif. -wijn. -peer.
Muriate m.: (scheik.) Zoutzuurzout.
Musehelkalk m . : (a a r d k .) Muschel- de soude: Zeezout. - d'ammoniaque: kalk .
Muscicape m.: Vliegenvanger. MusciSalmiak. Muriatique: Chloor bevattend.
des m .mv . : V liegen . Museivore: V liegenAcide -: Zoutzuur.
Murides m .mw . : Ratachtigen .
etend.
Muscle m . : 1. Spier. (v o 1 k ) Pees. Wirier m.: Moerbezieboom. - noir:
Zwarte -. - blanc, - de Chine : Witte - plat: Gladde s. - strie : Dwarsgestreepte s.
(voor zijwormen). - sauvage, - des haies: 2. (fig.) Spierkracht. Etre tout nerfs et tout
-s: Zeer gespierd zijn. Le triomphe du
Braamstruik. - a papier: Bronsmelia.
Murin m.: Vale vleermuis. / bv.nw.: -: De overwinning van de (brute) kracht.
Muisgrijs. Ratachtig.
Muscle : Gespierd (ook Stijl) . Museler
Miirir ov.w.: Rijp doen worden, tot ov .w. : Gespierd maken. Museulaire : Van
de spieren. Force -: Spierkracht. Systeme
rijpheid brengen. Diep omwerken (grond).
(fig.) Tot rijpheid brengen (gezwel). -: Spierstelsel. Musculature v.: SpierUitbroeien (gedachte); lang piekeren over stelsel, -ligging, de spieren. Museule m.:
(wensch). - l'esprit; - le caractere de qn:
(gesch.) Schutdak (boven een stormraam).
tem. geest -; karakter rijp maken. Resolution Museuleuse v.: Spierlaag. Museuleux:
marie: Na rijp beraad genomen besluit.
Sterk gespierd.
I onov.w.: Rijp worden.
Muse v.: 1. Muze, zanggodin. Favori -,
Murmel m., -le v.: Amerikaansch nourrisson -, amant des -s, - de la -: Dichter. Dixieme -: Groote dichteres. 2. Bron
mormeldier.
Murmurant : Murmelend, ruischend. van begeestering, muze. Beatrix flit la Gonzend. Murmurateur bv.nw. en m.: du Dante: Dante werd door Beatrix be(o u d ) Morrend , -e, misnoegd , -e. Mur- geesterd. 3. Dichterlijke bezieling, dichtmure m. : 1 . Gemor. 2. Gemompel, gepraat. vuur. La - de Hugo: Hugo's gedichten.
3. Gemurmel, geruisch (water); ruischen 4. Dichtkunst. Cultiver les -s : Dichten.
(wind ) ; gesj ilp (vogels ) . (m u z . ) Les -s Taquiner -, chiffonner la -: Wat aan
de la Foret : Waldweben (uit Siegfried,
rijmen doen. 5. Begin van den bronstijd.
van Wagner). Murmurer onov .w. : 1.
Museau m.: 1. Snuit, voorste deel van
Morren, brommen. Zich beklagen. - entre den kop. - de b mu/ : Kalfskop. (nat.
ses dents: In zijn baard brommen. 2. Murhist.) - de brochet: (soort) Krokodil.
melen (water) ; ruischen (wind) ; sjilpen - long : Langbek (soort sidderaal). (vogels); pruttelen (eten); ritselen (bla- pointu : Scherpsnuit (soort rog). Bombyx
deren). / ov.w.: Mompelen, zachtjes zeg- a -, phalene en - of -: (soort) Zijdeworm.
gen. / se -: Gepreveld worden.
- noir, faux -: Worm (aan bek der scha-
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pen). 2. (y olk) Gezicht, tronie. (spot)
Voila un joli -: Dat is me een mooie
jongen. 3. Armleuning (koorstoel). Bek
(sleutelbaard ).
Musee m.: 1. (gesch.) Muzentempel,
waar men zich met letteren en wetenschappen bezighield. Le - d' Alexandrie .
2. Museum. -- de cire: Wassenbeeldenspel . 3. (n a a m) Muskus (Grieksch dichter ) .
4. -s : Muzenfeesten.
Muselage m. z . musellement . Museler
ov .w . : Een muilband, - korf aandoen.
(f ig. ) Den mond snoeren, aan banden
leggen, knevelen. / se -: Gemuilband
worden. Muselet m. : Beslag van ijzerdraad om een kurk op mousseerenden
wijn. Museletage m. en -eter ov .w . :
(Het) voorzien van een muselet. Museliere
v. : Muilband. -korf . Musellement m. :
Het muilbanden. (f ig. ) - knevelen.
Museographie v.: Museumkunde.
Muser onov .w . : 1. (Den tijd ver )beuzelen , lanterfanten. Qui refuse, muse:
Sla niets of dan vliegen. 2. Bronstig worden.
Muserol (1)e v . : Neusriem (paard)).
Musette v . : 1. Doedelzak. Liedje voor
den doedelzak. Bal -: Openbare dansgelegenheid, waar men op de tonen van
den doedelzak danst. 2. Etenszak (paard)).
(y olk) (Cela n'est) pas dans une -: Dat
mag gezien worden. II n'a pas les yeux
dans une -: Hij kijkt goed uit zijn doppen.
3. (leger) Musette (soort tasch). Broodzak . (schoo I) Schooltasch, portefeuille.
Haarzak. Bobbel (in papier). 4. Spitsmuis.
Museum (spr.. -omm) m.: Museum
van natuurlijke historie.
Museur m. : Treuzelaar.
Musical : Van de toonkunst, muzikaal.
Art -: Toonkunst . Caracteres -aux: Muziekteekens. Avoir l'oreille -e: Een goed
gehoor hebben. Musiealement : Op muzikale wijze; uit m. oogpunt. Musicalit6
v. : Muzikale eigenschappen. Musicastre ,
-cittre m . : (f a m) . Prulmusicus . Musichall (mu . ---s) m. : Varietótheater.
Musicien m.: 1 . Toonkunstenaar, musicus.
Muzikant. - d'orchestre: Orkestlid. Les
-s du roi : De hofkapel des konings. (f ig.)
Les - des bois : De zangers des wouds.
(f ig.) - des mots : Woordkunstenaar. 2.
Iem. die aan muziek doet. Etre bon -;
mauvais -: Een goed -; slecht musicus
zijn. 3. (v o 1 k ) Des -s : Boonen . / bv .nw . :
Muzikaal. Elle n'est pas assez -ne pour
jouer du Chopin. Musieisme m.: (letterk.)
Leer die aan de muziek in het vers de
hoogste waarde toekent . Musieo m. : Danshuis . Muzikant. Musicographe, -logue
m. : Muziekgeleerde, schrijver over muziek
en muziekgeschiedenis . Musieographie,
-logic v. : Muziekwetenschap . Musieo graphique, -logique : Van de muziekgeschiedenis. Musicolfitre en -mane m. z.
melomane . Musicophile : Muzieklievend.
Musif m. : Valsch schelpgoud (or -),
mussief-, jodengoud.
Musique v .: 1. Muziek. - de chambre:
Kamer-. - sacree : Kerk-, gewijde -. dramatique : Opera-. - militaire : Krijgs(z . 2). - de scene: Begeleidings-. - enregistree : Grammofoonmuziek. - de l'avenir:
Toekomstmuziek . - en soi: Zuivere -.
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- descriptive, - a sujet, - a programme: Programmamuziek . - d'ensemble: Samenspel.
(s p o t) La grande -: De moeilijke muziek .
Papier a (de) -: Muziekpapier. Cahier de
-: Muziekboek. Regle comme du papier de
-: Zeer stipt in zijn handelingen; (iets) dat
nooit mist. Mettre en -: Op muziek zetten,
de muziek schrijven bij . Une - enragee:
Een helsch lawaai. Faire de la -: Musiceeren . (f ig . ) Sa voix est une -: Haar stem
klinkt als muziek in de ooren. (spot)
V oici une autre -: Da 's wat antlers. (f a m. )
Il (en) ferait une -: Hij zou me een
strot opzetten. Faire une (belle) - a qn:
Iem. flink uitschelden; - de waarheid
zeggen. 2. Muziekcorps, kapel. La militaire : De militaire kapel, de stafmuziek.
3. Des -5: Muziekuitvoeringen ; soorten
muziek. Musiquer ov .w . : Op muziek
zetten . j onov .w . : (f a m . ) Musiceeren .
Musiquette v. : Lichte muziek, een mopje.
Musoir m. : Hoofd (van havendam,
sluis).
Musotte v . : Spitsmuis.
Musquê : 1. Met muskus weiriekend
gemaakt. 2. Muskus (-os, -peer, -rozestruik,
-rat) . 3. (o u d) Gezocht, gemaakt ; vleiend .
(oud ) Messe -e: Laatste mis, die bijgewoond werd door dames, die laat opstonden.
Envoyer a qn une chose toute -e : Iem. iets
kant en klaar thuiszenden. Musquer
ov .w. : Met muskus weiriekend maken. /
se -: Zich met muskus parfumeeren.
Musse -pot z . muehepot. Musser ov .w.
w. : Verbergen, verstoppen.
Mussif z . musif .
Mussitation v.: (geneesk.) Beweging
der lippen, zonder geluid voort te brengen.
Mustang (spr. -an) m. : Mustang, wild
paard in Zuid-Amerika .
Mustele m . : Meun (- a cinq barbillons).
Mustelides m .mv . : Marterachtigen.
Musulman , -e m. en v. : Muzelman,
Mohamm.edaan. I b y .nw . : -sch.
Mutabilite v. : Veranderlijk-, onbestendigheid.
Mutacisme m. : Moeite om de lipletters te vormen.
Mutage m. : Het zwavelen van druivenmost om verdere gisting te voorkomen.
Mutant m.: (nat. hist.) Muteerend
wezen. / bv .nw. : Muteerend, die mutatie
ondergaat. Mutation v. : 1. Verandering,
omwenteling. Persoonsverwisseling, overplaatsing . Overgang (eigendom). Droits
de -: Overgangsrechten. Droits de apres deces: Successierechten . 2. (m uz . )
z . muanee 1. Aux de -: Mixtuur. 3.
(nat. hist.) Mutatie. Matationisme m.:
Mutatietheorie. Mutationiste m. : Voorstander der mutatietheorie.
Muter ov .w . : Zwavelen (druivenmost)
om verdere gisting te voorkomen. / se -:
Verspringen.
Mutilateur m., -trice v .: Verminker,
-ster. / bv .nw. : Die met verminking gepaard gaat. Mutilation v. : Verminking.
(f ig. ) Schending. - volontaire: Zelfverminking . Muffle m.: Verminkte. Grand -:
Zwaar - . Mutiler ov .w . : Verminken . (fig . )
Schenden, verminken, verknoeien. I se
-: Zich verminken. Geschonden worden.
Mutin bv .nw. : 1. Oproerig, muitziek.
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Myrmecologue m.: Kenner van mieWeerspannig, ongezeglijk (leerling). Onstuimig (golf)). 2. Guitig, wakker. Avoir ren. Myrmecophage : Zich met mieren
voedend . / m . : Miereneter.. Myrmeleol'air -: Een ondeugend gelaat hebben.
I m.: Muiteling, oproermaker. Leuke weer- nides m .my . : Mierenleeuwachtigen .
Myrmidon m.: Dreumes, dwerg.
spanneling . Mutiner ov .w. : In oproer
Myrobolan m.: Myrobolaan, zalfnoot.
brengen. I se -: Oproerig worden, opMyrrhe v.: Myrrhe (soort gomhars).
staan, aan 't muiten slaan. Weerspannig
- (kind). Onstuimig worden (golven). Myrrhe : Met myrrhe gekruid. Myrrhis
Mutinerie v.: 1. Muiterij, oproer. Esprit (spr . -iss) m.: Roomsche kervel.
Myrtacees v . my . : Mirtachtigen . Myrte
de -: Oproerige geest. 2. Guitigheid .
Mutisme m. : Stomheid. (Hardnekkig) m.: 1. Mirt, -estruik. 2. - batard, stilzwijgen. Opposer un - absolu : Geen gale: Gagel. - cirier : Wasgagel. Myrtimond opendoen. Mutite v.: (gen e e sk .) forme : Mirtebladvormig .
Myrtil m., -le (spr. -ti-le) v.: BlauwStomheid.
Mutualiste m.: Deelhebber aan een bes (-anguleux).Myrtilleuse (spr . -ti-leu-)
onderlinge maatschappij (van hulp, ver- v.: Inzamelaarster van blauwbessen.
Mysis v.: Aasgarnaallje.
zekering ) . I by .nw . : Die aan een onderMystagogie v.: Inwijding in de geheilinge maatschappij deelneemt, - een - o.
m. bevordert. Le mouvement -: De bewe- men van een godsdienst. Mystagogue
ging tot onderlinge verzekering. Mutua- m. : Priester, die in de godsdienstgeheimen
lite v.: Wederkeerig-, gemeenschappelijk- inwijdt . (s p o t ) Iem . , die zoogenaamde
geheimen verklapt.
heid . Solidariteit. Onderlinge maatschappij.
Mystere m.: 1. Geheime godsdienstSysteem van onderlinge verzekering. Mutuel : Wederzijdsch. Onderling. Par esprit plechtigheid (der Ouden), die slechts ingewijden kenden. Les -s d' Èleusis, - de
-: Uit solidariteit. Aide -le: Onderling
dienstbetoon. Enseignement -: Weder- la bonne deesse : De Ceres-mysterien te Eleukeerig onderwijs (waarbij de leerlingen elk. sis. 2. (f ig.) Geheim. Faire - de, mettre
onderwijzen onder leiding van een onder- du - i.r: Zorgvuldig geheimhouden, een
wijzer). Assurance -le : Onderlinge ver- geheim maken van. En grand -: Met
zekering. Societe de secours -s : Onderlinge groote geheimzinnigheid. Avec -: Geheimhulpkas, - weerstandskas. Mutuelle v.: zinnig. 3. Verborgenheid, mysterie, won(n ieuw) Maatschappij van onderlinge ver- der (bij de Christenen). Le - de la sainte
Trinite: De verborgenheid der Drieeenheid.
zekering, onderling ziekte- en pensioenfonds .
(Kath.) Celebrer les saints -s: Het H.
Mutuellement : Wederkeerig, onderling,
misoffer opdragen. (fig.) Les -s de la
over en weer.
nature : De raadselen -, verborgenheden der
Mutule m.: Balkhoofd.
natuur. Je n'y entends pas -: Ik vind dat
Myalgie v.: Spierpijn.
Mycelien by .nw . : Van het mycelium doodeenvoudig. Faire des -s pour raconter
qch : Erg gewichtig doen om wat te ver(spr. -omm) m.: (plantk.) Paddenstoeltellen . 4. (le tterk. ) Mysteriespel . Mystekiemen .
rieusement : Geheimzinnig, op verborgen -,
Myeenes m.: Mycenw (in Argolis).
Myeetographie v.: Beschrijving der bedekte wijze . Mysterieux : 1. (go dsd. )
zwammen. Mycetologie v.: Leer der Geheimzinnig. 2. (f ig. ) Geheim, -zinnig ,
zwammen. Myeetome m.: Schimmel- verborgen, raadselachtig, bedekt. Homme
ziekte . Mycoculture v.: Aanplanting van -: Man die gewichtig doet. Mysteromane
schimmelplanten. Mycologie v.: Leer m.: lem. die graag geheimzinnig doet.
Mysticisme m.: 1. Wijsgeerige of godsder zwammen. Mycologue m.: Kenner
van schimmelplanten. Mycose v.: Schim- dienstige leer, die een geheime gemeenschap tusschen God en den mensch aanmelziekte (ook in huid).
neemt, voortkomende uit zelfbeschouwing
Myelite v.: Ruggemergontsteking.
en geestesvervoering. 2. (gene e sk. ) GodsMygale v.: Vogel-, aardspin.
Myocarde m.: Hartspier. Myocardite d ienstwaa nz in . Mysticite v . : Mystisch
v. : Hartspierontsteking. Myocele v.: Spier- (z . mystique 1) karakter. Mystificateur
breuk . Myographe m.: Toestel om spier- m. : Fopper, grappenmaker. / by .nw . :
samentrekkingen te meten. Myographie Foppend, misleidend, nedriegend. Mystiv.: Beschrijving der spieren. Myologie v.: fication v.: Fopperij, misleiding. MystiLeer der spieren. Myopathie v.: Ziekte -, fier ov .w . : Foppen, bedotten, bij den neus
hebben.
verslapping der spieren.
Mystique by .nw. : 1. Verborgen, geMyope : Kortzichtig, bijziend . (f i g . )
Kortzichtig. j m.: Bijziende. Myopie v.: heimzinnig (van de verborgenheden van
den godsdienst). Le sens litteral et le sens
Bijziendheid .
Myosite v . : Spier (weefsel )ontsteking . -: De letterlijke en de verborgen beteekeMyosotis (spr. -zotiss) m.: Vergeet-mij- nis. Le corps - de Jesus Christ: De Kerk.
nietje . Myotomie v . : Ontleding der spieren. 2. Van 't mysticisme. (f ig . ) Dweepachtig .
Myriade v.: Tienduizendtal. Ontelbare 3. (gene esk.) Van godsdienstwaanzin.
menigte. Myriagramme m.: Maat van Les -s : De schrijvers, die zich bezighouden
10000 Gram. Myrialitre m.: Maat van met de geheimzinnige gemeenschap tusschen
10000 Liter. Myriametre m.: Maat van God en den mensch, welke uit zelfbeschou10000 Meter. Myriapode m.: Duizendpoot. wing en geestesvervoering ontstaat. I v.:
Myrica m.: Gagel. Myricacees v .mv. : De mystiek (dat deel der godsdienstleer,
dat 't mysticisme behandelt). (n ieuw)
Gagelachtigen.
Myriogone m.: Tienduizendhoek. My- Formule -, idee die blindelings aanvaard
riophylle m.: Vederkruid.
wordt (la - de Hitler, - de Monsieur
Fransch-Nederlandsch. I.
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mane m. : Leugenmaniak, iem. belast met
Mussert). Mystiquement : Volgens den
de min of meer bewuste neiging tot 't schepverborgen zin.
Mythe m.: Verdichtsel -, volksoverle- pen van ingebeelde verhalen. Mythomavering -, sage, waarin de helden een boven- niaque : Van een leugenmaniak. Mythonatuurlijke macht hebben, mythe. Mythi- manie v. : Leugenzin, -dwang (z. -mane).
Mytilicole: Der mosselteelt. Mytilifier ov .w . : Tot een mythe vervormen.
Mythique : Van een mythe, fabelachtig. culteur m. : Mosselkweeker. Mytilieulture
m.:
Verzamelaar
-,
schrijv.: Mosselteelt.
Mythographe
Myure: (geneesk. ) Afnemend (polsslag).
ver van mythen. Mythographie v.: Verzameling van -, wetenschappelijke ver- - reciproque : Steeds zwakker en daarna
handeling over mythen. Mythologie v. : weer sterker wordend.
Myxcedéme (spr. mikse-) m.: OndernorFabelachtige geschiedenis van goden en
bovennatuurlijke wezens, godenleer. My- male schildklierwerking.
Myxomateux : Van een myxoom. Mythologique : Tot de fabelleer, - godenleer
behoorend, mythologisch. Mythologiste of xome m. : Geleiachtig slijmvliesgezwel.
-logue m.: Kenner der godenleer. Mytho- Myxomyeete m.: Slijmzwam.
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N.
N m.: 1. (letter) N. z. mouiller 7.
N, i, ni fini: (En daarmee is 't) uit. 2.
(v er k . ) Notre: Onze (z. C); Neutre: Onzijdig ; Napoleon : Napoleon (op munt of
monument) ; Nord: Noord. N. = N.N.
N.-B.: Notabene: Let wel (z. nota) .
N.-E.: Nord-est: Noord-oost. N.-N.-E.:
Nord-nord-est: Noord-noord-oost. N.-O.:
Nord-ouest: Noord-west. N.-D.: NotreDame: Onze Lieve Vrouwe. N .N . : N .N., een
onbekende gever. N.-S.: Notre Seigneur:
Onze Vader, de Heer. N.-S. J.-C.: Notre
Seigneur Jesus-Christ: Onze Heere. N.S.:
1' Eveque : Notre Seigneur l' E- : Onze eerwaarde bisschop. N. T. C. F.: Nos tres
chers freres: Zeer geliefde broeders. N.
S. P.: Notre Saint Pere : De heilige Vader.
No : Numero: Nummer, hoeveelheid. Neg.:
Negociant: Handelaar. N. de D.: Nom de
Dieu : Verdomd.
Na tusschenw.: 1. „Et puis" ? „Et
puis . . . je ne sais plus, -." „En toen?"
„En toen . . , nu weet ik niet verder.
daar." 2. Nu dan, toe dan maar.
Nabab m. : Indisch vorst, nabob. (f ig.)
Suikerlord, rijkgeworden planter, - kolonist. Rijkaard. Nababie v.: Nabobsgebied.
-waardigheid.
Nable m.: Prop-, stopgat (sloep). Prop.
Nabot m . : Dwerg , dreumes . / b y .nw . :
Dwergachtig.
Nabuehodonosor (spr. -ko-) m. : Nebucadnezar .
Naearat m. en bv.nw. (v. zonder e):
Helderroode, oranjeachtige (kleur).
Nacelle v.: Schuitje, bootje. Schuitje,
gondel (luchtballon). Schuitje (voor scheikunde ). Half ovaal lijstwerk. Buitenste
oorholte. Sleutelschelp. (plantk.) Kiel
(vlinderbloem ).
Nacerda v. : Paalkever.
Naehe v.: Bil-. Haasstuk.
Nacre v.: Paarlemoer. Nacre : Paarlemoer bevattend; -kleurig ; -achtig. / m.:
-vlinder. Naerer ov .w. : Een paarlemoerglans geven aan. Nacreur m.: Paarlemoerglansbewerker (ouvrier -). Naerier : Paarlemoervormend . / m.: -werker (ouvrier -).
Naertire v.: Paarlemoerkleur, -glans.
Nadir m.: Voetpunt, nadir.
Ntevus (spr . nevuss; mu . nevi) m. :
Moedervlek.
Naffe v.: Eau de -: Oranjebloesemwater..

Nage v.: 1. Het roeien. Donner la - :
Den slag aangeven. Chef de -: Slag (roeier ).
Bancs de -: Doften. 2. Roei-, dolboord.
z. dame (v. 8). 3. Het zwemmen. Zwemslag . - libre: Vrije slag. - sur le dos:
Rugzwemmen. A la -: Al zwemmende,
met zwemmen. Passer -, traverser a la -:
Overzwemmen. Se mettre -, se Peter a la
-: Zich te water begeven. (fig.) En -:
Bezweet. Se mettre en -: Zich in 't zweet
loopen, - werken. Nageant: Drijvend,
zwemmend. (wapenk.) Poisson -: Horizontaal liggende visch. Nagee v.: Slag
(bij 't zwemmen). Nagement m.: Zwemmen. Nageoire v.: Vin (visch). Zwemblaas, -kurk. Vlotplankje (op emmer).
Wangbaardje . Nageoter onov .w . : Zich
boven houden.
Nager onov .w . : 1. Roeien. - de long:
Een langen slag maken. - sec: Droog
scheren. - plat : Nat scheren. - debout
Wrikken. - en pointe: Met een riem roeien.
- a double pointe: Met twee riemen roeien.
Nagez! Haal op! - ferme: Flink ophalen.
- a sec : Met de riemen den grond raken.
- a caler: Strij ken . 2. Zwemmen . (spot )
- comme un chien de plumb, - comme une
meule de moulin: Zwemmen als een baksteen . Etre a nage pataud, - en chien:

In 't water ploeteren, om eruit te komen.
(f ig.) Etre a nage pataud : In overvloed
leven. (f ig.) - en chien : Geen raad meer
weten. - en grande eau, - en pleine eau:
Buiten de zwemschool zwemmen; (f ig.)
het goed hebben, zich geldelijk ruim
kunnen bewegen. - entre deux eaux:
Onder water zwemmen ; (f ig.) de huik
naar den wind hangen, beide partijen te
vriend houden. - contre le courant: Tegen
den stroom in zwemmen ; (f ig.) - oproeien,
zich tegen den loop der zaken verzetten.
3. (Boven ) drijven . 4. (f ig . ) Drijven ,
zwemmen, baden. Des pommes de terre
qui nagent dans l'huile: Aardappelen, die
in de olie zwemmen. - dans le sang: In_
't bloed baden. Il nage dans ses habits:
Zijn kleeren zijn hem veel te wijd. Ses regards
nageaient dans l'infini: Hij staarde in de
blauwe ruimte. - dans l'abondance: (Zich)
in overvloed baden. - dans la joie : In
vraugde baden . / ov .w . : (Voort )boegseeren .
Nageur In.: 1. Roeier. 2. Zwemmer. /
bv.nw.: Zwemmend ; die zwemmen kan.
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Naguire(s)—Napoleon

Oiseau —: Zwemvogel. Larve -euse : Zwemmende larve.
Naguére (s): Onlangs , laatst . (v olk ;
bij v erg.) Lang geleden.
NaTade (spr. na-gad') v.: Stroomnimf.
(plantk.) Nimfkruid.
Nail, -Tye: 1. (oud) Natuurlijk, aangeboren. 2. Ongedwongen, ongekunsteld,
ongezocht. 3. Kinderlijk, argeloos, eenvoudig. 4. Beperkt van begrip. I m.: 1.
Hals, onnoozele bloed. 2. Nijf (niet gekloofde diamanten). 3. Het ongekunstelde.
Nain m . , —e NT . : Dwerg. (s p e 1) —
jaune: Kaartspel op een bord, waarop in
't midden een dwerg in 't geel is. / bv.nw.:
Dwergachtig. Plantes —es : Dwergplanten.
(Eat —: Windei.
Naissain m.: Oesterbroed.
Naissanee v.: 1. Geboorte. Devoir la
— a: 't Leven verschuldigd zijn aan.
Recevoir la —: Geboren worden. On a
tire un feu d'artifice le jour de sa —: Hij
heeft 't buskruit ook niet uitgevonden.
Acte de —: Geboorteakte. Declaration de
—: -aangifte. —s masculines; - leminines:
Aantal manlijke -; vrouwelijke geboorten.
Aveugle de —: Blindgeboren. Ce defaut
lui vient de —: Hij is met dat gebrek geboren. C'est de —: Da's aangeboren. Avocat
de —: Geboren advocaat. Par droit de —:
Krachtens 't geboorterecht. 2. Hooge geboorte, - afkomst. Avoir de la —: Van adel
zijn. Homme de —: Man van adel. Homme
sans —: Man van geringe afkomst. 3.
(godsd.) — spirituelle, seconde —: Wedergeboorte (door den doop). 4. Opkomst,
wording, oorsprong, ontstaan. Tirer sa
— de, prendre — de, - dans : Voortkomen -,
ontstaan uit. Un mal foible dans sa —:
Een smart, die in den beginne zwak is.
Riviere qui prend (sa) — a B.: R., die te
B. ontspringt. — de la verdure; - des fleurs:
Uitloopen van 't groen ; - der bloemen.
Donner — a : In 't leven roepen, doen
ontstaan, 5. Begin; aanloop (zuil, schacht);
geboorte (v. gewelf); in- eri uitrit (tunnel);
(f ig.) aanbreken (v. d. clag). A la — du
nez : Aan den neuswortel. Couper une branche
a la —: Een tak bij den stam afsnijden.
Naissant : Die begint zich te ontwikkelen, opkomend, beginnend; aanbrekend
(dag) ; uithottend (knop); (f ig. ) in den
dop. Le monstre —: 't Monster, dat zich
ontwikkelt, - zich oefent. Beaute —e:
Ontluikende schoonheid. Amour —: Beginnende liefde. Talents —s: Zich pas ontwikkelende talenten. Barbe —e : Opkomende
baard. Au jour —: Bij 't aanbreken van
den dag. (scheik.) A l' etat —: In staat
van wording. Naisseur m.: Fokker die
fokdieren uitkiest.
Naitre onov.w.: 1. Geboren worden,
ter wereld komen; uit 't ei komen. Innocent
comme l'enfant qui vient de —; Zoo onschuldig als een pasgeboren kind. En naissant:
Bij de geboorte. Il maudit le jour qui l'a
vu —: Hij vervloekt den dag, waarop hij
geboren werd. Encore a —: Nog ongeboren.
Il est ne poêle: Hij is voor dichter in den
wieg gelegd. (ram.) Son pareil est a —:
Zijn wederga is ver te zoeken. Etre ne pour
qch, (oud) - a qch : Voor iets gesehapen -,
voor iets in de wieg gelegd zijn. z. collier
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1. Un general-ne; un esclave-ne: Tern . die
voor generaal -; voor slaaf in de wieg
gelegd is. Son protecteur-ne: Zijn natuur
lijke beschermer. Du bien ne et acquis:
Bezittingen, die men van huis uit bezit
en die men verkregen heeft. Un homme
bien ne (z. 3); - mal ne : Een man met een
edelen -; een slechten aard. Une Czme bien
nee: Een edele ziel. Deguiser ce que l'on
est ne: Zijn waren aard verbergen. On le
fait — a Bergerac : Men beweert, dat hij
te B. geboren is. 2. Uitloopen, ontkiemen.
Ontspruiten. 3. Afstammen (van voornaam geslacht). Homme bien ne : Man van
hooge afkomst. Celle femme n'est pas nee:
Die vrouw is niet van adel. 4. Ontstaan,
beginnen; ontspringen (rivier). Uit-, voortkomen, voor den dag komen. Voortspruiten.
Faire —: Doen ontstaan, 't leven schenken
aan ; verwekken, aanleiding geven tot.
Faire — des doutes: Twijfel opwekken.
Faire — des troubles : Aanleiding geven
tot woelingen. Cela m'en a fait — l'idee:
Dat heeft mij op de gedachte gebracht.
Le jour commence a —: De dag breekt aan.
I onpers .w . : Il net tons les ans 1000 enfants:
Er worden jaarlijks 1000 kinderen geboren.
Il lui est ne une filk: Een dochtertje werd
hem geboren.
Nalvement : Onbewimpeld , ronduit, op
gulle, eenvoudige wijze . Kinderlijk, argeloos . Naiveté v .: ( o u d) Natuurlijk-.
(t ha n s) Ongedwongen- , goedrond- . Onnoozel- , argeloosheid . Onnoozel gezegde.
Dire des —s: Onnoozel uit den hoek komen.
Naja m.: Brilslang, cobra.
Namur m.: Namen (in Belgii9. Namurois : Uit -. Bewoner van Namen.
Nana v.: Antje, Annie.
Nanan (spr. bijna altijd nan-nan) m.:
(kind) Lekkers. (fig.) lets fijns.
Nanceen , -ceien (spr. -in) : Uit -.
Bewoner van Nancy.
Nandou m.: Amerik. struisvogel.
Nanette v.: Antje, Naatje.
Nanisme m.: Dwerggroei.
Nankin m.: Katoenen stof in ben kleur.
Nankinette v.: Fijne linnen stof.
Nannette en -on v.: Annie, Anna .
Nansou (e )k (spr. -zouk) nv.: (soort)
Neteldoek.
Nantais : Uit -. Bewoner van Nantes
of van Le Nantais: 't Gebied om Nantes.
Nantir ov .w . : Onderpand -, waarborg
geven aan, dekken (iem.). Verschaffen
aan, voorzien van. Etre nanti de: In 't bezit
zijn van. (fa m. ) Il est bien nanti: Hij heeft
zijn schaapjes op 't droge. Creancier nanti:
Crediteur, die gedekt is. Un revolutionnaire
nanti: Een r. die gezorgd heeft binnen
te zijn. / se — : Onderpand nemen, zich
dekken. (f ig.) Zich voorzien (van). Nan tissement m.: Pandgeving, waarborg.
Pand.
Napee v.: Boschnimf.
Napel m.: Blauwe wolfswortel, monnikskap .
Naphtaline v.: (scheik.) Napthaline.
Naphte m.: Naphta. Benzine. Naphtilere :
Naphta-. Benzinehoudend.
Naples v.: Napels (in Italie).
Naplouse v.: Sichem (in Syrie).
Napoleon m . : (n a a m ) Napoleon. Goud-
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stuk van twintig franks, napoleon. Napo - heb maling aan hen, die mij benijden.
16onide m.: Afstammeling -, bloedverwant Dire - de qch; - de qn : Den brui van jets
van Napoleon. Napolêonien : Napoleontisch. geven ; geen zier om iem. geven. Faire
-a
qn: Iem. smadelijk trotseeren. Narguer
I m.: Aanhanger van N. Napoleonisant
m.: Iem., die zich speciaal bezighoudt ov .w . : Smadelijk trotseeren, hoonen, tergend
spotten
met,
tarten.
met de studie van Napoleon, zijn familie
Narguile m.: Turksche waterpijp.
en zijn tijd. Napolèonisme m.: GehechtNarine v.: 1. Neusgat, -holte. Se bouheid aan Napoleon. Regeeringssysteem van
Napoleon. Napolêoniste m.: Aanhanger cher les -s: Zijn neus toehouden. Enfler
ses -s: Zijn neusvleugels uitzetten. Fausse
van Napoleon.
Napolitain m. en bv.nw. : Napolitaan. -: Door de huid gevormde, schijnbare
neusholte . 2. (b ij verg. ) Neusvleugel .
-sch. Le N-: Het Napelsche gebied.
Nappage m.: Tafelgoed. Nappe v.: 1. 3. Zuiggat (v. pomp ).
Narquois : Spottend, loos, doortrapt.
Tafellaken. Mettre la -: De tafel dekken;
(fig.) den maaltijd verschaffen, 't diner -ement bw. Narquoiserie v.: Ondeubetalen. Trouser la - mise: Uit eten gende spotternij.
Narrateur m., -trice v.: Verteller.
gaan; (y olk ) een vrouw huwen, die haar
eigen meubels reeds heeft. La - y est Verhaalster. Narratif : Verhalend, van 't
verhaal. Le genre -: 't Verhalende genre.
toujours mise : 't Is daar de zoete inval.
(fig.) Servir -, fournir la - a qn : Iem. Proces-verbal - des fails : Verslag, dat de
belangen bevorderen. - de communion: zaken uitvoerig uiteenzet. Narration v.:
Communiedoek. - d'autel: Attaarkleed. (Omstandig) verhaal, vertelling. Uiteenzetting der feiten (proces). (school)
2. V leeschdoek (der slagers ; onder 't vleesch,
dat aan den haak hangt). Huid, waarop Opstel (over een gegeven onderwerp ).
de honden hun jachtmaal (z. euree ) Narrê m . : (o u d ) Verhaal, uiteenzetting .
krijgen. Dichtmazig, plat net. Looden Narrer ov .w . : Verhalen , vertellen .
Narthecie v.: (plantk.) Beenbreek.
plat. Une - de peau: Een bontvel (voor
Narthex m.: Voorportaal van een basieen mantel ), een vlies. 3. (f i g . ) Breede
laag, vlakte. Stroom (lucht). - d'eau: liek .
Narval (my . narvals) m.: Narwal, zeeeenRustige watervlakte. - d'eau souterraine,
hoorn.
- aquif ere : Grondwater. En-:Vlak. Cascade
Nasal : Van den neus. Fosse -e : Neusqui se deploie en -: Waterval, die zich
in de breedte uitspreidt. La - d'eau holte . Son -: Neusklank. Voyelle -e;
consonne -e : Neusklinker; -medeklinker.
tomb& en mars : De in Maart gevallen neerslag. - de recouvrement: Neerslag die niet / m.: Neusstuk van een helm. Nasale v.:
verdanapt. - de feu: Vuurzee. -s de Neusklinker; -medeklinker. Nasalement :
Met een neusklank. Nasalisation v . en
lumiere : Lichtvlakken . - de verdure:
Zee van groen. 4. (wisk.) Komvormig -iser ov.w.: (Het) veranderen in een
oppervlak. Mantelvlak. 5. (f i g . ) Deken. neusklank. Nasalitê v.: Nasaal karakter.
Napper ov.w.: Met een tafellaken dekken. Nasard m.: Mixtuurregister dat het cornetOverdekken met een laag (van). I onov .w.: register zijn neusgeluid ontneemt. Nasarde
Zich in een laag uitspreiden. Napperon v.: Knip voor den neus. (fig.) Uittarting.
m . : Klein tafellaken of servet, dat 't tafel- Recevoir -, essuyer des -s, - une - : Voor
laken in 't midden bedekt, dekservet. den gek gehouden worden. Donner une Gekleurd tafelkleedje. Ontbijtservet. Nap - a: In 't ootje nemen. Homme -, tete a -s:
peuse v.: Vliesmachine. Nappiste m.: Man, die verdient bespot to worden. Nasarder ov .w. : Een knip voor den neus
Vogelvanger met netten.
geven. (f ig.) In 't ootje nemen. Naseau
Naquet m.: Kaatsbaanknecht.
Narbonnais by .nw . en m.: Uit -. Be- m . : 1. Neusgat. z. fendem. . 2. (sport)
woner van Narbonne en van Le Narbonnais: Neuslengte. Nasillard : 1. Die door den
't Gebied rondom N. La N -e : Gallia neus spreekt. Door den neus. Ton -: NeusNarbonensis (oude provincie der Romeinen). geluid. 2. Pieperig . Nasillardement bw:
Nareisse m. : 1 . Narcissus. (f ig. ) Iem., Door den neus. Nasillardise v. en -illedie met zijn uiterlijk zeer is ingenomen. ment m.: Het door den neus spreken, neus2. (plantk.) Narcis. - sauvage: Gemeene geluid , geneuzel . Nasiller onov .w . : Door
-. Nareissisme m.: Zelfaanbidding (omdat den neus spreken. I ov .w . : Met een neusgeluid zeggen, - voortbrengen (ook phonomen zich zelf mooi vindt).
Nareose v . : Bedwelming, verdooving. graaf ). Nasilleur m.: Iem., die door
Toestand van verdooving. Nareotine v.: den neus spreekt. Nasillonnement m.
Alcaloide uit opium. Nareotique bv.nw. en -onner ov .w . : (f a m . ) (Het) een
en m.: (Middel, ) dat verdooving ten beetje door den neus spreken. Nasillonneur
gevolge heeft, slaapmiddel. (spot) Waar- m.: Iem., die licht door den neus spreekt.
van men in slaap valt. Ce livre est un vrai Nasique : Grootneuzig. I m.: Neusaap.
Dryin is (adder) . Nasitor (t ) m . : (v o 1 k )
-. Narcotisme m.: Slaapzucht door slaapWaterkers. Veld-kruidkers. Naso - : (in
middelen.
Nard m.: 1. Nardus (welriekende olie samenst.) Neus-. Nasonnement m. en
der Ouden). 2. (plantk.) Borstelgras, -onner ov .onw . : (Het) hoorbaar ademhalen
nardus. - indien : Indisch baardgras. door den neus. (Het) uitspreken der mede- sauvage: Mansoor. - d'Italie: Spijker- klinkers door den neus. Naso -pharynx m. :
Neuskeelholte.
nardus.
Nassauvien : Uit -. Bewoner van Nassau.
Narghilk, -leh m. : Turksche waterpijp .
Nasse v . : 1 . Fuik. Vogelfuik. (f ig. ) Net,
Nargue tusschenw.: Naar den drommel
met. - (soil) de ceux qui m'envient: Ik strik, klem. Donner dans la -: In de val.
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Natron -trum (spr. -on) m.: (scheik.)
loopen. 2. Afvoergang in een gietoven.
3. Fuikhoornslak Nassette v.: Fuikje. Krista lsod'a .
Nattage m.: Het vlechten. Natte v.:
Nasson (n )e v.: Kreeftenfuik.
Natal (mu. -als): Van de geboorte. Jour 1. Mat, vloermat. 2. Vlecht (haar). De
a
trois (brins): Vlecht met drie strengen.
-: Geboortedag. Respirer l'air -:
vaderlandsche lucht inademen. Le sol -, Faire des -s a qn: Iem. vlechten zetten.
3. Broodje, dat den vorm van een vlecht
le pays -: De geboortegrond, 't geboorteland . Verdun, son pays -: V., zijn geboorte- heeft, strengel. Natter ov.w.: Vlechten,
plaats. Natalie v.: Natalland (in Z.- strengelen. (oud) Met matten bekleeden. J
Afrika ). Natalitaire : Van het geboorte- se - : Gevlochten worden. Zijn haren
cijfer. Natalite v.: Aantal geboorten. vlechten. Nattier m.: Mattenverkooper.
Chi fire -, faux de la -: Geboortecijfer.
-fabrikant. -vlechter.
Natant : Van de geboorte, in wording.
Naturalibus (in) ) (spr. i-ne, -uss):
Natation v.: Het zwemmen, zwemkunst. Moedernaakt. Naturalisation v.: 1. VerLecons de -: Zwemlessen. Natatoire :
leening van burgerrecht. Lettres de -:
Van -, voor het zwemmen. Vessie-: Zwem- Brieven van burgerrecht. Lettres de grande
blaas.
-: -, die tevens politieke rechten toekenNatice v.: Tempelhoren. Natif : 1. Ge- nen. 2. (fig.) Het gewennen (dier- of
boortig (uit), geboren (te). ( y olk) Il est plantensoort) aan een vreemde luchtstreek,
ne - de B.: Hij is geboren en getogen te
het voor goed acclimatiseeren. Het opB. 2 . Aangeboren. L'etat - de l'homme: nemen van vreemde woorden in een taal.
De natuurstaat van den mensch. 3. Gede- 3. (f ig.) Het opnemen, - geheel eigen
gen, (bijna) zuiver (metaal). 4. Oorspron- maken, - met goed gevolg invoeren. 4.
kelijk. / m.: Geborene (te). Inboorling.
Het opzetten (dier).
Nation v.: 1. Volk. La Grande -: Het
Naturaliser ov .w .: 1. Burgerrecht verFransche yolk. 2. Afdeeling der studenten leenen aan. Il s'est fait - Francais: Hij
der oude universiteiten. College des Quatre heeft 't Fransche burgerrecht verkregen.
.N-s : College voor de leerlingen der Uni2. (fig.) Aan een vreemd klimaat voor
versiteit uit de bij Frankrijk getrokken goed gewennen (dieren-, plantensoort).
provincies. 3. (fig.; ong.bet.) Volkje, Opnemen (vreemd woord). 3. (f ig.) Ingeslacht, ras. La - des poetes: 't Dichter- voeren (mode), vasten voet doen krijgen.
ras. La - devote: 't Fijnvrome volkje. 4. Opzetten (dier). Prepareeren (huid). /
4. (b ij b el) Les -s: De heidenen (tegen- se -: Zich geheel wennen aan, vasten voet
over de Christenen). L'ApOtre des -s: krijgen, inheemsch worden. 't Burgerrecht
De apostel der heidenen, Paulus. Natio- verkrijgen. Naturalisme m.: 1. Overeennal: Van een yolk, - een natie, nationaal, stemming met de natuur, natuurlijkheid.
yolks-; (hande 1) binnenlandsch. Le port 2. (wijsb.) Leer, die het geestelijke als
-: 't Binnenlandsche varkensvleesch.
natuurproces opvat. 3. (kunst) Stelsel,
Histoire -e : Vaderlandsche geschiedenis.
volgens hetwelk de kunst een zuivere wederz. garde (v. 3 en m.). Representation gave der natuur moet zijn. Naturaliste
-e : Volksvertegenwoordiging. Biens -aux:
m.: 1. Beoefenaar der natuurlijke historie,
Nationale goederen (door de Republ. tot natuur-historicus, bioloog. 2. Preparator
nationaal bezit verklaarde goederen van van opgezette dieren. 3. Naturalist (aanadel en geestelijkheid). La fete -e : De hanger van 't naturalisme 2 en 3). / by.
nationale feestdag (14 Juli). --socialiste: nw.: Naturalistisch (idem). Naturalitê
Nationaal-socialist (isch ) ; nazi. I Les -aux: vV. : Natuurstaat . Natuurlijkheid . (o u d )
De landszaten. Nationalement : Op een Naturaliteit, ingeborenschap. Lettres de -:
nationale wijze. Op bevel der natie.
Brieven van (Nederlander-, enz.)schap.
Nationalisation v . en -iser ov .w . :
Nature v.: 1. Natuur, schepping. (Het) nationaal maken, (het) in staats- vegetate; - animale : Planten-; dierenwereld.
beheer nemen. / se -: Nationaal worden, 2. Natuur, scheppende kracht. Payer (le)
in de volkszeden worden opgenomen. Na- tribut a la -: Den tol aan de natuur betionalisme m.: Nationaal gevoel van eigen talen. Laissez agir la -: Laat de natuur
grootheid. Partij, die zich verzet tegen al werken. Peindre d'apres -: Naar de nawat vreemd is. Nationaliste m.: Iem., tuur schilderen. Philosophie de la -,
die al wat vreemd is wil verbannen. I systeme de la - z. naturalisme 2. 3.
by .nw . : Nationalistisch . Nationalitê v . : Natuur, geaardheid, gesteldheid, soort,
1. Volks-, nationaal karakter dat een yolk wezen, gestel, aard; inborst. La - huvereenigt, landaard. La - polonaise n'est maine; - divine : De menschelijke -; godpas eteinte: Het gevoel dat de Polen een
delijke natuur. Hors -: Onnatuurlijk.
natie vormen is nog niet uitgedoofd. Le La - des choses : De aard der dingen.
principe des -s: Het principe dat de menDeux objets de meme -: Twee gelijksoortige
schen die een oorsprong, een taal, Oèn voorwerpen. Les besoins de la -: De natraditie hebben een enkele natie moesten tuurlijke behoeften. .Etouffer les sentiments
vormen, het nationaliteitsprincipe. 2. Na- de la -: De stem der natuur smoren.
tionaliteit (van individu), onderdaanschap. Crime contre -: Tegennatuurlijke misdaad.
Se reclamer de la - francaise: Beweren
Fransch onderdaan te zijn. Nation -sceur Contraire a la -: Tegennatuurlijk. Il est
envieux par -, - de sa -: Hij is jaloersch
(mu. -s--s) v.: Zusternatie.
Nativitê v . : 1. (o u d) Geboorte . Stand van aard. Ma - est de ...: Het ligt in
der sterren op 't geboorteuur. 2. (kerk) mijn aard om ... La - physique de qn:
Tem. lichaamstoestand, - gestel. Ma fille,
Geboorte (van Jezus, Maria, de heiligen).
Schilderij, dat Jezus' geboorte voorstelt. c'est toute ma -: Mijn dochter heeft geheel
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mijn aard. De Zoodanig dat, van
dien aard dat.
4. (godsd.) Natuurstaat (tegenover
grace 5). Corruption de la -: Natuurlijke
verdorvenheid. 5. Schaam-, teeldeelen
(vooral wijfjesdieren). 6. Natuurstaat,
-toestand. L'homme de la -: De mensch
in den natuurtoestand. Cet homme est une
-: Die man is een krachtige persoonlijkheid. (fam.) Etre dans l'etat de pure -:
Moedernaakt zip. 7. Natuur (tegenover
kunst ) . Natuurproduct . Natuurlijk, on vermengd (als bv.nw. ). Plus grand que -:
Van meer dan natuurlijke grootte. II est
plus bete que Hij is onmogelijk dom.
Plus vrai que -: Van een schreeuwende
gelijkenis. Faire -: De natuur zeer getrouw
weergegeven . z . mort (by .nw . 1) . Figures
de demi-- : Figuren op halve grootte.
Grandeur plus que -: Van meer dan
natuurlijke grootte. En -: In natura,
met natuurlijke voortbrengselen; in ongeschonden staat. Apport en -: Inbreng in
bezittingen (tegenover inbreng in geld).
Des cedelettes -, du b muf
Coteletten -,
ossenvleesch zonder saus of specerijen. Une
citronnade
Een kwast van Citroen. Un
blanc
Een glas witten wijn, zoo. Il est
si
Hij is zoo natuurlijk, - onbedorven.
Pommes de terre
Gekookte aardappelen.
8. De vrije natuur.
I. Naturel bv.nw.: 1. Van de natuur,
- de schepping, natuurlijk. Histoire -le:
Natuurlijke historie. Sciences -les : Natuurwetenschappen . Lois -les: Natuurwetten.
Mourir de mort -le : Zijn natuurlijken
dood sterven. Parties -les: Schaamdeelen . Un enfant Een natuurlijk,
buitenechtelijk, onecht kind. Il y a des
choses qui ne sont pas -les : Er is lets niet
in den haak. 2. Natuurlijk, uit zijn aard
voorkomend. C'est si Dat is zoo natuurlijk . Des juges -s: Door de wet aangewezen
natuurlijke rechters. Ne pas e
' tre dans
son etat Niet gewoon doen. 3. Aangeboren, natuurlijk. Son esprit -: Zijn natuurlijk verstand. Des dons -s: Natuurgaven . 4. (godsd.) Van den mensch in
den natuurtoestand. La corruption -le:
De natuurlijke verdorvenheid. 5. Door de
Onvermengde -,
natuur gevormd. Vin
onvervalschte wijn. Une digue -le: Een
door de natuur gevormde dijk. Gaz
Bron-, grondgas. Soie -le : Echte zijd
6. Natuurlijk, ongedwongen, ongekunsteld.
Sens - d'un mot: Natuurlijke beteekenis
van een woord. L'ordre - des mots: De
natuurlijke woordorde . (m u z . ) Une note.
-le: Een natuurlijke noot. Ut -: C. nature' (zonder kruis of mol). (w is k . )
Nombre -: Natuurlijk getal, geheel -.
II. Naturel m 1. Inboorling (onbeschaafd
land of spottend). Un - de Puiterveen:
Een knul, een „kaffer" uit P. 2. Natuur,
geaardheid, gestel, humeur, aard, inborst.
It est timide de son -: Hij is van nature
beschroomd . (o u d ) Un enfant sans -:
Een kind zonder natuurlijk gevoel. Chassez
le -, ii revient au galop: De natuur gaat
boven de leer. Avoir un bon -; - un mauvais
Een goeden; - een slechten aard
hebben. Il est du - des poissons: Hij
heeft visschenbloed Le - de l'homme, c'est
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d'être sociable : De mensch is van nature
gezellig. 3. Natuurlijk-, Ongedwangen-,
ongekunsteldheid. Manquer de -: Gekunsteld zijn. Au -: Naar de -, volgens
de natuur. Bceuf au -: Ossenvleesch zonder
saus of specerijen (z. nature 8) . 4. Natuurlijke vorm, - grootte.
Naturellement : 1. Van nature, natuurlijk. Des cheveux - boucles: Haren , die van
zelf krullen. Riche -: Van zich zelf rijk.
2. Natuurlijk. 3. Natuurlijk, als van zelf,
als natuurlijk gevolg, uiteraard. Vous aver
fait ga ? Mais, Heb jij dat gedaan?
Wel, natuurlijk. 4. Door natuurlijke krachten, met behulp der natuur. Cela ne s'est
pas fait Dat is niet natuurlijk toegegaan.
5. Ongekunsteld, ongedwongen, eenvoudig,
gemakkelijk. Openhartig. Nature-mortiste
(ma ----s) m. : Schilder van stillevens.
Naturisme m.: 11 z. naturalisme 2.
2. (gen eesk ) Natuurgeneeswijze; natuurleefwijze; naaktlooperij. 3. (letterk. ) Tot
't uiterste gedreven naturalisme (z. naturalisme 3). Naturiste m.:Natuurarts Naakt-.
looper ; volger van een natuurleefwijze . / b y .
nw.: Van de natuurgeneeswijze (medecine -).
Naud (spr.. no) m. : Kreek (op 't strand).
Naufrage m. : Schipbreuk, vergaan.
(nieuw) Vergaan (luchtschip ). Droit de
Strandrecht. Faire Schipbreuk
lijden, vergaan, stranden ; (f ig. ) schipbreuk lijden, mislukken. Faire - au port:
Op 't punt van te slagen, zijn plan in duigen
zien vallen. Le - de la foi: De ondergang
van 't geloof. Voila ce que nous aeons sauve
du -: Dat hebben wij uit de ramp gered •
Naufrage : Verongelukt, vergaan ; gestrand.
Die schipbreuk heeft geleden. Door 't zeewater bedorven. / m. : Schipbreukeling.
Naufrager onov .w . : (o u d ) Schipbreuk lijden. Naufrageur m. : Strandroover,- jutter.
(f ig. ) Speculant a la baisse. Naulage m.:
Scheepshuur. Nau.machie v. : Spiegelgevecht te water in een circus der Ouden,
scheepsstrijd. Circus voor die spiegelgevechten. Naupacte v. : Naupactum, Naupaktos. Nauseabond : Walgingwekkend,
walglijk. (f a m . ) Vies, vuil, onhebbelijk.
Nausee V. : Walging, mislijkheid (door zeeziekte ) . (f ig. ) Walging. Jusqu 'ez la -: Tot
walgens toe. Ce livre me donne des -s:
Dit boek walgt mij. Pris de -: Misselijk.
Nauseeux: Walgingwekkend. Etat -: Walging. Naute m . : (o u d ) Schipper. Nautile
m. : Parelboot, schippertje (soort schelp).
Zwemgordel. Nautilier m Weekdier,, dat in
de parelboot (z. nautile) woont. Nautique:
Van de scheepvaart. Tourisme -: Zeereizen.
Science -, art -: Zeevaartkunde. Carte -:
Zeekaart. Almanach Zeemansalmanak.
Joutes -s: Spiegelgevecht te water. Sports
-s: Roei- en zeilsport. Cercle -, club Roei en zeil-vereeniging. Nautiquement :
Op zeevaartkundige wijze. Nautonier m.,
-iére v.: (dichtk.) Schipper. Bestuurder.
Le - des enfers , - des sombres bords : Charon,
de veerman der onderwereld. Naval (my.
-als) : Van de schepen, van 't zeewezen,
van de vloot, ter zee. Constructions -es:
Vlootbouw. Forces -es : Zeemacht. Bataille -e : Zeeslag. Ecole -e : Instituut voor
de marine, school voor zeeofficieren. Lord
Zeelord, sealord.
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Navarin m.: 1 . Navarino (in Griekenl.). 2. Diep grieven, 't hart doen bloeden, diep
2. Ragout van lamsvleesch.
bedroeven. J'en suis navre: 't Spilt me
Navarque m.: (gesch.) Scheeps-. Vloot- zeer. J'en ai le cceur navre: 't Hart bloedt
mij daarbij. Un ceil navre : Fen diep treurige
bevelhebber, nauarkthos.
Navarrais : Uit -. Bewoner van Navarra . blik. I se -: Wegkwijnen.
Navarre v. : Navarra.
Nazarêen (spr. -e-in) m. : Nazarener.
Ne of N' bw.: 1. (gewoonlijk met
Nav6e v. : Scheepslading.
Navet m.: 1. Raap (- long) ; knol pas, point, enz.; z. ook pas, dat in de
(- rond). (y olk; fig.) Lummel, sul. spreektaal dikwijls voor ne . . . pas wordt
gebruikt). Niet. Il - dit mot: Hij zegt
Avoir du jus de - -, du sang de - dans
geen woord. z. aucun, guêre 2, goutte 1,
les veines : Karnemelk in zijn aderen hebben.
2. (kunst) Rond voorwerp zonder artis- que (voegw. 5), enz. due - m'est-il permis
tieken vorm. Kleurloos sehilderij. Schil- de parler: Hoe jammer, dat ik niet spreken
mag. Je le ferais volontiers, n'etait mon
derij zonder kunstwaarde, prul. Log beeld.
(schildert.) Mon -: Mijn geesteskind. pere: Ik zou 't graag doen, als mijn vader
(y olk) Des -s! 1k denk er niet aan! Nooit! er maar niet was. N'avez-vous pas ete la?
3. (plant k .) - du diable: Heggerank. Gij zijt daar immers geweest ? 2. (e xp let i ef,
I by .nw . : Su llig , sukkelig . Navetier m . : na de vergelijkende trappen van ongelijkWeefspoelenmaker. Navetibre v . : Rapen- heid en na autre en autrement). Je tremble
veld .
qu'il - soil tombe malade : Ik ben er bang
Navette v . : 1. Wierookschaaltje (- a voor, dat hij ziek is geworden. Je crains
encens). (oud) Vat. 2. Weversschietspoel.
qu'on - m'abuse: Ik vrees, dat men mij
bedriegt. Plus heureux que je - fus jamais:
Faire courir la -: Weven. - volante:
Door een werktuig bewogen weversschiet- Gelukkiger dan ik ooit was. Moins riche
spoel. (fig.) Faire la -: Heen- en weer- que vous - pensez : Minder rijk dan gij denkt.
gaan, - loopen, - reizen, enz., vice versa Il agit autrement qu'il - parle: Hij handelt
gaan. Faire Mire la - a qn : Iem. heen- anders dan hij spreekt.
Ne z. naitre.
en weerzenden . Etablir une -: Fen heenNeanmoins (spr. nean-mwin): N ietteen weergaande beweging, - dienst inrichten.
La - de . . .: 't Heen en weer gaan
min, nochtans. Neant bw.: Niets. Reduire -,
van .. . Faisant la -: Forens-, spoor-. mettre a -: Vernietigen, nietig verklaren;
La langue lui va comme la - d'une
den bodem inslaan. Pour -: Zonder eenigen
tisserand : Zijn mond staat geen oogenblik
uitslag, om niet. Un homme de -: Een man
stil. 3. (sp e 1) Het over en weer coupeeren van niets. (verk.) Pour de l'esprit, -:
door partners, die in elk. renonce spelen, Wat geestigheid betreft, niets, niemendal,
zigzagspel (in whist). 4. Spoel (naai- nihil. Je vous accorde ca, mais pour le
machine ) . Touwklos (voor nettenmakers). reste, -: Dat sta ik u toe, maar voor 't
S. Half gestropt blok. Indiaansche kano. overige, nul op 't rekest. (sport) Trois
Loodblok, -zalm (- de plomb). 6. Raap- contre -: Drie tegen nul. I m.: 1. Het niet
zaad . Huile de -: Raapolie. Grosse -: (voor de schepping). Tirer du -: Uit 't niet
Koolzaad. - d'ete: Vroeg koolzaad.
scheppen; (f ig.) van niet tot iet brengen.
Naviculaire: Schuitvormig. Os-: Schuit- 2. Het niet (na den dood). Tomber dans
been . Maladie -: Hoefkatrolontsteking. le -: In het niet komen. 3. (f ig.) Nietig-,
Navigabilite v . : Bevaarbaarheid . (n ieuw) nietswaardigheid. Lage geboorte. Gebrek
Zeewaardigheid. Vliegwaardigheid (vlieg- aan verdienste, - aan bekwaamheid. Rentrer
tu ig ) . Navigable: Bevaarbaar . (n ieuw) dans le -: Tot zijn vorigen lagen staat
Zee-. Vliegwaardig. Voor de scheepvaart terugkeeren . 4. (wij s b . ) N irwana .
(brugboog) . Navigant : Zeilende, stoomend,
Marque m.: Nearchus (vlootvoogd van
vliegend. Navigateur m.: Zeevaarder. Alexander den Groote).
Vliegenier, navigator (van vliegtuig). / by.
Nebride v.: Vel van een hinde.
nw . : Die de zee bevaart. Zeevarend.
Nêbulaire: Van de nevelvlekken. NeArchipel des N-s : Schipperseilanden. Oiseau
bulê: Wolkvormig verstoven. Nebuleuse
-: Zeevogel. Navigation v.: 1. Zee-,
v.: Nevelvlek. Nêbuleusement: Nevelscheepvaart. Zeereis, -tocht. - errante: achtig, in nevelen. Nëbuleux: 1. BeZwerftocht. Chambre de -: Kaartenkamer. wo lkt . N eve lacht ig , grijzig ; wazig . Etoile
2. Zeevaartkunde (art de la -). 3. Zee- -euse: Nevelvlek. (fig.) L'horizon est -:
vaartverkeer, vaart. Canal de -: Scheep- De toekomst is erg onzeker. Cristal -:
vaartkanaal. (f ig . ) - aerienne: Lucht- Niet geheel doorzichtig k. 2. (f ig. ) Somber
scheepvaart . - d'eau douce: B innenscheep (geest); verward en duister (schrijver);
vaart . Naviguer onov .w . : Varen , zeilen . duister, onbegrijpelijk ; betrokken, vol zorSturen, stevenen. Art de -: Stuurmans- gen (gelaat), zorgelijk. (geneesk.) Vue
kunst. Personnel -ant : Varensgasten. Na- -euse : Omneveld gezicht. Nebulisation
vine (spr. -viye), -vigil° m.: Besproeiings- v. en -iser ov .w . : (Het) wolkvormig verkanaal. Navire m.: Schip . - marchand: stuiven . Nêbolusite v.: Nevelachtig-.
Koopvaardij-. --hOpital (mv.. -s-hdpitaux) : Duister-, onklaarheid. Sterrennevel. NeHospitaalschip. --ecole (mu. -s--s): velachtige zelfstandigheid. Zorgvol voorInstructievaartuig. z. mixte. - aderen: komen.
Luchtschip. --reservoir (mu .-s-s) TankNècessaire by .nw . : 1. Noordzakelijk ,
schip . --base (mu. -s--s) : Basisschip.
noodwendig, noodig. Cela lui est -: Hij
Navrance v. : Aangrijpend leed. Na- heeft dat noodig. 2. Onvermijdelijk, gewant : Hartverscheurend, intreurig. Na- dwongen. 3. (wijsb.) Noodzakelijk, dat
vrement m. : Het aandoen van harteleed. bestaan moet. / m.: 1. Het noodzakelijke,
Leed . Navrer ov .w . : 1. (0 u d ) Wonden . noodwendige. Le strict -: Het strikt
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noodzakelijke. Faire le -: Den bemoeial
spelen, den bedrijvigen man uithangen ; het
onvermijdelijke -; de benoodigde stappen
doen. Manquer du -: Geen brood hebben.
2. Werkdoosje ; etui met toiletbenoodigdheden ; servies; noodzakelijke werktuigen.
Nècessairement : Noodzakelijk. Onvermijdelijk . Necessitant : 1. (godsd.) Grace
-e: Dwingende genade . 2. (o u d ) Behoeftig .
Meessitê v.: 1. Noodzakelijk-, noodwendigheid, noodzaak. Objets -; denrees
de premiere -: Allernoodwendigste voorwerpen ; - levensmiddelen. - fait loi, - n'a
point de loi : Nood breekt wetten. (La)
- est la mere de l'invention , - de l'industrie:
Nood maakt vindingrijk, - leert bidden.
2. Behoeftigheid, (geld )gebrek. Les pressantes -s du peuple: De dringende behoeften
des yolks. Il est dans la derniere -: Hij
heeft gebrek aan alles. 3. Behoefte, levensbehoefte , noodwendigheid. Satisfaire une
- naturelle : Aan een natuurlijke behoefte
voldoen. Faire ses -s: Zijn behoeften
doen. 4. Onvermijdelijkheid, dwang. Reduire qn a la - de, mettre qn dans la - de:
Iem. dwingen om. Par -: Door den nood
gedwongen, uit nood. Sans -: Onnoodig,
zonder noodzakelijkheid. Faire de - vertu:
Van den nood een deugd maken. 5. (wijsb.)
Noodzakelijkheid. De -, de toute -:
Noodwendig. - morale : Verplichting, dwang
van 't geweten. - metaphysique : Bovennatuurlijke noodzakelijkheid. Necessiter
ov.w.: 1. (oud) Noodzaken. 2. (thans)
Noodzakelijk maken. Neeessiteux: Behoeftig, noodlijdend, nooddruftig. / m.:
Behoeftige.
Necro . . .: (in samenst.) Lijk-, dooden-. Necrogêne : Op stervend gewas
groeiend. Necrologe m.: Doodenlijst, -register. Necrologie v.: Levensbericht (van
bekend man, vooral een geleerde) , in memoriam. Neerologique : Van een levensbeschrijving (notice -) eens dooden. Article -,
notice -: Levensbericht (in krant). Nêcrologue m.: Schrijver van een levensbericht.
Necromancie v.: Geestenbezwering. N6eromaneien m.: Geestenbezweerder. Neeroment m . : (o u d ) Geestenbezweerder .
Toovenaar. Neerophage: Van doode dieren
levend. / m.: Aaskever. Necrophile m.:
Aaskever. Necrophobie v.: Lijkenvrees.
Necrophore m.: (dierk.) Doodgraver,
aastor. Necropole m.: Doodenstad. Begraafplaats . (f ig. ) Kerkhof . Necropsie of
-scopie v.: Lijkschouwing. Nêcropsique:
Der lijkschouwing. Nècrose v.: Beenderversterf,, afsterving . Nêeroser ov .w . :
Door beenderversterf aantasten. / se -:
- aangetast worden. Necrotisant: Die afsterving doet ontstaan. Neerotomie v.:
Lijkopening.
Nectaire m.: Honignapje, -urn. Nectar
m.: Godendrank, nectar. Honigsap. Nectare : Vol honigsap. - nectar. Neetarifere :
Honigdragend. Nectarinie v.: Honigvogel.
Nectique: Silex -: Drijfsteen.
Nêerlande (spr. ne-er-) v.: Nederland.
Merlandais (spr. ne-er) : Nederlandsch.
-er.
Nef (spr. net) v . : 1. (o u d ) Schip . z.
moulin. 2. Kerkschip. - principale,
grande -: Hoofdbeuk. - laterale: Zijbeuk.
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- transversale : Dwarsbeuk, transept. mediane: Middelbeuk.
Nefaste : 1. (gesch.) Aan rust of rouw
gewijd . Jours -s : (Ongeluks )dagen, waarop
geen recht werd gesproken, geen senaats- of
volksvergadering mocht plaats hebben.
2. (f ig. ) Rampzalig, onheilbrengend. Jour
-: Ongeluksdag.
Mile v.: Mispel. Je ne l'ai pas eu pour
des -s: Ik heb 't niet voor een appel
en een ei gekregen. Avec le temps et la paille
les -s marissent: Tijd baart rozen. Je
n'en donnerais pas une -: Ik heb er niets
voor over. On vous donnera des -s: Dat
is geen spek voor je bek. Des -s1 Malligheid! Morgen brengen! Un serment de
-s : Een eed zonder waarde. Miner m.:
Mispelboom. - cotonneux : Dwergmispel.
Negateur m.: Loochenaar. Wegcijferaar.
/ bv .nw . : Ontkennend . Etre — de qch:
Jets wegredeneeren. Negatif by .nw . : 1.
Ontkennend. - de: Die ontkent. Avoir
mix -ice : Het recht hebben te ontkennen,
- te weigeren. (taalk.) Particule -ice:
Ontkennend woord. Proposition -ice : Ontkennende zin. 2. (tegenover positif)
Bonheur -: Afwezigheid van ongeluk.
Peines -ices: Uitsluiting van belooningen.
Avoir -: Geldelijke schuld . (st elk .
Quantite -ice: Negatieve grootheid. (n a t k .
E'lectricite -ice : Negatieve electriciteit.
Pole -: Negatieve pool. Epreuve -ice =
m.: Negatieve afdruk, negatief. 3.
Afbrekend (tegenover eonstructif ). Negation v.: Ontkenning, loochening. Ontkenningswoord . Weigering. Nêgativation v. :
Het maken van een negatief. Negative v.:
Ontkenningswoord. Ontkennend voorstel,
-e zin. Weigering. Se tenir sur la -: Bij
zijn weigering volharden. z. affirmative.
Soutenir la -: De zaak blijven ontkennen.
Dans la -: Zoo niet, in geval van niet.
Repondre par la-: Ontkennend antwoorden,
neen zeggen. Negativement : Ontkennend,
in ontkennenden zin . Weigerend . Negativis -

me m.: Systeem dat alles ontkent.
Nêgligê m.: Morgengewaad; huispakje.

(f ig . ) Onopgesmuktheid . / bv .nw . : V erwaarloosd, slordig. Nêgligeable : Dat verwaarloosd kan worden, onbelangrijk, niet
noemenswaard. Negligement m.: Onachtzaamheid. Negliglemment : Achteloos, onachtzaam . Onverschillig. Negligence v.:
1. Nalatig-, onachtzaam-, slordigheid.
Mettre de la - a faire qch : lets onachtzaam
doen. Des -s: Slordigheden. Avec -:
Slordig. 2. Onverschillig-, zorgeloosheid.
Negligent: Nalatig, onachtzaam, zorgeloos,
slordig. Nêgliger ov .w . : 1. Verzuimen,
veronachtzamen, niet zorgen voor, verwaarloozen ; links laten liggen ; laten voorbijgaan (gelegenheid). - l'amitie de qn:
Iem. vriendschap niet op prijs stellen.
2. Nalaten, niet tellen. Ongebruikt laten,
geen rekening houden met. (wisk.) - une
quantite infiniment petite : Een oneindig
kleine grootheid verwaarloozen. / se -:
Minder zorg aan zijn werk besteden, nalatig
-, onverschillig worden. Nagelaten -, niet
geteld kunnen worden. Elk. niet meer bezoeken (vrienden ) . Zijn kleeding -, zijn uiterlijk verwaarloozen.
Negoce m.: 1. (oud; ong. bet.) Yak,
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zaak. Vous Mites la un vilain Ge doet
daar iets gemeens, 2. Handel. Faire - de:
Handelen in. Se metire dans le -: In
den handel gaan. Negociabilite v. en
-able by .nw . : Verhandelbaar (held ) . Nego ciant m.: Groothandelaar. Bankier. Mg° ciateur m.: Onderhandelaar. Bemiddelaar.
Negociation v.: Onderhandeling. Aangelegenheid, waarover men onderhandelt.
Verhandeling, verkoop . Negoeier ov .w . :
Onderhandelen over, als bemiddelaar optreden tot. Bewerken, tot stand brengen.
Verhandelen, verdisconteeren (wissel).
onov.w.: Handel drijven. I se - : 1. Verhandeld worden. La paix se negocie a V.:
Te V. wordt over den vrede onderhandeld.
2. Vredisconteerd verhandeld worden
(wissel).
Negraille v.: Negergebroed. Negre m.:
1. Neger. Negerslaaf. (fig.) Helper. (letterk.) Iem„ die zijn letterkundig werk
leent aan een ander, die voor den auteur
doorgaat. - Bosch: Boschneger. Travailler
Werken als een paard. Trailer
comme un
comme un
Als een hond behandelen.
blanc: Albino, witte Moor. - pie:
Gevlekte albino. A blanchir un - on peril
son savon, - sa lessive : Dat is den Moriaan
gewasschen. 2. Negertaal. Parler - en allemand: 't Duitsch verknoeien. Petit--, jargon -: Negerengelsch ; -taaltje . / bv .nw . :
Neger-. Race -: Negerras. Negrepont m.:
Negropont. Negrerie of Negrerie v.:
Negerslavenwerkplaats. -bewaarplaats. Ne
gresse v.: Negerin. ( y olk) Luis. Flesch
wijn. Negrier m.: Slavenhandelaar. -haler,
-schip (vaisseau -). Negrillon m., -ne
v.: Negertje. Negerinnetje. Negrolde :
Negerachtig.

Negromancie , -mancien , -mant z .
necro .. .
Negrophile m.: Vriend der negers. Ne -pus , (s o ms ) Negous m . : Negoes , Keizer..
Neige v.: 1. Sneeuw. - pourrie: Natte

. Des -s: Sneeuwmassa 's ; -buien . Les
-s eternelles, - perpetuelles: De eeuwige
sneeuw. La saison des -s : De wintertijd.
z. antan en boule 1. Blanc comme
Sneeuwwit ; (f ig. ) met een ongerepten
naam. Ne durer pas plus que les -s d'Avril:
Van zeer korten duur zijn. Barbe de -:
Sneeuwwitte baard. CEufs a la Sneeuwballen (eiwit). Battre en -: Tot sneeuw
kloppen (eiwit). (spot) Une personne -;
une chose de -: Een mensch -; een ding
van weinig waarde, ellendig, verachtelijk,
zonder kracht. 2. Vlek (in glas). 3. Bij
koolzuurbevriezing cocainebevriezing gevormde sneeuw. Neigeoter onov.w.: Sneeuwen . Wit branden (sigaar ) . (fig., f a m . )
// a neige sur sa tele: Hij wordt grijs. Nei geux : Met sneeuw bedekt. Sneeuwwit.
Waarin 't sneeuwt. Pierre -euse: Onzuivere
steen.
Neille v.: Werk. Prop van werk.
Nekton m.: Organismen in 't water
die zich vrij bewegen (z. plankton ) .
Nelombo m.: Lotus.
Nemee v.: Nemea. De -: Nemelsch.
Nematode m.: Draadworm. Nematolde :
Draadvormig.
Nemesis (spr. -iss) v.: Nemesis, wraakgodin.
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Nemoeere m.: Mug. Nemophile v.:
(plantk.) Boschliefje. Nemoral : Bosch-.
Nemrod (spr. nemm-rod) m . : N imrod
Geweldig jager.
Nene of Nenet m.: ( y olk) Borst.
Nenies v .mv . : Lijkzangen , treurliederen.
Nenni (spr. nani of neni) bw.: Neen,
nietes. --da : Zeker niet. Que-: Heelemaal
niet. Un doux
Een zachte weigering.
Nenufar,, -phar m.: Waterlelie (blanc), witte plomp. - blanc d' Égypte:
Lotus. - jaune: Kruikeblad, gele plomp.
Neo- : (in sa menst.) Nieuw-, neo-. Neocaledonien : Uit Nieuw-Caledonia. Neo catholique : Nieuw-katholiek. Neo -ca
tholicisme m . : Nieuw-katholicisme . Net) christianisme m.: Nieuw-Christendom.
Neoformation v . N ieuwvorming . Neo forme (m y . ---s) : N ieuwgevormd . Neogallois : Uit Bewoner van Nieuw-ZuidWales. Neogene : Nieuwvormend. Neographe m.: Voorstander eener nieuwe
spelling. Neographie v.: Nieuwe spelling.
Neographique : Op de nieuwe spelling
betrekking hebbend. Nêographisme m.:
Systeem eener nieuwe spelling. Neo-gree
(mu. ---s) : N ieuw-Grieksch . Neo -latin
(mu . ---s) : Nieuw-Latijnsch ; Romaansch.
Neolithique : Van 't tijdperk van den
gepolijsten steen, - nieuweren steentijd.
Neologie v.: Gebruik van nieuwe woorden
of van hernieuwde of nieuwe beteekenissen
van oude woorden. Nêologique : Van het
gebruik van nieuwe woorden. Nieuwgevormd. Neologisme m.: 1. z. neologie
2. Nieuw woord, nieuwe beteekenis van
een woord. Neologiste of -logue m.:
Iem., die nieuwe woorden gebruikt of
invoert. Momenie v.: (Feest van de)
nieuwe maan. Neon m.: Neon (gas).
Neophilologue m.: Kenner van moderne
talen. Neophobe m.: Hater van al wat
nieuw is. Neophobie v.: Vrees voor het
nieuwe. Neophyte m. : N ieuwbekeerde ,
pasgedoopte. Iem. die onlangs tot nieuwe
gedachten is overgehaald. (f ig.) Un zele -,
une ardeur de -: Een onbesuisde ijver.
Neoplasie v.: Vorming van een nieuw
(woekerend) weefsel. Neoplasme m.: Woekering. Kanker (als verzachtend woord).
Neo -zelandais : Nieuw-Zeelandsch .
Nepal m.: Nepaul. Nepalais : Uit -.
Bewoner van Nepaul.
Nape v.: Waterschorpioen.
Nepenthes (spr. nepintess) m.: 1.
Plantensap. dat een vroolijke dronkenschap
veroorzaakte. 2. Bekerplant, kannekenskruid.
Nepete v.: (plantk.) Nepeta, neppe.
Nephretique : 1. (geneesk.) Van de
nieren. Douleurs coliques -s: Nierpijnen.
2. Aan de nieren lijdend. J m.: Nierlijder. f
v . : Niersteen . Nephridie v . : Uitscheidingsorgaan (worm). Nephrite v.: 1. Nierontsteking. - chronique: Ziekte van Bright.
2 . (a ard.) Niersteen. Nephrocele v.:
Nierbreuk . Nephrographie v . : N ierenbeschrijving . Nephrolithe m . : Niersteen.
Nephrolithiase v Niersteenvorrn ing . Nephrologie v.: Leer van -, verhandeling
over de nieren. Nephrotomie v.: Nieroperatie. Afzetting van de nier.
Nephtali m.: Naftali (stam van Israel).

Nepomueene-Nettetê
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Nepomueéne m . : (n a a m ) Nepomuk .
1. (nat. hist.) Ribbe (blad). Ader (inNepotisme m.: 1. (gesch.) Begunsti- sectenvleugel). 2. Ribben (boekrug). 3.
ging der bloedverwanten des pausen. 2. Ribbe (gewelf, kolom). 4. Ribwerk (muur).
Begunstiging door hooggeplaatsten van 5. Vertakking (bergketen).
Nescienee (spr . ne-) v.: Onkunde.
bloedverwanten of vrienden. Nepotiste m.:
Nestor m . : Nestor. (f ig . ) EerbiedwaarBegunstiger.
Neptune m.: Neptunus. (dichtk.) Les dige grijsaard. Oudste.
I. Net (spr. nette) bv.nw.: 1. Schoon,
fureurs de -, les 'lots emus de -: De
verbolgen zee. Neptunien : Door 't water zindelijk, net, rein. z. maison 4 en main
ontstaan. Neptunisme m.: Leer volgens (2, kol. 1208). Enfant -: Kind, dat zich
welke de aarde haar vorm aan den invloed niet meer bevuilt. - comme tine perle, - un
van 't water te danken heeft. Neptuniste denier: Zoo helder als een brand. S'en alley
les dents -tes: Niets te eten krijgen. Faire
m.: Aanhanger van 't neptunisme.
Nerve m.: Nereus (zeegod). Nereide les plats -s, - la table -te: Alles schoon
opeten. Faire place -te: Alles opruimen;
v . : Zeenimf.. (d fer k . ) Zeepier..
Nerf m.: 1. (spr. net. ) (oud en yolk) - meenemen. Il a trouve la place -te: Hij
Een
pees
Pees. Spier. Avoir un - foule:
heeft zijn huis leeg gevonden. Faire Lapis
verrekken. - de b ceuf : Bullepees (om te -: Al het geld winnen, dat op tafel ligt.
slaan ) . 2. (spr. nerfe) (f ig. ) Kracht . 2. (fig.) Vlekkeloos. C ceur -: Rein hart.
Vastheid. Avoir du -: Krachtig optreden; Avoir la conscience -te, - l' Cum -te : Een
funk zijn. Tout en -s: Krachtig gebouwd. zuiver geweten hebben, zuiver op de graat
zijn. - de peche: Zonder zonden. 3. Zuiver,
Manquer de -: Krachteloos zijn; - optreden. Il est tout -s : Hij is sterk gespierd. onvermengd. Vrij van kosten of schulden.
Netto. Benefice -; produit -: Zuivere
Le - de la guerre, - des affaires: De ziel van
alle zaken, 't geld. 3. (spr. ner) Zenuw. winst; - opbrengst. Prix -: Netto -, handelsprijs. Bien -: Onbezwaard bezit.
Avoir mal aux -s, avoir les -s irritables:
Zeer prikkelbaar zijn. z. pelote 3. Cela
Vrij van alle onkosten. -detosfrai:4.
agate les -s, cela donne -, porte sur les
Duidelijk, helder, zuiver, zonder oneffen-s : Dat maakt iem. zenuwachtig. J ' ai
heden, glad; scherp (foto). Pierre -te:
mes -s: De zenuwen zijn mij weer de baas.
Scherp behouwen steen. Cassure -te:
Zuivere breuk. Imprime en caracteres -s:
Vous avez vos -s ? Hebt ge weer last van
uw zenuwen? Attaque de -s: Zenuwtoeval. Met duidelijke letters gedrukt. Copie -te:
Passer ses -s sur : Uitrazen tegen. Crise
Net afschrift, zonder doorhalingen. 5.
de -s : Huilbui, zenuwuitbarsting. z.
Helder, duidelijk, juist, scherp omlijnd,
paquet. _Etre sur ses -s: Over zijn zenu- die geen twijfel overlaat, onomwonden,
wen heen zijn. 4. (spr. ner) Snaar (instru- zonder bedrog. Avoir la vue -te de : Een
ment). Ribbe, bindtouw (boekrug). Treklijn juisten blik hebben op. Son -: Helder
(net) . Voornaamste strektouw . (b ouwk. ) geluid. Image -te: Zuiver beeld. Un soleil
Ribbe (nervure 3). Dos a -s: Geribde boek- -: Een zon met scherpe omtrekken. Idees
rug. Nerf-ferure (spr . ner; mu. -s--s) -les: Heldere gedachten. Esprit -: Helv.: Pezenklap, -kwetsing. Nerf-foulure dere geest, (fam.) - kop. Style -: Zuivere
stijl. Cela est Blair et -: Dat is klaar en
(spr . net. ; mu . -s-s) v.: Kwetsing van
duidelijk. Cette affaire n'est pas -te:
den Achillespees.
Nêrite v.: Halvemaanhoren.
Die zaak is niet in den haak, - is niet
Neroli m.: Oranjebloesemolie (essence pluis. J'aime les situations -tes: 1k wil
de -) .
weten waaraan ik mij te houden heb. Sa
Neron m.: Nero. (fig.) Wreede dwinge- conduite n'est pas -te : Hij gedraagt zich
land. Neronien : Zeer wreed, van een niet openhartig. Reputation -te: Een
Nero.
naam, waarop niets valt of te dingen. z.
Nerprun m. : Wegedoorn. - commun, eaeur 6. Reponse -te : Kort en goed ant,
- purgatif : Vuilboom, zwarte els (- des
woord.
paysans).
II. Net (spr. nette) bw.: 1. Netto, zuiver.
Nervation v.: Bladskelet. Plaatsing der Cette terre rapporte cent francs -. 2. Zonder
ribben (in blad). - der aderen (insectenvleu- oneffenheden, glad. Duidelijk, volkomen.
gel). Nerve: (wapenk.) Geribd (nieuw, In eens, plotseling. Donner -: Een scherp
ook autoband). Nerver ov.w.: Met ribben beeld geven (foto). Couper -, trancher -;
voorzien (boekrug). Met pezen bekleeden. casser -: Glad afsnijden; - afbreken.
Nerveusement : 1. (o u d ) Krachtig . 2. Cela s'est casse -: Dat is in eens gebroken.
(fig.) Le trancher -: Het vrijuit zeggen.
Door de zenuwen. Zenuwachtig. Nerveux:
1. (oud en y olk) Vol pezen. Gespierd. Rompre -, briser - avec qn : In eens met iem.
(fig.) Krachtig, flink, vast. Du flu -: breken. 3. Zonder omwegen, onbewimpeld,
Stevige draden. Style -: Gespierde stijl. ronduit, vierkant. Parler -: Eerlijk de
_Eloquence -euse : Krachtige welsprekendwaarheid zeggen ; precies zeggen waar 't
heid. 2. Van de zenuwen. Systeme -: op staat. Refuser -: Kortaf weigeren.
Zenuwstelsel. Centres -: Zenuwcentra.
III. Net (spr. nette) m.: Net. Mettre au
3. Zenuwachtig. Boule -euse: Gevoel van -: In 't net schrijven.
Nette v.: Netje, Antje.
verstikking, dat naar de keel opstijgt.
Nettement: Netjes, zindelijk, zuiver.
C'est -: 't Zijn de zenuwen. 4. Geribd,
geaderd. Nervifolik: Met geribde bladeren. Duidelijk, helder, scherp. Ronduit, onbeNervin bv.nw. en m.: Zenuwsterkend wimpeld, zonder omwegen. Kortaf. Verre
(middel). Nervoir m.: Ritsstempel. Ner- casse -: Glas met een rechte breuk. Netvosisme m.: Zenuwziekte, -lijden. Ner- tetê v.: 1. Rein-, zuiver-. Net-. Blank-,
vositê v.: Zenuwachtigheid. Nervure v.: zindelijkheid. 2. Zuiverheid (van breuk,
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Neume m.: Aanduiding der noten door
wonde, vorm). 3. Zuiver-, scherp-, duidelijkheid ; helderheid (stijl). Scherpte (foto). letters, haakjes, streepjes bij het kerkgezang.
Groep Gregoriaansche noten. Neume :
m.:
Het
reinigen,
schoonNettoiement
maken, - zuiveren (in 't klein). Nettoie- Met Gregoriaansche teekens voorzien, - aantubes (mu. onv.) m.: Buizenreiniger. gegeven.
Neurasthenie v.: Zenuwzwakte. ZwaarNettoyage m.: (z. -over) Het reinigen
(in 't groot), - schoonmaken ; schoonmaak moedigheid. Faire de la -: Zwaarmoedig zijn. Neurasthenique : Zenuwzwak.
(grand -). Het stoomen (- a la vapeur,
- a sec). Het zuiveren (graan). - wegne- -zwakke. Neurasthenisant : Zenuwzwak.
-zwakke . Zwaarmoedige . Neuro -: (in s amen (uitspruitsels). (fig. ) Het zuiveren,
menst.) Zenuw-. Neurogene : Die de zenu- opruimen. Het schoon opmaken (geld).
Nettoyer ov .w. : 1. Uitstoomen (kleeren; wen vormt. Neurologie v.: Wetenschap
- a sec). Wegnemen (uitspruitsels). Zui- der zenuwverschijnselen. Neurologiste,
-logue m.: Specialist voor zenuwziekten.
veren (graan). Geheel leegstelen (huis).
Schoon opmaken (geld). Inpikken (geld). Neuromuseulaire : Van zenuwen en spieren. Neurone m.: Neuron (eenvoudigste
par le vide : Stofzuigen. 2. Zuiveren,
bevrijden (van vijanden, zeeroovers). In zenuwcel). Neuropathologie v.: Ziekteleer
. orde brengen (iem. zaken). Duidelijker van 't zenuwstelsel. Neuropathologiste
maken (omtrekken). (f a m. ) Naar de andere m.: Kenner der ziekten van 't zenuwstelsel.
wereld sturen ; uit zijn betrekking schop- Neurosthenique bv.nw. en m.: (Middel)
pen, aan den dijk zetten. - a sec: Droog- dat de zenuwen sterkt. Neurotherapie v.:
verven, -wasschen; uitstoomen. - les Geneesleer der zenuwziekten.
Neustrie v.: Neustrie. Neustrien : Uit
plats: Alles opeten. - le tapis: Den geheelen inzet winnen. - la tranchee: De -. Bewoner van Neustrie (Westelijk deel
vijanden uit de loopgraven verdrijven. van 't Frankische Rijk).
Neutralement : (taalk.) Op onzijdige
Voila 50 fr.. de nettoyes: Dat zijn 50 fr.
naar de maan. - qn, - le gousset a qn: wijze . Neutralisant by .nw . en m .: (sch e ik . )
tem. al zijn geld afwinnen. Ii est (complete- Neutraliseerende (stof ). Neutralisation v.
en -iser ov.w.: 1. (Het) onzijdig, krachtement) nettoge: Hij heeft geen cent meer. /
se -: Zich -. Elk. schoonmaken. Schoon- loos, zonder uitwerking, onschadelijk magemaakt worden. Nettoyeur m.: Schoon- ken. (Het) verijdelen. (scheik.) (Het)
maker . Korenreinigingsmachine. Snel-cy- neutraliseeren, (het) opheffen van zekere
Under. Nettoyeuse v.: Reinigingstoestel. eigenschappen (z. neutre 4). 2. (Het)
I. Neuf (uitspr. z. cinq) telw.: 1. Negen. onzijdig verklaren. I se -: Elk. opheffen.
2. Negende. I m.: Negen (cijfer; kaart). Neutraliste by .nys . en m.: (Iem.) die
II. Neuf (spr. neuff), neuve by .nw . : neutraliteit voorstaat. Neutralite v.: 1.
1. Nieuw, pas gemaakt, weinig of niet Onzijdigheid. Garder la -: Zich onzijdig
gebruikt. Tout battant -, tout flambant houden. 2. (scheik.) Neutraalheid.
Neutre bv.nw.: 1. (taalk.) Onzijdig.
-: Spiksplinternieuw, fonkelnieuw. z.
(nat. hist.) Geslachtloos. Abeilles -5.
balai 1 en maison 4. Faire peau neuve:
Vervellen ; (f ig.) geheel veranderen, een Werkbijen. 2. (taalk.) Onzijdig ; onoverander mensch worden; zijn oude (politieke) gankelijk (werkw.). 3. Onzijdig, die tot
plunje afleggen ; zich geheel in 't nieuw geen partij behoort, neutraal. 4. (scheik.)
steken. La vine neuve : De nieuwe stad . Neutraal, noch zuur, noch alkalisch reageerend. 5. (fig.) Weinig -, niets zeggend;
Une ville neuve : Een onlangs gebouwde
stad. Chevaux -s : Versche paarden. Voila effen (stem) ; effen, onverschillig (lach). /
m.: Onzijdig geslacht. Onovergankelijk
une chose neuve pour moi : Dat is iets nieuws
voor mij. Sujet -: Onderwerp dat nog niet werkwoord. Onpartijdige. Onzijdige mobehandeld is geworden. Pensée neuve: gendheid.
Neuvain m.: Negenregelig vers. NeuOrigineele gedachte. 2. Onbedreven, onnoozel, onervaren. el' etais - sur la question: vaine v . : (K a t h . ) Novene (negendaagsche
godvruchtige
oefening om zekere genade
Ik wist van het vraagstuk niets af. Ame
to verkrijgen ) . Neuvieme by .nw . : Negende .
neuve: Onbedorven gemoed. Il est tout
/ m.: Negende dag. - regiment. - deel. /
- dans cette vine: Hij is nog vreemd in
die stad. Un pays -: Een nog niet door v.: Negende klasse van 't gymnasium.
reizigers bezocht land; een land waar nog (muz.) None (interval, die ben trap hooger
geen industrie of cultuur is. Peuple -: is dan de octaaf). Neuviemement : Ten
Volk dat nog niet door de beschaving be- negende, in de negende plaats.
Neva v.: Newa.
dorven is.
Ne varietur (spr. ne vargetuur) bw.
HI. Neuf m.: Het nieuwe, het niet
gebruikte. lets nieuws. Travailler dans le uitdr.: Waarin geen wijzigingen (in den
tekst) zullen worden aangebracht.
-: Nieuwe voorwerpen, - kleeren maken.
Neve m. : Harde gletschersneeuw, „fern".
Habille de -: Met nieuwe kleeren aan.
Des -s : Gletschersneeuwvelden.
Habiller qn de -: Iem. in nieuwe kleeren
Neveu m . : 1. (o ud ) Kleinzoon . (fig . )
steken. Du vieux -: Opgelapte zaken, kleeren, die er weer als nieuw uitzien; Les -x, les arriere--x, les derniers -x:
(fig.) oud nieuws; (kunst) modern an- De (laatste) nakomelingen. 2. Neef. tiek ; nagemaakte oudheden. Remettre a a la mode de Bretagne : Verre neef, zoon
-: Zoo herstellen, dat het er als nieuw
van een vollen neef of nicht. M et Mme
uitziet, restaureeren, (f a m.) geheel op- X, mes -x: Mijnh. en Mevr. X., mijn neef
flikken. A l' etat de -: Zoo goed als nieuw. en nicht.
Blanchir a -: Zoo wasschen, dat iets er
Nevralgie v.: Zenuwpijn, neuralgie.
als nieuw uitziet.
Nevralgique : Van zenuwpijn, neuralgisch.
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Nevrit e--Nib

Douleur Zenuwpijn. (fig.) Point -:
Gevoelige -; kwetsbare plek, - punt.
Nevrite v.: Zenuwontsteking. Nêvritique
m.: Zenuwsterkend (middel). Nevro . .
(in samenst.) Zenuw-. Nêvrographie v.:
Beschrijving der zenuwen. Nevrologue
m.: Zenuwarts. Nêvrologie v.: Zenuwleer. Nevrome m.: Nieuwgevormde zenuwknoop. Nevropathe m.: Zenuwlijder. /
bv.nw.:-lijdend . Nevropathie v . : Zenuwziekte , -aandoening. Nevropathique: Uit
zenuwziekte voortkomend. Nevropsychiatrique (spr. - psiki-): Van de Nevropsyehiatrie (spr. - psiki-) v.: Zielkunde
der zenuwverschijnselen. Nevroptêre m.:
(nat. h ist.) Netvleugelig (insect). N6vrosant : Die zenuwziek maakt. Nevrose
v.: Zenuwaandoening, -achtigheid. Nevrose
bv.nw. en m.: Zenuwziek. -lijder. Overspannen . -e. Nevrosique : Van een zenuwaandoening. Nevrosthenie v.: Overmatige
zenuwprikkeling. Nèvrotomie v.: Zenuwontleding . Doorsnijding eener zenuw.
New-York (spr. Neu-York) m.: NieuwYork. New-Yorkais : (Bewoner) van Nieuw
York.
Nez m.: 1. Neus. Bout de -: Neuspunt.
Saigner du -: Uit den neus bloeden; (f ig.)
bang zijn. z. morveux 2 en lait 1. Cela lui
pend encore au -: Dat wacht hem nog,
(fam.) dat zit nog voor hem in 't vet.
Parler -; chanter du -: Door den neus
spreken; - zingen. Jamais grand - n'a gate
joli visage : Een goede gevel versiert het huis .
Faux -: Kartonnen neus. Avoir du -, avoir
le - fin : Een fijnen neus een fijne reuk

hebben; (fig.) een helderen blik hebben.

Mettre le - sur : Bemerken ; raden. Faire du
-: Den neus ophalen. Mettre a qn le - sur
qch: Iem. iets doen opmerken. On lui mit
le nez dans son mensonge : Men wreef hem
zijn leugen onder zijn neus. Elle lui a mis
le dedans : Zij heeft 't hem maar al te goed
laten zien. Tirer les vers du - a: Uithooren,
een geheim ontfutselen. z. mener 5.
Un chien qui a le - au vent: Een hond die
rondspeurt in de lucht. (fig.) Porter le au vent: Met 't hoofd omhoog -, met de
borst vooruit loopen. Chien de haut -:
H. met een fijnen neus. Cela lui a passé
devant le
Dat is zijn neus voorbijgegaan.
Cela n'est pas pour son (fiche) Dat is
geen spek voor zijn bek. (spot) C'est
pour ton -: Daar mag je naar kijken.
Cela lui retombe sur le Hij krijgt zijn
trekken wel thuis. z. loin 1. Cela parait
comme -, (spot) cela ne se voit pas plus que
le - au milieu du visage : Dat is zoo helder
als de dag, - is zonneklaar. (fig.) Avoir
le - long, - allongè, avoir un pied de -:
Een langen neus hebben, uit 't veld geslagen
zijn, pruilen. Attraper un pied de -: Er
slecht afkomen, met de kous op den kop
afzakken. Faire un pied de -: Een langen
netis maken. Faire un pied de - Bespotten . Tu as tail un
Je hebt 'n gezicht gezet.
2. (fam.) Gelaat, gezicht. Se trouver -,
lomber - a - avec son frère: Vlak tegenover zijn broer (komen) te staan. - a
Tegenover elkaar. Avoir le vent dans
le -: Den wind in 't gelaat h. Montrer
son - qqpart: Zich ergens vertoonen.
Montrer le bout de son -: Zich even ver-
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toonen, snel weggaan. Mettre le - a la
fenetre : Naar buiten kijken, voor 't venster
gaan staan. Mettre le - dehors: 't Hoofd
buiten de deur steken, zich buiten wagen.
Parler a qn dans le -: Vlak in 't gezicht
tot iem. spreken. Je ne pane pas devant
mon -: Ik heb 't tegen jou. Regarder sous
le -: Vlak in 't gelaat zien, uitdagend -,
brutaal dreigend aankijken. Au - de
qn : In iem. gezicht, voor iem. oogen, trots
iem. Elle se moque de moi, a mon -: Zij
lacht mij in mijn gezicht uit. Jeter qch au
- de qn : Iem. jets voor de voeten werpen,
- onder den neus wrijven. z . manger (1,
kol. 1228 en se - 1). Envoyer qch a qn
par le -: Iem. jets vierkant in 't gezicht
zeggen. Planter qch au - de qn: Iem. openlijk iets onaangenaams zeggen, iem. iets
pousser
onder den neus wrijven. Fermer
la porte au - de qn : Iem. de deur voor den
neus sluiten. Donner sur le -, par le qn: Iem. op zijn gezicht geven; (f ig.)
iem. een flunk stand je geven. Donner
qn des conks par le -: Iem. allerlei dwaasheden wijsmaken. Il a toujours le - sur
les livres: Hij zit steeds te blokken. Mettre
fourrer le - dans qch : Zijn neus in jets
steken, zich met jets bemoeien. Il ne lêve
pas le - de dessus son livre : Hij kijkt niet
op of om. Donner du - en terre: Voorover
op zijn gezicht vallen; (fig.) bedrogen
uitkomen. Avoir le - de qch: Er uitzien om.
z. easser (1, kol. 1297). Avoir un verre de
yin dans le 'm Om hebben. Sentir le
yin a plein -: Naar wijn stinken. Avoir
dans le 't Land hebben aan, een broertje
dood hebben aan. 3. Boeg, neus (schip,
vliegtuig). Un navire qui est sur son -:
Een schip, dat dompt, - zijn neus spoelt.
4. Sneep. 5. Neus (v. ploeg); nok (v.
pan); wel (v. trede). Une charrue qui est
sur son -: Een ploeg, die van voren to
diep in den grond gaat.
Ni bw.: 1. Noch, en ook niet. Elle n'a
parents, - richesses : Zij heeft noch
bloedverwanten, noch geld. Je ne l'aime
ne l'estime : Ik houd niet van hem
en acht hem ook niet. - l'un - l'autre
n'a fait son devoir : Geen van beiden heeft
moi non plus : Ik
zijn plicht gedaan.
ook niet.
vu, - connu, (je
Wordt daaruit maar eens wijs. 2. (als de
zin een ontkennende beteekenis heeft, die
niet is uitgedrukt) Of . Patience et longueur
de temps font plus que force - que rage:
Tijd en geduld doen meer dan geweld of
boosheid. Il alla plus loin qu'Hercule Bacchus: Hij ging verder dan Hercules of
Bacchus. Niable : Loochenbaar, te ontkennen. z. eas 2.
Niais bv.nw.: 1. (yacht) Faucon -;
oiseau Nestvalk; -vogel. 2. (fig.) Onnoozel, dom, simpel. Une chose -e : lets
onbeduidends. 1 m.: Domoor, sul, onnoozele,
hals, sukkel. z. graine. Les - de Sologne:
De menschen, die zich onnoozel aanstellen
om hun zak te spekken. Niaisement:
Dom, onnoozel, als een echte hats. Niaiser
onov .w .: Den tijd verbeuzelen. Niaiserie
v.: 1. Dom-, onnoozel-, zot-. 2. Kinderachtigheid, beuzeling.
Nib m.: Geen, niets. - de -: Heelemaal niets, geen sikkepit.
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Nieaise—Nihilisme

Nicaise m . : ( y olk) Stoffel, lummel .
Nicard : Uit -. Bewoner van Nizza.
Nice v . : Nizza (Z .-Frankr . ) . / by .nw . :
(o "I d ) Onnoozel . (r echt) Eenvoudig . Promesse —: Bloote belofte.
Nick, o.: Nica (Klein-Azie).
Nieêen : Uit -. Bewoner van Nizza.
Nieette : (o ud ) Onnoozel .
Niche v.: 1. Nis. Alkoof. Hondenhok.
Nachthok (der kippen). (fig.) Kleine
woning. (fam.) Avoir la — et la peit6e:
Kost en inwoning hebben. 2. Strandstoel.
3. Streek, trek, poets. Jouer au feu des
—s: Elk. voor den gek houden. Faire une
— a qn : Tem. een poets bakken.
Nichee v.: Nestvol, nest, de jongen. (fig. )
Huis-, hokvol (kinderen). Nieher oy.w.:
Vestigen, plaatsen. / onov.w.: Nestelen,
een nest maken. (fig.) Zich eel onderkomen verschaffen, zich opbergen. / se
—: Zich nestelen. (fig.) Zich verschuilen,
- verbergen. Oa l'orgueil va-t-il —? Waar
vindt men al geen hoogmoed, waar sluipt
al geen h. binnen? 06 le patriotisme va1-il —? Waarbij wordt al geen vaderlandsliefde te pas gebracht! Niehet m.: Nestei.
Nichette v
V. : (v o lk ) Borstje . Nicheur :
Die een nest maakt. Niehoir m.: Broedkooi. Nestkastje . Niehon m . : (fa m. )
Borst.
Nickel m.: Nikkel. — en eponge : Nikkelspons. Des —s : N ikkelen instrumenten.
Nickelage m.: Vernikkeling. Niekeler
ov .w . : Vernikkelen. (v o lk ) Les pieds
nickelês: De rijke lui, die niet graag afschuiven. Avoir les pieds -eles: Niet willen
(toegeven, meegaan). Nickelifere : Nikkelhoudend. Nickelure v.: Vernikkelsel.
Nieodeme m.: 1. (naam) Nikodemus.
2. (f ig. ) Sukkel, lummel.
NI/cols : Uit -. Bewoner van Nizza.
Nicolas m. : Nicolaas . (f ig. ) Lummel,
stoffel. Nicole v.: Klaasje.
Nicomede m.: Nicomedes (van Bithynie) . (f i g . ) Stoffel, lummel.
Nicotiane (spr.. -ko-sya-) v.: Tabaksplant. Nicotine v.: Alcaloide uit tabak.
Nicotineux : Nicotinebevattend. Nico tinisme m.: Nicotinevergiftiging.
Nietitant : Membrane —e: Derde ooglid . Nic (ti )cation v . : en -iter onov .w . :
(Het) knippen met de oogen.
Nid m.: 1. Nest. (f ig.) Loger dans un
— a rats: In een klein krot huizen. —
d'hirondelle: (Eetbaar) zwaluwnest. Trouver
la pie au —, pincer le merle au —: Den
vogel pakken voor hij gevlogen is. Ne
trouver que le —: Zien, dat de vogel gevlogen is, te laat korner". Cheveux en —
de pie : Verwarde kop met haar, een ragebol. Un lit en — de pie: Een omgehaald
bed. Petit a petit l'oiseau fait son —:
De vallende droppel holt den steen uit.
A chaque oiseau son — est beau : leder vindt
zijn woning de mooiste. (fig.) Le — paternel: Het ouderlijk huis. Il ne sort pas
de son —: Hij komt zijn deur niet uit.
— d' abeilles : Smokwerk, wafeltjesgoed.
— de poule : Kippenest; (fig.) kuil in
den weg (auto). — a rhumatismes : Huis
waar men rheumatiek oploopt. — a poussare: Stofnest. — a vents: Windhoek.
2. Broedsel, nestvol. 3. (fig.) Bran, oor-
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zaak. — a procès: - waaruit processen
voortkomen. 4. (ontleedk.) — de pigeon,
- d'hirondelle : Zwaluwnest (aan beide zijden
van de kleine hersenen). (mil.) — de pie:
Gedekte plaats in een veroverd werk.
(zeev.) — de pie, - de corbeau : Kraaiennest
(in mast). (plan tk.) — d'oiseau: Vogelnestje (soort orchidee). Nidifieateur : Die
een nest bouwt. Nidification v.: Het bouwen van een nest. Nidifier onov.w.: Een
nest maken. Nidiforme : Nestvormig. Nidoreux : Dat naar rotte eieren smaakt, ruikt. Nidulant : (dierk.) Die een nest
bouwt. (plantk.) Die op een nest met
eitjes lijkt.
Niece v.: Nicht. — a la mode de Bretagne : Achternicht, dochter van een vollen
neef of nicht; verre nicht.
Niellage m.: Het nielleeren (z. nieller
2) . Nielle v.: 1. Nigelle. Fausse —, —
des bles : Gemeene bolderik. 2. Steenbrand
(— du b16 ; in koren). 3. Roest (in koren).
4. Brand (boomen). Rotting (zeilen).
5. Holle graveering, die men met een snort
email opvult, nielle, niello. Nieller ov.w.:
1. Door brand -, roest aantasten (koren).
2. Graveeren en met zwart email opvullen,
nielleeren. / se —: Brandig worden.
Nielleur m . : N i elleerder . Niellure v . :
1. Steenbrand (in koren). 2. Nielleerkunst.
-werk.
.
Niemen (spr.. nyêmenn) m.: Memel,
Njemen (rivier).
Nier ov .w .: 1. Ontkennen, loochenen.
— Dieu : 't Bestaan van God loochenen.
— un fait : Ontkennen een felt bedreven
te hebben. — une dette : Ontkennen een
schuld gemaakt te hebben. — un depot :
Ontkennen iets in bewaring te hebben
gekregen. 2. Verloochenen. Weigeren. / se
—: Ontkend worden, zich laten loochenen.
— soi-méme: Zijn eigen ik ontkennen.
Nieur m.: Loochenaar .
Nietscheen : (Iem.) die de ideeen van
Nietzsche aanhangt. Nietzseheisme m.:
Leer van Nietzsche. Nietzscheiste m.:
Iem. die een speciale studie van Nietzsche
maakt.
Nigaud m., —e v.: Domoor, botterik.
Zottin. / m.: Kleine zeeraaf. Niet. (in
loterij). / by .nw.: Dom, onnoozel. Nigau der onov .w. : Den onnoozele
uithanen.
,r
Beuzelen. Nigauderie v.: Onnoozel-, dbomheid, domme streek. Beuzelarij, lafheid.
Nigaudin m.: Lummel.
Nigelle v.: (plantk.) Nigelle (nielle 1 ) .
— des chamns: Wilde n. — de Damas:
Juffertje in ‘I't groen.
Nigerie v.: (aardrijksk.) Nigerland.
Nigerien : Van den Niger.
Nigoteau m.: Klezoor.
Nigri . . . : ,in samenst.) Zwart-. Nigrifier ov.w.: Zwart verven. Nigripenne
(spr.. -pê-ne): Zwartvleugelig. Nigrirostre :
Zwartsnavelig . Nigritie v . : (a a r drij ks k . )
Nigritie, Soedan. Nigritien : Soedansch.
Nigritique : Neger-.
Niguedouille m.: Sul.
Nihilisme m . : 1. (wij sb . ) Theoretische
loochening van de mogelijkheid onzer
kennis. 2. Leer, die vernietiging tot doel
des levens stelt. 3. (gesch.) Leer van
een secte, Welke vernietiging van de be.
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staande instellingen op alle mogelijke wijzen trocellulose v.: Schietkatoen. Nitrogene
tracht te verkrijgen. Nihiliste m.: Nihilist, m.: (weinig) Stikstof. Nitroglycerine v.:
aanhanger van 't nihilisme. I bv.nw.: Nitroglycerine (springmiddel).
N ihilistisch
Nivea' (mu. -veals): Des winters bloeiend
Nil (spr.nile)m.: Nijl (rivier).Nilgau(t) La fore -e: De winterplanten.
Niveau m.: 1. Waterpas, richtsnoer.
m.: Nilgau (soort antilope). Nilotique:
(Bewoner) van den Nijl, - der Nijloevers. - de charpentier, - de magon : Schietlood.
Nille (spr. nig) v.: Molenijzer. Los - d'eau, - aqui/ere: Nivelleerwerktuig (z.
houten handvatsel (aan kruk). Wijngaard- 2 en 3). - a hulle d'atr: Luchtbetwaterpas.
- portatif : Zakwaterpas. Dresser en -:
hechtrank. Randje buksboompjes.
Nimbe m. : Stralenkrans . (fig. ) Luister, Waterpas zetten. Mettre des terres au -:
glans. Nimbe : Met een stralenkrans
Landerijen waterpas maken. (fig.) Mettre
(fig. ) Door luister omgeven. Nimber ov. ses idees au - de la raison : Zijn gedachten
w.: Met een stralenkrans sieren. / se -: met de rede in overeenstemming brengen.
Zich -. Nimbus (spr. -uss) m.: Stralen- 2. Peiltoestel (in stoomketel). flotteur:
Drijver - d'eau : Waterpeil (glas ; z . 2) . kranswolk, onregelmatige regenwolk.
d'essence: Benzinemeter. - d'huile : OlieNimegue v.: Nijmegen.
meter. 3. Hoogte. Gelijke laag. - d'eau:
Nimois : Bewoner van -. Uit Nimes.
Pell. Le - de l'eau: De waterstand. Le Nini v . : (n a a m ) Jaantje.
Ninive v . : Ninive. Ninivite : Uit -. du fleuve a baisse : De waterhoogte is gedaald.
Canal Zeepeilkanaal. z. passage 3.
Bewoner van Ninive.
Au - de, de - avec: Even hoog als. La
Ninot m . : (f a m . ) Denis, Denijs .
Niobide m. en v.: Kind van NiobO. tour et le jardin ne sont pas de -: De p. en
Niole z. gnole.
de t. liggen niet even hoog. De -: WaterNiort m . : Niort (Fr. stad ) . (gra p ) pas. Un ouvrage qui n'est pas au - des
Liegen. connaissances actuelles : Een werk, dat niet
Prendre le chemin de -, alter
Fleeten liegen.
Envoyer
op de hoogte der tegenwoordige wetenNippe v . : (f a m . ) Kleedingstuk . Les schap is. - de vie : Levensstandaard. 4.
Vloeistofspiegel. - de vie : Levenstandaard.
-s d'une femme : Lijfgoed en sieraden eener
vrouw. Des -s: Oude plunje. Nipper 5. (f ig.) Hoogte, verdienste, rang. Venir -,
ov.w.: Met kleeren opschik voorzien. / s'elever au - de qn: Iem. evenaren, iem.
se -: Zich van opschik voorzien. Zich in gelijke worden. 11 est de - avec les plus
zijn kleeren zetten. Elle est bien nippee: grands auteurs : Hij staat met de grootste
Zij zit goed in haar kleeren.
schrijvers gelijk.
Nippo-, -pon, -ponais: Japansch-.
Niveen : Sneeuwwit.
Niveler ov.w.: 1. Met een waterpas
Nique v . : (f a m . ) Faire la - d: (In 't
Niquer
meten. 2. Waterpas gelijkmaken, vergezicht) uitlachen, trotseeren.
onov .w . : (o u d ) Den neus optrekken .
effenen, vlakken. 3. (f ig. ) Gelijkmaken.
Niquetage m. en -eter ov .w.: (Den Aanzuiveren (achterstallig). / se -: Wastaart van 't paard) doen staan, (het) terpas (gemaakt) worden. (fig.) Gelijk
nicteeren.
worden. Les fortunes tendent d se -: De
Nirvana m.: Oplossing in de oneindig- fortuinen vertoonen een neiging om geheid. NirvAnique : Van het nirwana.
lijk te worden. Nivelette v.: Waterpaslat.
Nitre v. z. nichee.
Niveleur, -euse bv.nw.: Die alles -,
Nitouehe v . : (f a m . ) Sainte -: Feme- alien gelijkmaakt. Une education -euse:
laarster, vrouw „die ze achter den mouw Een onderwijs dat alien even weinig doet
heeft", „Menisten-zusje".
uitblinken . / m . : Waterpasser. . Socialist
Nitratage m.: Verspreiding van stik- die alle fortuinen alle standen wil gelijkstofhoudende meststoffen. Nitratation v.: maken. Niveleuse v.: Toestel om gelijk
Omzetting in een salpeterzuurzout. Ni- te maken. Nivellement m.: 1. Het watertrate m . : Sa 1peterzuurzout - d'argent: passen, - nivelleeren. - barometrique:
Zilvernitraat, helsche steen, lapis infer- Barometrische hoogtemeting. 2. Het gelijknalis. - de potasse, - de soude: Salpeter. maken, - effenen, - op eón hoogte plaatsen.
- de chaux, - de Norvege: Kalksalpeter. 3. (fig.) Gelijkmaking der bezittingen, Nitrate: Waarin stikstof is. Nitratier : der maatschappelijke standen.
Salpetervoortbrengend. -bevattend. EntreNivelles v.: Nijvel (in Belgie).
prise -iere: Salpeterontginning. Nitratine
Niveole v.: Sneeuwklokje. Lenteklokje
v.: Natriumnitraat. Nitration v.: Vor- (- de prinlemps).
ming van salpeterzuurzouten uit salpeterigNivernais : Uit
Bewoner van Nevers
zuurzouten. Nitre m . : 1 . (v olk . ) Ka lium- en van Le N-: 't Gebied om Nevers.
nitraat, salpeter. - du commerce : Ruwe
Niverolle v.: Sneeuwvink.
s. - du Chili: Chili-s. 2. Buskruit. Nitre :
Nivet m.: (fa m.) In 't geheim verstrekt
Met stikstof. Colon Schietkatoen. voordeel voor een tusschenpersoon, (ram.)
Nitrer ov.w.: Met stikstofhoudende stoffen wat aan den strijkstok blijft hangen.
bestrooien . Nitreux : Salpeterhoudend ,
Niviforme : Sneeuwachtig. Nivometre
-achtig. Acide
Salpeterig zuur. Nitriere m.: Sneeuwvalmeter. Nivometrique : Voor
v . : Sa 1petergroeve . Nitrifere: St ikstof- sneeuwvalmeting . NivOse m . : (Sneeuwhoudend. Nitrilicateur : Die stikstofzouten maand), vierde maand van den republ.
vormt. Microbe -. Nitrification v.: Stik- kalender (van 21 of 22 December tot 20
stofzoutenvorming . Nitrifier ov .w . : In of 21 Januari).
stikstofzouten omzetten. / se -: Tot Nobiliaire bv.nw.: Adellijk, van den
overgaan. Nitrique : Acide Salpeter- adel. La particule 't Woordje dat den
zuur.. Nitrite m . : Salpeterigzuurzout . Ni- adel aanduidt (de, van, von, of). I m.:
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Adelsregister. Nobilissime: Zeer edel, 4. (f a m . ) Pret, -makerij , smulpartij , fu if .
(gesch.) nobilissimus. Noble bv.nw.: 1. Ce ne sont que —s et testins: Het is daar
Adellijk, van adel. Etre — de naissance pretmaken aan ben stuk door. Voyage de
Van adellijke geboorte zijn. Faire qn —: maitres, —s de valets : Als de kat weg is,
Iem. tot den adelstand verheven. — comme dansen de muizen. 5. Liederlijk leven, „fuile roi : Van onbestreden adel. — homme:
yen" . Faire la —: Fuiven, pierewaaien.
Edelman (eeretitel, ook voor burgers). La (haute) —: De (rijke) pretmakers. Gens
(tooneel) Pere —: Eerbiedwaardige-va- de la —: Pretmakers . Nocer onov .w . :
derrol. (gesch.) Terre —, bien —: Leen- Pretmaken, fuiven. Noeeur m.: Pieregoed . Abbaye —: Abdij, waarin men slechts waaier, fuiver. / bv.nw.: Boemelziek.
edelen toelaat. 2. Edel, verheven, heerlijk. Noceuse v.: Snol.
Les parties --:--s du corps : De edele deelen.
Nocher m.: (dichtk.) Stuurman, schip3. (f ig. ) Voornaam , beroemd , edel, groot- ,
per . Le — du Styx, le — fundbre: Charon.
edelmoedig. Un style —: Een deftige stijl.
Noehére v.: Glazen dak. Houten goot.
1m.: Edelman, adellijke. (gesch.) Nobiles.
Noeif, -ive: (geneesk.) Schadelijk.
(kunst) Le —: Het edele. Un —, un — a Nocivite v.: Schadelijkheid.
la rose : Een rozenobel (munt). Noblement
Noetambule m.: 1. Nacht-, slaapwandebw.: 1. Vivre —: Als een edelman -, zonder laar. 2. (fa m . ) „Nachtpit, -vlinder " , iem . ,
bepaald beroep leven. Tenir une terre —: die 's nachts wandelt of pret maakt.
Een landgoed als adellijk leen bezitten. 2. I bv.nw.: Die slaapwandelaar is. Die 's
(fig.) Op edele wijze, edel, voortreffelijk, nachts voor zijn plezier uitgaat. Noctamdeftig. Noblereau m.: Edelmannetje.
buler onov.w.: 's Nachts voor zijn pleizier
Noblesse v.: 1. Adel, -dom, -stand, wandelen. Noetambulisme m.: Nacht-,
adellijke waardigheid. — de race, —d'ex- slaapwandeling, toestand van den slaaptraction : Geboorteadel, — d' epee: Zwaardwandelaar. Nachuelijk fuiven. Noetiflore:
adel. — par lettres : Uit brieven van adel- 's Nachts bloeiend. Noetiluque: 's Nachts
dom voortvloeiende adel. — de finance: lichtgevend. I v.: Noctiluca (zeediertje).
Gekochte adel. — d'office, - de robe : Ambts- Noetuelle v.: Nachtuil. Noctule v.: Vale
adel, verkregen door 't bekleeden van som- vleermuis . Nocturne bv .nw . : 1 . Nachtelijk ,
mige rechterlijke betrekkingen. — de la van den nacht of den avond, des nachts of
cloche, - de cloches : Ambtsadel van burge's avonds voorvallend. Service —: Nachtmeesters en schepenen. — dormante: Ge- dienst. 2. Des nachts te voorschijn komend.
schorste adel. Lettre -, titre de —: Adelbrief. Plante —: Nachtplant. Animaux —s:
— d'agregation: Aangenomen adel. De — re- Nachtdieren. Bete a demi —: D. dat 's
cente: Van nieuwbakken adel. — oblige:
nachts en over dag kan zien. L'astre —:
Edele afkomst legt verplichtingen op.
De maan . / m . : (K a t h . ) Nachtgetijden .
Pauvre — fait maigre there: Berooide adel
(m u z . ) Nachtelijke, tweestemmige sere heeft geen eten. 2. Ridderschap, edellieden, nade . Nachtelijke muziek, nocturne, nachtadel. 3. (f ig. ) Adel, voortreffelijk-, ver- lied. Avond-, nachtgezicht (schilderij ).
heven-, edelmoedig-, waardigheid, edel (nat. hist.) Nachtroofvogel. Nachtvlingevoelen. Le style aura de la —: De stijl der. Nocturnèite v.: Vermogen om 's nachts
moet deftig zijn. — du cceur: Zielenadel. te zien. Noeturnement bw.: Bij nacht.
Nobliau m . : (s p o t ) Beroo id edelmannetje .
Nocuite v.: Schadelijkheid.
Noce v.: 1. (vooral mv.) Huwelijk,
Nodal : Ten aanzien der knoopen. Noecht, huwelijksplechtigheid. Epouser qn en dositê v.: 1. Knobbeligheid. Knobbel,
secondes —s : Een tweede huwelijk met iem.
knoest. 2. Knobbeligheid (lichaamsdeel).
aangaan, met iem. hertrouwen. —s d'argent; Knobbelig gezwel. 3. Knobbelig uitwasje
— d'or ; — de diamant : Zilveren -; gouden -;
(plant). Nodulaire: Met knobbels, - knoodiamanten bruiloft, - huwelijksfeest.; 25-, pen. Nodule m.: Knobbeltje, knoestje.
50-, 60 jarige dienst (b.v. —s d'or episco- Knoop, vlek (in glas). (aardk.) Klomp(je)
pales : 50-jarig bisschopschap . ) (n ieuw)
(van een metaal) in een laag. Noduleux:
—s d'argent, d'or, de diamant academiques
Vol knobbels. Knobbelvormig. Nodus
(beter : jubile 3) : Herdenking van den dag,
(spr. . -uss) m.: (geneesk.) Knobbel,
waarop een geleerde voor 25 jaar, voor 50 knoop. Peesknobbel.
of 60 jaar doctor werd, - zijn eerste geschrift
Noe m.: Noach.
uitgaf. Les --s s'enchainent souvent : Van
Noel m. (ook wel v.): 1. Kerstfeest,
een bruiloft komt vaak een bruiloft. Voyage -mis, -nacht. Le petit Noel: 't Kindeke
de —s : Huwelijksreis. Le jour de ses —s:
Jezus, 't Kerstkindje. Le Bonhomme —:
Op zijn trouwdag. (recht) Justes —s: 't Kerstmannetje. Quand — a son pignon,
Wettig huwelijk (bij de Romeinen; tegen- Pdques a son tison : Groene Kerstmis, witte
over coneubinat). (gra p ) . De justes —s: Paasch. Arbre de —: Kerstboom. z. bilehe
'n Heusch huwelijk. 2. Bruiloft, bruilofts- I . Rose de —: Wrangkruid. Chanter -, crier
feest, -maal. — villageoise, — de village: —: Luid zijn vreugde uiten.
--./ —I cria
Boerenbruiloft. Etre de —(s) : Op de brui- la joule: Heil u! Heil ul riep de menigte.
loft moeten, - zijn. 11 n'a jamais ete a 2. Kerstlied. Grappig liedje op de wijs van
pareille —: Hij heeft nog nooit zoo'n pret
een kerstlied. 3. Kerstcadeautje.
gehad ; - zijn hart zoo opgehaald. Je n' etais
Neeud m . : 1. Knoop ; (z e e v . ) slag,
pas a la —: Ik was niet op mijn gemak, steek. Corde a —s :
met knoopen. z.
niet voor mijn plezier uit. Allez-vous-en, coulant by .nw. —Touw
de tisserand : Weversgens de la —: Gaat maar heen, we hebben
knoop. — anglais, - de pecheur:
je niet meer noodig. Avoir l'air a la —: knoop . — droit : Platte k. — deVisschersbouline:
Er vergenoegd uitzien. Se croire de —s: Enkele schootsteek. — marin, - plat:
ZeeMeenen, dat 't niet op kan. 3. Bruiloftsstoet. mansknoop . — de la ligne de loch : Knoop
in
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de loglijn. Trancher le - gordien : Den (Gordiaanschen ) knoop doorhakken, een einde
aan de moeilijkheid maken. - d'emballeur:
Voorhoodsverband. 2. (zeev.) Knoop (1660
M.). Filer 22 -s ez l'heure : 22 knoopen in.
't uur loopen. (tam.) Filer son -: Weggaan, uitknijpen. 3. (dichtk.) Band.
-dumarige:
Band des huwelijks. Detacher
les -s de qn : Iem. banden verbreken. Former de nouveaux -s : Nieuwe verbintenissen
aangaan. Le - fatal: De strop. (f ig.)
Avoir un - a la gorge : In ernstige moeilijkheden verkeeren, zich er niet weten uit to
redden. 4. Strik. - tout fait: Vaste strik.
Faire le - de sa cravate: Zijn das strikken.
- d' epaule : Strik van linten (op schouder).
- de perles: Parelstrik. 5. Kronkeling
(kruipend dier). 6. (fig.) Knoop, zwarigheid , hoofdzaak. Savoir le - de l'affaire:
't Hoofdpunt van de zaak weten. 7.
-vital:
Levensknoop. 8. (letterk.) Knoop,
verwikkeling (stuk). 9. Knoest, kwast.
Knoop, geleding. Kwast (marmer, steen).
Canne a -s: Gelede stok. 10. (o nt le ed k. )
Knobbel (vinger, teen). Knobbel, knoop.
- de la gorge : Adamsappel. -s de la queue:
Werveluitsteeksels. 11. Dikte (op aaneengesoldeerde stukken; - de soudure). 12.
(sterrenk.) Knoop (maan, planeet). 13.
(aaardrijksk.) Bergknoop. 14. (natk.)
Knoop (in geluids- of lichtgolf ). 15.
(plantk.) Gelidknoop. 16. Knoop, punt
van samenloop.
I. Noir bv.nw.: 1. Zwart, zwartachtig .
z. habit 3, ble 1 en beurre 1. Hommes de
la race -e : Menschen van 't zwarte ras
(z. 3). z. bete (v. 1 en 2). Viande -e:
Donker vleesch. Pain -: Roggebrood. Vins
-s: Donkere wijnen. Elle a la peau-e: Zij
is zeer donker. Raisin -: Blauwe druif. z.
maniere 2. La mer N-e : De Zwarte Zee.
Cigare -: Donkere s. On l'a tant battu
qu'il en est -: Men heeft hem bont en blauw
geslagen. 2. (Pik )donker, zonder licht. Il
faisait nuit -e: De nacht was stikdonker.
z. four 1. Cabinet -, chambre -e : Bergkamer, -hok, kamer zonder venster. z.
chambre (1 en 7) en cabinet 3. 3. Van de
negers, - de zwarten. L' emigration -e:
De landverhuizing der negers. Le Code -:
't Wetboek voor negers (in de Fr. kolonien ) .
(leger) Le cadre -: Het door zwarte inboorlingen gevormde kader. 4. (gesch.) Ultramontaansch , ( y olk) van de zwartrokken.
Le spectre -: Het spookbeeld der clericalen.
5. Vuil, onzindelijk. Son linge est -. 6.
(fig. ) Snood, afschuwelijk. Une -e trahison:
Een snood verraad. Il a le c oeur -, - l' time
--e: Hij heeft een boosaardig gemoed. Le
diable n'est pas si - qu'on le dit, - qu'on
le fait, it n'est pas si diable qu'il est -:
Hij is nog zoo kwaad niet als men wet zegt.
7. (fig.) Zwart, slecht. On l' a rendu bien -:
Men heeft hem erg zwart gemaakt, - beklad.
8. Duivelsch, noodlottig. z. magie 2 en
bande 5. Livres -s : Tooverboeken. Messe
-e: Bespottelijke mis, die aan den duivel
wordt opgedragen. L'onde -e : De rivier
der onderwereld, de Styx. Passer l'onde
-e: Sterven. 9. Donker, zwart. Le ciel
est -: De lucht is zeer betrokken. z. froid
(m. 1). Il g a des points -s a l'horizon:
Het is dreigend weder; (f ig.) de toekomst
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ziet er duister uit. Decouvrir des points -s
a l'horizon: De toekomst duister inzien.
Un temps -: Somber weer. 10. (f ig.)
Droevig, droefgeestig, somber, zwartgallig.
Ellendig, naar. (letterk.) Griezel . . .
(le roman -, le genre -). Des idees -es:
Sombere, akelige gedachten. Avoir des
idees -es : Tobben. - pressentiment:
Duister voorgevoel. Serie -e: Reeks van
treffende ongevallen, „peck". Faire le
travail -: 't Beroerde -, 't vuile werk doen.
Drame -: Somber, griezelig drama. lyre -:
Stomdronken.
II. Noir m.: 1. Het zwart, de zwarte
kleur. D'un - de jais: Gitzwart. Tretu
de -: In 't zwart -; in rouwkleeren gekleed.
Prendre -; quitter le -: Rouwkleeren aandoen; - afleggen. Peindre en -: Met donkere
kleuren afschilderen. Un tableau qui pousse -,
tire au - : Een schilderij, dat zwart wordt.
Pousser au -: Aandikken, nog pessimistischer maken; zwart worden (plant). z.
blanc (m. 3 en 10) en broyer. ( y olk) Un
petit -: 'n Kopje koffie (zonder melk). 2.
( f ig .) Het sombere , - ellendige . (1 e t t e r k .)
- griezelige. Tourner au -: Ellendig
worden. Voir les choses en -: De zaken
donker inzien. 3. Zwartsel, zwart, zwarte
kleurstof. Du - de fumee, - de lampe:
Lampzwart, zwartsel. - animal: Beenderkool. - d'ivoire: Ivoorzwart. - d'Allemagne,- de Franc/or!: Plaatdrukkerszwart.
- d'imprirnerie : Drukinkt. - d'Espagne,
- de liege: Kurkzwart. - d'ivoire, - de
velours : Ivoorzwart. - de terre : Fossiele
steenkool.- d'os : Beenzwart.- de sucrerie :
Beenzwart (voor suikerbereiding). 4. Blauwe plek (op 't lichaam). Middelpunt
(schijf ). Mettre (la balle) dans le -: 't
Middelpunt raken; (f ig.) slagen. Les -s
d'une gravure : De schaduwpartijen eener
gravure. Des -s: Ongepolijst en ongevijld
slotenmakerswerk. 5. (landbk.) Roest.
Brand . 6. Zwarte slaaf . 7. (s p e 1) Les -s:
Zwart (in het schaakspel).
NoirAtre: Zwartachtig. Noiraud : Donker (gelaatskleur). Un -; une -e : Een
zwartje ; een brunette. Noireeur v.: 1.
Zwartheid. 2. Zwarte plek. 3. (f ig.)
Snood-, afschuwelijk-, afgrijselijkheid. Snoode daad, valsche streek. 4. Somberheid.
Noireir onov .w . : Zwart worden ; aanslaan.
/ ov .w.: 1. Zwart -, donker maken, verven . (f a m . ) - du papier : Papier bekladden, schrijven. 2. (fig.) Belasteren, bekladden , zwartmaken. 3. (fig.) Somber doen
schijnen. / se -: 1. Zwart -, donker worden . - les cheveux : Zijn haren zwart verven. 2. (f ig. ) Elk. zwartmaken, - bekladden. Een smet op zijn naam werpen. Noircissement m.: 't Zwart worden. Noircisseur m . : Zwartverver . (f a m . ) - de
papier: Papierbederver. Noircissure v.:
Het zwartmaken. Zwarte vlek. Het „blind"
worden van den wijn.
Noire v . : 1. Negerin . 2. (s p e 1) Zwarte
kleur. Zwart veld. Une serie a la -e: Een
volgkaart in de zwarten ; (fig.) een reeks
onheilen. 3. (school) Zwart balletje, waarmee op de examens tegen een candidaat
wordt gestemd. Slechte -, onvoldoende
aanteekening. 4. (muz.) Kwartnoot.
Noise v.: 1 . Luidruchtig getwist, gekra-
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keel. 2. (ram.) Twist over kleinigheden.
Chercher — a: Ruzie zoeken met.
Noiseraie v . : Tuin -, laan met hazelaars.
Noisetier (spr . -lye) m.: Hazelaar. Noisette v.: 1. Hazelnoot. Offrir des —s a
ceux qui n'ont plus de dents: Iem. willen
helpen -, iem. iets aanbieden, wanneer 't
te laat is. Des etoffes (couleur de) —:
Grijsachtig rose stoffen. 2. — de l'Inde:
Arekanoot. — de terre : Aardnoot. — noire:
Plaatzwam. 3. Groote parel. Noisetterie,
—eterie v.: Hazelaarsaanplant.
Noix v. :1. Noot. — verte : - in den bolster.
— con fife: In suiker geconfijte notebolster
met noot . Un quartier de —, une cuisse de —:
Een vierde deel van een noot. Eau de —:
Notenlikeur. 2.— de coco : Kokos-.— d' eau :
Water-. — de terre: Aard-. — du Bresil:
Para-, bokke-. — vomique: Braak-. —
muscade : Muskaat-. — d'arec: Areka-. —
de galle: Galnoot. — de Byzance: Kretische noot. 3. Tuimelaar (aan boog, vuurwapen ). Penrad, neut (kofflemolen). As
(pottenbakkersrad). Schijf (waarop de baleinen van paraplu steunen). Wartel (aan
weefstoel) . (z e ev . ) Hommer (a . steng ) .
Kop (van kaapstander). Keep, groef, neut
(waarin een tong sluit ) . Kalfsklier (in schouderstuk ) . Vleeschopzwelling (bij mensch).
Hartje, middelstuk (van cotelet, ham,
enz.). Glte a la —: Staartstuk. — de robinet : Kraanplug. 4. Une — de beurre : 'n
Klontje boter.
Notage m. z. naulage.
Noll me tangere (spr . -metanjere; m y .
onv.) m.: 1. (plantk.) Springkruid (balsamine —). (in 't a lg.) Plant vol prikkels .
2. (geneesk.) Boosaardige zweer, die door
de behandeling erger wordt. 3. (f ig.)
Voorwerp -, mensch, dat men niet moet
aanraken, „kruidje-roer-mij-niet".
Nolis (spr. -li) m . : (z e ev . ) Scheepshuur,, -vracht . Nolisement m . : (z e ev . )
Scheepsbevrachting . Noliser ov .w .: (z e ev . )
Bevrachten.
Nolition v . : (w ij s b . ) Het niet-willen .
Nom m.: 1. Naam. Je reussirai ou j'y
perdrai mon —: 1k zal slagen, of ik heet
geen . . . meer. — de famille: Geslachts-,
familienaam. Petit —, — de bapteme:
Voornaam, doopnaam. Petit — d'amitie:
Streelnaampje. z. guerre 1. — de religion:
Naam, dien men in 't klooster draagt. —
social, — collectif : Firma, gemeenschappelijke naam. Porter le — de, (dichtk.)
avoir —: Heeten. — de demoiselle: Naam
van jong meisje (voor 't huwelijk). Mettre -,
placer les —s sur les visages : Zich de namen
der menschen herinneren, als men ze ziet.
Philippe, second du —: Philips, tweede
van dien naam. Connaitre de —: Bij name
kennen. Sous le — de : Onder den (vreemden of verkapten) naam van. Sous son
—: Op eigen naam. Pater son —: Zijn
naam leenen. Jurer par le -- de Dieu:
Den naam Gods ijdellijk gebruiken. (plat)
(Sacre) — de Dieu! Verdomdi — d'un
chien, — d'un tonnerre, — de —, —
d'une pipe, cre —: Verduiveld! Drommels! Alle duivels! Au — du ciel: In
's Hemelsnaam. Le — romain; le —
chretien: Alle Romeinen; alle Christenen.
Etre en — dans une affaire: Deel uitmaken
Fransch-Nederlandsch. I.

1410

van een firma. Au — de qn, en son —: Namens, uit naam van, handelende voor. Au
— de mon pere, j'allais vous en informer:
Namens mijn vader zou ik 't u meedeelen.
(recht) Agir en son propre et prive —: Voor
zich persoonlijk handelen. Au — de : In
naam van. Au — de Dieu : In Gods naam,
om Gods wil.
2. Naam, goede naam, roep, eer. Un
grand —: Een beroemde naam. Se faire
un —; avoir un —: Naam maken ; - hebben.
Un homme sans —: Een onbekend man.
Les grands —s : De door rang en geboorte
bekende personen. La gloire de son —:
Zijn roem. Il vaut mieux que son —: Wee
den wolf die in een kwaad gerucht staat.
3. Naam, rang, hooge geboorte. Get homme
a du —: Die man is van adel. 4. Naam,
benaming. Nommer les choses par leur —:
De dingen bij den rechten naam noemen,
geen blad voor den mond nemen. Une
chose qui n'a pas de —: lets, waarvoor geen
woord te vinden is. Ca n'a pas de —: Dat
is beneden alles; dat is ongehoord, daar
is geen naam voor te vinden, ik heb er geen
woorden voor. Sans —: Onbeschrijfelijk,
ongeloofelijk. 5. Naam, woord (tegenover
chose). Apr& ce que nous venons de voir,,
la sante nest qu'un —: Na hetgeen we
zooeven gezien hebben, is gezondheid
slechts een ijdele naam, - een ijdel woord.
II n'etait roi que de —: Hij was slechts in
naam koning. 6. Benaming. 7. Bijnaam.
On lui donna le — de Grand : Men gaf hem
den bijnaam van den Groote. 8. (ta a lk.)
Zelfstandig naamwoord. — propre: Eigennaam. — commun : Gemeen zn1N . — de
nombre : Telwoord.—abstrail : Begripsnaam.
— concret: Voorwerpsnaam. — collectif :
Verzamelwoord . z . decliner (onov .w . 2) .
Nomade : Zwervend, zonder verblijf.
Population — d'une vine: Bevolking eener
stad, die geen vaste woonplaats heeft. Les
—s : De zwervende volken. Un —: Een
zwerver, - woonwagenbewoner. Nomadiser
onov .w . : Zwerven . Nomadisme m . : Zwervend leven, nomadentoestand.
Nomarchie v.: Bestuur van een nomos
(provincie in 't oude Egypte of 't hedendaagsche Griekenland) . Nomarque m.:
Bestuurder van een nomos (z. nome).
Nomble m.: Binnendijspier. Ingewanden
(hoornvee).
Nombrable : Telbaar. Nombrant : Abstract, onbenoemd.
Nombre m . : 1 . (w is k . ) Getal . — entier:
Geheel -. — fractionnaire: Gebroken -. —
premier : Ondeelbaar -, priemgetal. —s
premiers entre eux: Relatieve priemgetallen.
z. nom 8. — cardinal: Hoofd-. — ordinal:
Rangtelwoord. Jouer aux —s: Een sweepstake op cijfers hebben. Science des —s : Rekenkunde. Theorie des —s : Getallenleer. —s
d'interets: Rentenummers , -producten . (bij
't te lien) —, dizaine, centaine : Eenheden,
tientallen , honderdta lien . (w ij s b . ) Doctrine
des —s : Leer, die aan zekere getallen een
buitengewonen invloed toeschreef om de
overeenstemming van 't heelal te verklaren.
(sterrenk.) — d'or: Gulden getal (dat
aangeeft Welk jaar van den maancyclus het
is). 2. De juiste verhouding tusschen dedingen. Dieu dispose tout avec — et avec
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Nombre—Nonagesime
1412
m.: Waarde in naam. Nominalement : 1.
mesure : God schikt alles met regelmatigheid
en met mate. 3. (g o dsd.) Le livre des N-s: Bij den naam. 2. In naam. Nominalisme
Numeri (het 4e boek van Mozes ) . 4. Menigte , m.: Leer, volgens welke de onderscheiding
hoeveelheid, aantal. Groot aantal, -e der dingen in soorten slechts in naam
menigte. Le plus grand —: De meerderheid. bestaande is. Nominaliste m.: Aanhanger van 't nominalisme. Nominataire
Ceder au —: Voor de overmacht zwichten.
m. : Door den koning tot een prebende
Etre le —: De massa vormen, het talrijkst
zijn. Le petit — qui pense a conduit le grand benoemde. Nominateur m. : Hij, die tot
een prebende benoemt. Nominatil bv.nw.:
—: De minderheid, die denkt, heeft de
groote menigte geleid. Its sont le —: Ze zijn Die den naam -, de namen bevat. Etat —:
overmachtig door hun aantal. — d'amis: Tal Naamlijst . Titre de rente —: Rentebewijs
van vrienden. — d'entre nous: Velen onder op naam. (fig.) Un decret — de la Provions. — de fois : Zeer dikwijls. En —: In dence : Een opzettelijk bevel der Voorziegrooten getale. L'ennemi etait en —: De vij- nigheid die iem. aanwijst. I m.: (taalk.)
and was zeer talrijk. Livres en —: Boeken, Eerste naamval. Onderwerp. (beurs ) Mettre
die bij partijen verkocht kunnen worden. au —: Op naam stellen. Nomination v.:
L' assemblee n' etail pas en —: De vergadering
Benoeming. Becht van benoeming. Het
was niet talrijk genoeg om een besluit te noemen. Cet elêve a eu trois —s: Die leerling
Les
is driemaal vermeld (bij de prijsuitdeeling).
nemen, 't quorum was niet bereikt.
Nominativement : Bij den naam, met
agents n' etaient pas en —: De agenten waren
niet talrijk genoeg. Sans —: Talloos, in name.
Nomme m., —e v. : Le — X: Een zekere
ontelbare menigte. Au — de, du — de:
Onder, onder 't getal van. Au — de cent: X. / bv.nw. z. nommer . Nommêment :
Ten getale van honderd. Il est du — de Bij name; met naam en toenaam genoemd.
Nommer ov .w . : 1. Noemen, een naam -,
mes amis : Hij behoort tot mijn vrienden.
een bijnaam geven. (oud) Ten doop houden.
Mettre au — de ses amis : Tot zijn vrienden
rekenen. Faire —: Meetellen, de hoeveelhei Une personne bien nommee: Iem. die zijn
vergrooten. On l'a envoye pour faire —: Men naam wet verdient. Comment nomme-t-on
heeft hem gezonden om 't getal vol te maken, ca dejd ? Hoe heet dat ook weer ? Etre
elk mannetje is er een. J'ai vu la lisle des nomme : Heeten. La fleur nommee heliotrope:
De bloem genaamd h. 2. Noemen, bij den
invites, vows n'êtes pas du —: Ik heb de
lijst der gasten gezien, gij zijt er niet bij. naam aanduiden. (spel) A point nomme:
Terwijl men 't aantal punten, dat men
J'ai vu ces tableaux; dans le —, it y en a
werpen wil, van te voren noemt ; (fig.)
beaucoup de mediocres: Ik heb die schilderijen gezien; er zijn heel wat middelmatige juist van pas , op 't meest geschikte tijdstip,
onder. 5. (taalk.) Getal. — singulier ; — op den kop of . A four nomme : Op den aangepluriel. 6. (kunst) Harmonie der woorden
geven dag. 3. Benoemen tot. Defenseur
uit den rhytmus van den zin voortkomende. nomme d'office: Toegevoegd verdediger. /
De
evenredige
verdeeling
van
Le — du vers :
se —: Heeten. Zijn naam noemen.
Nomogramme m.: Graphische bereke't vers. Nombre: Benoemd. Nombreindice (mu . —s—s) m. : Index-nummer, ning. Nomographie v. : 1. Het maken
aanwijzing van 't gemiddelde. Nombrer van graphische berekeningen. 2. Wettenov .w. : Tellen, door cijfers uitdrukken. kennis. Nomologie v. : Wettenleer..
Non tusschenw.: Neen. — certes : Zeker
Optellen. Nombreusement : In grooten
getale. Nombreux:1. Talrijk, menigvuldig. niet. — vraiment: Waarlijk niet. Oh, que —:
Met veel inwoners. Veelvormig, die veel Wel neen. Que — pas : Heelemaal niet.
gedaanten aanneemt (ziel ) . 2. (k unst ) Wel Chacun fait-il de son mieux ? Que — pas:
geevenredigd, vol harmonie (z. nombre 6). Doet ieder zijn best? Wel zeker niet. Je
ne dis pas —: Daar wil ik geen neen op
Les —: De talloozen, - menigte.
Nombril (spr.. -bri) m.: 1 . Navel. (f ig. ) zeggen . —? Dat meen je niet. / m.:Neen.
Un — bien articule : Een duidelijk uitgeRegarder son —: In werkelooze zelfbeschouwing leven. 2. Kruin (aan vrucht). Navel sproken neen. z. oui m. / bw.: Niet (vooral
(schelp). 3. (plantk.) — de Venus: met pas). — que : Niet dat. Debiteur —
(Venus )navelkru id .
solvable: Onsoliede schuldenaar. — loin de:
Nome m.: 1. Landsgebied in 't oude Niet ver van. Une lecon — sue: Een les, die
Egypte en 't huidige Griekenland. 2. niet gekend is. — seulement . . . mais
Hymne aan Apollo.
encore: Niet alleen . . . . maar ook.
Niet zonder reden. — plus—sanrio: :
Nomenclateur m. : 1. Namennoemer
(slaaf, die zijn meester de namen noemde Ook niet ; evenmin. Ni moi — plus: Ik
van hen, die deze groeten moest). 2. ook niet. — plus que: Evenmin als. 2.
(insamenst.) Niet-, on-, wan-.
Naamgever (aan soorten, families). NaamNona m.: Verlammende duizeligheid,
register . Nomenclature v.: Woordenschat.
Naamlijst. — chimique: Scheikundige ter- nona.
Non-acceptation v.: Niet aanneming.
minologie . La — d'un dictionnaire: De in
Non-achevement m.: Niet-afwerking.
een woordenboek opgenomen woorden.
Nominal: 1. Van -, in den naam, bij Non -activitê v.: Tijdelijke niet-werkname. z. appel 1. Pri8res —es: Gebeden zaamheid, non-activiteit. Non-admissivoor iem., wiens naam van den preekstoel bilite v.: Onaannemelijkheid. Ongeschiktis genoemd. Definition —e: Woordverkla- held om toegelaten -, benoemd te worden
ring. Erreur —e: Naamverwisseling. 2. (school, betrekking).
Nonagenaire: Negentigjarig. -e. No Alleen in naam bestaande, in naam. V aleur
nagesime lw .nw . : Negentigste . / m . :
—e : Waarde in naam ; aangegeven waarde.
Keerkringspunt
van de ecliptica.
Le commandement —: 't Bevel in naam. I
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Nonain m.: Raadsheer (duif ).
ling. Non -pair (my . ---s): Oneven.
Nonane : Negendaagsch. Nonante telw.: Nonpareil : Weergaloos, onvergelijkelijk.
(o u d) Negentig. Quart de -: Quadrant. / m.: (soort) Anjelier. Dikbek (vogel) uit
(o u d) Nonantieme : Negentigste .
Florida . Nonpareille v. : Smal gekleurd lint
Non-application v.: Niet-toepassing.
(om pakjes). Muisjes (suiker). Kleine drukNon -avenu : Van geenerlei waarde, nietig. lettersoort (van 6 punten). Ganzenhagel.
Non -bitti : Ongebouwd. Non -casse v.: Non plus ultra m.: Onovertreffelijke,
Niet-breken.
hoogste, toppunt, uiterste grens. NonNonce m.: Nuntius, pauselijk gezant.
presence v.: Niet-aanwezigheid. NonNonehalamment : Onachtzaam, onver- present : Niet-verschenen. Non -recevoir
schillig, slordig. Nonchalance v.: Onacht- z. fin (v. 4 ) . Non -recours m.: Onthouding
zaam-, nalatig-, slordig-, achteloosheid, van gewapende tussehenkomst. Non -re verzuim. Nonchalant : Onachtzaam, nala- nouvellement m.: Het niet-hernieuwen.
tig, slordig, onverschillig. Langzaam vlie- Non -rentree v.: 't Wegblijven. Non tend (water). Nonchaloir m. z. non - residence v.: 't Niet verblijf houden op
chalance .
zijn wettelijke woonplaats. Non -reussite
Nonciature v.: Ambt -, waardigheid v.: 't Mislukken, 't niet-slagen. Non -lens
van nuntius. Tijdduur der functies -. Zetel
(spr. -sance) m.: 1. Onzin, dwaasheid.
van den nuntius.
Dire un -: Jets zeggen, dat geen beteekenis
Non -combattant m.: Niet-strijdende. heeft. C'est un veritable -: Dat heeft
Non -comm.ercant m.: Iem. die geen heelemaal geen zin. 2. Bok, stommiteit.
zaken doet. Non-conciliation v.: Weige- Non -solvable : Insolvent. Non -suecis m.:
ring van bemiddeling. Non -conformisme Mislukking. Non -syndique : Niet aangem.: Opstandigheid tegen conventie en wet. sloten. -e.
Non -conformiste m . : (k er k ) AfgescheiNonuple: Negenvoudig. /m.: Negenvoud.
dene , iem., die niet tot de Anglicaansche Nonupler ov .w . : Negenmaal vergrooten.
kerk behoort. Iem., die zich tegen conventie
/ onov .w.: - grooter worden.
en wet verzet. / bv.nw.: Van de afgescheiNon -usage m.: Het niet-gebruiken.
denen. Tegen wet en conventie gekant. Non -valeur (my . ---s) v.: 1. WaardeNon -conformite v.: N iet-overeenstem- loos -, renteloos voorwerp. Des terres
ming, gebrek aan o. Non -coupable : laissees en -: Landerijen die men renteloos
Niet-schuldig. Non -culpabilite v.: Niet- laat liggen. Fonds de -: Uit opcenten op
schuldigheid. Non -disponibilite v.: Het de belasting samengesteld fonds, waaruit
niet-beschikbaar zijn. - van een militair. belastingschuldigen, die een verlies lijden,
Non -disponible : N iet-beschikbaar . Non - worden schadeloos gesteld. 2. Oninvordistribuable : Onbestelbaar. Non-distri- derbare schuld. Onverkoopbare waar. 3.
bution v.: Onbestelbaarheid.
(leger) Niet-strijdbare soldaat. 4. (fig.)
None v.: (Kath.) Gebed dat tegen 't Nul, prul (mensch). Non -vente v.: Nietnegende uur van den dag (3 uur nam.) geverkoop, gebrek aan aftrek. Non -viabilité
1 ezen wordt , none. Nones v .mv . : (g es c h . ) v.: Niet-levensvatbaarheid. Non -viable :
De negende dag voor de idus (z . ides ) , nonce. Niet-levensvatbaar.. Non -vue v . : (z e ev . )
Non -espoir m.: Hopeloosheid. Non - Gezichtsbelemmering.
etre m . : (w ij s b . ) Niet-zijn . Non-existence
Noologie v.: Leer van 't denken.
v.: Niet-aanwezig zijn, niet-bestaan. Non Nopage m.: Het noppen (laken).
fumeur m.: Niet-rooker. Non -grinriste
Nopal (my . -als) m.: Turksche -, cacm.: Werkwillige.
tusvijg .
Nonidi m.: (gesch.) Negende dag van
Nope v . : Nop . Noper ov .w . : Noppen
een Republik. decade.
(laken ) . Nopeur m . : (Laken )nopper .
Non -intervention v.: Het niet-tusNoquet m.: Looden strook, gootlood.
schenbeide komen, non-interventie.
Nord (spr. nor) m.: Noordelijk, noord-,
Nonius (spr. -uss) m . : (w isk . ) Toestel noorder- . (n ieuw) Nord-Americain: Noordvoor graadaflezing, graadverdeeler.
Amerikaan , -sch. Le cap N-; de Noordkaap.
Non -jouissance v.: (recht) Het niet Le Pacifique N-: De noordelijke Pacific.
laten genieten van 't vruchtgebruik. Non- .'toile du -: Poolster. Faire le -:
lieu (mu. onv.) m.: (recht) Ontslag van den noord houden. (f am.) Perdre leOm
-:
rechtsvervolging. Obtenir un -, benificier De kluts kwijt zijn. Le vent du -: De noord'un -, - d'une ordonnance de -: Van
denwind. La compagnie -, la ligne du N-,
rechtsvervolging ontslagen warden. Non - le N- : De maatschappij der spoorwegen in
mitoyennete v.: (recht) Niet-mandeelig't noorden van Frankrijk. La guerre du N-:
heid . Non -moi m . : (w ij s b . ) Het niet-ik De Noorsche oorlog (1700-1721). Nord (dat tegenover het ik staat, omdat het est (spr. nordeste) m.: Noord-oosten.
er vreemd aan is).
- wind. Nord -est -quart -est (spr. nordNonnain v.: (oud of spot) Nonnetje. este-) m.: Noordoost ten oosten. Nord -est Nonne v . : 1. (grap) Non, kloosterlinge . quart -nord (spr . nordeste) m.: Noord( fa m .) Pet de -: Saes (gebakje ) . 2. Non- noordoosten . - wind. Nord -nord -ouest
vlinder . 3. (p la t) Rendez-vous-houdster .
(spr. nordweste) m.: Noord-noordwesten.
Handlanger. 4. (aardk.) Zand-, aardpy- -wind. Nord-ouest ( spr . nordweste): Noordramide. Nonnerie v . : (grap) Nonnen- westen. -wind. Nord -ouest -quart -nord
klooster. Nonnette v.: Jonge non. Rond
(spr. nordweste-) m.: Noordwest ten nooranijskoekje. Zwartkopmees.
den. Nord -ouest -quart -ouest (spr. nordNonobstant vz.: Niettegenstaande, on- weste-) m.: Noordwest ten westen.
danks . / bw.: Toch, desondanks. Non Noria v.: Jacobsladder, emmerketting.
paiement m.: (handel) Niet-, wanbeta- Riem zonder eind.
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Aanmerkelijk,
aanzienlijk.
Notaire
m.:
Le
-:
m.:
Norische
(Alpen).
Norique
Noricum (Rom. provincie aan den Boven- Notaris. C'est comme si le - y avail passe:
Daaraan is niets meer te veranderen. NoDonau ).
Normal: 1. Loodrecht staand op een tairerie v.: Notarisgescharrel. Notairesse
raaklijn of een rakend viak. Ligne -e of v.: (gra p) Notarisvrouw. Notamment:
Inzonderheid, in 't bijzonder. Notaresse
-e v.: Loodlijn in zeker punt op een raaklijn aan dat punt. Plan -: Vlak, loodrecht v . : (o u d) Notarisvrouw . Notarial: Van
op een lijn. 2. (fig.) Regelmatig, gewoon. 't notarisambt, notarieel. Archives -es:
Notarisprotocol. Notariat m.: NotarisPas dans son etat -: Niet in den haak. 3.
(fig.) Als regel of model dienend. Ecole ambt, -schap. Notariè: Door een notaris
opgemaakt, notarieel. Notate'''. m.: Optee-e primaire : Kweek-, normaalschool voor
onderwijzers. Ecole -e superieure: Nor- kenaar. Notation v.: 1. Aanduiding door
maalschool voor leeraren bij 't middelbaar teekens of letters , schrijfwijze . (school)
't Geven van cijfers (aan schoolwerk). onderwijs. Mot -: Normaalwoord (voor
't leeren lezen). Normale v.: 1. z. nor- musicale : Notenschrift. - chimique : Scheimal 1. 2. Norm, voorbeeld, maatstaf, kundig teekenschrift. La - de l'heure: 't
regel. 3. Normaalschool (z. normal 3). Aangeven van 't uur. La - pour les eTamens:
Normalement: Op regelmatige -, de gewo- De beoordeeling voor de e. 2. (nieuw;
ne wijze. In normale omstandigheden. kunst) Wijze van weergave. Trekje. 3.
Normalien m.: Leerling der Ecole normale Schetsmatige indruk.
Note v.: 1. Ken-, herinnerings-, (merk)superieure.
Normand: Normandisch. -ier. -isch teeken. -5 tironiennes: Afkortingsteekens uit
paard . Jam . ) Un fin -: Een slimme vogel. de middeleeuwen. (f ig.) Un homme de -:
Een man van gewicht. 2. Gunstige of onReponse -e: Dubbelzinnig antwoord. Regunstige aanwijzing voor de publieke opinie.
pondre -, s'en firer en -: Noch ja noch neen
zeggen. Reconciliation -e: Geveinsde ver- C'est une bonne -; une mauvause - pour
zoening. Normande v.: Normandische. lui : Dat maakt, dat hij good -; slecht aan(drukk.) Vetje. Normandie v.: Norman- geschreven staat.- d'intamie,-infamante:
die. Normandisme m.: Normandische Schandvlek. C'est une - qui reste attachee
uitdrukking. Normannique : Oud-Noorsch. a sa memoire: Dat is een schandvlek, die
zijn naam blijft aankleven. 3. (muz.)
Noordsch.
Norme v.: Voorbeeld, maatstaf, regel, Noot, toonteeken. Toon. Elle fit beaucoup
norm. Les -s du Lloyd: Lloyds voorschrif- de Musses -s: Zij zong dikwijls valsch.
Savoir ses -s: Noten kunnen lezen. Petites
ten. - de vie: Wereldbeschouwing.
Norne v.: Noorsche godin van 't flood- -s: Loopje, trillers. Donner la - a qn:
Iem. den toon aangeven. (f ig. ) C'est
lot .
toujours la même -: Het is altijd hetzelfde
Norois m.: Oud-Noorsch.
Noroit (so ms -ois) m . : N .W . wind. liedje. 14 ne sait qu'une -: Hij weet niets
anders. Changer de -, chanter sur une
Vent de -, prends ton surolt: Zuidwest,
regennest. Norrois : Oud-Noorsch. Norse: autre -: Anders spreken, uit een ander
vaatje
tappen, van houding veranderen.
Noorsch van de Far-Oer. Northumbrie
v . : (o ud ) Northumberland . Northumbrien Forcer la -: Het er dik opleggen, aandikm.: Bewoner van Northumberland. Nor- ken. Vous saississez la -? Begrijpt ge, wat
-1741e v.: Noorwegen. Norvegianisme m.: ik bedoel? Cela change la -: Dat verandert
Bewondering voor -; invloed van Noorsche den toestand, dat geeft een anderen kiik
schrijvers. Norvêgien: Noorweegsch. Noor. op de zaak. Vous nYtes pas dans la - Gij
weet niet, hoe de zaken thans staan. Etre
Norvêgienne v.: Noorsche vrouw. - jol.
dans la -: Passen, overeenstemmen. Tu
Nos vnw.: Onze. z. notre.
Noso . . .: (in samenst.) Ziekte-. liens la -: Jij hebt 't bij 't rechte eind. 4.
(kunst) Kleur. (fig.) Un ouvrage dans la Nosoeomial.: In de gasthuizen heerschend;
- gekregen.- Nosogênie v.: Ontstaan der gaie: Een werk van vroolijken aard, - trant.
ziekten. Nosographie v.: Beschrijving der Apporter -, jeter une - gaie: Een vroolijke
ziekten. Nosographique : Van de ziekte- stemming aanbrengen. Rester dans la beschrijving. Nosologie v.: Beschrijving noire: Voortgaan met werk van somberen
en verdeeling der ziekten, algemeene ziek- aard te maken. Roman dans la - de P.
tenleer. Nosologique: Van de beschrijving Bourget : R. in den trant van P. B. Un
en verdeeling der ziekten. Nosologiste m.: ouvrage dune jolie -: Heel aardig werk.
Kenner der ziektenleer, patholoog. Noso- Jeter sa - dans : Meedoen aan, bijdragen tot.
5. Aanteekening, opheldering , noot. Meltre
manie v.: Ingebeelde ziekte. Nosophobie
en -: Als noot opnemen. 6. Op-, aanteev.: Vrees voor ziekte.
kening. Prendre des -s : Aanteekeningen
Nosseigneurs z. monseigneur.
Nostalgie v . : Heimwee . (f ig . ) Verlangen maken. Les -s espagnoles de ce peintre:
(naar 't verlorene). Nostalgique : Van 't De kijkjes in Spanje van dien schilder.
heimwee, vol heimwee, - verlangen. (f ig.) Parler sans -s : Voor de vuist spreken.
Prendre (bonne) - de qch : (Behoorlijk)
Droefgeestig. / m.: Lijder aan heimwee.
nota van iets nemen, iets noteeren; Nostoe m.: Aardgelei (soort wier).
Nota of - bene (spr. notabene) bw.: Men onthouden. -s de voyage : Aanteekeningen
lette wel op, let wel. Un-: Een opmerking. van een refs. 7. Regeeringsbericht, offlNotabilite v.: Aanzienlijkheid. Aanzienlijk cieele nota, - mededeeling. Un echange de
persoon. Opmerkelijkheid. Notable by. -s: Een uitwisseling van diplomatieke
nw.: Opmerkens-, noemenswaardig. Aan- nota 's . 8. Aanteekeningcijfer. . Une bonne
zienlijk, voornaam. Les ---s : De aanzienlijke -: Een goedkeuring. -s sur le personnel:
personen; - kooplieden. Notablement: Conduitestaten. Avoir de bonnes -s : Good
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aangeschreven staan. 9. Rekening. nota.
plaats van twee daken.Keelgootje. Houten
-defrais:
Onkostennota. - d'expedition:
dakstoel. Looden bekleeding (dakstoel).
Vrachtnota.
None m . : Knoop . / bv.nw. z. nouer.
Noter ov .w . : 1. Opschrijven, opteekenen . Nouement m.: Het knoopen. - zetten
Et, fait -, detail a -, it refusa net : En, men
(vruchten).
moet dat niet uit 't oog verliezen, hij weigerI. Nouer ov.w.: 1. Knoopen, binden,
de kortaf. Notez qu'il est mon ami :Vergeet met een knoop -, een strik vastmaken,
niet, dat hij mijn vriend is. Notez bien ceci: vast-, toestrikken. - les fils: De gebroLet hier wel op, (fam.) vlek dat niet uit. ken draden (van 't weefgetouw) weer aan- en passant: Aanstippen. 2. Teekenen, hechten. - le coin d'un mouchoir: Een
een merk-, een teeken zetten bij. 3. (1 i g. ) knoop in den zakdoek leggen. - qch dans
Goed of slecht doen kennen. Il est bien note: un linge: lets in een doek binden. 2. (f ig. )
Hij staat goed aangeschreven. Une personne In zijn ontwikkeling tegenhouden. Enfant
mal nouee : Een berucht mensch. Eire
none: K. dat (door Engelsche ziekte) niet
note d'infamie: Geschandvlekt zijn. Cela
is uitgegroeid. Se tenir none: 't Lichaam
l'a note: Dat heeft een blaam op hem geworstijf houden. Esprit none: Niet geheel tot
pen. 4. (school) Beoordeelen, cijfers geven ontwikkeling gekomen geest. Il est • bien
aan. 5. (muz.) In noten schrijven. De la none: Hij is erg achterlijk, - dom. Sa
musique nouee en chiffres: In cijfers uitgelangue est nouee : Hij kan niet spreken.
drukte muziek . Noteur m . : (so ms ) Muziek(tooneel) - une action: Den knoop -, de
copiist .
verwikkeling samengestelder maken. Une
Notice v.: Verslag, bericht, mededeeling. action fortement nouee: Eene handeling, die
Veilingcatalogus. Notification v.: 0111- door allerlei hinderpalen ingewikkeld wordt
cieele bekendmaking, - kennisgeving, aan- gemaakt. 3. Smeden (komplot, intrige). 4.
zegging. - a ete Mite de : Bekendmaking Aanknoopen, aangaan (verbond), aanlegis geschied van. Notifier ov.w.: Officieel gen, op 't touw zetten; aanknoopen (kenmededeelen, - bekendmaken, - ter kennis nis ). 5. Knobbels vcrmen in. Avoir les
brengen, beteekenen. Notion v.: 1. Een- membres noues par la goutte: Stijl van rheuvoudig begrip. Avoir des -s de musique: matiek (in de geledingen) zijn. Goutte
Eenige kennis van muziek hebben. 2. nouee: Knobbeljicht. Chienne nouee: DrachBegrip, denkbeeld. Notoire : Algemeen tige teef.
bekend, wereldkundig, blijkbaar, uitgeII. Nouer (se) : Zich zetten (vrucht).
maakt. Notoirement : Klaarblijkelijk, uit- Een knoop vormen, in den knoop gaan.
gemaakt, in 't oog loopend. Notoriete v.: Gebonden -. (f ig . ) Aangeknoopt -, geAlgemeene bekendheid, wereldkundigheid vormd worden. Zijn verwikkeling vormen
(- publique). Cela est de -: Dat is algemeen (tooneelstuk, roman). Tot een vasten vorm
bekend. Acte -, certificat de : - Verklaring komen (crisis). Zich zetten (tot vrucht);
van bekendheid (stuk, dat een erkend feit vrucht zetten (boom). Knobbels vormen,
bevestigt). Avoir de la -: Gunstig bekend zich tot knobbels zetten; de Engelsche
staan. Une des -s du barreau : Een der meest ziekte krijgen. Des sanglots qui se nouent
bekende personen van de balie.
dans sa gorge : Snikken, die in zijn keel
Notre vnw.: 1. Ons, onze. - Conseil
blijven steken. Sa voix se none dans un
d' Etat entendu: Den Raad van State gehoord.
sanglot : Zijn stem kwijnt weg in een snik.
(f a m . ) - femme: Mijn vrouwtje , vrouw . Nouet m.: Toegebonden propje. Kruiden2. (fem.) Onze, waarover wij praatten. - zakje (om de kruiden af to trekken), pop.
hornme s'impatienta: De man werd ongeNouette v.: Dakpan met verhoogden
duldig. Notre vnw.: Van ons. Ces choses rand.
sont vraiment -s: Die dingen zijn waarlijk
Noueur m.: Ambtenaar, die de linten -,
van ons. Il est -: Hij is ons toegedaan. Le draden om de oorkonden legde. Noueux :
-, la -, les -s: De -, het onze, de onzen.
Knoestig, kwastig, knobbelig. Homme Le -: Het onze, ons eigendom. Nous ne
comme un chene : Krachtig gebouwd -;
demandons que le -: Wij vragen alleen, wat
knokig man. Doigts -: Vingers vol knobons toekomt. Nous y aeons mis du -: bels.
Wij hebben er bij gelegd. (fig.) Il fact y
Nougat m. : Noga . Lijnkoek. Harde kluit.
mettre du -: Wij moeten er ons best bij
Nouilles v.mv.: Noedels (meelspijs, die
doen, - er bij inspannen (z. sien ) . Les -s: op macaroni gelijkt). Nouillettes v.mv.:
De onzen, onze landgenooten, - familie, - Kleine noedels.
vrienden, - partij. Nous aeons fait des -s:
Noulet m.: Verbindingsplaats van twee
Wij hebben heel wat dwaze streken uitge- daken, kielgoot.
haald. Notre-Dame (mu. one.) v.: OnzeNoumean bv.nw.: Uit Noumea, - N.L ieve-Vrouw . 0 .-L .-Vrouwenfeest . 0 .-L .- Caledonie.
Vrouwenkerk . 0.-L.-Vrouwenbeeld, MariaNoumënal : Betrekking hebbend op een
beeld.
noumene m.: (wijsb.) Ding op zich zelf,
Notule v.: Korte tekstverklaring, - noot.
- zooals 't is, - „an sich", noumenon.
Notus (spr.. -uss) m.: (dichtk.) ZuidenNounou , -ne v.: (kind.) Voedster.
wind.
Kindermeid. / m.: Lêche bien la cuiller,
Nonage m.: Het knoopen. Engelsche mon -: Lik den lepel goed af, lieverd.
ziekte, rachitis.
Nourrain m.: Pootvisch. Nourriee v.:
Nouba v.: 1. Bruiloft der Arabieren. 1. Voedster, min, zoogster. Celle mere est
(plat) Pret, lol, full. 2. Muziek der Alge- -: Die moeder voedt haar kind zelf.
rijnsche tirailleurs.
(f ig. ) Battre -, mordre (le sein de) sa -:
None v. :1. Vette en vochtige weidegrond . Zijn weldoeners met ondank beloonen. Drasland. 2. Holle dakpan. Verbindings- seche: Droge min (die 't kind de flesch
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geeft), kindermeisje. - sur lieu : Min aan rissage m. : Vetweiderij. Voeding Nour-.
huffs. Etre en -: Bij een min (buiten) rissant : Voedzaam. Nourrissement m.:
zijn. z. mois 3. Mettre en -: Naar een min Bijenvoeding. Nourrisseur m.: Vetweider,
(buiten)) sturen, bij een min uitbesteden. veefokker, -houder. Invoerrol. Nourrisson
Retirer de -: Bij de min wegdoen. z. ehanm. : Voedsterkind, minnekind, zuigeling.
ger (ov .w . 1). Revenu de -: Pas gespeend.
(fig.) Kweekeling. - des Muses: Muzenzoon, dichter.
È ping le de -: Bakerspeld; veiligheidsspeld. (grap; als iem. zich jong wil voorNourriture v. : 1. Het voeden, - zoogen
(kind ). Betrekking als min. Faire une -:
doen ) Elle a vingt-cinq ans sans (compter)
les mois de -: Zij beweert vijf en twintig
Een kind zoogen, een betrekking als min
te zijn. 2. (f ig.) Voedster, -moeder. 3. hebben . 2. (o u d ) Opvoeding . - passe
Voorraadschuur. Melkkoetje. 4. Vultoestel; nature: De leer is machtiger dan de natuur.
gaszak. 5. Verzorgster, oude dienstbode. 3. Voedsel, voeding, spijs, kost. Voeder
6. Verzorgster van kleine kinderen (b.v. (dier). Prendre de la -: Voedsel tot zich
van 3 jaar) buiten. Nourrieerie v.: Vet- nemen. Des -s: Niet al te beste schotels,
weiderij . Zijwormenkweekplaats. Verblijf kostjes „met een luchtje er aan". 4. Middel
voor zoogende moeders. Nourrieier, -sere van bestaan. Avoir sa - et son logement:
bv.nw. : 1. Die voedsel verschaft. Van de Kost en inwoning hebben. (oud) Les -s:
minnen. Pere - Voedstervader, man van Door de ouders op zich genomen verplichting
de min; verzorger, „varier" (in Ermelo, om in 't onderhoud der jonggehuwden te
Ghee] ). (Ka th. ) Le Pere N-: De H. Jozef, voorzien. (f ig. ) La - de l' time: Het voedsel
echtgenoot van Maria. Parents -s : Ver- voor 't gemoed. 5. Veeteelt, vetweiderij.
zorgers . Industrie 48re : Het vak van min. Faire des -s : Vee houden.
Nous vnw.: 1. (onderwerp) Wij. Ce
2. Die voedsel aanbrengt, voedend. Sucs
que c'est que de -: Wat is toch de mensch.
s: Voedingssappen. / m.: Man van de min,
2. (voorwerp) Ons. 3. (in plaats van
voedstervader.
I. Nourrir ov .w . :1. Zoogen, voeden . Cette je of moi) Wij, ik. Ont comparu decant -,
Me X notaire : Compareerden voor mij,
femme nourrit : D. v. geeft haar kind de
borst, - voedt h. k. 2. (oud) Opvoeden. z. notaris X. 4. (in plaats van de 2e of
detour 2. (fig.) — un serpent dans son 3e persoon). On l'a averti, mais sommes opiniestre: Men heeft hem gewaarsein : Een adder aan zijn boezem koesteren.
schuwd, maar hij (dat heer) is koppig.
aux lettres : In de letteren opleiden.
Cette place oft l'on revient quand la vie - a
Nourri des bons auteurs: Door goede schrijvers gevormd. 3. Voeden, tot voedsel blesse: Die plaats, waar men terugkomt, als
strekken. Homme bien nourri : Zwaarlijvig 't leven iemand 't hart heeft verwond. man. Bras bien nourris : Gevulde armen. sommes devenue sentimentale : Ze is -, je bent
sentimenteel geworden.
CaracUres nourris : Vette drukletters. Un
Nouure v . : Het knoopen . (f ig . ) Het
son nourri: Een voile toon. Une fusillade
zetten (vrucht). Engelsche ziekte. Het
nourrie, un feu nourri : Een wel onderhouden
Un
style
nourri:
stuiten
van de groei.
geweervuur.
Een krachtige
I. Nouveau, -el, -elle by .nw . : 1 . Nieuw,
stip. Pâté nourri: Goed gevulde pastei.
(kunst). Des couleurs nourries : Vet opge- sedert kort bestaand, - bekend; - uitgekomen
(boek) ; - gedane (ontdekking ) ; - uitgedragen kleuren. Une formule plus nourrie
Een krachtiger bewerking. 4. (f ig. ) Voe- vonden (voorwerp); - opgevatte (meening);
den, onderhouden, koesteren. - le feu: jong, nieuw (groente, vrucht). z. fruit 1.
Het vuur onderhouden. - les faiblesses de Les -x Chretiens : De pas bekeerde heidenen.
qn : Iem. in zijn zwakheden stijven. - d' eterUne femme -elle : Een moderne vrouw. Un
homme -: Een man, die pas bekend wordt ;
nelles douleurs : Een eeuwigdurende smart
onderhouden. - de la haine contre qn: Haat een parvenu, een gelukskind (z. 3.). Vin
jegens iem. (blijven) koesteren. - le projet: -: Jonge wijn, wijn van den laatsten oogst.
't Plan koesteren. 5. Voeden, den kost La -elle venue, le -el arrivant. De nieuwgeven, in 't onderhoud voorzien van, van aangekomene. Ce mot me fut -: Dat woord
't noodige voorzien. - les pauvres: De was nieuw voor mij. 2. Onervaren, zonder
armen spijzigen. On y est mal nourri : Men ondervinding. Etre — a viz : Een beginner
eet daar slecht. Ce melier le nourrit, lui in iets zijn. 3. Ander, nieuw. Donner de
-elles assiettes: Schoone borden g. Un et sa famille: Dit beroep levert hem een
Cesar: Een tweede Caesar. La saison -elle:
voldoend bestaan op, voor zich en de zijnen.
't Nieuwe jaargetijde, de lente. Le -el an:
La Sicile nourrissait Rome: Sicilie voorzag
Rome van koren. Son jardin le nourrit: Het nieuwe jaar ; nieuwjaarsdag. Jusqu'd
Hij leeft van de inkomsten of de opbrengst -el ordre, - avis: Tot nader order, voorloopig.
van zijn tuin. L'Afrique nourrit beaucoup Le - monde, le - continent: De nieuwe
wereld, Amerika. Le N -Testament: 't Nieuwe
de bétes feroces: In Afrika huizen veel wilde
dieren. (f ig. ) - l'esprit: Den geest voeden. Testament. - style: Nieuwe, GregoriaanII. Nourrir onov.w.: Voeden (moeder). sche stip (waarvan 't jaar op 1 Januari
begint). (godsd.) L'homme -, le -el
Voedzaam zijn (spijs).
III. Nourrir(se): 1. Zich voeden. In homme : De nieuwe, wedergeboren mensch.
zijn onderhoud voorzien, leven. Se bien -: L'homme -: De man die in de toekomst
Gedijen, dik en vet worden. (fig.) - de groote rol zal spelen, „der kommende
Mann". Un - visage: Een vreemd gezicht.
d' esperance : Zich met hoop vleien. - de
Tout -, tout beau of tout ce qui est - parail
bons livres : Zijn geest met goede boeken
ontwikkelen. - de la parole de Dieu : Zich beau : Het nieuwe behaagt. a -: Van voren
aan Gods woord sterken. 2. Gevoed -, of aan, over nieuw; (handel) op nieuwe
onderhouden worden. Elk. voeden. Nour- rekening; (bij verg.) opnieuw. de -:
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Opnieuw, andermaal, nog eens, wederom.
II. Nouveau m. : 1. Het nieuwe, nieuws.
Il y a du -: Er is wat nieuws . Savezvous du -? Weet je wat nieuws ? 2. Un
-: Een nieuweling, een beginner, een
groen, een „baar".
III. Nouveau bw. : Onlangs, pas. Beurre
- battu : Versch gekarnde boter. Vin pera: Pas afgetapte wijn . Nouveau-n6
(my . - -n6 (e )s) bv.nw. en m . : Pasgeboren
(kind ). Nouveautê v. : 1. Nieuwheid, het
nieuwe. Cette mode est encore dans sa -:
Deze mode is nog in haar opkomst. 2.
Nieuwigheid, iets nieuws. Haute -:
Allerlaatste mode, - smaak . 3. Nieuw werk,
- boek, - tooneelstuk. Nieuw modeartikel,
e stof. . Envoger a titre de -: Op zieht
zenden. -s: Manufacturen, modeartikelen.
z. magasin 1. Marchand de -s : Manufacturier..
Nouvelle v. : 1. Tijding, mare, bericht,
nieuws. Nous en auroras bientOt des -s:
We zullen er spoedig van hooren. Etre a
la source des -s : 't Nieuws uit de eerste
hand weten. En voici la premiere -: Dat
hoor ik voor het eerst. Avoir la - de qch:
Bericht van iets krijgen. La - du tour:
't Groote nieuws. 2. Inlichting over iem. toestand , bericht. Demander -, prendre -, chercher des -s de qn : Vragen hoe iem. 't maakt.
Donnez-moi de vos -s : Laat eens hooren hoe
het u gaat. On n 'en a pas de -s: Men heeft
daarvan niets gehoord. J'ai rep de ses -s:
Ik heb bericht -, een brief van hem gehad.
On est sans -s de lui : Men heeft niets van
hem gehoord. Envoyer savoir des -s de qn:
Naar iem. gezondheid laten vragen. Envoyer
qn aux -s: Iem. op kondschap uitzenden.
Je viens aux -s: Ik kom 's hooren. Pas de
-, bonne -: Geen tijding, goede tijding.
Voici bien des -s: Dat is belangrijk nieuws.
(ong. bet.) J'ai de vos -s: Ik heb daar
wat moois van je gehoord. Vous aurez -,
vows entendrez de mes -s : We spreken elk.
wel nader . (zaak) A-t-on des -s de son
afiaire? Weet men hoe 't met zijn zaak -,
zijn proses staat? Mais de l'argent, point
de -s: Maar 't geld, daar was geen sprake
van, - geen woord daarover, - daar kon men
naar fluiten. Point de -s : Daarvan gebeurt
niets, ik denk er niet aan. Vous m'en direz
des -s : Ge zult eens zien, of ik gelijk heb ;
ge zult eens proeven, hoe lekker dat smaakt ;
ge zult er over in de wolken zijn, ik zeg je
dat 't puik is. Je puis en dire des -s: Ik kan
daarover meepraten. 3. Nieuwsblaadje. -s
a la main : Geschreven nieuwsblaadjes, die
van hand tot hand gingen; (thans ) korte
anecdoten. 4. Novelle, vertelling. 5.
(plat) La N- = Nouvelle -Calêdonie
v.: N ieuw-Caledonie . Nouvelle-Calilornie
v . : N ieuw-Californie . Nouvelle-Galles du
Sud v . : N ieuw-Zuid-Wales . NouvelleG-uinêe v . : N ieuw-Guinea . Nouvellement:
Onlangs, kort geleden, pas. NouvelleOrleans (la) (spr. -an) : Nieuw-Orleans
(in N .-Amerika ) . Nouvelletê v . : N ieuwheid . Nouvelle-Z gande v . : N ieuw-Zeeland . Nouvelle-Zemble v. : Nova-Zembla .
Nouvelliste m. : 1. Nieuwtjesjager, -kramer.. Reporter . 2. Novellenschrijver.. Nonvellistique v. : Kunst van novellenschrijven. Novale v. : Nieuw ontgonnen land.
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Tiende op nieuw ontgonnen land. Novateur m . , -trice v . : N ieuwlichter , -ster. . /
bv.nw.: Die nieuwigheden wil invoeren.
Un esprit -: Een baanbreker.. Novation v. :
Schuldvernieuwing. Novelle v. : Nieuwe
verordening, - wet . - van Justinianus.
Novelliere (spr. -ly 06) m.: (letterk.)
Novellenverzameling. Novellisation v . :
Omwerking (van een tooneelstuk) tot een
novelle of roman.
Novembre m . : November, slachtmaand.
Novice m. en v.: 1. Nieuweling, proefkloosterling. -e. Il n'est ferveur que de -:
Nieuwe bezems vegen schoon. Ferveur de -:
Eerste ijver . 2. Beginner, nieuweling, baar,
groen. 3. (zeev.) Lichtmatroos. I bv.nw.:
Onervaren, onbedreven, ongeoefend. Novieiat m. : 1 . Proeftijd. 2. (f ig. ) Leer-, proeftijd , nieuwelingschap . 3. Verblijf der proefkloosterlingen . Novo -latin : In den laatsten
tijd uit 't Latijn ontstaan.
Noyade v . : Het verdrinken (van velen
te gelijk ) . Verdrinking . Noyage m . : (z e ev . )
Het onder water zetten.
Noyale v . : Zeildoek.
Noyau m.: 1. Steen, kern. Fruits a -:
Steenvruchten. Eau -, creme de -: Pittenlikeur. (gra p ) Lit rembourre de -x de
péche : Steenhard bed. z. amande 2. Pour
avoir l'amande, it taut Gasser le -: Om wat
te krijgen, moet men moeite doen. 2. Middelste deel, kern (rotsblok, komeet, anker ),
ziel (gietvorm); spil (trap ); hart (kolom).
3. (f ig.) Kern, oorsprong, begin. Le - de
l'arm6e: De kern van 't leger.. 4. (vo lk)
Geld, moppen, pitten. Il tient aux -x:
Hij past op de dubbeltjes .
Noyautage m . en -ter ov .w . : (Het )
vormen van een communistische kern,
cellenbouw.
Noye m. : 1. Drenkeling. Au -! Er ligt
een in 't water! 2. Verdronkene. / bv.nw.
z. noyer ov .w.
I. Noyer m.: Noteboom. -hout.
II. Noyer ov .w . : 1. Verdrinken, doen - .
z. Chien 1 (kol. 349). Il n'est bon qu'd -:
Hij deugt tot niets. 2. Onder water zetten,
overstroomen (land); onderdompelen ; nat
houden, bespuiten; blank doen staan
(straat ) . - les dècombres de l'incendie : De
bouwvallen v. d. brand nat houden. les poudres : Het buskruit onder water
zetten. Banc de rochers noy6: Ondergeloopen
rotsen. - son y in d'eau: Zijn wijn te sterk
met water aanlengen: Rome noyee au sang
de ses enfants : Rome badende in 't bloed
van zijn kinderen. Des yeux noyes de pleurs:
Oogen die in tranen zwemmen. Un ciel noye:
Een grauwe regenlucht. 3. (fig.) Doen verdwijnen, - verloren gaan; inlaten, verzinken
(buis, mijn). - une vis: Een schroef laten
verloopen. - un rivet : Een klinknagel weghameren. Contours noy6s: Vage omtrekken.
Yeux noyês; regards noyès: Smachtende
oogen; onvaste blikken. Une voix noyee:
Een smeekende, smeltende stem; (o ok ) een
door tranen verstikte stem (- de larmes).
- sa boule: Zijn bal doen verloopen. - les
couleurs : De kleuren doen ineenvloeien. sa pensee dans un deluge de mots : Zijn gedachten in een omhaal van woorden verdrinken.
- dans le ridicule : In 't belachelijke gooien.
- son chagrin : Drinken om zijn leed te
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verzetten. — sa raison : Zijn verstand ver- —5 de l'erreur : De nevelen der dwaling.
zuipen . Nog e de dettes: Tot over de ooren Ses pensees sont toujours enveloppees d'un —:
in de schulden. Nog g dans les plaisirs : In Zijn gedachten zijn nooit helder. 3. Somgenot zwijmelende. / se —: 1. Verdrinken, herheid . Les —5 sont heureusement dissipes:
Alter —: Zich verdrinken, - in 't water
Het onheil is gelukkig afgewend. Jeter un
werpen. — dans une goutte d'eau , - une jatte — sur I' amitie: Verkoeling in de vriendschap
de laic, - un crachat z. crachat 1. — dans les
brengen. Un — passa sur leur bonheur:
larmes : In tranen baden. — dans les plaisirs:
Een onheil bedreigde hun geluk. Un — qui
In vermaken opgaan. 2. (f ig. ) Te gronde passa: Een verkoeling. Un bonheur sans
gaan, zich te gronde richten. Niet kunnen —: Een ongestoord geluk. 4. Kleine hoekomen uit (redeneering). Verloopen (bal). veelheid, scheutje (melk), tikje (poeder).
— dans le sang: In't bloed baden. Noyeur Nuage : Gewolkt. Nuageusement : Als een
m.: Verdrinker. Noyon m.: Grenslijn, waar- wolk. Nuageux : Bewolkt. Wolkachtig.
achter de bal verloopt, verlooplijn. Noyure (f ig. ) Nevelachtig, onduidelijk, verward.
V. : Holte (om een kop van een spijker enz. Nuageville v.: Wolkenkoekoeksheim (uit
te bevatten).
Aristophanes ' Vogels ) . Nuaison v . : (z e e v . )
I. Nu, —e bv.nw.: 1. Naakt, bloot, zon- Duur van een wind, die uit Oen hoek waait,
der kleeren. Naakt, kaal (dier, plant). Met- vaste windrichting.
Ire qn — comme la main : Iem. spiernaakt uitNuance v.: Kleurschakeering, nuance.
kleeden ; (f ig.) - alles afnemen. — comme (f ig.) Bijna onmerkbaar verschil. Tintje.
la main, - comme un ver: Spier-, moederLeurs opinions ne different que par des —s:
naakt. Alter --tete , la tete —e : Blootshoofds Er is slechts een zeer fijn verschil tusschen
loopen. (gra p) Aller tout —: Met gescheurde hunne meeningen. ll g avail dans sa reponse
kleeren loopen; geen of dunne kleeren aan- une — d'aigreur: In haar antwoord was iets
hebben . V etir ceux qui sont —s : De armen bits. Cette logique manque un peu de —s :
kleeden. La verite —e: De naakte waar- Die logica is wel wat al te eenvoudig, - simheid. Exposer son time toute —e: Zijn ziel plistisch . Jouer un role en observant les —s:
geheel blootleggen. 2. Bloot, naakt, kaal, Een rol spelen, terwip men de verscheidenzonder van iets voorzien te zijn. Onver- heid der gevoelens doet uitkomen. Nuancement m. : Het aanbrengen der schakeerinsierd . Onbekleed, zonder isoleerlaag (b .v.
metaal). Zonder vat of verpakking. Pays gen . Nuancer ov .w . : Schakeeren , onmerk—: Kale streek, s. zonder boomen. — de
baar doen overgaan. (f ig.) De verscheidenneige : Sneeuwvrij. Façade —e : Gladde
heid der gevoelens doen uitkomen, de fijne
voorgevel, v. zonder versiering. Maison —e: verschillen doen gevoelen. / se —: KleurLedig huis. Murailles —es: Kale wanden. schakeeringen aannemen. (f ig. )— d' ironie:
Fenetre —e : V. zonder blinden. A r ceil —:
Een vleugje ironie verraden. Nubecule v.:
Met 't bloote oog. Cheval —: P. zonder Wolkje (in urine). Vlek (in oog).
zadel of tuig. Vendre le yin —: Den wijn
Nubie v.: Nubie. Nubien : Nubisch. -ier.
zonder fust verkoopen. Feu —, lumiere —e ;
Nubile : Huwbaar. (plantk.) Bevruchtflamme —e : Onbeschermd licht; -e vlam .
baar. Nubilite v.: Huwbaarheid. Huwbare
Voyelle —e : Kl. zonder s of t er achter. Un
leeftijd.
i —: Een i zonder punt. Un texte —: Een
Nucelle v.: (plantk.) Kern (zaad). Nutekst zonder commentaar. Des mots —; eilêre : Notendragend. Nucilorme : Nootdes vers bien —s : Woorden -; verzen zonder
vormig. Nucifrage m.: Notenkraker, kerneenige pretentie. Des vocables —s : Klanken bijter. Nueleaire : Van de kern (van cel
zonder eenig verband. — propriete: Eigen- of atoom). Nucleal: (plantk.) Van de
dom zonder vruchtgebruik, bloot eigen- kern, - de pit. (sterrenk.) Van de kern
dom . — proprietaire: Bezitter van een bloot (van komeet). Nuclee : Met 6611 of meer
eigendom. Style —: Dorre stiji. Une morale kernen. Nueleique : Van de celkern. Nu—e : Een starre zedeleer.
cleole m.: Kernlichaampje. Nueleoplasma
II. Nu m.: Het naakt, de naakte deelen. m.: Kiemplasma. Nucleus (spr. -us) m.:
Celkern. Nucule v.: Neutjesschelp.
D'apres le —: Naar het naakt model. Un
—: Een schilderij -, beeld naar 't naakt
Nud z. nu. Nudi . . . : (in samenst.)
model. Les —s de Renner: De naakte figuren Naakt-. Nudibranche: Naaktkieuwig. Nuvan H. Le — du mur : Het vlakke muurge- dicaule : Naaktstengelig. Nudisme m.:
deelte. Au — du mur : In Oen vlak met den Naaktlooperij. Nudiste m.: Naaktlooper
muur. A —: Naakt, bloot. Meltre a —: Ont- (geheel naakt). Nuditk v.: 1. Naakt-,
blooten ; te voorschijn brengen; (f ig. ) van blootheid . (f ig . ) Dans toute sa —: Openlijk.
alles berooven, uitschudden ; alles afwinnen. 2. Naaktheid, schaamte. Schaamdeelen.
Voir a —: Zien openliggen. Montrer -,
(kunst) Naakt figuur. Naakte deelen. 3.
laisser voir a —: Open en bloot laten zien.
Kaal-, bloot-, naaktheid (z. nu 2).
Nue v.: Wolk (hoog zwevende). Se perdre
Le granit se montre a —: Het graniet komt
bloot, - aan de oppervlakte. Monter un dans les —s : In de wolken verdwijnen;
Cheval a — : Een paard ongezadeld berijden.
(fig. ) onbegrijpelijk -, hoogdravend worden,
Nuage m. :1 . Wolk . Sans —s : Onbewolkt. in veel te hooge sferen belanden. Alter
aux —s: Hemelhoog geprezen worden. Cette
Couvert de —5 : Bewolkt. Envelopper de —s :
Omwolken. Mer de —s : Wolkenzee. Se piece a etc aux —s : Dit stuk is uitbundig
geprezen. Elever -, porter aux —s : Hemelperdre dans les —s : In de wolken verdwijnen ;
(fig.) te hoog vliegen. 2. (fig.) Nevel. hoog verheffen. Sauter aux —s : Opvliegen,
driftig worden. Tomber des —s : Uit de lucht
Avoir les geux couverts d'un —, avoir un —
devant les yeux : Een nevel voor de oogen
komen vallen, op 't onverwachtst aankomen;
hebben. Un — lui passa decant les geux: kijken of men 't te Keulen hoort donderen,
't Werd hem duister voor de oogen. Les een gat in de lucht slaan. C 'est un homme
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tombe des --s : De man is hier wildvreemd,
- uit de lucht komen vallen. Par-dessus
les —s: In 't overdrevene. On ne suit pas
oh la — va crever : Men weet niet waar
de bom zal losbarsten. Nuee v.: Zware,
dreigende wolk. (fig. ) Zwerm, schaar,
menigte ; (dichtk.) heirleger ; hagelbui.
Nuement z. liiment.
Nuer ov.w.: Schakeeren, keurig samenvoegen.
Nugatelles v .mv . : Prulleboel ; kinderspel.
Nuire onov.w.: Schaden, nadeel doen
(aan), benadeelen, afbreuk doen (aan).
Trop gratler cuit, trop parler nuil: Te veel
krabben en praten, moet men beide laten.
z. abondance 1. I se —: Elk. benadeelen.
Nuisance v . : (o u d) Schade ; narigheid .
A chaque jour sa — suffit: Elke dag brengt
zijn leed. Nuisible: Schadelijk, nadeelig,
hinderlijk. —ment bw.
Nuit v.: 1. Nacht. La — porte Conseil:
Men moet er zich op beslapen, de nacht
brengt raad. La — tous les chats sont gris:
's Nachts zijn alle katjes grauw. z. blanc
(bv.nw. 5 ), boite, jour (1 en 6) en noir
(bv.nw. 2). Bien avant dans la —: Diep
in den nacht. Paris la —: 't Nachtelijke P.
Ne pas rentrer de (toute) la —: Den heelen
nacht uitblijven. Une mauvaise —: Een
slechte, slapelooze nacht. Bonne —I Goeden
nacht! Il a passe une bonne —: Hij heeft
een rustigen nacht gehad. Il ne passera pas
la —: Hij zal den nacht niet doorkomen.
De —, la —: Des nachts. z. bonnet 1. Litre
de —: Den nachtdienst hebben. Cette —:
Vannacht . Sac de —: Tasch (voor nachtgoed ).
Vase de —: Waterpot. Table de —: Nachttafeltje. Oiseaux de —: Nachtvogels.
(dichtk.) L'astre des —s, la reine des —s:
De maan. Les flambeaux -, les teux de la —:
De sterren. Les voiles de la —: De avondduisternis . (f ig. ) Faire sa — du 4 aoat:
Afstand doen van voorrechten. 2. Godin
van den Nacht. 3. Duisternis, donker. La —
vient, - tombe : De avond valt. Il commence
a faire —: Het wordt duister. z. Clore 2
en jour 1. A — fermee : Als de avond geheel
gevallen is. (kunst) Eifel de —: Nacht-,
m.aangezicht. Faire la — complete dans:
Het geheel duister maken in. Dans la —:
In 't duister. En pleine —: In 't hoist van
den nacht. La — du tombeau, la — eternelle:
De duisternis van 't graf, de dood, 't graf.
La — des temps: De grijze oudheid, de lang
vervlogen tijden. Se battre dans la —: In
den blinde strijden. 4. (f ig.) Duisternis.
Onbekendheid. La — de l'ignorance: De
nacht der onwetendheid. Passer de la —
prolonde au rang supreme : Van een volslagen onbekendheid tot den hoogsten rang
overgaan . Nuitamment : (tam. ) Door den
nacht -, de duisternis begunstigd. Nuitee
v.: Nacht. Nachtwerk.
Nuiton : Uit -. Bewoner van Nuits.
Nul vnw.: (met ne; veôr 't zelfst.
nw.) Geen, niet een, geenerlei, geen enkele.
En —le bacon, - maniere: Op geenerlei wijze.
Ne . . . —le part : Nergens. Sans —le
vanite: Zonder eenige ijdelheid. De tout
cela —les nouvelles : Daarover de stilte van
het graf. 1 m.: Niemand. — que Dieu et
moi: Niemand dan God en ik. / bv.nw.:
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(na het zelfst. nw.) Waardeloos, zonder
kracht, nietsbeduidend; nietig, ongeldig.
Onbeduidend ; nietszeggend, nihil. Presque
—: Onbeduidend, stil (beurszaken). Acte
—: Akte, die geen rechtskracht bezit. Billet
—: Stembriefje van onwaarde. Declarer —:
Van onwaarde -; onwettig verklaren. Homme
—: Onbeduidend man. Graines —les:
Zonder zaden. Son credit est —: Zijn krediet
is gelijk nul, - is nihil. z. avenu. Match —:
Wedstrijd waarbij gelijk spel is. Vent —:
Windstil. Nulle v.: Lettergreep of zin zonder beteekenis, die in geheimschrift de'
belangrijke deelen scheidt en het voor nietingewijden moeilijker te verstaan maakt.
Nullement: In 't geheel niet, geenszins.
Nullite v.: 1. Waardeloos-. Onbeduidendheid (mensch). (recht) Nietig-, ongeldigheid. Un cas de — of une —: Een geval
van nietigheid. Demande en —: Eisch tot
nietigverklaring. Attaquer en —: Een eiscli
tot nietigverklaring instellen tegen. Moyens.
de —: Bewijsgronden, volgens welke ietsonwettig is. 2. Onbeduidend mensch, nul.
Numanee v.: Numantia (vroegere start
in Spanje). Numantin : Uit -. Bewoner
van Numantia.
Nilment bw . : (s o m s ) Naakt . (f ig . ),
Onbewimpeld, oprecht, vrijuit. Eenvoudig.
(gesch.) Onvoorwaardelijk.
Numeraire : Die dient om te tellen,
nummer-. Pierres —s: Mijlsteenen. V aleur-: Numerieke waarde. Especes —s : Gemunt
geld, specie, klinkende munt. 1 m.: Gemunt
geld, klinkende munt. Numeral: Fen getal
aanduidend . Lettres—es: Als Rom. cijfers gebruikte letters. Adjectifs -aux : Telwoorden.
Arithmetique —e : Cijferrekening (tegenover
algebre). Systeme —: Talstelsel. Numerateur m.: (rekenk.) Teller. Numeratif : Dat dient om te tellen. Numeration
v.: Telling, kunst van tellen. — parlee:
De kunst getallen uit te spreken. — ecrite:
- te schrijven. Systeme de —: Talstelsel. —
decimate: Tientallig stelsel. Numerique:
Van de getallen, - de cijfers. La difference
— de deux quantites : Het verschil in aantal
tusschen twee hoeveelheden. A raison de
son importance —: Om zijn talrijkheid.
Force —: Getalsterkte. La superiorite —:
Het overwicht in aantal. Tableaux —s:
Cijfertabellen. Operation —: Becijfering.
—ment: In aantal, naar 't getal. Nun:le-risme m.: Op 't aantal lettergrepen gegronde poèzie.
Numero m.: Nummer, numero. Telephoonnummer. Amener -, firer un bon — (et
la conscription): Een hoog nummer trekken,
vrijloten (van dienst). Les --s gagnants,
les bons —5 : De nummers, waarop prijzen
vallen. Avoir un bon —: lets trekken, winnen; (f ig.) een buitenkansje hebben.
Donner un mauvais —: Verkeerd aansluiten.
Le gros —: Numero 100. Maison a gros —:
Bordeel. — d'ordre : Volg-, rangnummer.
(ram.) — un, de premier —: Zeer goed, fijn, van de bovenste plank. Ma capote —
un: Mijn beste kapotjas. Attraper une Melee
— un : Een rammeling van de bovenste plank
oploopen. En voild un —I Dat is me een
nummer, - type! Connaitre le — de qn : Weten wat in iem. steekt. Savoir le — de qch:
lets haarfijn weten. Savoir -, entendre le —:

Numêrotage-Obéissant
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Van wanten weten. Entendre le -, son -:
Nutation v.: (geneesk.) Schudding met
Den boel op zijn duimpje kennen. Numero- 't hoofd. (sterrenk.) Lichte slingering
tage m., -otation v.: Het nummeren ; - van van de aardas door de maan veroorzaakt.
de exemplaren eener uitgave. Plaque de -age:
(p lantk.) Beweging van bloemen en
Nummerplaat . Numêroter ov .w . : Num- bladeren in hun ontwikkeling.
meren. / se -: Zich nummeren. NumeNutreseible : Tot voeding geschikt.
roteur m.: Nummertoestel, -stempel. PagiNutria v.: Vischotter. -bont.
neermachine.
Nutrilite v. : Mogelijkheid om zich te
Numide, -ien, -ique : Numidisch. -ier. voeden. Nutriment m.: Dadelijk opneemNumismal : Op een geldstuk gelijkend. bare voedingsstof. Nutritif : Voedzaam,
Numismate m.: Munt- en penningkun- voedend. Van de voeding. Fonctions -ices:
dige. Numismatique v.: Munt- en penning- Voedingsverrichtingen. Nutrition v.: Voekunde. / bv.nw.: Van de penningkunde. ding. Nutritivite v.: Voedzaamheid, voeNumismatiste z. -ate. Numismatogra- dingskracht .
phie v.: Beschrijving van munten en penNyetage m.: Nachtschoone. Nyetalope:
ningen . Nummiforme (spr . nu-): Munt- (geneesk.) (Iem., ) die bij nacht beter
vormig. Nummulaire (spr. nu-): Op een ziet dan bij dag, dagblinde. Nyetalopie v.:
munt gelijkend. / v.: Penningkruid. Num - Dagblindheid. Nyetanthe m.: Treurboom.
muffle (spr. nu-) v.: Duivelspenning.
Nuneupatif (spr. non-): (recht) In Nyethêmeral : Van nacht en dag. Nietitegenwoordigheid van getuigen, mondeling tropisme m.: Slaapbeweging. Nycto . . .:
(in samenst.) Nacht-. Nyctobate m.:
gemaakt (testament). (godsd.) Slechts in
naam bestaand. Nuncupation (spr. non-) Nachtwandelaar.
Nymphale m . : N imfkapel . Nymphe v . :
v.: Mondelinge aanwijzing van erfgenamen.
Nundinal (spr. non-): (gesch.) Van de 1. Stroom-, bosch-, berggodin, nimf .
jaarmarkten. Lettres -es: De 8 eerste
(dichtk.) Jong, aanvallig, meisje. Avoir
letters, die de marktdagen aangeven.
une taille de -: Schoon gevormd zijn. 2.
Nuphar m.: Gele plomp.
(o ng. bet.) Publieke vrouw.. 3. -s: Kleine
Nu-proprietaire, -60 z. nu (bv.nw. 2) . schaamlippen . 4. (n at. hist.) Pop ( insect) .
Nuptial (spr . nupsgal): Van 't huwelijk. Nymphet'. m.: (plantk.) Waterlelie (Lit -, couche -e : Huwelijkssponde, bruidseaux). Nympheacees v .mv . : Waterbed . Allumer le flambeau -: De huwelijks- des
lelieachtigen
. Nympheau m.: Waterdrietoorts ontsteken, huwen. (dierk.) Vol -, b lad . Nymphee
m . : N imfengrot , -tempel .
danse -e : Vlucht-, dans voor de paring;
paarvlucht. Nuptialite (spr. nupsgal-) v.: Nymphomane m.: Lijder aan nymphomanie v.: Hevige minnewoede, mansdolAantal huwelijken.
heid, erotomanie. Nymphose v.: PopNuque v . : Nek.
Nuremberg (spr. nuranb er ) m.: Neuren- vorming (insect), -toestand.
Nyroca m.: Witoogeend.
berg.
0
Stomme o
0 m.: 1. (letter) 0. (b.v. in paon, cceur). 2. (verk.) Ouest:
Westen, west; Officier: Officier (van 't
Legioen v. Eer b.v.). 0.A.: Ouvrier
-auxiliaire: Burger werkman . O.K.: (E n g . )
All correct; (Fr.) ca va: Best! All right! 3.
Rondte, ronde opening, rand venster. . 4.
Nul. Un - en chiffre: Een ware nul (z.
chiffre 1 ). 15 Oio = 15 pour cent : 15 percent.
15 °/00 = 15 pour mille: 15 per mille. 15° =-15 degree 9 : 15 graden.
0 (spellen: 6) tusschenw.: 1. - mon
fits. 0! mijn zoon. 2. - jour heureux pour
moi. 0! wat een gelukkige dag voor mij.
Oaristys (spr . - is) m.: Intiem onderhoud van twee gelieven; teeder onderhoud.
(letterk.) Liefdesgesprek.
Oasien : (spr . o-a-) Van de oasen. / m.:
Oasenbewoner. Oasis (spr. o-a-ziss) v.:
Oase. (f ig.) Rustplaats, aangename halte.
Groene plek.
Ob . . .: (in samenst.) Tegenover.
(plantk.) Omgekeerd. Obelave : Omgekeerd knotsvormig. Obeonique: Omgekeerd
kegelvormig.
Obedience v . : 1. (k er k) Gehoorzaamheid (kloosterling). Verlof (voor kloosterling) om te reizen, van klooster te veranderen, te onderwijzen (lettre d'-) . Ondergeschikt klooster. (fig.) De Joule -: Van
muet:

allerlei slag. 2. (gesch.) Huldiging van
den paus door een vorst. Pays d'-: Land,
waar de paus 't recht heeft de opengevallen
prebenden aan te vullen. Ambassade d'-:
Huldigingsgezantschap (aan paus gezonden ).
Obklieneier m . : (k e r k ) Ondergeschikte
aan de geestelijke macht van een meerdere.
Geestelijke, die een prebende waarneemt.
Obedientiel : (k e r k) Van de kloostergehoorzaamheid. I m.: Beambte, die belast
is met verdeelingen onder de kanunniken.
Obkir onov.w.: 1. (mensch) Gehoorzamen. Vous serez obti: Uw wil zal geschieden. Un homme obei : Een man, dien men
gehoorzaamt. Se faire -: Zich gehoorzaamheid verschaffen . - es la force : Voor 't geweld
zwichten , - wij ken . 2. (d i e r ) Luisteren
( naar) , zich laten sturen . 3. (s p el) Volgen .
4. (zaak) Meegeven, buigzaam -, smedig
zijn ; luisteren (naar 't roer ) ; gehoorzamen
(aan natuurwet). Obeissance v.: 1.
Gehoorzaam-, volgzaam-, onderdanigheid.
Manquer d'-: Ongehoorzaam zijn. Retenir
dans l'-: Onderworpen houden . 2. (o u d )
Gezag. Reduire sous son -: Onder zijn
heerschappij brengen. Se ranger sous l' - de:
Zich aan 't gezag onderwerpen van. 3.
(fig.) Buigzaam-, meegaandheid. Obeissant: Gehoorzaam, volgzaam, gedwee.
Mak. Dat goed naar 't roer luistert (schip).

Obelisque-Oblique
1429
1430
Buig-. Rekbaar. Gemakkelijk te bewerken. Remplir son -: Aan 't doel beantwoorden.
Objurgateur, -trice: Scherp afkeurend.
Obelisque m.: Naaldvormige zuil, obeObjurgation v.: Scherp verwijt, vinnige
lisk.
Obere: Diep in de schuld. Zwaar belast bestraffing. Objurgatoire : Verwijtend.0b(financier ). Financiel zwak (toestand). jurguer ov.w.: Met verwijten overstelpen.
Oberer ov .w . : (Met schulden) bezwaren
Oblat m . : 1. (K a t h . ) Leekebroeder
(bij verg.: - de dettes). I s'--: Zich in Were -) , die in een klooster leeft, waaraan
(zware) schulden steken.
hij zijn goederen heeft afgestaan, oblaat.
Obese : Zwaarlijvig. Obesigene : Dat 2. Oud-soldaat, die in een abdij door den
vet aanzet. Obesite v.: Zwaarlijvigheid. koning is onder dak gebracht. Oblate v.:
Obier m.: Geldersche roos (heester).
Leekezuster . Oblation v . : 1. (k er k )
Obit (spr.. obit' ) m . : (k er k ) Jaargetijde , Offering, offer. Faire - entiere de: Geheel
jaarlijksche zielmis . Obituaire: (o u d ) opofferen. 2. (Kath.) Deel van de mis,
Van de sterfgevallen. Registre -. I m.: 1. waarin de priester 't brood en den wijn aan
Register van hen, die recht hebben op een God opdraagt, voordat hij ze consacreert,
jaargetijde (obit). 2. Van een opengevallen oblatie.
Obligataire m. en v.: Obligatiehouder,
prebende voorzien geestelijke.
Objeeter ov .w .: Tegenwerpen, inbrengen -ster. Obligation v.: 1. Verplichting,
(tegen). Verwijten, voor de voeten werpen. plicht. Etre dans l' - de faire qch : Verplicht
On lui objecte sa jeunesse: Men voert als
zijn iets te doen. D'-: Verplicht. (kerk)
zwarigheid aan, dat hij zoo jong is. Objee- Jame d'-: Geboden vasten . (w ij s b . )
teur m.: Dienstweigeraar (- de conscience) D'- stricte : Strikt noodzakelijk. D'- large:
uit gewetensgronden. Objeetif : 1. Tot het Niet strikt noodzakelijk. 2. (recht) Vervoorwerp behoorend. V erre - of - m.: plichting, verband. - solidaire: GemeenObjectief (glas in een kijker, in een donkere schappelijk verband. Faire honneur a ses -s :
kamer, dat aan den kant ligt van 't voor- Zijn verplichtingen nakomen. 3. (handel)
werp, dat men zien wil) ; lens. (mil. ) Schuldbekentenis, -brief. Obligatie (effect,
Ligne -ice, point - of - m.: Lijn -, punt
door een maatschappij uitgegeven, dat een
waarheen de operaties geleid worden. vaste rente afwerpt en aflosbaar is). - a
(geneesk.) Cauterisation -ive: Branden lots : Premie-obligatie. - a court terme:
zonder onmiddellijke aanraking . 2. (w ij s b . ) Anticipatiebiljet. 4. Verplichting, erkenteObjectief, als voorwerp beschouwd, zijn lijkheid, dank. Avoir - a qn: Iem. dankgrond in de zaak zelve hebbende, niet- baar -, erkentelijk zijn, verplichtingen ten
persoonlijk. / m.: 1. (z. 't bv.nw.) Objec- opzichte van iem. hebben. Obligatoire:
tief. Poser devant l'-: Zich laten kieken. Verbindend, dwingend. Verplicht, nood2. Doel. Avoir pour -: Ten doel hebben. zakelijk. Instruction -: Leerplicht. Ser3. (mil.) Aanvalsdoel. 4. Doelstelling. vice militaire -: Dienstplicht. Aral -:
Objection v.: Tegenwerping. (Opgeworpen) Vaste halte. Obligatoirement : Dwingend.
zwarigheid. Verwijt . - de conscience : D ienst- Verplicht.
weigering uit gewetensgronden; gewetensOblige m.: 1. Leerjongen. Overeenkomst
bezwaar. Objeetivable: Die men beschou- tusschen leermeester en leerjongen. 2. Le
wen kan als buiten ons staande. Objecti- principal -: De schuldenaar (tegenover
vation v.: 't Beschouwen (van iets) als bui- den borg). 3. Verplichte. Je suis votre -:
ten ons staande . Objectivement: (w ij s b .)
Ik ben u dankbaar. Il est mon -: Hij is
Op een niet-persoonlijke wijze. Als voorwerp mij veel dank verschuldigd. Obligeamment
aanwezig . Objectiver ov .w . : (w ij s b . ) A ls
: Welwillend, hoffelijk, op voorkomende
een gegeven voorwerp voorstellen als bui- wijze. Obligeance v.: Dienstvaardig-,
ten ons staande beschouwen. I s'-: Zijn welwillend-, voorkomendheid. Par -: Om
persoonlijkheid er buiten laten, als men iem. een genoegen te doen. Pat d'-:
zich zelven beschouwt. Objectivite v.: Renteloos voorschot om iem. te helpen.
(wijsb.) Het niet-persoonlijk -, het zakelijk Ayez l'-: Wees zoo vriendelijk. Oblizijn, het als buiten ons staande beschouwen, geant: Dienstvaardig , -willig , voorkohet afzonderen van ons eigen ik.
mend , gedienstig. Welwillend, hoffelijk
Objet m.: 1. Voorwerp, ding. - d'art:, (woord ) . Obliger ov .w . : 1. Verplichten,
Kunstvoorwerp. Les -s exterieurs : De buiten binden, de verplichting opleggen. z. noons staande dingen. - reclame : Reclame- blesse 1. (recht) (Ver)binden. - tot beartikel. -s d' alimentation: Voedingsstoffen. taling. - un apprenti : Een leerjongen bij
2. Onderwerp, voorwerp (v. d. gedachten). een Baas in dienst stellen. 2. Noodzaken,
- de nos meditations : Onderwerp onzer dwingen, verplichten, nopen. Oblige au
overpeinzingen. La physique a pour - service militaire: Dienstplichtig . (m u z . )
1' etude des corps naturels: De natuurkunde
Accompagnement oblige : Obligate-begeleihoudt zich bezig met de studie der onbe- ding (die men niet kan weglaten). Avec
zielde natuur. Faire - de: 't Voorwerp piano oblige: Met obligate pianopartij. Selon
zijn van. 3. (wijsb.) Object, 't gedachte. la formule obligee : Volgens de aangenomen
(taa lk.) Lijdend voorwerp. 4. Voorwerp formule. 3. Verplichten, een dienst bewij(waarop onze gevoelens betrekking hebben). zen. Je vous suis bien oblige: Ik ben u zeer
Un - de desir : Een begeerlijk iets. L'- de
verplicht. - qn de sa bourse : Iem. financieel
ses vceux , - de ses desirs , - de sa flamme , - de
steunen, - bijspringen. / s'-: Zich verson amour, - de ses feux: 't Voorwerp zijner
binden, zich een verplichting opleggen. Op
liefde, zijne geliefde. 5. Doel, -einde, oog- zich nemen, beloven. Borg blijven. - corps
merk . Avoir deux -s : Een dubbel doel et biens : Zich met zijn lijf en goed borg stelhebben. Prendre - de: Reden vinden in. len .
Se donner pour -: Zich ten doel stellen.
Obliquangle ; Scheefhoekig. Oblique:
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1. Schuin, scheef (m ) Ordre Schuine Schaamteloos-, ontuchtig-, onkuischheid.
stelling. (z e ev ) Route -: Schuine koers . Dire des -s: Vuile taal uitsiaan.
(ontleedk.) Muscle -: Schuinsche spier.
Obseur bv.nw.: 1. Donker, duister.
Regard -: Steelsgewijze blik. // a un regard
Il g fait -: Het is er duister. D'un vert
Hij kijkt iem. niet recht in 't gelaat. 2.
Donker groen. Il fait - aujourd'hui: Het
(fig.) Slinksch, onoprecht, langs sluip- is vandaag betrokken, - duister. Chambre
wegen . Conduite Dubbelzinnig slinksch -e : Donkere kamer, camera obscura.
gedrag. Voies -s: Sluipwegen. 3. (f ig.) Cabinet Kamertje zonder licht, berghok.
Afhankelijk, niet rechtstreeksch (t a a lk ) 2. Onduidelijk, onbegrijpelijk, onverstaanCas -s: Indirecte naamvallen. Modes -s:
baar, duister. 3. Verborgen, onbekend, verAfhankelijke wijzen. (zeev. ) Ports -s: geten . Onaanzienlijk (geboorte). / m.: DonHavens, waarin de marine-prefect de orders ker deel (schilderij). Obscurant z. obseuoverbrengt. / m.: Schuinsche spier. / v.: rantiste. Obseurantisme m.: Streven
Schuine lijn . En - = Obliquement bw.: om de geestelijke verlichting te belemmeSchuins, scheef. (fig.) Op slinksche wijze,
ren, domper-systeem. Obseurantiste m.:
van ter zijde. Agir Sluipwegen bewande- Vijand der geestelijke verlichting, duisterlen . Obliquer onov .w . : 1. (m ) Schuins ling. f by .nw : Die den domper op de geesten
marcheeren. Obliquez a droitel Schuins- wil zetten. Obseuration v.: (sterrenk.}
rechtsi 2. (nieuw) Schuin afslaan. (fig.) - Verduistering . Obseureir ov .w . : 1. Ververs la politique: Zijn loopbaan opgeven om
duisteren, donker maken. (fig.) - le nom
in de politiek te gaan. Obliquite (spr.. de qn : Iem. naam van zijn luister berooven.
-kwi-) v.: Schuinte, schuine richting. (f ig. )
2. (f ig.) Onduidelijk
onkenbaar maken,
Slinksch-, onoprechtheid.
in nevelen hullen ; duister maken (geschrift )
Obliterant: Die (vaat)verstopping doet / s'-: 1. Donker duister worden. Het
ontstaan. Afsluitend. Obliterateur : Die gezichtsvermogen verliezen. Sa vue s'obscurverstopt. - buiten dienst stelt, - onbruikbaar cit: Zijn gezicht wordt minder. 2. Donkermaakt. j m.: Stempel. Obliteration v.: der (van kleur) (fig.) Beneveld worden.
Onbruikbaarmak ing . Afstempeling. Uit- Son esprit s'obscurcit: Zijn geest wordt
-wissching (sehrift). Verstopi_ ing (vat in zwakker. Son front s'obscurcit : Zijn gelaat
lichaam). Obliterer ov .w . : 1. Onleesbaar betrok. Sa reputation s'obscurcit: Zijn roeni
maken, uitwisschen. Onbruikbaar maken. begon te tanen. Obseureissement m.:
- un timbre : Een postzegel stempelen (om Verduistering. 't Donker - (kleur). 't
buiten dienst te stellen, te vernietigen).
Zwak worden (gezicht). (f ig. ) Het onver-unbilet,ck:
staanbaar maken (tekst, gedachte). VerEen kaartje waardeloos
maken (door knippen, stempelen). (f ig.) bijstering (verstand). Obseurement : Duis- le passe: 't Verledene uitwisschen. Lettres ter, ten halve. (f ig.) Duister, onduidelijk,
obliterees : Afgesleten drukletters. Une volonop onverstaanbare wijze. Vergeten, verte -teree: Een wil die afgestompt is. 2.
borgen, in onbekendheid (leven). ObseuDoen dichtgaan (vat). Doen wegkwijnen, rite v.: 1. Duisternis, donkerheid, donker.
machteloos doen worden (orgaan). Aortite 2. (f ig.) Duister-, onduidelijk-, onbegrij-ante : Aorta-ontsteking die 't vat afsluit.
pelijk-, onverstaanbaarheid. Les -s: De,
/ s'- : Allengs verdwijnen (schrift). On- duistere passages. 3. Vergetelheid, vergeten
bruikbaar worden. Verstopt geraken, dichtstil leven. Geringe stand, - afkomst.
gaan. Machteloos worden. (f ig. ) In oubruik
Obseeration v.: 1. (gesch.; alleen
geraken.
m y .) Openbare gebeden om de goden te
Oblong, -ongue : Langwerpig (vierkant). verzoenen, biddag. 2. Aanroeping, bezweIn-octavo Dwars-octavo. Carre -:
ring. Obseeratoire : Bezwerend, aanroeRechthoek.
pend. Obsedant : Kwellend, dat iem. geen
Obnubilation v.: (geneesk.) Verduis- rust laat. Obsede m.: Bezetene. Iem., die
tering van 't gezicht. (fig.) Geestesbe- voortdurend door een gedachte wordt
neve I ing . Obnubiler ov .w . : Verduisteren, gepijnigd. Obseder ov .w . : 1 . (o u d) Voortomhullen, benevelen.
durend bezoeken. 2. Met beden bestormen.
()baste z. hautboiste.
Bezeten maken. Voortdurend lastig vallen,
Obole v.:1. Gewicht muntstuk van een - achtervolgen, - kwellen, - plagen, geen
rust
laten. s'- de: Achtervolgd worden
zesde drachme, obolus (bij de Grieken). 2.
Koperen muntje, halve penning (z. maille door.
Obseques v.mv.: Plechtige uitvaart, 8; bij de Franschen). (f ig. ) Kleinigheid.
Cela ne vaut pas une Dat is geen cent
begrafenis. Faire les - de: De uitvaart
waard. Ii n'est pas artiste pour une -: Er vieren van. Obsequieusement en -quieux :
is geen aasje kunstgevoel in hem. L'- du Onderdanig, kruipend, overgedienstig. Obpauvre, - de la veuve : 't Penningske van
sequiosite v.: Overbeleefd-, overgedienden arme, - de weduwe. Jusqu'd la dernière stig-, kruiperigheid.
-: Tot op den laatsten cent. 3. (f ig.)
Observable : Waarneembaar. Dat in
Liefdegave.
acht genomen moet worden. Observance
Obombrer ov .w . : Met zijn schaduw V. : 1. Waarneming naleving (godsdienstbeveiligen, overschaduwen. In de schaduw plichten ). Kloosterregel. Les religieux de
stellen. Obreptice: (recht) Door list -, l'- de saint Francois : De kloosterlingen,
steelsgewijze verkregen. Obreptieement: die de regels van den H. Franciscus volgen.
Op slinksche listige wijze. Obreption v.: Religieux d'etroite Kloosterling, die de
Verwerving door list of misleiding; 't ver- regels van den ordestichter streng volgt.
bergen der waarheid om iets te verkrijgen. R. d' - mitigee, - reltichee: -, die de r. v. d.
Obscene : Schaamteloos, ontuchtig, on- o. verzacht. (f ig. ) La stride -: De strenge
kuisch, schandelijk, vuil. Obseenite v.: tucht. Naturaliste de la stricte -: Naturalist
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die zich streng aan de regels van zijn kunst halsstarrig. Onverzettelijk. Onafgebroken
houdt. 2. (oud; wordt nieuw) Naleving. (work). Hardnekkig (verkoudheid). Etre Observantin m.: Franciscaner die de orde- et qch : Op iets zijn zinnen gezet hebben. Etre
regels streng volgt. Observateur m., -trice - a vivre: Met able geweld willen blijven
v.: 1. Waarnemer, opvolger, nalever, leven. Menton -: Kin, die halsstarrigheid
-leefster (voorschrift). Verites d'-: Waar- verraadt. / m.: Stijfkop. Obstinement :
heden op observatie gegrond. 11 est fidêle - Hardnekkig, onverzettelijk ; stijf en strak.
de sa parole: Hij houdt getrouw woord. 2.
Obstiner ov .w . : (fa m. ) Halsstarrig maken.
Waarnemer, onderzoeker, -ster. - de la / s'--: Hardnekkig -, stijfhoofdig worden.
nature: Natuuronderzoeker. - des hommes,
- et: - vasthouden aan, doordrijven, er op
- de l'humanite: Menschenkenner. 3. Toestaan; toch maar blijven (met werkw.).
kijker,, -schouwer . 4. (m il. ) Waarnemer . Une roue qui s'obstine a tourner: Een rad,
Waarnemer (bij politieke conferentie). / dat hardnekkig doordraait. Un rhume qui
s'obstine: Een verkoudheid, die maar niet
by .nw . : Nauwlettend , onderzoekend .
Observation v.: 1. Naleving, inachtne- weggaat.
Obstructil : Verstoppend. Obstruction
ming, opvolging (voorschrift, gebruik). 2.
Waarneming, opmerkzame beschouwing. Se v . : Verstopping ; versperring . (f ig. ) Obmettre en -: Op de loer gaan staan. Etre -,
structie, verhindering der debatten in een
se tenir en -: Op den uitkijk staan. Corps
vergadering. Faire de l'-: Obstructie
d'-: Verkenningscorps. Poste d'-: Observoeren. Obstructionnisme m.: Stelselvatiepost . Quarantaine d'-: Tijdelijke matige verhindering der debatten. Obstruequarantaine. Envoger qn en - a l'hOpital: tionniste m. en bv.nw.: (Iem., ) die zijn
Iem. in observatie naar 't gasthuis zenden. best doet de debatten te verhinderen.
Avoir l'esprit d'-: Goed kunnen waarneObstruer ov.w.: Verstoppen, den vrijen
men. Les sciences d'-: De waarnemings- doorgang beletten in. / s' -: Verstopt
wetenschappen. Un fait d' -: Een waar- raken . Obtemperer onov .w .: Gehoorzamen ;
genomen feit. 3. Waarneming, opneming. gevolg geven (aan).
Obtenable : Die men verkrijgen kan.
Prendre l'- du soleil: De zon opnemen.
4. Op-, aanmerking, aanteekening, noot. 5. Obtenir ov .w . : 1. Verkrijgen, bekomen,
Aanmerking, bedenking. Avez-vous encore erlangen, verwerven. - de : Verlof krijgen
qq - a faire ? Heb je nog iets aan te merom. - que : Weten te bewerken dat, (iem.)
ken ? Se rendre aux -s de qn : Toegeven, dat bewegen om. - qch a qn: lets voor iem.
iem. aanmerkingen juist zijn. Observatoire weten te bewerken. - un arret: Een vonnis
m.: Sterrenwacht, meteorologisch instituut, weten te verkrijgen. 2. Bereiken, gedaan
observatorium. I bv.nw.: Als metereolo- krijgen (que = dat), verkrijgen; behalen
(overwinning). I s' -: Verkregen worden.
gisch toestel gebruikt (b .v. cerl-volant -).
Observer ov .w . : 1. Naleven , nakomen, Obtenteur m.: Verkrijger. Obtention v.:
waarnemen; vervullen. - les distances: V erkrij g ing , verwery ing .
Obturant : Sluitend, verstoppend. ObAfstand houden ; (1 ig.) het verschil in
stand niet uit 't oog verliezen. 2. Gadeslaan, turateur : Sluitend. Muscle —: Sluitspier.
waarnemen, nagaan ; in 't oog houden. 3. Membrane -trice: Sluitvlies. / m.: AfsluiOpmerken, letters op, in 't oog houden. ting. Sluiting (geweer). (Moment )sluiter
Faire -: Er opmerkzaam op maken, de aan(donkere kamer). Afsluitplaat ; (draaiende)
dacht vestigen op. / onov.w.: Waarneminschuif. - de plaque: Spleetsluiter. Obtugen doen. L'art d'-. I s'-: Nagekomen -, ration v.: Afsluiting. (ontleedk.) Sluiopgevolgd worden. Elk. gadeslaan. Zich ting (holte). Vulling (tand). Afsluiting
(licht). Obturer ov .w . : Sluiten, vullen,
zelven gadeslaan, waarnemingen bij zich
zelven doen. Zich in acht nemen, op zijn afsluiten. Obtus (spr. -tu): Stomp. (f ig. )
tellen passen.
Stomp, bot, plomp. Zwak (geheugen, geObsesseur : Dat bijblijft, - achtervolgt. voel ) . Obtusangle : Stomphoekig. Obtu/ m.: Lastig mensch. Obsession v.: Het sion v.: Stompheid (zinnen).
gedurig lastig vallen, - kwellen, achtervolObus (spr.obu) m. :1. Houwitsergranaat.
ging. Bezetenheid. Geplaagheid, overlast.
- explosif ,- a banes, - shrapnell : SpringVoortdurend kwellende gedachte, vorming granaat. - a mitraille: Granaatkartets.van een gedachte, die men niet van zich incendiaire: Brandgranaat. - eclairant:
of kan zetten, plaag. Obsessionnel : Van Lichtkartets. - de rupture, - a grande
een kwellende gedachte, - een obsessie.
puissance : Brisant g. - de perforation:
Obsidiane, -dienne v.: Lavaglas, obsi- Pantserg. 2. Cylinder (voor gasbewaring).
diaan.
Obusier m.: Houwitser. Obusiere v.:
Obsidional: Van een beleg. Couronne Sloep met een houwitser.
-e: Belegeringskrans (voor hem, die de
Obvenir onov.w.: (recht) Aan den staat
stad bevrijdde), corona obsidionale. Mon- vervallen. Obvention v.: Kerkelijke belasnaie -e: Belegerings-, noodmunt.
ting. Obvers m.: Bovenzijde (penning).
Obsolete : (so ms ) Weinig gebruikelijk . Obvie: Natuurlijk, voor de hand liggend.
Obstacle m.: Hinderpaal, tegenstand, Obvier onov .w . : Tegemoet komen (aan),
beletsel. (spel) Dam. (fig.) Verhindering, uit den weg ruimen, verhelpen.
hindernis. Mettre - a: Verhinderen, tegenOc (spr. ok) z. langue d' - en oui.
werken. Faire -: Hinderen. Obstetrical:
Ocarina m . : (muz . ) Ocarina.
Verloskundig. Obstêtrique v.: Verlos()cease bv.nw. v.: (sterrenk.) Amplikunde, obstetrie.
tude -: Boog van den horizon tusschen de
Obstination v.: Halstarrig-, (stijf )hoof- plants waar een ster ondergaat en 't Westen,
dig-, koppigheid. Elle est d'une -I Zij avondwijdte . / v.: (f am .) z . occasion.
wil niets! Obstine : Stijfhoofdig, koppig,
Occasion v.: 1. Gelegenheid, geschikte
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omstandigheid. z. cheveu 1, ehauve en Heimelijk. Occultisme m.: Leer der verlarron 2. Buitenkansje. Koopje. Acheter borgen wetenschappen. Occultisme m.
d'-: Uit de tweede hand koopen, tegen verAanhanger van verborgen wetenschappen.
minderden prijs -. Livres d' -: Boeken uit
Occupant bv .nw . en m . : 1. (recht)
een antiquariaat, b. uit de tweede hand ge- Bezittend, die bezit. Bezitter. Opwonende.
kocht. Librairie d'-: Tweedehandsboekhan(nieuw) Bezetter (in sit-down-staking) .
del, antiquariaat. (fig., f am. ) Herolsme Le premier -: De eerste bezitnemer. Avocat
d'-: Een door toeval ontstane heldenmoed
-: Advocaat, die voor een partij optreedt.
(die zonder groote waarde is ). Majorite d'-: 2. (o u d ) Die veel te doen geeft . 3. (n ieuw)
Toevallige meerderheid. A l' -: Bij gelegen- Die inneemt (plaats), - vult ; inzittende.
heid ; in 't voorbijgaan. Par la méme -: Occupateur m.: Bezitnemer. Occupation
Terloops. A la premiere -: Bij de eerste v . : 1. Inbezitneming . (n i e uw) Bezetting
de beste gelegenheid. 2. Omstandigheid.
(door sit-down-staking) . (mu.) Bezetting.
-: Bij toeval. Cela depend de mille ---s Armee d'-: Bezettingsleger . 2. (r echt)
imprevues : Dat hangt van duizend onvoorBewoning, aanwezigheid. 3. Bezigheid,
ziene omstandigheden af. Dans lee grandes werk, arbeid. Betrekking, werk. Donner
-s : Bij buitengewone gelegenheden . 3. Aande l'- a qn: Tern. bezigheid verschaffen;
leidende oorzaak, aanleiding. Etre l'- de: (f ig.) - moeite, - zorgen veroorzaken. Se
De aanleiding zijn tot. Il est Celle - oiz: reposer de ses -s sur qn : Zijn werk aan iem.
't Komt wel eens voor dat. A l'- de: Naar overlaten. Oecupe: Druk; --. bezig. Bezet.
aanleiding -, bij gelegenheid van. Prendre In gesprek (telefoon).
- de qch pour : Aanleiding in iets vinden
Occuper ov .w . : 1. In bezit nemen . Bezetom . (f ig.) Faire qch a 1'- de qn : Jets ten. Bezet houden. (n ie u w) Bezetten (door
om iem. doen. A mon -: Om mij. Avoir sit-down-staking) . 2. Beslaan (plaats),
pour -: Ontstaan door. 4. (oud) Ontmoeinnemen , bezetten; bekleeden. Bewonen.
ting, gevecht. 5. (godsd.) - prochaine: L'espace que le lit occupe : De ruimte, die
Aanleiding, die spoedig tot zondigen voert.
't bed beslaat. - un emploi: Een ambt
Oecasionnalisme m . : (w ij s b . ) Leer der bekleeden. - la place de qn : Tem. plants
aanleidende oorzaken. Occasionnel: 1. bekleeden, - innemen; iem. vertegenwoor(w ij s b . ) Aanleidend , veroorzakend . 2. digen . Cette affaire a occupe deux semaines:
Toevallig. Occasionnellement: Af en toe, Dit proces heeft twee weken geduurd. 3.
bij gelegenheid. Oceasionner ov .w.: Ver- (z. s' - de) Bezighouden, in beslag nemen
oorzaken, aanleiding geven tot.
(geest, ziel). Il n'est occupe que de sa
Occident m.: 1. Westen. - d' ete; - personne : Hij denkt slechts aan zich zelven.
d'hiver: Zomer- ; winterzonsondergangs4. Bezighouden, werk -, te doen geven.
punt . 2. Het Westen, de Westersche landen.
Zijn vrijen tijd besteden. -seloir: Il
L' Eglise d'O-: De Roomsch-Kath. Kerk.
occupe vingt employes : Hij heeft 20 beambten
L'Empire d'O-: 't Westersch-Romeinsche
in zijn dienst. I onov .w. : (recht) Optreden
Rijk. L'Empire romain d'O.: 't Rijk van (voor). / 1. s'- de, être occupe de : In
Karel den Groote. Occidental: Westersch. beslag genomen worden door, denken over,
Westelijk, west-. Les 0-aux: De Westerlin- zorgen voor. 2. s' - 1: Zich bezighouden
gen , - Europeanen . Oceidentaliser ov .w . : met, werken aan. Il ne sail a quoi s' -: Hij
Westersch -, Europeesch maken. / s'-: weet niet, wat hij beginnen moet. 3. s' -:
- worden. Oceidentaliste m.: Rus die de Zich bezig -, zich onledig houden. (tarn.)
Westersche beschaving tot de zijne heeft T'occupe pas! Trek je daar niets van aan!
gemaakt.
11 sail s'-: Hij weet bezigheid te vinden.
Occipital (spr. oksi-): Achterhoofds-. Il aime a s'-: Hij werkt gaarne, - heeft
Oceiput (spr. oksipute) m.: Achterhoofd. graag bezigheid.
Occire (spr. o-sire) ov .w . : (gra p of
Occurrence v.: 1. Voor-, toeval, omoud) Dooden , mollen . (y olk) Occis: standigheid . Selon les -s : Naar gelang der
m
.
:
(gr
a
p
)
Verbluft . Occiseur (spr. o-si-)
omstandigheden. En Bette -, en pareille -:
Moordenaar . Occision (spr. o-si-) v . : (o u d ) In deze -, in dergelijke omstandigheden.
Doodslag.
Dans l'-: Als 't geval zich voordoet.
Occitanien (spr. oksi-) : Uit Zuid- En l'-: In 't onderhavige geval. Par -:
Frankrijk.
Toevallig. 2. (Kath.) Samentreffing van
Occlure ov .w . : (h e elk . ) Door operatic twee feesten. Occurrent : 1. Voorkomend,
afsluiten. Ocelus : Afgesloten. Occlusif : zich voordoend, dat juist treft. 2. (Ka t h. )
(geneesk.) Afsluitend. (taalk.) Gevormd Samentreffend, -vallend.
door afsluiting van den mond, ploffend.
Ocean m.: 1. Wereldzee, Oceaan. - arcOcclusion v.: (geneesk.) Vernauwing, tique: Poolzee. - glacial: IJszee. 2. De
sluiting
. (fig . ) 't Afsluiten . Occlusive v . : Atlantische Oceaan. 3. (fig.) Zee, onPlotter. Occultation v.: Bedekking, ver- metelijkheid, menigte. - de sable: Zandduistering (planeet, ster door de maan).
. L'- des ages : De onmetelijke tijd. Des
(nieuw) Onzichtbaarmaking (vuurtoren- zeede
verdure : Woudrijke vlakten. L'- des
licht). Oceulte : Verborgen-, verholen. -5
: De woeling der hartstochten.
(geneesk.) Onzichtbaar, onmerkbaar. Le passions
Oceanide v.: Zeenimf . Oeeanie v.: Oceanic,
pouvoir -: De stille kracht. Sciences - s:
Geheime wetenschappen (tooverkunst, ster- Australie. Oceanien : Australisch. Oceanirenwichelarij , spiritisme). / m.: De geheime que : Tot den oceaan behoorend. In den
wetenschappen, 't verborgene. Occulter - levend. Door den - gevormd. Oeeanoov .w . : Bedekken, verduisteren. Un text& graphe m.: Kenner der oceanographic
v.: Wetenschap van de diepe zeeen en
occulte: Een opzettelijk onbegrijpelijk of
duister gemaakte tekst. Occultement bw.: haar inhoud. Oceanographique : Op diep-
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zee-wetenschap betrekking hebbend. Science op (eet)waren. 5. - de mer: Belasting
-: Diepzee-wetenschap.
op de kuststreek ten bate der gemeenten.
Ocellaire : Oogvormig. Ocellation v.: Oetroyer ov .w . : Inwilligen, verleenen ,
Oogfiguur. °eelle v.: Oogvormige vlek. toestaan.
Oetuple : Achtvoudig . Octupler ov .w . :
(dierk.) Oog (van den eenvoudigsten
vorm). Bijoog. Oeelle : Met oogvormige Verachtvoudigen.
Oeulaire : Oog-. Tëmoin -: Ooggetuige.
vlekken. Oceller (s' ): Oogvormige vlekRime -: Rijm voor 't oog (niet voor 't
ken vertoonen.
oor : la mer, donner). (taalk.) Diphtongue
Ocelot m.: Amerik. tijgerkat.
Ochlocratie (spr. oklo-) v.: Regeering -: Schijnbare tweeklank, t. voor 't oog.
door 't grauw. Ochlocratique ( spr . oklo-) : / m.: Oogglas, oculair (lens van kijker,
die naar 't oog is gekeerd). Oculairem.ent :
Van de regeering door 't plebs.
Ochosias (spr. oko-) m.: Ahasja (koning (oud) Met de oogen. Oeulariste m.:
Maker van kunstoogen. Oeuliforme : OogV. Juda ).
Ochrea (spr. okrea) v.: (plantk.) vormig. Oeuliste m.: Oogarts (medecin -) •
Oculistique v.: Oogheelkunde. Oculo- :
Kokertje.
Ochrose (spr. okro-): Okergeel. (Miro - (in samenst.) Oog-.
Ocypode m.: Snelvoet (een krab) .
sie (spr. okro-) v.: Plantengeelzucht.
Odalisque v . : Slavin -. (b ij v erg.)
Oeieux : Ledig, nietsdoend.
Ocre v.: Oker (gele of roode kleisoort). Vrouw uit den harem.
Ode v.: 1. (bij de Ouden) Lyrisch,
()ere : Okerkleurig, -geel. Ocreux : Okerin drie deelen verdeeld gedicht, dat 't
achtig, -houdend. -kleurig.
Oct (a ) . . ., octi . . . 9 octo . . . : (in koor zong onder 't maken van zekere bewesamenst.) Acht-. Octacorde bv.nw. en. gingen, ode. 2. (thans) Lyrisch gedicht,
m.: Achtsnarige (lier). Octaedre : Acht- in gelijke strofen verdeeld, wat aantal en
vlakkig. / m.: Achtvlak. Octaedrique : maat der verzen betreft, ode. Odelette
Achtvlakkig. Octaeteride v.: Tijdkring v.: Korte, lieflijke ode. Odeon m.: Muziekvan 8 jaar. Oetandre : Achthelmig. Octan - zaal voor repetities. (thans) Concert-,
drie v.: (p lantk .) Klasse der achthelmigen . schouwburgzaal. Odeon-schouwburg te PaOctangulaire : Achthoekig. Octant m.: 1. rijs . Odeon (n )ien : Van den Odeon-schouw(sterrenk.) Afstand van 45° of 135° tus- burg te Parijs.
Odeur v.: Geur, reuk. Mauvaise —:
schen twee sterren. - tusschen maan en
zon. 2. Octant (toestel om hoogte en hoek- Stank. Porter sur soi des -s : Geparfumeerd
afstand te meten). Octante v.: (oud) zijn. Flacon d'-: Fleschje reukwerk.
(go dsd.) - de saintete: Reuk van heiligTachtig . Oetantieme : (o u d ) Tachtigste .
Octateuque m.: De acht eerste boeken van heid (wonderdadige reuk door 't lijk -,
graf van een heilige voortgebracht). (f ig.)
het Oude Testament.
Octave m.: (naam) Octavius, Octaaf. / Mourir en - de saintete : In den reuk van
v.: 1. (Kath.) Heilige week, week na een heiligheid sterven. Etre en — de saintete
der groote kerkfeesten, octave. Achtste dag auprês de qn: In iem. oog een heilige zijn.
der octave. 2. (muz.) Octaaf, afstand van Etre en bonne -; en mauvaise -: In een
8 tonen. A l'-: Een octaaf hooger. Faire goeden -; kwaden reuk staan. L'argent n'a
pas d'-: Aan geld zit geen lucht, „non
des -s: Octaven aanslaan. 3. (dichtk.)
Achtregelig vers. 4. (oud) Achtste deel van olet".
Odieusement en -ieux : Verafschuwd,
een el. - van een mark (z. mare 1) . 5.
(schermen) Laagrechtsche parade. Octa - verfoeilijk, onuitstaanbaar, gehaat. Etre
vie v . : (n a a m ) Octavia . Oetavien m . : - a : Verafschuwd worden door. Toutes
(n a a m ) Octavianus • Octavin m . : Octaaf- les comparaisons sont -ieuses : Een vergelijfluitje . Octavine. v : Spinet met een octaaf . king gaat altijd mank. / m.: Het ergerlijke.
Odile v.: Ottilie.
Octavo z. in - . Octavon m., -onne
Odoacre m.: Odoacer (hoofd der Heruv.: Kind van een blanke en een quarteronne
liers).
of omgekeerd (z. quarteron ) .
Odometre m.: Afstandsmeter, -wijzer.
Oetidi m.: Achtste dag van een decade.
Odontalgie v.: Tand-, kiespijn. Odon Oetobre m . : October , wijnmaand . (gra p )
talgique : Van tandpijn. / m.: Middel
Jus d'-: Wijn. Oetoeule : Achtoogig.
Oetodaetyle : Achtvingerig. Octogenaire tegen kiespijn; tandmiddel. Odontogenie
bv.nw. en m. : Tachtigjarig . -e. Oetogonal : v.: Tandvorming. Odontoglosse m.: (soort)
Achthoekig, -zijdig. Octogone : Achthoe- Kas-orchidee. Odontographie v.: Leer
kig, -zijdig. / m.: Achthoek. Fort met acht der tanden. Odontolde bv.nw. en m.:
bastions. Octogyne : (plantk.) Achtstijlig. Tandvormig (lichaam). Odontologie v.:
Octopetale : Met 8 bloembladeren. Octo- Tandenleer. Odontologique : Van de tanpode : Achtpootig. Octopus (spr. -uss) m.: denleer . Odontologiste m.: Tandkundige,
Achtarmige inktvisch. Oetostyle : Met 8 odontoloog. Odontome m.: Tanduitwas.
kolommen aan den voorgevel. Oetosyllabe Odontoteehnique : Tandtechnisch.
bv.nw. en m.: Achtlettergrepig (vers) =
Odorabilite v. en -able bv.nw.: RuikOctosyllabique .
baar (heid) . Odorant : Welriekend , vol
Oetroi m.: 1. Vergunning, bewilliging, geur. Ruikend. Odorat m.: Reuk. -zin.
verleening. Faire l'- de : Verleenen. 2. Odoration v.: Het ruiken. Odorer ov.w. :
Recht aan een stad verleend om belasting (oud) Ruiken, den reuk opnemen van. /
te heffen. 3. Stedelijke belasting op (eet)- onov .w. : Geur verspreiden. Odoriferant:
waren. Les droits d' - of l' -: De stedelijke Welriekend. Odorigene : Geur verwekkend.
inkomende rechten. 4. Administratie -, Odorifique : Geur voortbrengend. Odo bureau -, ambtenaren der stedelijke rechten taehymetre (spr. -ki-) m.: Toestel om
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de snelheid van reukgewaarwordingen to kijken. Avoir l'— sur: Nagaan, in 't oog
houden. Avoir les geux sur: De oogen niet
ineten. Snelheidsmeter.
Odyssêe v.: 1. Odyssea (Grieksch hel- afwenden van. Entre quatre geux : Onder
dendicht ) . 2. (fa m. ) Verhaal van avontuur- vier oogen. A vue d'—: Op 't eerste gezicht
lijke reizen. 3. Opvolging van buitenge- (oordeelende) ; zienderoogen, zichtbaar. Il
a les yeux plus grands que le ventre, (fam.)
wone gebeurtenissen.
(Eeumenicitê (spr. e-) v . : (k e r k ) - que la panse : Zijn oogen zijn grooter dan
Karakter van algemeenheid (van concilie). zijn maag. A I'—: Met het oog,• (fig. )
aeumënique (spr . e-): (k er k ) Wereld- voor niets ; op crediet, op de pof. On ne
omvattend, de geheele aarde betreffend. va pas au theatre a l'—: Men gaat niet
voor niets naar den schouwburg. (tam.)
Concile —: Kerkvergadering, waarop alle
Kath. bisschoppen worden samengeroepen. Avoir qn a l'—: Iem. in de gaten hebben.
tEcumêniquement (spr. 6-): Op cecume- (nieuw) Il a de 1'— chez le mastroquet:
Hij heeft crediet bij den kroeghouder. z.
nische wijze.
flEdêmateux (spr. e-) : Waterzuchtig. coup 4 en doigt 2 (kol. 627). C'est un
Op waterzucht lijkend, -achtig. CEdêmatiê joli coup d'—: Dat biedt een aardigen aanblik aan. z. compas 1 en clip 1.
(spr . 6-): Waterzuchtig. I m.: -e. Ede3. Oplettende blik, oplettendheid. Emmatier (s') (spr.e-): Waterzuchtig worden,
4Edême (spr. é-) m.: Waterzucht, -gezwel, prunter les yeux de qn : Door iem. bril
„'t water". — blanc : Phlegmatia alba zien. Par les yeux de la foi: Met de
overtuiging, die 't geloof schenkt. Les
dolens.
(Edienême (spr . e-) m.: — criard: Griel. geux de la pensee: Het geestesoog. Voir avec
les geux de la tete: Good overleggen. Avoir
(f
ig
.
)
tEdipe (spr. e-) m . : 1. (Edipus. 2.
de bons yeux: Goede oogen hebben; goed
Iem., die gemakkelijk raadsels oplost.
(Eil m., yeux mv.: 1. Oog. Autant lui uit de oogen kijken; dadelijk begrijpen.
Mettre devant les yeux: Doen zien. z.
en pend a l'—: Dat staat hem ook nog to
wachten. — pour —: Oog om oog. Frais jeter 1 en trapper 6. Sauter aux geux:
Duidelijk merkbaar zijn, in 't oog vallend
comme l'—: Zoo frisch als een hoen. Poiszijn; onmiddellijk to begrijpen zijn. z.
son frais comme l'—: Springlevende visch.
dêciller 1. Avoir un voile -, un bandeau
Lire des yeux : Met de oogen den tekst volgen,
niet hardop lezen. z. arracher 1, nu 2 sur lee yeux : Met blindheid geslagen zijn.
en termer 1 (kol. 826). Avoir un — a A mes yeux, it a raison: In mijn oog -, volgens mij, heeft hij gelijk. Suivre des geux:
Paris, l'autre a Pontoise : Naar de Klundert
kijken of de Willemstad in brand staat. Nakijken. Ne pas perdre des yeux, tenir l'—
sur: Niet uit 't oog verliezen. Z. guet 1.
Aimer comme ses yeux : Van ganscher harte
beminnen. Avoir bon pied, bon —: Flink -, Elle est sur l'—: Zij kijkt altijd good uit.
krachtig zijn. Cela conk les yeux de la Avoir 1'— a tout: Op alles letten, voor
alles zorgen. z. maitre 2 en engraisser 1.
tete : Dat is peperduur, - kost iem, de ooren
4. Oog, uiterlijk. Epouser une femme
van 't hoofd. Des fruits. Il n'y en a pas
pour ses beaux geux : Een vrouw om haar
plus que dans mon —: Vruchten, die zijn
er heelemaal niet. (plat) Mon —I Jal dat lief gezichtje huwen. Faire qch pour les
kun je zoo denken. (grap) Oui, quand beaux yeux de qn : lets doen zonder eigenbelang, - om iem. plezier to doen, - uit
it lui tombe un —: Ja, als Paschen en
Pinksteren op een dag vallen. J'en ai genegenheid. Il ne l'a pas epousee pour ses
beaux yeux : Hij heeft haar om haar geld
jusqu'aux yeux: Ik heb er genoeg van.
genomen. Ce vin a un — louche : Die wijn
J'en ai par-dessus les yeux : Ik heb er meer
dan genoeg van. 11 pleure d'un — et rit ziet er troebel uit. Mettre un — de poudre:
Zich even poederen. (fam.) ca a de l'—:
de l'autre: Het is bij hem Jantje huilt en
Jantje lacht. z. beurre 1, dormir 1, Dat ziet er goed uit, - oogt goed. Donner
lumiére 1 en blanc (by .nw . 1) . Ouvrir de de l'— a qch : lets opmaken, - een gunstig
voorkomen geven, - opfrisschen.
grands geux, - des yeux de b(Buf , faire les
5. Oog (dat de gevoelens helpt uitdrukyeux ronds, faire des yeux (a): Groote
oogen opzetten (tegen). Cet enfant ouvre ken). Elle n'avait d'yeux que pour: Zij had
slechts oogen voor. D'un — jaloux: Afgunde grands yeux a la vie : Dit kind kijkt met
verwonderde oogen 't leven in. Faire qch les stig. Etre sur l'—: Kribbig zijn. Voir d'un
bon —, - de bon —: Gaarne zien. Elle a
yeux fermes: lets op goed geluk -; - jets in
blind vertrouwen doen. Je pourrais y alley pour moi des yeux de mere : Zij verzorgt mij
met moederlijke liefde. 11 a pour moi des
les yeux fermes: Ik zou wel in 't duister
daarheen kunnen gaan. Ouvrir le bon —: yeux qui ne sont pas les vOtres : Hij denkt
Goed uitkijken. z. se battre en lever anders over mij dan gij. Manger -, devorer
(ov.w. 1). (fam.) J'ai oublié mes geux: des geux: Met de oogen verslinden. Regarder
Ik heb mijn oogen -, mijn bril vergeten. entre deux yeux: Scherp aanzien; bedreigen,
(iem.) even nemen. z. doux 5 en coulisse
2. Blik, ooq. Ne pas en croire ses yeux:
Zijn oogen met gelooven. Se parley des 1. Faire (de) 1'— a: Toelonken; begeerige
blikken werpen op. Faire de Bros yeux a:
geux: Met de oogen tot elk. spreken. Se faire
Boos aankijken. z. coin 1 en mauvais 2.
l'—: Zijn oogen oefenen. Etre tout yeux
Donner dans les geux a qn : Iem. begeerte
(et) tout oreilles: Geheel en ai oor en oog
zijn. Sous l'— de, sous les yeux de, devant opwekken. (vo lk) Tu en as un —I Jij duet!
6. (f ig.) Oog, hetgeen Licht aanbrengt.
lee yeux de : Onder 't oog -, voor de oogen
van. Ote-toi de devant mes yeux: Ga uit Antioche qu'on appelait l'— de !'Orient:
mijn oogen. z. cceur 6 en crever ov.w. Antiochie dat men 't oog -, 't licht van
't Oosten noemde. L'— de la nature, - du
Vous avez l'—: Je hebt er een goeden kijk
op. J'aurai 1'—: Ik zal nauwkeurig toe- monde, - du jour: De zon. 7. (fig.) Oog,
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(Eil-de-bce uf-(Euvre

rondte, kring, ronde opening, (buis )gat.
Welpunt (bron). Oog (in brood, kaas,
op soep ). - de meule : Molensteengat.
-d'unero:
Naafgat. - d'une voile: Rifgat.
d'un etau: Oog van bankschroef .
-d'unforea:
Gietgat. - d'une ancre:
Ankerring. - d'une plante: Oog, knop.
- dormant; - poussant: Niet-uitkomend
-; uitkomend oog. - d'un fruit: Kruin
van e. vrucht. Les yeux du plumage: De
oogen -, oogvormige vlekken op de veeren.
Yeux d' ëcrevisse: Kreeftoogen; -steenen.
- -de-faisan: Witte narcis. - de loup:
Paddesteen. - de chat : Kattenoog (steen);
(plantk. ) doove netel. - de tigre: Tijgeroog (steen). --de-chévre : Ganzenbloem.
--de-vache : Stinkende kamille. --desoleil : Kamille. --de-perdrix: Oogje (merksteek ) ; likdoorn tusschen de teenen ; roode
Champagne; (plantk.) adonis. Toile a
-deprix:
Oogjesgoed. 8. (drukk.) Kop,
bovenkant (v. letter).
(Eil -de -bceuf (m y . -s-de--) m . : 1.
Rond venster. L'CEil-de-B ceuf : De wachtkamer der hovelingen te Versailles. 2.
Ronde klok. Rond venstertje (achter in
't rijtuig). Dekglas. 3. Rond wolkje.
4. Rond, door verrotting ontstaan gat.
5. (p lantk.) Koeienoog. Margriet. CEilde -pie (m y . -s-de--) m . : (z e ev . ) Oog.
(Eiliade v. : Teedere, smachtende blik,
lonk ; veelbeteekenende bilk. (Eillader
ov .w. : Toelonken. Millard m. : Molensteengat. (Eine : Met oogvormige vlekken.
- openingen. CEillere bv.nw. : 1. Bij 't
oog liggend. Dent -: Oogtand. 2. Waarbij
een oog -, knop komt. Feuille -: Blad,
waarbij een knop in den bladhoek ontstaat. / v. : Oogtand. Oogklep (helm).
Oogleer, -lap (hoofdstel). Oogbad. Middenrif (rund). Avoir des -s : Eenzijdig -;
met vooroordeelen de Bingen zien. Une
science a -s : Wetenschap die gesloten
blijft voor nieuwe ideeen. tEillet m.: 1.
Vetergat . (z e e v . ) Oog, gat. Zoutpan .
(zeev.) Reefgat. Blaasje (in ijzer). 2.
Anjelier. - des fleuristes , - de fantaisie:
Tuin-. - des Chartreux: Karthuizeranjer.
- de poêle: Duizendschoon. - de Paris:
Limoenkruid . - d'Inde: Fluweelbloem .
- mignardise : Grasfiletten. (Eilleton m.:
Oogje. Koperen oogschuifje (telescoop).
Blactscheut. Aflegger. Oog, uitkomende
knop. tEilletonner ov .w. : Door afleggers
vermenigvuldigen. Van bladloten ontdoen.
tEillette v.: Tuinmaankop, -papaver. Papaverolie (huile d'-).
CEnanthe (spr. e-) v.: Torkruid. - phellandre: Watervenkel. EEnanthique (spr . 6-) :
Van wijn. (Enolique (spr. e) : In wijn opgelost. tEnologie (spr. 6-) v. : Leer van
den wijnbouw en de behandeling der wijnen.
tEnologique (spr . e-) : Op den wijnbouw betrekking hebbend. 4Enoltistne (spr . é-) m. :
Vergiftiging door wijnmisbruik. (Enologiste, -logue (spr . e-) m. : Schrijver over
wijnbouw, wijnbouwkundige. tEnomaneie
(spr. e-) v. : Waarzeggerij uit den geplengden wijn der drankoffers. (Enometre (spr.
e-) m. : Alcoholmeter voor wijnen. CEnometrie (spr. 6-) v. : Alcoholgehalte der
wijnen. (Enophile (spr. 6-) m. : Den wijnbouw -, den wijn beminnend. Societe -:
Fransch-Nederlandsch. I.
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Vereeniging van wijnbouwers. / m. : Wijnliefhebber. 4Enotechnie (spr. enotek-) v.:
Techniek van de wijnbehandeling. (Enotechnique (spr. enotek-): Van de techniek van de wijnbehandeling.
(Enotheracee (spr. e-) v. : Teunisbloemachtige. CEnothere (spr. e-) m. : Teunisbloem .
tEsophage (spr . e-) m. : Slokdarm.
CEsophagien (spr . 6-): Van den slokdarm.
Sonde -ne : Maagsonde. tEsophagisme
(spr. e-) m. : Siokdarmvernauweing; -verstopping . tEsophagite (spr. e-) v.: Slokdarmontsteking . tEsophagoscopie (spr .
e-) v. : Onderzoek van slokdarm en maag
met den maagspiegel. tEsophagotomie
(spr. 6-) v. : Slokdarmoperatie.
tEstre (spr. estr' ) m. : Brems, horzel.
(f ig. ) Opwinding, razernij. (Estrides (spr.
estr-) m .mv : Horzels . CEstrogene: Die
horzels voortbrengt.
tEuf (spr . euf ; m y . eu) m. :1. Ei. z. coque
1, jaune (m. 1), blanc (m. 2), mollet
(bv .nw .) en brouiller (ov .w . 1). (v olk )
Windei. - rouge, - de Ptiques (z . 2)-decoq: :
Paaschei. C'est au beurre et aux -s: Dat
is erg lekker. (f i g.) Marcher sur des -s : Op
eieren -, zeer voorzichtig loopen. Tondre sur
un -: Uit alles winst halen, halen wat ge
kunt. Il aimerait mieux deux -s qu'une
prune: Hij is op zijn voordeel uit. Ecraser -,
(so ms) etouffer dans l'-: In den kiem
smoren. Mettre tous ses -s dans le meme
panier : Zijn geheele vermogen in een zaak -,
in 66n fonds steken, alles op een kaart zetten . z. boeuf 1. Etre plein comme un -: Tot
stikkens vol -, propvol zijn. Il -; elle a casse
ses -s : Hij heeft de zaak bedorven ; zij is
ontijdig bevallen. -s de Poisson: Kuit. 2.
Maasbal. Pijpijzer (bij 't strijken ) . Balletje
(op een fontein dansend ) . - de Peiques (z. 1 ) .
Paaschgeschenk. - de Nuremberg : Oudste
ovaal horloge. - a the: Metalen ei in theepot. (Eufrier (spr. eufry 6) m.: Eierstander.
-koker. (Euve (spr. euvë): Met kuit, vol.
I. tEuvre v. : 1. Werk, arbeid. L'de la creation: 't Scheppingswerk. Mettre
le bois et le fer en -: Hout en ijzer verwerken . Bois d'-: Timmerhout. z. doigt
1 en maitre 3. Maitre d'-: Bouwmeester
in de middeleeuwen. Se mettre a l'-:
Beginnen te werken. Mettre en -: In 't
werk stellen, in toepassing brengen, aanwenden, gebruiken, verwerken. z. mise
1. Le demon a fait son - en eux : De duivel
heeft bij hen zijn invloed doen gelden.
La mort a fait son -: De dood heeft een
einde aan zijn lijden gemaakt. Il a fait
- d'ami : Hij heeft als een vriend gehandeld . Faire - de parti : Partijdig optreden.
(f a m. ) Voila de vos -s: Nu kunt ge eens
zien wat ge voor moois uithaalt. C'est
une -: 't Is een knap stuk werk. (recht)
Femme enceinte des -s d' X: Een door X
bezwangerde vrouw. Ne des -s de B.:
Geboren uit den vleeschelijken omgang
met B. (godsd.) Faire de bonnes -s, - une
- pie : Goede, vrome werken verrichten. Les
-s des tenebres , - de mensonge, - d'iniquite:
De werken der duisternis. L'- de chair:

't Werk des vleesches, de vleeschelijke
gemeenschap. Les -s (exterieures): De
vrome werken (tegenover la pi). 2. Kerk46
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Euvre r-Offieier

inkomsten eener parochie, kerkelijke kas.
Les maitres de 1'-: De kerkmeesters.
Le banc d'- : De kerkmeestersbank. 3.
(nieuw) Liefdadigheidsvereeniging (- de
bienfaisance). Gesticht. L'- des enfants
trouves : De vereeniging voor opvoeding
van vondelingen. L'- de la soupe scolaire:
Kindervoeding. Les ----s de mer: De vereenigingen tot uitrusting van hospitaalschepen,
inrichting van zeeliedenwoningen enz. z.
gare (v. 1). 4. Werk, voortbrengsel. Les
-s de Dieu: Gods werken. z. eouronner
5 en fils 2. A 1'- on connait l'artisan:
Aan 't werk kent men den meester. -s
d'art: Kunstwerken. Nous l'attendons a
ses -s: Wij zullen zien, wat hij voortbrengt.
II mourut plein d'-s : Hij stierf na een wel
besteed leven . 5. (z e e v . ) Romp (schip ) .
-s vives : Onderschip (onder waterlijn).
z. mort (bv.nw. 2 ) . (f ig . ) Atteindre
dans ses -s vices : Op een kwetsbare -,
gevaarlijke plek raken. 6. Kas, inzetting,
montuur. z. metteur en mettre 8. Mettre
une pierce hors d'-: Een steen uit de
kas nemen.
II. 4Euvre m . : 1. (o u d ) Werk. 2. Metselwerk . Le Bros -: De romp (fundamenten,
muren, dak). A pied d'-: Aan de grondslagen van 't gebouw, onmiddellijk op 't
bouwterrein, op 't terrein van 't werk.
Reprendre une construction sous -: Een
gebouw van nieuwe fundamenten voorzien
(z. sous-oeuvre). Une piece dans -:
Een binnen 't gebouw aangebracht vertrek.
Une piece hors d'-: Een uitspringend
vertrek (dat buiten 't gebouw ligt ; z.
hors en hors-d'oeuvre). (recht) Denonciation de nouvel -: Exploit wegens schending van de rechten eens grondeigenaars.
3. Gezamenlijke werken. Volledige reeks
(etsen). L'- de Rembrandt, de Beethoven.
4. Werk, opus. L'- 59 de Beethoven .
5. Le grand -: De steen der wijzen. 6.
(ook v.) Zilverhoudend looderts. 4Euvrer
onov .w . : (nieuw) Werken (vooral in
kunst). tEuvrette v.: Werkje.
Offensant : Beleedigend . / m . : (o u d )
Beleediger. Offense v.: 1. Beleediging.
Faire une - a : Beleedigen . 2. (bij b e 1)
Schuld, zonde. Pardonne-nous nos -s :
Vergeef ons onze zonden. 3. Inwerking,
schadelijke invloed ; invreting. Offense
m . : Beleedigde , - partij . Offenser ov .w . :
1. (o u d) Kwetsen , pijn doen, beschadigen .
(fig. ) Onaangenaam aandoen, kwetsen.
Celle lumiere offense les yeux : Dat licht
doet de oogen pijnlijk aan. (fig.) - les
regards : 't Oog kwetsen. - la grammaire:
Lichtvaardig omspringen met de spraakkunst . 2. (f ig. ) Beleedigen, krenken .
Zich tegen God bezondigen. I s'-:
-Dieu:
Elk. beleedigen. s'- de: Zich beleedigd
gevoelen door. Kwalijk nemen, aanstoot
nemen aan, gebelgd zijn over. Offenseur
m. : Beleediger. (f ig. ) Aanvaller. Offensif:
Aanvallend, tot den aanval dienend. Armes
-fives : Aanvalswapens. Alliance -ive : Aanvallend verbond. Retour -: Onverwachte
aanval van troepen, die men op den terugtocht waande. Offensive v.: 1. Rol van
aanvaller. Prendre I'-: Aanvallend te
werk gaan. 2. Aanval. Aanvallende oorlog.
Offensivement : Aanvallenderwijs.
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Offerte v . : (o u d) = Offertoire m . :
(Kath.) Misoffer, opdracht van brood en
wijn in de mis, offertorium. Gebed -,
gezang -, muziek bij 't offertorium.
I. Office m . : 1 . (Beroeps )plicht . Le Traite
des -s de Ciceron : De Verhandeling over
de plichten van C. Faire (l' ) - de : De rot
vervullen van, de plaats bekleeden van;
dienst doen als, dienen tot. Remplir son
-: Aan 't doel beantwoorden. Faire
son -: Zijn plicht doen; zijn functie verrichten. 2. Ambt, post, betrekking.
-dechanlir:
Kanseliersambt. Un - de
judicature : Een betrekking bij de rechterlijke macht. D'-: Krachtens zijn ambt,
- zijn aanstelling, ambtshalve; krachtens
overeenkomst; in commissie (zenden).
Envoi d'-: In commissie zending. Avocat
(nomme , commis) d'-: Ambtshalve toegevoegd verdediger; (fig.) v., die zich
opwerpt. Retraite d'-: Op pensioenstelling.
3. Kunst van tafeldienen. Bedienden. It
sail bien l'-: Hij kan goed tafeldienen.
4. Dienst, -betoon. Bons -s: Bemiddeling.
Ofirir ses bons -s a qn : B emiddelend willen,
optreden. Rendre de mauvais -s a qn:
tem. schade doen. 5. Kantoor, bureau (dat
tevens de zaak is). - de publicite: Advertentie-bureau . - du travail : Bureau voor
arbeidszaken . 6. (n ie uw) Regeeringsdienst
voor prijsregeling. 7. (nieuw) Autonoom
bedrijf . 8. (K a th . ) (Kerk )dienst (- divin).
Assister aux -s : Den dienst -, de mis bijwonen. Aller a l'-: Naar de kerk gaan.
L'- d'un saint: De dienst voor een heilige.
L '- des morts : De zielmis. Dire son -;
Zijn brevier lezen. Livre d'- : Gebeden-,
getijboek. 9. (kunst) Les 0-s, le musee
des 0-s : Gli Uffizj ( te Florence).
II. Office v.: Spijs-, voorraadkamer,
aanrechtkeuken. Vertrek, waar de bedienden eten. Diner a I'- : Bij de dienstboden eten.
Official m.: (recht) Door den bisschop
aangewezen rechter. Officialiser ov .w. :
Officieel maken, - vaststellen. Offieialitê
v.: (recht) Waardigheid -, rechtsgebied
-, gerechtslokaal van een officiaal (z.
official). (nieuw) Officieel karakter. (mil.)
Gebied, waarover een officier toezicht
houdt. Officiant, -e bv.nw., m. en v.:
Dienstdoend (geestelijke). Met den weekdienst in 't koor belaste (non). Officiat
m.: Rang van plattelandsgeneeskundige
(- de sante). Officiel : Van ambtswege,
ambtelijk, van hoogerhand uitgaand ; geloofwaardig; officieel. z. journal 2. La
partie -le du journal: Dat deel van de
krant, dat de berichten uit de staatscourant
bevat. Homme -: Officieele persoonlijkheld z. candidature. / m.: Officieel persoon ; (sport) official. Officiellement:
Van ambtswege, van hoogerhand.
Officier m.: 1. Ambtenaar, beambte.
- de l' etat civil: - van den burgerlijken
stand. z. ministeriel 1. Les grands -s
de la couronne: De grootwaardigheidsbekleeders. - de paix; Vrederechter. - de
police; - de justice : Politie-; justitieambtenaar. - de sante : Plattelandsgeneeskundige.
z . bouehe 1. 2. (m il. ) Officier . - de
marine : Zeeofflcier. - marin: Scheepskap itein . z. general (by .nw . 2) en supe-
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Officiere-Oie
rieur (bv .nw . 4 ) . - en second : Eerstaan- Die gedachte kwam bij me op. 5. s'- qch:
wezend officier. Pleve -: Cadet. - aspi- Zich op jets onthalen, - trakteeren; voor
zich zelf koopen.
rant: Vaandrig. - comptable: KwartierOffuseation v.: Verduistering. Tijdelijke
meester. - payeur: Betaalmeester. Un
- (van zon). Offusquer ov.w.: 1. Vercol -: Een rechtstandige kraag. 3. Of icier
duisteren, het licht -, het gezicht benemen
(in een ridderorde). z. academie 3.
van. (fig. ) Verduisteren (juisten blik,
Ridder van een
-del'InstrucioPbq:
orde, die voor toewijding aan 't onderwijs verstand), verwarren, benevelen. Verblinwordt toegekend (en die hooger is dan den (licht). - l'esprit: 't Verstand bene- d' Academie). I onov .w . : (k er k ) Dienst velen. - le nom de qch : Iem. roem in den
doen, de mis opdragen. (fig.) Il a toujours schaduw stellen. 2. Een doorn in 't oog
zijn, hinderen; mishagen, de ijverzucht
l'air d'-: Hij is altijd even plechtig.
(fam.) Il officie bien a table: Hij eet en opwekken van. / s'- de : Zich ergeren
drinkt flink mee. Officiere v.: Vrouwelijke over, aanstoot nemen aan.
Ogier m. : (n a a m) Ottokar .
beambte. Kloosterzuster, die een bedieOgivage m.: Afwerking der granaten
ning heeft. Vrouwelijk officier van 't Heilsleger. Officieusement: 1. Op gedienstige in ogiefvorm. Ogival: (bouwk.) Van de
wijze. 2. Op half-ambtelijke -, half-offi- spitsbogen, met -. Style -: Spitsboogstijl.
cieele wijze. Officieux : 1. Dienstvaardig, Ogive v.: Spitsboog. En -: Spitsbooggedienstig. Defenseur -: Advocaat, die vormig. Ogiver ov.w.: Een ogiefvorm
voor een krijgsraad pleit. z. mensonge 1. geven aan. Ogivette v.: Klein ogief.
Ognette v.: Marmerwerkersbeitel.
2. Half-officieel, half-ambtelijk. Journal -:
Ognon m. z. oignon.
Krant, die de meening van de regeering
Ogre m.: 1. Menscheneter, wildeman.
weergeeft, zonder officieel karakter. / m.:
1. Dienstvaardige. Faire l'-: Al te ge- Reus (in sprookjes). Manger comme un
-:
Als een wolf eten. 2. (fig.) Woestdienstig zijn. 2. (gesch.) Naam der dienstboden tijdens de Revolutie. 3. (nieuw) aard, iem., voor wien men bang wordt.
L'O- de Corse : 't Corsicaansche monster,
Officieuse krant.
Officinal: Tot de pharmacie behoorend. Napoleon I. 3. Kindermoordenaar. Ogrerie
v.: Verhaal van reuzen. Ogresse v.:
Plantes -es: Geneeskrachtige kruiden.
Menscheneetster. Kindermoordenares. ReuPreparations -es : Geneesmiddelen, die
in de apotheek geheel gereed zijn of in de zin.
Oh tusschenw.: 1. (verwondering)
pharmacopee zijn aangegeven (tegenover
magistral 2). Officine v.: 1. Laborato- 0! Oh! alors, je comprends: 0! dan begrijp
rium van een apotheker; apotheek. Pro- ik er alles van. Ohl Oh! Ei, ei. 2. (vreugde)
He! Wel! Oh! cher ami. . . que je suis heureux
duits d'-: Pharmaceutische producten.
2. (fig.) Broeinest. - de fausses nouvelles: de. . .: Wel, beste vriend, wat ben ik blij. . .
Plaats, van waaruit leugens worden ver- 3. (leed) Och! Oh! mon petit, mon pauvre
breid. - du diable : Heksenkeuken. Basse petit! Och! mijn lieveling, mijn kleine
lieveling. Oh! mon Dieu, que faire ? Och,
- : Knoeiwinkel . 3. (o u d) Drukkerswerkplaats. Officiosite v.: Half-ambtelijk hemel! wat te doen? 4. (verzoek) Och!
Oh! je t'en prie, sois discretl Ochl ik bid
karakter. (so ms ) Gedienstigheid .
Offrande v.: 1. (aan God) Offergave, je, verklap niets. 5. (zet 't gezegde
offer. (K a th . ) Offerande , gave aan 't kracht bij) Och! Well 0! Je l'aimais
altaar. Aller a l'-: Ter offering gaan. z. tant. . . Oh! tant. . .: Ik hield zooveel
devotion 1. 2. (aan mensch) Gave, van hem. . . Och, zooveel! . . . Oh! cela
gift, geschenk. Presenter l'- de ses vceux: ne m'etonne pas: Och! Dat verwondert me
De betuiging zijner beste wenschen aan- niet. z. lit (tusschenw. 2). 6. (toestembieden. Offrant m.: Biedende. Le plus ming) 0! C'est effrayant. . . Oh! oui:
't Is verschrikkelijk. . . 0! ja zeker. 7.
-: De meestbiedende. Offre v.: Aanbod,
(weifeling) Och! Et c'est pour quand. . .
't aanbieden, aanbieding. Bod. (recht)
la noce ? Oh! l'annee prochaine : En. . .
Aanbod tot betaling. (handel) Aanbod.
wanneer
trouw je? Och! 't volgende jaar.
z. demande 6. -s reelles : Aanbod tot
8. (tegenspraak) Ochl Kom, maar! Si
gereede betaling.
Offrir ov .w . : 1. Aanbieden ; bieden to lui demandais ca le soir. Oh! mon pere!
(prijs); opdragen (aan God), offeren. - Als je hem dat 's avonds eens vroeg. Maar,
a Dieu : Gode 't misoffer opdragen. (fig.) vaderl Oh! Oh! je n'y liens pas : Kom,
-a Dieu ses maux; - ses douleurs : Als boete kom! Daar hecht ik geen waarde aan.
leed -; smarten verdragen. Puis-je vous 9. (weerstand) Well z. non 1.
Ohe tusschenw.: (fam.) Heil Heidaarl
qch ? Wat zult ge gebruiken? - la
Ohe, perel Heidaarl vader! (plat) Ohe,
main a qn: Iem. de hand reiken, - bieden;
iem. ten huwelijk vragen. - a qn le choir ohe! Vooruit maar met de pret! - le passeurl
Ooo. . . veil
des armes : Iem. de keus der wapens laten.
Ohm m.: Ohm (electrische weerstandsle combat a: Uitdagen. - le duel a:
Tot een duel uitdagen. 2. Doen zien, eenheid). Ohmage m.: Aantal ohm.
OIdium (spr. -dyomm) m.: Paddenstoel
aanbieden, vertoonen. - a la vue : Aan
het oog aanbieden. I s'-: 1. Zich ten die (vooral) den wijngaard aantast, oldium.
offer brengen. 2. Aangeboden -, geofferd Druivenziekte door oidium ontstaan.
Oie v.: 1. Gans. - a duvet : Eidergans.
worden. 3. (met de, pour ) Zich aanbieden (om). 4. Zich voordoen, zich ver- - noire : Rouweend. - vulgaire : Riet-.
sauvage, - cendree : Grauwe -. - rieuse,
toonen. Il s'offre une belle occasion de:
Er biedt zich een prachtige gelegenheid - a front blanc: Kolgans. Il est bete comme
aan om. Celle pensee s'offrit a mon esprit: une -, c'est une -: Hij is zoo dom als een
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gaps, -een eend. Le jeu de l'-: Het gan- 2. (jacht) Valk. - de leurre: Vogel, die
zenbord; het gansknuppelen. Tirer l'-: op den leeren lokvogel terugkomt. - du
Gansknuppelen, -trekken. z. mere 1. poing : Vogel, die dadelijk op de vuist
terugkomt. z. battu 1. 3. (fig., fam .)
Patted' -: Driesprong; muurganzevoet.
Kerel, vent, knul. Un vilain -, (spot)
Mouiller en patte d'-: Drie ankers uitzetten. Avoir la pane d'-, - le pied d'-: un bel -: Een mooie jongen, een prachtig
heer.
Oa avez-vous rencontre cet --le1 ?
Rimpels aan de ooghoeken hebben, kraaienpootjes h. La patte d'- se montrait: Hij Waar heb je dat heerschap ontmoet? L'--werd oud. Le pas de l'- : Paradepas, s'est envole, - est deniche : De vogel is gevlo-schritt (der Pruisen). Petite -: Ganzen- gen . 4. Kalk-, pleisterplankje. -bakje,
Oval ; (fig.) al wat bij de kleeren behoort kalkhouw. Porter l'- (limousin) : Metse(handschoenen, linten, doffen, enz.) ; kleine laarsknecht zijn. 5. Losse stelling der leibewijzen van de gunst eener vrouw ; voorspel, dekkers , - loodgieters.
Oiseau-abeille (my . -x--s) m.: Koliinleiding. 2. Dom meisje. Petite - blanche:
brie . Oiseau-gibier (me. -x--s) m.:
Onschuldig -, nalef jong meisje.
Oignon (spr . -Ognon) m. : 1. Ui, ajuin. Gevogelte. Oiseau-moqueur (my . -x-s) m. : Spotvogel. Oiseau-mouehe
(Mince comme une) pelure d'-: Zeer dun,
(mu. -x--s) m.: Vliegenvogel, kolibrie.
- fijn. Vin pelure d'-: Lichtroode wijn,
bleekerd. (f ig.) Tomber -, glisser sur une Oiseler ov .w . : 1. Voor de jacht africhten
(roofvogel). 2. Op de prooi doen afvliegen.
pelure d'-: Over een kleinigheid -, een
peulschil vallen. Voix de pelure d'-: I onov .w . : Vogels vangen. Oiselet m. :
Piepstem. z. Mite 1. Etre retu comme un Vogeltje. Oiseleur m.: Vogelaar, vogelkoopman . / bv .nw . : (f ig. ) Vents -s:
-: Verscheidene lagen kleeren over elk.
dragen. - bride: Gebakken uitje (in soep). Zachte lentewinden (die met de vogels
komen). Oiselier m. : Vogelhandelaar,
En rang d'-s: Naast elk. op 'n rijtje.
-koopman. -fokker. Oiselle v. : Wijfje.
Regretter les -s d' Egypte: Naar de vleeschpotten van Egypte verlangen. Soigner qn Oisellerie v. : Kunst om vogels to kweeken.
Vogelhandel,
-kweekerij.
aux petits -s: Iem. vertroetelen . Aux
Oiseux: Onnut, ijdel, niets beduidend;
petits -s: In de puntjes verzorgd. 2.
(Bloem )bol (- a fleurs). - de tulipe. zinledig (woord) ; niet ter zake dienend.
3. Eeltknobbel (voet). Steengal (paard). Oisif : Ledig, nietsdoend, werkeloos. Onbe4. Ouderwetsch -, dik horloge. Slecht nut, renteloos liggend. Biens -s: Improhorloge, knol. Oignonade (spr. 6-gno-) ductief bezit dat in waarde kan stijgen
(bibliotheek, schilderijen). / m.: Nietsv. : Met uien bereide spijs, hache met uien.
Oignonet (spr. 6-gno-) m.: Uivormige doener.
Oisillon m.: Vogeltje.
zomerpeer. Oignonette (6-gno-) v.: Uitje.
Oisivement : In ledigheid. Oisivete v.:
Uienzaad. Oignonikre (spr. 6-gno-) v.:
Ledig-, werkeloosheid. L'- est (la) mere
Uienkweekenj ; -bed ; -veld.
Oil (spr. o-ile) z. langue d'- en oui. de tous les vices : Ledigheid is des duivels
Oille (spr . o-y) v.: (oud) Poespas, oorkussen.
Oison m. : Gansje. z. brider 2. (f ig. )
hutspot. Soep.
Oindre ov .w . : 1. Oliön, vetten. Oignez Stommerik. Hoop haver. Les -s menent
pailre les oies : Het ei wil wijzer zijn dan
vilain, it vous poindra; poignez vilain, it
de hen.
vous oindra : Doe een Boer goed, dan krijgt
Okapi m.: Okapi (giraffeachtige antilope).
ge stank voor dank ; behandel hem hard,
Oldenbourg (spr . olde-nbour) m.: Oldendan is hij vriendelijk. 2. Zalven. Les oints
burg. Oldenbourgeois (spr . o lde-n-) :
du Seigneur: De gezalfden des Heeren,
- koningen, - priesters . Oing m . : (o u d ) Oldenburgsch. -er.
Oleacees v .mv . :, 0 lijfachtige planten .
Fijne reuzel. Vieux -: (Wagen)smeer.
Oleagineux : Olieachtig. -voortbrengend.
Oint z. oindre 2.
Oiseau m.: 1. Vogel. -x domestiques , Oleandre m.: Oleander (men gebruikt meer
laurier-rose). Oleate m.: Oliezuur-zout.
- de basse cour: Pluimvee, hoenders. - de
Olecrane m.: Ellebooguitsteeksel. Oleproie : Roof-. - aquatique,- d'eau : Water-.
- de passage,- emigrant : Trek-. z. migra- eranien : Van 't ellebooguitsteeksel.
Oleicole : Olie produceerend. Oleiculteur
teur. - des Iles : Schitterende, tropische
vogel. z. augure. Tirer l'-: Vogelschieten. m.: Kweeker van oliegevende gewassen.
Oleiculture v. : Aankweeking van olieLe tir a l'-: 't Vogelschieten. La plume
gevende gewassen. Oleifere : Olie bevattend .
de V-: 't Beste deel van iets. z. branche 1
en nid 1. (f ig. ) T a' te -; c ceur d'- : Luchtig 016iforme : Olieachtig. Oleine v.: Oleine,
hoofdje; - hartje. A vue d'-: Van boven -, oliezuurether uit glycerine. Oleique : Acide
uit de lucht gezien, in vogelperspectief. -: Oliezuur. Oleo m.: Vetstof. (in sa m ens t . ) Olie- (b .v . --pneumatique). OleoA vol d'- (dat de Nederl. dikwijls met
a vue d'- verwart) : In rechte lijn, alsof metre m.: Oliedichtheidsmeter. Oleum
(spr. -eomm) m.: Rookend zwavelzuur.
er geen hinderpalen waren. z . Minerve,
Olfactif : Van den reuk. Organe -: ReukJupiter 1, Junon en Venus. (s p o t) L'orgaan. Olfaction v.: Het ruiken.
de saint Luc: De os. (grap) Se donner des
Oliban m.: (Arabische) wierook.
noms d'-x: Elk. de huid volschelden.
Olibrius (spr. -uss) m . : (f a m . ) Waan(fig.) Un - rare : Een witte raaf, een
wijs,
aanmatigend mensch, die alles in de
zeldzame vogel. La belle plume fait le
war
stuurt, kwibus, kwast, rare sijs.
L'bel -: De kleeren maken den man.
Oliette v. z. willette.
bleu: De wondervogel der sprookjes. (vo lk)
Olifant m.: Ivoren horen (van Roeland).
- bleu: Sultana. - des tempetes: Storm-.
Oligarchic v. : Regeering door weinigen.
- du paradis : Paradijs-. - lyre : Liervogel.
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Oligarchique : Waarbij de regeering in
handen van weinige aristocratische families is.
Oligiste m.: IJzersuperoxyde (fer-).
Olivace : Olijfkleurig. Olivaie v.: Olijvenplantage , -tuin, -bosch. Olivaire : Olijfvormig, -achtig. / v.: - schelpdier. Olivalson v.: Olijvenoogst. -tijd. Olivfitre :
Olijfkleurig. Olive v . : 1. (o u d ) Olijfboom . Le jardin des 0-s: De tuin van
Gethsemane, de Hof van Olijven. 2.
Olijf . - noire : Rijpe -. - verte: Geconfijte -. Robe (couleur d') -: Olijfkleurige japon. Vert -: Olijfgroen. 3.
Olijfvormige deurknop, - knop (venster,
koord). (bouwk.) - sieraad. (zeev.)
Langwerpig blok. Olijfvormige schelp. Oliveraie v. : Olijfboomentuin. Oliverie v.:
Olijfoliemolen. Olivitte v. z. millette.
Olivette v.: 1. Olijfboompje. Olijfje.
2. Olijfboomenkweekerij. 3. Langwerpige
druif . Glasparel (als ruilmiddel). 4. -s:
Provencaalsche dans. Oliveur m., -euse
v. : Olijvenplukker, -ster. Olivier m.:
Olijfboom. - franc: Gekweekte olijfboom.
- sauvage: Olijfwilg. Le mont des 0-s:
De Olijfberg (z. olive 1). Olivetier m.:
Olijfwilg. Oliviforme : Olijfvormig.
011aire (spr. of-ler) : Waarvan men potten kan maken. 011a-podrida (spr. o-ya-)
v.: Spaansche hutspot. (2 ig. ) Mengelmoes,
poespas, allegaartje.
Olographe : Geheel door den erflater zelf
geschreven, olographisch.
Olympe m.: Olympus, godenverblijf.
De goden . De hemel . I v . : (n a a m) Olympia .
Olympiade v.: Vierjarig tijdperk, olympiads. (bij verg. ) Olympische spelen.
Olympie v. : Olympia (stad). Olympien
by .nw . : 1. Van den Olympus. Jupiter -:
De Olympische Zeus. 2. (f ig.) Indrukwekkend, hoogverheven. Onbewogen gelijk
de goden. / m.: Olympier. Repas d' -s:
Godenmaai. Olympique : Olympisch. 0 lympisme m.: Indrukwekkende onbewogenheid, majesteit.
Olynthe v.: (aardrijksk.) Olynthus.
Ombelle v.: (plantk.) Bloemscherm.
Ombelle : Schermvormig. Ombellifere by.
nw. env.: Schermbloemige (plant)). Ombelliform.e : Schermvormig. Ombellule v.:
(plantk.) Schermpje.
Ombilic (spr . -ik) m.: 1. Navel. Kiemgroeve (zaad). Opening (vogelschacht).
2. (meetk.) Navelpunt. 3. Venusnavelkruid . Ombilical : Van den navel. Region
-e: Navelstreek. Anneau -: -ring. Hernie
-e : -breuk. z. cordon 6. Ombilique :
Genaveld. Feuille -e: Blad waarvan de
steel midden in de schijf is vastgehecht.
Omble z . ombre (m. I).
Ombrage m. : 1. Lommer, gebladerte.
Dik lommer, dat to veel schaduw geeft,
schaduw. Faire - (z. 2) : Lastige schaduw
geven. 2. (f ig. ) Achterdocht, argwaan.
Faire -, donner -, causer de 1'-, porter -:
Argwaan -, (o o k) jaloezie opwekken .
Prendre - de : Achterdocht opvatten tegen,
- om, een doorn in 't oog zijn voor, kwalijk
nemen. Ombrage : Beschaduwd, lommerrijk . Ombrageant : Schaduwgevend .
Ombrager ov .w . : Belommeren , over-,
beschaduwen. In de schaduw zetten, ver-
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bergen. (kunst) Het licht verminderen
van. (oud ) Verbergen (beteekenis). Ombrageusement en -eux : 1. Schichtig,
schuw. Die niet veel verdragen kan (maag).
2. Achterdochtig, ergdenkend. 3. (verk.
gebr. ) Lommerrijk. Ombrant : Die schaduw weergeeft.
I. Ombre v.: 1. Schaduw. A l'-:
In den schaduw. - portee: Slag-. - pure:
Kernschaduw. (fig.) Jeter une - sur:
Een schaduw werpen over. Etre dans l'-:
Niet op den voorgrond komen, geen hoofdrol spelen. Courir apres une -: Een ijdele
hoop voeden. Passer comme l'-: Snel
voorbijgaan. Laisser dans l'-: Op den
achtergrond laten. Faire - a qn: Iem.
argwaan -, mistrouwen opwekken ; iem.
in de schaduw stellen. Mettre des -s a
un dessin : Een teekening schaduwen. Professeur d'-s: Leeraar in 't teekenen. (f ig.)
C'est la seule - au tableau : Dat is de eenige
schaduwzijde. 2. Schaduwbeeld, schaduw. z.
chinois en corps 5. Theatre d'-s : Schaduwbeeldentooneel. Une piece d'-s : Schaduwbeelden , tooneelstuk daarmee. Suivre qn
comme son -: Onafscheidelijk van iem. zijn.
Il a marche dans mon -: Hij heeft met mij
omgegaan. Il a peur de son -: Hij is zeer
schrikachtig. Prendre l'- pour le corps : Den
schijn voor 't wezen nemen. 3. (bij de
Ouden) Niet genoodigde gast, dien ieder
genoodigde meebracht , umbra. 4. (f i g . )
Schijn, voorkomen, schaduw. Schijn, spoor.
Lacher la proie pour l'-: De prooi voor de
schaduw laten varen. Il n'est que l'- de luimeme : Hij is slechts de schim van wat hij
vroeger was. L'- d'une offense: Een schijnbare beleediging. Une - de puissance : Een
schijn van macht. Ne pas avoir l'- du bon
sens: Geen greintje gezond verstand h. Sous
- de, - que : Onder den schijn van, onder den
dekmantel van. Il n'y a pas - de doute:
Er is niet de geringste twijfel. 5. Schim
(afgestorvene). Le royaume des -s : 't
Schimmenrijk. Braver l'- de qn : De herinnering aan iem. trotseeren. Les pales
-s: De geesten der afgestorvenen. 6.
Du istern is , schaduw, donker. (v olk ) Nor.
Dans l'-: In 't donker. Les -s de la mort;
- de la nuit : De schaduwen des doods; - van
den nacht. Rester dans l'- : Verborgen
blijven. Dissiper des -s: 't Licht doen
schijnen . ( y olk) Mettre qn a l'-: Iem .
achter de tralies zetten. Astre a l'-: In
de nor zitten. 7. Lommer. 8. (f ig. ) Bescherming . Dans l'- de la paix : Door den vrede
begunstigd. A l'- de la nuit: Door den
nacht beschermd. A l'- de mon bras:
Door mij beschut. 9. Terre d'Ombre: Berg-,
Sienna-aarde, bergbruin.
II. Ombre m. : 1. Vlagzalm (- cornmun) . - chevalier (beter: omble chevalier):
Ridder (forelsoort). - de mer: Ombervisch
(maigre m. 5). 2. z. hombre. Ombrelle
v.: Damesparasol. (nat. h ist.) Schermvormige schelp. - kwal. Scherm (van kwal).
Ombrer ov .w . : Schaduwen . Schaduw geven
aan. / s'-: Donkerder worden. Ombrette
v.: Ombervogel. Ombreux : Schaduwrijk,
dicht beschaduwd.
Ombrie v.: Umbrie. Ombrien : Umbrisch. -ier. Umbrisch dialect.
Omega m.: Naam van de laatste letter
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van 't Grieksche alphabet, omega. (fig.) Wederikachtige. Teunisbloem. / v.: Werptuig der Ouden, blijde.
Einde. z. alpha.
Onanisme m.: Onanie, zelfbevlekking.
Omelette v.: Eierpannekoek, omelet.
One (spr.. onk' ) bw.: (oud; thans nog
- aux fines herbes: - met fijngehakte
kruiden. - au lard: Spekpannekoek. - grap) Ooit. (met ne) Nooit.
Once v.: 1. Ons (een zestiende Fr. pond
parmentiere: Aardappelpannekoek. - soul30 Gram). Perles a 1'-: Parelzaad, kleine
flee: Goed gerezen omelet. - au sucre:
Schuimomelet. On ne fail pas d'- sans parels. Ne pas peser une Zeer licht zijn ;
geen moeilijkheden opleveren ; buiten zich
Gasser des ceufs: Waar gehakt wordt, vallen
zelven van vreugde zijn. 2. (fig.) Geringe
spaanders.
Omettre ov .w . : Na-, weg-, uitlaten, hoeveelheid, greintje. 3. (oud; soms m.)
verzuimen, overslaan, vergeten. / s'-: Lynx, los. (thans) Jaguar. / m.: SpaanMexicaansche mat (munt).
Uitgelaten worden. Zich zelven overslaan. sche
Oneet m. z. jonehet.
Omicron m.: (dierk.) Bont schaapje
Oneiaire : Van een ons (een twaalfde
(vlinder).
Omis m.: (mil.) Iem. die niet op de Rom. pond = 27 Gram). Oncial bv.nw. en
legerstaten voorkomt. Omission v.: 1. Ver- -e v.: Groote beginletter (lettre -e) in een
zuim, nalatigheid. z. erreur 1. Peche handschrift. (drukk.) Lettres -s: Drukletters afgeleid van hoofdletters met rondere
d'-: Zonde uit nalatigheid, - door niet te
handelen. 2. Uitlating, leemte. 3. Weg- vormen, unciaalletters. Oneirostre : Kromsnavelig.
latingsteeken.
Oncle m.: Oom. z. mode (v. 1).
Omnibus (spr.. om-ni-buss) bv.nw.:
Cordialite
-:
de comedic, - d'Amerique: Rijke oom,
Voor alien gelijk. (grap)
Hartelijkheid, die tegenover alien dezelfde uit verre landen die juist op tijd komt
is. / m . : 1 . Omnibus (voiture -). Bateau -: om zijn familie uit den nood te helpen door
Passagiersbootje. Train -: Stoptrein, zijn reusachtig fortuin, suikeroom, „neef
(f a m . ) boemeltre in . 2. Duivelstoejager.. uit Indie".
Oneques z. one.
Kellnershelpertje, piccolo. Omnieolore
Onetion v.: 1. Zalving, het zalven,
Alle kleuren vertoonend. Omnipotence v.:
ol ien , - inwrijven . (k er k ) Zalving,
A lmach t , a lvermogen . Omnipotent : Almachtig. Omnipresence v.: Alomtegen- oliesel. (fig.) L'- du Saint-Esprit: De
woordigheid. Omnipresent : A lomtegen- wijding -, de vertroosting van den H.
woordig. Omniscience v.: Alwetendheid. Geest. 2. Olieachtig-, vetachtigheid. 3.
Omniscient : Alwetend. Omnivore by. (fig. ) Zalving, stichting. Onetueusement
en -eux: Zalf-, vet-, olieachtig. (fig. )
nw. en m.: Allesetend (dier).
Omophage : Rauw vleesch etend. Omo- Vol zalving. Onetuosite v.: Zalfachtig-,
phagie v.: Gewoonte om rauw vleesch vettig-, olieachtigheid. Vettig gevoel.
Ondain m.: Snede hooi op een hoopje.
te eten.
Ondatra m.: Muskusrat.
Omoplate v.: Schouderblad. -vlak.
Onde v.: 1. Golf, baar. Het water;
Omphalocele v.: Navelbreuk. Ompha(d ichtk.) vloed, vliet. De zee (1'lopage bv.nw. en m.: (Monstergeboorte)
waarvan de lichamen aan den navel ver- amere), 't zilte nat. Une - pure: Helder
eenigd zijn. Omphalotomie v.: Navel- water. L'- noire: De Styx; (f ig.) de dood.
Passer l'- noire: Sterven. Sur la terre et sur
streng-doorsnijding.
Te land en te water. 2. Golf (radio).
On vnw.: 1. Men (ook wel met 't
lidw.: l'-). Un - dit: Een praatje, een Mettre en -s: Voor de radio bewerken.
gerucht. Le qu'en dira-t-: De publieke - etheree : Aethergolf.- amortie : Gedempte
opinie, de meening van anderen. - est un g. entretenue: Ongedempte g. porSot : Sla geen geloof aan berichten, die alleen teuse : Draaggolf. Les -s enfantines: 't
op een men zegt -, men meent steunen. Kinderuurtje. - courle : Korte golf. 2. (hangt van de beteekenis van longue: Lange golf. 3. (fig.) Golf, golving.
den zin af) Ik, gij, hij, zij, wij, de aan- -s lumineuses ; - sonores: Licht-, geluidswezigen, iemand. - y val Ik kom all - golven. - d' emission: Uitstralingsgolf.
En -: Golfvormig, gegolfd. Les -s d'une
fut malheureux de ne pouvoir vows plaire:
't Speet me erg, dat ik u niet behagen colonne: De golflijn van een kolom. gtoffe
kon. - ne m'embrasse pas ? Krijg ik geen a -s : Gewaterde stof. Onde : Golfvormig,
kus van jet Qu'- se prepare a m'obeir: gegolfd. Gewaterd (stof). Ondee v.: Korte
Maak u gereed mij te gehoorzamen. - est regenbui, store-, slagregen. (f ig.) Menigte,
zwerm. (geneesk.) - sanguine : Bloedaandes hommes : Wij zijn flinke kerels. Nous
drang. Ondemetre m.: Golfmeter. Ondin
sommes brouilles alors ? - ne se tutoie plus?
Zijn we boos op mekaar, dat we elk. niet m., -e v.: Watergeest, -nimf.
On -dit (mu. onu.) m.: Praatje, gerucht.
meer met jij en jou aanspreken? - ne fume
Ondoiement m.: Golving, golvende
pas ce soir ? Kooken de heeren vanavond
niet? - n'est pas ingrat a ce point: Zoo beweging. (Kath.) Nooddoop. Ondoyant:
ondankbaar als hij (of zij) bestaat er geen Golvend. Licht beweeglijk, wapperend.
mensch. Elle est laide comme - ne l'est (fig. ) Veranderlijk (karakter) ; zonder vastheid, wispelturig. Een groote verscheipas: Zij is buitengewoon leelijk. Ah,
denheid aanbiedend (letterkundig werk).
oui, voila quand s'aime: Ja, ziet gij,
als de menschen van elk. houden. Ca y Ondoyer onov.w.: Golven, golvend hangen. Wapperen. - au gre du vent: In den
est. - part: Klaar is 't. We gaan weg.
wind fladderen. I ov.w.: (Kath.) Den
n'esl pas malade ? Er is toch niemand
nooddoop toedienen aan.
ziek?
Ondulant : Golvend. (geneesk.) Met
Onagre m.: 1. Wilde ezel. 2. (ook v.)
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op- en afgaande temperaturen. Fiêvre —e: Stekel (oogrand). Vetvlies (long en lever).
Maltakoorts. Ondulateur : Golvend. Fer 5. Inkerving -, sleufje -, keep (waarin
—: Golfijzer. Ondulation v.: 1. Golving,
men den nagel zet om een voorwerp te
golvende beweging. Systême des —s: Tril- openen), groef (op degenkling). Onglette
lingstheorie . 2. Golfvormige verheffing v.: Graveernaald met lansvormige punt.
(bodem), terreinplooi. 3. Haargolf. — Groef (op degenkling) ; keep (van knipmes).
permanente: Blijvende h. — a l'eau : WaterOnglier m.: Bakje voor nagelborstels,
golf . Ondulatoire : Golvend. Ondule: - schaartjes enz. Manicure-stel. Nagel.Gegolfd . Onduler onov .w . : Golven . S lin- schaartje (met een krom lemmet). Nagelgerend voortkruipen. / ov.w.: Doen golven,
beschermer.. Onglon m.: Schoen (der veelgegolfd maken. Tole-lee: Ribbelzink. Papier hoevigen ) .
ondulê: Ribbelcarton, geweld bordpapier.
Onguent m.: Zalf . — napolitain, - merEpingle a —: Golfjeshaarnaald. / s'---:
curiel: Kwik-. — gris : Blauwe -, ruitertjes-.
Zijn haar golven . Ondulement m.z . -ation. — pour la bralure: Brand-. — de courrier:
Onduleur m.: Kapper die de haargolf - voor 't genezen van een blikgat. — de
aanbrengt. Onduleux: Golvend, met draai- saint Fiacre : Mengsel van koemest en klei
ende bewegingen.
om boomwonden te genezen. z. mitaine 1
Onêraire: (recht)Verantwoordelijk,uit- en boite 1.
voerend. On6reusement: Op lastige -,
Onguicule (spr. -gui-) m.: Kleine klauw.
kostbare 1Niiize. Onereux: Lastig, kostbaar, Onguicule (spr. -gui-): Met nagels, zwaar, bezwarend. A titre —: Onder klauwen . Met een nagel (bloemblad).
bezwarende voorwaarden. Onerosite v.: Gestreept. Onguiforme (spr. -gui-) : NagelBezwarend karakter.
vormig. Ongulê: 1. Met een hoef voorzien.
Onfroi m . : (n a a m ) Onfried .
Les —s: De gehoefde dieren. 2. (plantk.)
Onglade v.: In 't vleesch gegroeide Met een nagel (bloemblad).
nagel, ontsteking aan den nagelwortel.
Onirique: Met -, van -, in droomen.
Ongle m.: 1. Nagel. Se couper les —s: Onirocritie (spr. -si), -critique v.:
De nagels knippen, - snijden. Se faire les Droomuitlegkunde. Onirologie v.: Droo—s: - snijden en schoonmaken. z. deuil 2.
menleer . Oniromance, -maneie v.: Waarzeggerij uit droomen. Orinomaneien m.:
Manger -, ronger les —s : Op zijn nagels
bijten. (f ig.) Se ronger les —s : Van onge- Waarzegger uit droomen.
duld -, van spijt zich verbijten. Donner a
Onoelee v.: Bolletjesvaren.
qn sur les —s: lem. op de vingers tikken.
Onoerotale m.: Witte pelikaan.
Avoir les — pales: Laf -, krachteloos zijn.
Onomancie v.: Waarzeggerij uit eigenAvoir du sang aux —s : Flink -, doortastend
namen . Onomastique : Van de eigenzijn. Faire rubis sur l'—: De nagelproef namen. Table -, index — d'un livre : Lijst
nemen, doen zien dat 't glas geheel leeg is. der eigennamen, die in een boek voorPayer rubis sur l'— : Tot op den laatsten
komen . / v.: Studie van de eigennamen.
cent betalen. Savoir sur l'—: Op zijn duim- Onomatomaneie v .z . onomaneie. Onopje weten. Avoir de l'esprit -; de la malice matologie v.: Namenkunde.
jusqu'au bout des —s : Zeer verstandig -;
Onomatopee v.: Woordvorming door
- geestig zijn. Gentilhomme jusqu'au bout klanknabootsing. Klanknabootsend woord.
des —s : Edelman in hart en nieren. Elle
Onomatoptsique: Klanknabootsend.
a des —s: Zij is niet mak. Coup d'—:
Onoporde, -pordon m.: Wegdistel.
Krab. 2. Klauw. (f ig.) C'est l'—. du lion:
Onques z. one.
Dat verraadt den genialen of den krachtigen
Ontogenêse v., -genie v.: Ontstaan en
man. A l'— on connait le lion: Zijn ontwikkeling van wezens. Ontologie v.:
kracht verraadt den meester. z. bee 1 en (wijsb.) Wezenleer, leer van het zijnde.
crochu. Rogner les —s a qn : Iem. macht Ontologique: (w ij s b . ) U it 't wezen a fgefnuiken, iem. kortwieken. 3. (soms) Hoef. le id . —ment bw . Ontologiste m . : (w ij s b . )
4. Klauwvormige haak. Nagelvliesgezwel Kenner der wezenleer. (geneesk.) Leer die
(in ooghoek). Ettergezwel. Wit vlies (op een ziekte als een wezenheid beschouwt,
oog van valk). (plantk.; y olk) — du onafhankelijk van 't organisme.
diable: Gemzenhoorn. Ongle : (wapenk.)
Onyehophagie (spr. -ko-) v.: 't NagelGenageld, met klauwen van een andere bijten.
kleur. (plantk.) Genageld. Onglee v.:
Onyx m.: Onyx (soort agaat; agate —).
1. Doode vingers, tinteling in de v. 2. Onyxis m.: (geneesk.) In 't vleesch
Nagelvliesgezwel (paard).
gegroeide nagel.
Onglet v.: 1. Nageltje. BorduurvingerOnzain m.: Elfregelig vers. Onze telw.:
hoed. 2. Nagel (bloemblad). Uitstek boven 1. Elf. 2. Elfde. / m.: Het getal elf.
een oog, aan een afgesneden tak. Verstek,
(vo lk ) Le train —, le fiacre —: De beenen,
dr ieho ek ige afsnijding . Timmermanshoek de beenenwagen. Onziême telw.: Elfde.
van 45 graden. Graveernaald met lans- De la — heure : Van 't laatste oogenblik,
vormige punt. Papierstrook (in album, die ter elfder ure ook meedoet / m.: Elfde
atlas), onglet. Verbeterblad van twee blad- deel. - regiment. Onziemement: In de
zijden. Gravures monUes sur —s: Platen elfde plaats.
op papierstrooken gezet. Scier d'—: In
Oolithe m. (soms v.): Kuitsteen.
verstek zagen. Assemblage a —: Hoeksch Oolithitique : Kuitsteenachtig.
verband. tin livre avec des —s, des fiches
Opaeifieation v. en -fier ov .w . : (Het)
et des marques: Een boek met strookjes,
ondoorschijnend maken. I s'— - worden.
papiertjes en teekens er in. Appareil a Opaeite v. : Ondoorschijnendheid. Ondoor—s: V erstekhaak . 3. (w i s k . ) Sector van
schijnende plek. (muz.) Logheid (instrueen omwentelingslichaam. 4. (nat. hist.) menteering ). — d'esprit: Botheid.
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Opale-Opiumiser

Opale v.: (aardk.) Opaal, firmamentsteen . Opaalkleur. Kristalachtige suikerkorst. Vierkleurige tulp. Opaalvormig glas.
Opalescence v.: Opaalkleur, -weerschijn.
Opalescent : Met een opaalkleur. Opalin :
Opaalkleurig (melkblauw met een weerschijn ). Verne -: Been-, melkglas =
V. : Opaalglas . Opaliser ov .w . :
Opaline v
Opalig maken.
Opaque : Ondoorschijnend . (m u z . ) Log .
Ope m.: Muurgat. Balkgat (van fries).
Opera m.: 1. (oud) Groot -, moeilijk
werk . 2. (m u z . ) Opera . Grand-, serieux: Tragische -, - seria. - bouffe:
Grappige -, - buffa. - comique: Comische -.
(kunst) L'- de quatre sous: De stuiversopera, The Beggar's Opera. 3. Operagenre,
-gebouw, -personeel. / v.: (mu. operae;
muz .) Opus, werk (P-49 de Chopin). Ope rabilite v. en -able by .nw . : Opereerbaar(heid ), geschikt(heid) om geopereerd to
worden. Operant m. : Middel. Werker,
bezige. - de l' êpargne: Spaarder. / by.
nw.: Van kracht, werkend. Operateur
m.: Geneesheer, die een operatie uitvoert.
Opnemer (cinema) ; marconist (draadlooze
telegrafie, radio) ; bewerker, iem., die
proeven neemt. Operation v.: 1 . Werking,
verrichting, handeling. 2. Bewerking, verrichting. 3. Onderneming. -s de bourse:
Beursoperaties. 4. (mil.; veel mv.)
Krijgs-operatie. z. base 2 en ligne 5.
5. - (chirurgicale) : Operatie, genezing
door heelkundige behandeling. Subir une
-: Geopereerd worden. Faire 1'- de la
pierce: Van den steen snijden. 6. (wisk.)
Berekening. Les quatre -s: De vier hoofdbewerkingen. Operatoire : Van de heelkundige operaties. M6decine -: Operatieve
geneeskunde. Mode -: Behandelingswijze
bij een operatie. Champ -: Gebied der
operatie. Acte -: Operatie.
Operculaire : Als een deksel sluitend.
Fente -: Kieuwspleet. Opercule m.:
Deksel. Kieuwdeksel. Dekseltje (vrucht
van mos). Opercule : Door een deksel
gevormd.
Opere m., -e v.: Geopereerde. Operer
ov .w . : 1. Te weeg brengen, uit-, bewerken,
doen. - une diversion: Den vijand afleiden;
(f ig . ) afleiding verschaffen . - des miracles:
Wonderen doen. - une multiplication:
Een vermenigvuldiging maken. 2. Opereeren, heelkundig behandelen. - a froid:
-, als de ontsteking voorbij is. - a chaud:
- tijdens de ontsteking. - sur le oil : In 't
levende vleesch snijden; (fig.) flunk aanpakken. - de la pierre : Van den steen
snijden. / onov. w.: 1. Zijne werking uitoefenen, werken. Le remêde a opere. 2.
(mu.) Operaties uitvoeren . (f ig . ) Vous
avez bien oper6 avec lui : Gij hebt hem Oink
aangepakt. 3. Rekenen. 4. - sur les colons:
In katoen speculeeren . 5. (scheik.) Proeven
nemen. / s'-: Plaats grijpen, geschieden,
bewerkstelligd worden. Operette v.: Komische opera..
Ophiase v.: Slangvormige kale pick.
Ophicleide m.: (muz.) Serpent met
kleppen. Ophidien bv.nw. en m.: Slangachtig (dier ) . Ophioglosse v . , (so ms
m.): (plantk.) Addertong. Ophiolfitrie
v . : Slangenaanbidding . Ophiologie v . :
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S langen leer . Ophiophage : Slangenetend .
Ophiophagie v.: Voeding met slangen.
Ophique : Van de slangen. Ophite m.:
S langensteen (marbre -) , terpentijn . Ophiure : v.: (dierk.) Slangenster. (plantk.)
Slangestaart.
Ophrys m. en v .: Ophrys (orchideesoort ) .
Opht (h )almie v.: Oogontsteking, -ziekte.
Ophtalmique : Van de oogen. Van de oogziekten. I m . : Ooglijder.. Ophtalmogra phie v.: Ontleedkundige beschrijving van
't oog. Ophtalmologie v.: Oogziekte (n) .
Ophtalmologique : Van ooglijders. Oph talmologiste m.: Specialiteit voor oogziekten. Ophtalmomêtre m.: Oogsterktemeter . Ophtalmo -reaction : v.: Beattie
bij oogindruppeling (met tuberculine).
Ophtalmoseope m.: Oogspiegel. Ophtalmoseopie v.: Oogonderzoek.
Opiace bv.nw. en m.: Opium bevattend
(middel). Opiacer ov .w . : Met opium
bereiden. Opiat (spr. -a) m.: Opium
bevattend middel. Likkepot, slikartsenij.
Tandpasta.
Opilatif : Verstoppend. Opilation v.:
Verstopping . Opiler ov .w . : Verstoppen .
Opime : (gesch.) Depouilles -s : Veldheersbuit, die een Born. aanvoerder ten
deel viel, welke eigenhandig den vijandelijken aanvoerder doodde, spolia opima;
(f ig. ) groote buit.
Opinant m. : Iem., die zijn meening zegt,
spreker. Opiner onov.w.: Zijn meening
zeggen; stemmen; van gevoelen zijn. que : Van meening zijn dat. z. bonnet 1.
- du front, - du visage : (Van) ja knikken.
Opiniktre : Halsstarrig, koppig, hardnekkig ; aanhoudend (arbeid); hardnekkig
(verkoudheid, strijd). Opiniatrement :
Kopp ig , hardnekkig . OpiniAtrer ov .w . :
(oud) Hardnekkig volhouden. Halsstarrig
maken. / s'-: Hardnekkig vasthouden,
volhouden. Opinifitrete v.: Hardnekkig-,
stijfhoofdig-, halsstarrig-, koppigheid.
Opinion v.: 1. Meening, zienswijze,
gedachte, gevoelen. Avoir le courage de
son -: Vrij voor zijn meening durven
uitkomen. C 'est (une) affaire d'-: Daarover is ieders meening vrij. Journal d'-:
Partijblad . (o u d ) Alter aux -s: Stemmen .
Une chose d'-: lets, dat slechts ingebeeld
is. L'- publique, - universelle of l'-:
De publieke op inie . (g odsd. ) -s probables:
Aannemelijke meeningen (daar eerwaardige
menschen ze hebben gehad). -s rellichees:
Meeningen van een verslapte zedeleer.
(wijsb.) Une -: 'n Meening die niet op
vaste gronden berust. 2. Dunk, meening.
Quelle - avez-vous de cela ? Wat dunkt u
daarvan? 3. Meening (politieke partij).
Partij. Le triomphe de l'- nationaliste.
Opiomane m.: Lijder aan opiomanie
v.: Verslaafdheid aan opium. Opiophage
m.: Opiumschuiver. Opiophagie v.: 't
Opiumschuiven.
Opistographe : Ook op de achterzijde
beschreyen.
Opium (spr. -omm) m.: Heulsap, opium.
- de laitue: Melkachtig vocht uit slaplanten. Ferme de l'-: Opiumpacht. Mangeur -,
fumeur d'- : Opiumschuiver. Opiumique
(spr. -om-): Opiumachtig. Opiumiser
(spr . -om-) ov .w. : Met opium vergiftigen.

1458
Opodeldoeh-Optique
1457
Opodeldoeh (spr. -dok) m. : Opodeldok Handbeweging, waarbij men een stoot
pareert, tegenstelling. (recht) Stuiting,
(wrijfmiddel).
Opontiacees v .my . : Opuntia- , cactus - verzet. Ses profets ont trouve de l'-: Zijn
plannen hebben tegenwerking ontmoet. Its
achtigen .
Opopanax of -onax m.: Opoponax (uit sont en - l'un avec l'autre: Zij werken elk.
tegen. Former -, faire -, mettre - a : Zich
gomhars bereid parfum).
Opossum (spr. -omm) m.: Amerik. verzetten -, opkomen tegen ; (recht) verzet
aanteekenen tegen; stuiten (huwelijk ).
buidelrat.
Opotherapie y .: Geneeswijze door sappen Titre frappe d'-: Effect dat onverhandelbaar is door verzet. Mogens d'-: Middelen
of aftreksels van dierlijke organen.
Oppidum (spr. -omm) m.: Versterkte van verzet. Lever une -: Een verzet ophefstad buiten Rome, oppidum .
fen. Frapper des titres d'-: Zich tegen den
Opportun : Gepast, voegzaam, gunstig. verkoop van effecten verzetten. Le bureau
des -s : 't Kantoor, waar men de met verzet
Il n'est pas - de : 't Oogenblik is niet
gunstig om. Opportunement : Op gunstige aangeteekende betalingen behandelt. - au
-, gepaste wijze, van pas. Opportunisme traitement : Beslaglegging op 't traktement.
m. : Handelwijze (in de politiek ), die alles 4. De partij die de regeering bestrijdt,
doet afhangen van de omstandigheden. oppositie(partij ). Faire de l' -: De regeeOpportuniste m.: Aanhanger van een ring bestrijden. Tarp de l'-, sieger du ?Ott
politiek der omstandigheden, opportunist. de l'-: Tot de oppositie behooren, op de
/ by .nw . : Opportunistisch . Opportunite banken der oppositie zitten.
V. : Gepast-, geschikt-, voegzaamheid. Oppresse: Benauwd . / m . : (o u d )
morbide: Vatbaarheid voor ziekte. II y a
Verdrukte . Oppresser ov .w . : 1. (o u d ;
- a : Er is gereede aanleiding om. L't h a n s : opprimer) Ver- onderdrukken,
de cette mesure : De meer of minder gunstige
men. Opkwellen. 2. Benauwen, beklem
omstandigheden waaronder men dien maat- presseur m . : Ver- , onderdrukker . / b y .nw . :
regel neemt.
Ver-, onderdrukkend. Oppressif : Ver-,
Opposabilite v .: Vermogen om tegen- onderdrukkend. Mesures -ices : Dwangmaatover te stellen. Opposable : Tegenover- regelen . Oppression v.: 1. Ver-, onderstelbaar.. (f ig . ) Bestrijdbaar.. (recht) Waar - drukking, dwingelandij. (oud) Nood. 2..
tegen verzet mogelijk is . Opposant: (r echt) Benauwdheid, drukking, benauwd gevoel.
Verwerend, tegenstrevend. La partie -e: Oppressivement: Met dwang. OpprimeDe verwerende partij. Se rendre - a : m . : Verdrukte . Opprimer ov .w . : 1.
Zich verzetten -, - verweren tegen. / m.:
(o u d ) Neerdrukken . 2. Onder- verdrukken .
Tegenstander, bestrijder, verweerder, op'
smaad..
Opprobre m.: Openlijke schande,
ponent. Vinger staande over (een ander).
(f ig.) Schandvlek.
Les -s : De tegenpartij. Oppose m. :
Optatif : Die een wensch uitdrukt. Le
Tegendeel, -overgestelde. A l' - de: In mode - of l'- m. : Wenschende wijs..
tegenstelling met. / bv.nw.: Tegenover- Optativement: Bij wijze van wensch,
gesteld , -liggend ; -staand (hoek ) ; (p la n tk .)
in den optatief . Optation v. : Keuze..
tegenovergesteld . (z e ev . ) Courir a bord -, Opter onov .w . : Kiezen. De benoeming
Over
tegenovergestelde
aannemen voor (Kamerzetel ; als men meersuivre des routes -es :
boegen liggen; (f ig.) tegengesteld, -strijdig malen verkozen is).
Opticien m.: 1. (o u d) Gezichtkundige ..
zijn. (wisk.) Angles -s au sommet: Over2. Maker -, verkooper van optische instrustaande hoeken.
Opposer ov .w . : 1. Tegen (over )stellen, menten . Opticite v.: Geschiktheid voor 't
plaatsen -, hangen tegenover. 2. Plaatsen gezicht .
Optima z. -mum. Optime (spr. -me)
tegenover, vergelijken, doen contrasteeren
(met). 3. Stellen -, plaatsen tegenover (als bw.: (f am.) Heel goed, zeer best. Optihinderpaal). - de la resistance : Weerstand misme m . : 1. (w ij s b) . Leer volgensbieden. - des troupes fraiches a un general: welke de wereld de beste is of waarin 't
Versche troepen tegenover een veldheer betere zegeviert. 2. Neiging om alles blijplaatsen. - une digue a : Een dijk opwerpen moedig op te vatten. Optimiste m.: Optitegen. - l'indifierence a l'amour de qn: mist. / by .nw . : Optimistisch . Optimum
Onverschilligheid tegenover iem. liefde (spr. -omm) m. : Hoogste graad. / by .nw . :
stellen. 4. Tegenwerpen, inbrengen tegen. Voordeeligste, gunstigste, hoogste. Angle
s'- : 1. Tegenover elk. staan. 2. s'- a: -: Grootste hoek.
Option v. : 1. Keuze. - locale : PlaatseZich verzetten tegen, weerstand bieden aan,
wederstaan. Zich kanten tegen. (recht) lijke keuze (voor drankgebruik). Droit d'-:
Verzet aanteekenen, zich verzetten. - a Becht van voorkeur (tusschen de eigen,
geboorteplaats en die des vaders; van de
soi-méme: Zich zelven bestrijden. - a
vrouw om al of niet van de gemeenschap
l'ambition de qn: Iem. eerzucht tegengaan.
Opposite : (o u d ) Tegenoverliggend . / m . : afstand te doen na ontbinding van 't.
Tegendeel, -gestelde. A l'- de : Tegenover. huwelijk). Prendre -, souscrire des valeurg
Opposition v.: 1. Tegenoverstelling. a -: Effecten nemen in zekere door den
(sterrenk.) - in een astron. breedte-vlak nemer aangegeven omstandigheden. Lever
met en tegenover de zon. 2. (f ig.) Tegen- l'- qui avait ete consentie: De in optie
stelling, -strijdigheid. Verschil, contrast. gelaten effecten opnemen . A - de preference:
Met recht van voorkeur. (school) Matières
Mettre nos devoirs en - avec nos interets:
Onze plicht strijdig doen worden met onze a -: Onverplichte vakken. 2. (nieuw)
belangen. 3. Tegenoverplaatsing (om te Recht van voorkeur.
Optique by .nw . : Van 't licht, van 't
verhinderen ) . (f i g . ) Tegen- , weerstand,
hinderpaal, tegenwerking. (schermen) gezicht. Axe -: Gezichtsas. Angle -:
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Gezichtshoek. Lieu - d'une etoile: Plaats, bruggen bouwen. Faire un pont d'- a qn:
waar een ster schijnhaar staat. Neils -s: Het iem. gemakkelijk maken. z. nombre 1.
II. Or bw.: 1. (oud) Thans, nu. Nu
Oogzenuwen. Telegraphe Telegraaf, die
de seinen zichtbaar overbrengt (door bewe- eens . . . , dan weder. 2. Nu dan, welaan
gingen , vlaggen, toestellen ) . / v . : 1. (n a t k ) dan, kom. - bien, je vais t'aider: Goed
Leer van 't licht, optica. Illusion d'-: zoo, ik zal je helpen. z. ca tusschenw.
Gezichtsbegoocheling. Instruments d'-: Op- D'ores et deid: Van nu af aan reeds, van
tische instrumenten. 2. (f ig. ) Eigenaardige heden af. D'ores en avant: Voortaan. 3.
voorstelling der voorwerpen door de per(tot aaneenschakeling) Nu, nu dan.
spectief, de omstandigheden waaronder men
advint que: Nu gebeurde het dat. 4.
lets ziet. L'- du theatre: De misleading (tot tegenstelling) Maar.
der oogen -, van den geest door de schouwOracle m.: 1. Gods-, godenspraak. 2.
burgperspectief . L'- du jugement : De Godheid, die -, orakel, dat de godsspraak
eigenaardige wijze, waarop 't oordeel door geest. (fig.) S'exprimer en style d'-: Een
den tijd, - de omstandigheden gewijzigd dubbelzinnig antwoord geven. 3. Orakel
wordt. 3. Kijkkastje, rarekiek.
(v. God ) . 4. (f ig. ) Onvoorwaardelijk
Optiquement: Uit een optisch oogpunt. juiste uitspraak. Iem., die uitspraak doet.
Optomêtre m.: Toestel om de ooglensaf- Rendre des -s : Uitspraak doen. Parler
wijking to meten. Optomètrie v.: Meting comme un
Overtuigend s. D'un ton d'-:
van de ooglensafwijking. Optometrique: Op beslisten toon. II est de la maison:
Van de optometrie.
Hij is in dat huffs alter vraagbaak. OracuOpulemment: In overvloed, in weelde. laire, -eux : Orakelachtig.
Opulence v.: Overvloed, groote rijkdom.
Orage m.: 1. Onweder, donderbui. Weelderigheid (van vormen). Opulent: grele: Hagelbui. Le temps est a l'-: We
Vermogend, schatrijk. Overvloedig, rijk. krijgen onweer, 't is onweerachtig. 2. (f ig.)
Weelderig (haar). (fam.) Une beaute -e: Storm, beroering, onrust. Les -s du cceur:
Een schoonheid met weelderige vormen.
De stormen des harten. II q a de l'- dans
Opus (mu. opera) m . : (m uz .) Werk, l'air: Er is onweer aan de lueht. 3. (f ig.)
opus. Opuseule m.: Werkje, geschriftje. Dreigend onheil, -e ramp, storm. Conjurer
I. Or m.: 1. Goud. - natif - vierge:
Den dreigenden opstand -; 't dreigende
Gedegen z. batteur 1. - en barres, - en onheil bezweren, - afwenden. Orageuselingots: G. in staven (z. barre 1) . - en
ment: (f ig. ) Stormachtig. Orageux: 1.
jeuilles: Bladgoud. Juste comme de 1'-:
Onstuimig, stormachtig, die met onweer
Bas
Eerlijk als g. - fulminant: Knalgoud.
dreigt, broeiig. Le ciel est -: Er dreigt een
mat:
-: G. onder 't wettelijk gehalte. onweer. 2. (fig.) Onrustig, woelig (ook
Mat g. V ieil Oud lichtgeel g. Des -s: golf), oproerig, stormachtig.
Goudsoorten; verguldsels ; goudkleuren;
Oraison v . : 1. (o u d ) Rede . Les parties
,gouden of vergulde voorwerpen. En lettres d'-: De rededeelen. Vice d'-: Taalfout.
d'-: Met vergulde -, met gulden letters.
2. (oud; letterk.) (Plechtige) cede,
z. drap 2, filer 1 en livre (m. 1). Le veau -voering , ,.oratie z funebre 1. 3. (k er k )
d'-: 't Gouden kalf (der Hebreen). z.
Gebed. Etre en -: Bidden. Faire -:
adorer. (f ig. ) Des cheveux d'-: Schoone Bidden; zijn inwendige leven beschouwen.
blonde, - goudgele haren. De la mousse Les etats d'-: De toestanden, waarin men
d'-: Goudgeel mos. - potable: Goudvruchtbaar bidt. z . dominical 1 en mental 2.
tinctuur (o ud ) - blanc : Platina - de (lam.) Faire - sur qch : Afzien van lets,
argental,
Judee: Valsch schelpgoud. weten dat men lets kwijt is. Oral : 1. Van
graphique : Telluurgoud. - de couleur:
mond tot mond overgeleverd, mondeling.
Goudkieurig vernis. 2. Goudgeld. Gouden Enseignement Mondeling onderwijs. 2.
versiersel. - voorwerp . V erguldsel (fig. ) Mond-. Cavite -e : Mondholte 3. Enkel
Rijkdom, 't goud. Manger dans de l'-: door den mond gevormd (tegenover nasal).
U it gouden vaatwerk eten . z. coudre (ov .w. Vogelle -e: Zuivere klinker. / m.: Monde1). L'- va a Geld zoekt geld. Payer ling examen. Oralement : Mondeling.
en -: Met goudgeld betalen. Je ne lerats
Orance: (plantk.) Rood leeuwenbekje.
pas vela pour tout l'- du monde, - ni pour Orange v . : 1. (o ud ) Oranjeboom.
ni pour argent: Ik zou dat voor geen geld
Fleurs d'-: Oranjebloesems. 2. (thans)
ter wereld doen. Promettre a qn des monts Sinaasappel (- douce). - amere : Bittere
Kolokwint. 3.
oranjeappel. Fausse
d ' -: Iem. gouden bergen beloven. Payer
une chose son pesant d'-, acheter au poids de
( 't V orstendom ) Oranje (o u d ) De Oranjelets tegen goud opwegen. (fig.) V aloir Vrijstaat. 4. (y olk) Borst. Vuist. I m.:
De Oranjerivier. j bv.nw.: Oranjekleurig.
son pesant d'-: Zijn gewicht in goud -,
heel veel waard zijn. fouler sur l'-: Van Orange bv.nw. en m.: Oranjekleurig,
geld bulken. Faire des affaires d'-: -achtig, - kleur,, 't oranje . Jaune Oranje, verdienen.
kostSchatten
3. (fig.) lets
geel. Orangeade v.: 1. Sinaasappelkwast.
2, eceur 6 2. (o u d ) = Orangeat m . : Geconfijte
baars - uitstekends. z. ageParler
d'-,
en marehe 1 (kol. 1241).
oranjeschillen. Oranger m.: 1. Sinaasappelboom. Fleurs d'-: Oranjebloesems.
dire d ' -: Gulden woorden zeer verstandig spreken, juist zeggen, wat er gezegd Eau -, liqueur de flQirs d'-: Oranjebloesemmoet worden. z. bouche 1. Un role (tout) water. 2. -er m., -ere v.: Sinaasappelen Een prachtrol, een rol die voor iem. verkooper, , -ster. Orangeraie v . : S inaasgeknipt is. (dichtk.) Se changer -, se con- appelplantage. Orangerie v.: Park met
oranjeboomen. Oranjerie, kweekplaats voor
vertir en -: In lets schoons, heerlijks,
dichterlijks omgezet worden. Faire un o., winterkas, warme kas. Orangette v.:
Oranjebes. Orangie v.: Orangia (vroeger
pont d' - aux ennemis: Den vijand gouden
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Orangiste—Or donnement

Oranje-Vrijsta a t ) . Orangiste m . : (oud)
Sinaasappelkweeker. . (gesch.) Aanhanger
van Willem III, - der Protestantsche partij
(in Ierland), oranjeman, -klant. (oud)
Bewoner van den Oranje-Vrijstaat, Vrijstater.. / by .nw . : Oranjegezind .
Orang-outan (j ) (mu . —s--s ; spr . oranoutan) m.: Boschmensch, orang-oetan.
Oranie v.: Gebied rondom Oran (Alge-

rie ).

Orant m., —e v.: Biddende, beeld in
biddende houding, orans, orante.
Orateur m.: Redenaar. — sacre, - evangelique , - de la chaire: Kanselredenaar. L'Oromain : Cicero. L'— de la troupe : De
woordvoerder van den troep. Il est —: Hij
is welsprekend . Oratoire by .nw . : Redenaars-. Oratorisch, vrij opgeschroefd. L'art
—: De kunst van voordragen. Geste -, mouvemeat —: Beweging van een redenaar. La
phrase —: De rhythmisch gebouwde volzin.
/ m . : Bidvertrek , huiskapel . Pretres de l'O-:
Priesters der Congregatie van 't Oratorium.
Le temple de l'O-: De Oratoire-kerk (der
Prot.) to Parijs. Oratoirement : Op redenaarswijze. Oratorien in.: Lid van de
Congregatie van 't Oratorium. Oratorio
m . : (m u z . ) Oratorium, godsdienstig muziekdrama .
Orbe b y .nw.: 1. (oud) Blind. 2. (fig.)
Mur —: Blinde muur.. Coup —: Kneuswond,
kneuzende slag. / m.: Bond oppervlak,
schijf. (sterrenk.) Baan. (dichtk.) Globe,
(zonne)bol . (fig. ) Kring (z. orbite 3).
Orbicole : Op de geheele aarde groeiend.
Orbiculaire : Schijf-, kringyormig , rond.
Mouvernent —: Kringloop. / m.: Kringspier.
Orbiculairement : In 't rond, in een kring.
Orbitaire : Van de oogholten. Orbital:
Van de planeetbaan. Orbite v.: 1. (ontleedk.) Oogholte, -kas. 2. (sterrenk. )
Baan . 3. (nieuw ) Bereik, kring, - van
invioed. Entrainer dons son —: In zijn
kring sleepen.
Oreades v .my . : Orkad ische Eilanden .
Oreanête, (beter) -ette v.: (plantk.)
Alkanna, ossetong. Roode kleurstof daaruit
bereid.
Orchestique (spr . -kes-): Op den dans
betrekking hebbend. I v.: Dans- en mimeerkunst. Orchestral (spr . -kes-) : Van 't
orkest. Accompagnement —: Orkestbegeleiding. Orchestrateur (spr . -kes-) m.:
Iem., die een orkestbewerking maakt.
Orchestration (spr . -kes-) v.: Zetting -,
bewerking der orkestpartijen. Orchestre
(spr. -kes-) m.: 1. (bij de Grieken)
Gedeelte v. d. schouwburg voor en lager dan
't tooneel, waar 't koor zong en zich bewoog.
(bij de Born.) Zitplaats der senatoren en
Ai estaalsche maagden , orchestra . 2. (t ha ns )
Plaats, waar de muzikanten zitten. 3.
Orkest. z. chef 2. Les parties (d' ) —: De
orkestpartijen. 4. Stalles. Fauteuil d'—,
stalle d'—: Plaats in de stalles. Orchestrer
(spr. -kes-) ov .w . : Voor 't orkest bewerken.
(f ig.) Dieper -, breeder -, grootscher
maken.
Orchidee (spr . orki-) v.: Orchidee.
Orchis (spr. orkiss) m.: Standelkruid. —
homme pendu: Poppenorchis. — militaire,
— guerrier: Soldaatjes. — bouffon: Harlekijn . Orchite (spr . orki-) v.: Teelbalont-
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steking. Orchitique (spr. orki-) : Uit
dierenteelballen bereid.
Ord : (oud) Vuil, vies, walglijk.
Ordalie v.: Godsgericht (zonder strijd).
Ordinaire by .nw . : 1. Gewoon, gebruikelijk . La question —: De eerste graad van
foltering. 2. Alledaagsch, middelmatig./
m.: 1 . Gewone misgebeden (— de la messe).
2. De geestelijke autoriteit in een diocese,
ordinarius. 3. Iem. natuurlijke, - bevoegde
rechters. Renvoyer un proces a l'—: Een
proces naar den bevoegden rechter verwijzen. 4. (oud) Op vaste dagen vertrekkende
postbode, - koerier. Envoyer par le premier
—: Met den eerstvertrekkenden koerier
verzenden. 5. Gewone dagelijksche kost, pot, de tafel, het eten. (mil.) De menage.
Gewone portie. Faire son — de qch : Gewoonlijk iets eten. Du yin d'—: Tafelwijn. Faire
venir un —: Een portie eten laten komen.
Les domestiques ont eu leur — de yin: De
bedienden hebben hun gewone hoeveelheid
wijn gehad. L'— du cheval: 't Rantsoen
van 't paard. (mil.) Quatre hommes de
l'—: Vier inkoopers voor de menage. 6.
Gewone manier van doen, gewoonte. A 1'—,
comme a l'—: Als gewoonlijk. Contre 1'—:
Tegen de gewoonte. I1 entra a son —:
Hij kwam heel gewoon binnen. D'—,
pour l'—: Gewoonlijk, meestal, doorgaans.
Dans l'—: In den gewonen loop van taken.
7. Het alledaagsche, middelmatige. Cela sort
de 1'—, - passe 1'— : Dat staat boven het
middelmatige. Il est fort au-dessus de l'—
des hommes : Hij staat ver boven 't gros der
menschen. Ordinairement : Gewoonlijk,
doorgaans, in den regel.
Ordinal : Rangschikkend. Nombre —:
Rangtelwoord . Ordinandm.: ( Ka th.) Iem .,
die de wijding zal ontvangen. Ordinant
m. : Wijbisschop. Ordinariat m.: Titel -,
hoedanigheid van gewoon hoogleeraar. Bisschoppelijke jurisdictie. Ordinateur m.:
Verleener der kerkelijke waardigheden. I
by .nw . : Ordenend , wijdend . Ordination v . :
Priesterwijding, ordening. Bevestiging in
't predikambt. (f ig.) Wijding. Ordo m.:
(Ka th.) Jaarboekje voor den kerkdienst,
dat de opgave der dagelijksche diensten
bevat.
Ordon m.: Hamerwerk, -stelling.
Ordonnance v.: 1. Inrichting, regeling,
schikking ; opstelling (troepen); verdeeling
der stof (werk) ; samenstelling (menu).
2. Voorschrift, bevel, verordening. (recht)
Beschikking. Son casque n'est pas d'—:
Hij heeft een buitenmodel helm. Cheveux
coupes a l'—: Volgens 't militaire voorschrift
geknipte haren. Officier d'—: Adjudant.
D'—: Voorgeschreven, (leger) model-. 3.
Ordonnans, adjudant, Oppasser (bij officier). 4. Recept. 5. Orderbriefje, mandaat,
aanwijzing tot betaling; fiatteering. Ordonnaneement m . en -cer ov .w . : (Het )
machtigen tot uitbetaling, (het) fiatteeren.
Schikking. Ordonnateur m.: Regelaar,
bestuurder. Leider der begrafenis. Iem.,
die fiatteert (— d'une depense) I by.nw.:
Ordenend (geest). Ordonnê: Ordelijk;
waarin de kennis ordelijk is aangebracht.
Tele mal —e: Warhoofd. z. charitê 1.
Ordonnee v . : (w is k . ) Ord inaat . Ordon nement : (oud) In behoorlijke orde.
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Ordonner ov .w . : 1. Schikken , ordenen, choses : Dat ligt in den aard der zaak. Tout
regelen, in orde plaatsen. 2. (stelk.) De serail reste dans l'—: Alles zou bij het nude
termen rangschikken van. 3. (K a th. ) gebleven zijn. Tout est rentre cans l'—: Alles
Widen, ordenen, de priesterwijding geven. is tot de vroegere rust -, tot den ouden
Etre ordonne pi etre : Tot priester gewijd
toestand teruggekeerd. Faire rentrer dansworden. 4. Voorschrijven, gelasten. 5. l'—: Tot gehoorzaamhoid terugbrengen _
Bevelen, gebieden. Voorschrijven (door — d'idees : Gedachtengang. Remettre de
geneesheer). Fiatteeren (betaling). / onov. l'— dans ses idees: Weer orde in zijn gew.: 1. Beschikken, verordenen. La destinee dachtengang brengen. Mettre sa conscience
en —: Zijn geweten tot rust brengen.
en a ordonne autrement: -'t Lot heeft dat
anders gewild. 2. Bevelen. (spot) z. Donner -, mettre — a qch: Voor iets zorJordonne. / s'— : Voorgeschreven worden. gen. Je mettrai bon — a : Ik zal een stokje
Zich aan iets onderwerpen. Zich schikken,
steken voor, - een eind maken aan. Mettre
- plaatsen. Zich in een volgorde voordoen. ses allaires en —, m. de l'— a ses a .:
Zijn plaatsen innemen.
Orde op zijn zaken stellen. Homme d'—:
Ordre m.: 1. Orde, ordelijke toestand, Man, die van orde houdt. Il manque d'—:
- schikking. (p iaats) — de bataille: Hij is slordig. Il a de l'—: Hij is een vriend
Slagorde. Ranger les troupes en — mince; van orde; - past op de kleintjes. Mettre
- pro fond; - oblique : De troepen in vlakke -;
de 1'—: Opruimen. (in het denken)
diepe -; schuinsche stelling of slagorde plaat- Categorie (van feiten of gedachten).
sen . (tijd) L'— du temps : De chronolo2. Bevel, gebod, last, order. (mil.)
gische volgorde . — du jour: (mu.) Dagor- Dagelijksch rapport. z. mot 7. Ordre — erg
der, dagelijksche order; (vergadering)
Conseil: Beschikking in Raadkamer genoorde van den dag, agenda. Porter a l'— men . — de depart : Oproeping . — de marche:
L'—
Bij
dagorder
vermelden.
du jour:
Marschorder. Avancer a l'—: 't Parool
du jour pur et simple : De eenvoudige orde
geven op bevel van den schildwacht. Etre
v. d. dag. Passer a l'— du jour: Tot de aux —s de qn : lem. ten dienste staan, tot
orde v. d. dag overgaan. L'— du jour porte: iem. dienst zijn. Prendre les —s de qn:
Op de agenda staat. L'— du jour etant Vragen of er wat te zeggen is. Par —: Op
epuise: Niets meer aan de orde zijnde. L'—
hoog bevel; op last. z. nouveau (bv.nw. 3).
du jour appelle les debats : Aan de orde is 't
Port d'—: Aangewezen haven. 3. (handel)
debat. Par la voie de 1'—: Bij dagorder. Order. z. billet 3. Traite a l'— de: Wissel
Rappeler a 1'—: Tot de orde roepen. Rappel
aan de order van. Connaissement a l'—
a l'—: Tot de orde roeping, berisping door Order-connossement. Veuillez payer a I'—
den voorzitter. A 1'—! Tot de orde! (fig.) de M. X .: Gelieve te betalen aan den Heer
C'est a l'— du jour: Dat is aan de orde v.
X of order; voor mij aan den Heer X of
d. dag. C'est P— de l'heure: Het is de eisch order. A 1'— de moi-meme: Aan eigen order.
van 't oogenblik. (in opvolging) Orde, D'— et pour compte de: Volgens opdracht
rang, stand. Du dernier —: Erbarmelijk en voor rekening van. — (a titre) d'essai:
slecht, ellendig. De premier —: Voortreffe- Proefbestelling. 4. Faculteit, afdeeling. 5.
lijk, van den eersten rang. Les cinq —s (muz.) Uitgebreide Fransche suite.
d'architecture : De vijf bouworden, -stijlen.
Ordure v.: 1. Vuil, vuiligheid, vuilnis.
Chaque classe d'animaux -, de plantes est
Panier -; boite aux —s: Vuilnismand; -bak.
divisee en —s : Iedere dieren-, plantenklasse
Balayer les —s: Het vuil opvegen. —s
is in orden verdeeld. Par — de matieres: menageres: Vuilnis, afval. Depot d'—s:
Naar de onderwerpen, naar gelang van den Vuilnisbelt. 2. Uitwerpselen, drek. Ce
inhoud. Courbe du second —: Kromme v. d. chien fait ses (petites) —5 dehors : Die hond
tweeden graad. Les trois —s : De drie stan- doet buiten zijn behoefte. 3. (f ig.) Vuilig-,
den (geestelijkheid, adel, derde stand ).Le onzedelijkheid, vuile taal. 4. (fam.) Vuilquatrieme —: De vierde -, de arbeiderspoes. Ordurier bv.nw.: Vail, ontuchtig.
stand. L'— des avocats: De orde v. advoca- / m.: Gemeen -, plat schrijver. Vuilbek.
ten. Le conseil de l'—: De raad van toezicht (oud) Vuilnisblik.
op de orde van advocaten. Un — de chevaOre z. or bw.
lerie : Een ridderorde. Les —s monastiques:
Oreade v.: Bergnimf.
De monnikenorden. — religieux : GeesteOree v.: (oud of dichtk.) Zoom, rand.
lijke orde. — Teutonique: Duitsche orde.
Oreillard (by .nw . ) : Langoorig . / m. :
Benediktijnerorde . (K a t h —de.SaintBo: ) Grootoorvleermuis.
Les —s : De verschillende trappen der kerOreille v.: 1. Oor, gehoororgaan. Dire
kelijke hierarchie. Con/ erer -, Bonner les —s a l'— de : In 't oor fluisteren. Corner aux
a : Ordenen, wijden. Entrer dans les —s: —s de: Bij voortduring en luide herhalen.
In den geestelijken stand tredeu. Recevoir les Ecouter de toutes ses —s, etre tout —s, g
—s: Geordend worden, de wijdingen ontetre de toutes ses —s: Geheel en al oor
vangen . z . majeur 1 en mineur (bv .nw . 1 ). zijn. z. ouvrir 1. Preter l'—: Luisteren,
Sacrement de 1'— : Ordening, wijding. (in
hooren. Preter -, ouvrir l'—: 't Oor
wereld en gedachten) Orde, regelmaat, leenen, gunstig opnemen. Fermer l'—:
rangschikking. Regel. Ordelijke toestand. Niet willen verhooren. Fermer l'— de qn
Cela n'est pas dans l'— de la nature : Dat
a qch : Iem. ongevoelig maken voor iets. z.
is niet natuurlijk. C'est dans l'—: Dat dormir 1 en entendre (ov .w. 3). N' &outer
Il
est
que d'une —, é. d'une — distraite: Met
spreekt van zelf, dat behoort zoo.
een half oor luisteren. z. affame 1. Les
dans l'— que . . . : Het hoort zoo, dat .. .
murs -, les murailles ont des —s: De muren
L'— public -; social: De openbare -; maatschappelijke orde. L'— de choses (etabli): hebben ooren. 2. Gehoor. z. dur 3. Avoir
De bestaande toestanden. C'est dans l'— des 1'— fine, - bonne : Een fijn -, een goed gehoor
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hebben. Jouer d'-: Op 't gehoor spelen. 1 . Oordeksel (vleermuis). Lederafval, -snippers . Strijkbord (ploeg ) . Pin aan loodgietersSi cela venait a ses -s: Als dat hem ter oore
kwam. Faire la sourde -: Zich Oost-Indisch ketel. Bolwerksoor. Lel (haan). Oortje
(aan pan). Oorklep (v. helm). 2. (geneesk)
doof houden. N'avoir point d' -s pour qch:
Geen ooren naar jets hebben. Rompre les -s: Ontsteking der oorspeekselklieren,
bof .
-s de qn, rebattre -, &haulier les -s a qn
Oremus (spr.. -uss) m.: Gebed ( „Laat
de qch : Iem. bij voortduring met jets lastig
vallen, iem. aan 't hoofd malen met iets. ons bidden") .
Orenoque v.: (aardrijksk.) Orinoco.
J'en ai les -s (re)battues: Ik heb er meer
Oreographe, -graphic, -graphique z.
dan genoeg van gehoord. z. blesser 1 en
juste (bv .nw . 6 ) . .8corcher -, percer les -s oro . . .
Ores z. or bw.
a qn : Tern. doof schreeuwen, - gehoor op
Oreste m.: Orestes.
de proef stellen Avoir de 1'-, avoir 1'Oreximane m. : Lijder aan oreximanie
delicate: Een zuiver gehoor hebben. Avoir
v.: Onweerstaanbare, veelvuldige drang
les -s delicates, - chastes: Zeer gevoelig
zijn voor platheden, kiesche ooren hebben. naar eten.
Orfevre m. : Goud-, zilversmid. Vous
3. (f ig. ) Welwillendheid. Posseder -, avoir
eles -, Monsieur Josse : Uw raadgevingen
l'- de qn: Bij iem. in de gunst staan, een
wit voetje bij Tern. hebben, gereed gehoor zijn niet belangeloos. Orfevre z. oriel/A.
vinden bij iem. Je dois 1'- a: 1k moet 't Orfevrerie v.: Goudsmidskunst, -yak,
-werk. -winkel. Gouden vaatwerk. Orfevri:
oor leenen aan.
4. Oor, -schelp. z. chapeau 1. Sur l'-: (oud; thans -e) Door een goud- en zilverOp 66n oor. Frotter les --s a qn, donner a smid bewerkt.
Orfraie v.: Zee-arend. Jeter -, pousser
qn sur les -s, tirer les -s a qn : Iem. om
de ooren slaan. Se faire tirer l'-: Bezwaren des Cris d'-: Moord en brand schreeuwen.
maken, tegen zijn zin gehoorzamen, - iets
Orfroi m. : (K a t h . ) Goudgalon .
Organdi m.: Glad neteldoek.
moeten doen; nog niet afschuiven. Avoir
Organe m.: Zintuig, orgaan. Werktuig.
sur les -s: Om zijn ooren krijgen. Tirer l'a qn, tirer qn par l'-: Iem. aanzetten, - Spraakwerktuig, -orgaan, stem. (fig. )
een standje geven om jets to doen. Se gratter Tolk, orgaan. Par l'- de : Bij monde van,
door tusschenkomst van. Les -s ministel'-: Zich achter de ooren krabben. Qui tend
riels: De ministerieele kranten. Organeau
1'- se la gratte: Luisteraars hooren hun eigen
schande. Avoir la puce a l'-: Verlegen -, m. : Kabel-, meerring. - d'ancre : Ankerongerust -, in moeilijkheid zijn. Mettre ring . Organicisme m.: Leer die elke
la puce a l'- a qn : Tern. in verlegenheid
ziekte toeschrijft aan kwetsing van een
brengen. Èchauffer les -s a qn : Tem. boos orgaan. Organieiste: Die 't organicisme
maken. z. loup 1. Avoir de longues -s, - des voorstaat. Organicien m.: Tern. die de
menschelijke organen bestudeert. Tern. die
-s d'eme: Lange -, ezelsooren hebben;
(fig.) zeer dom zijn (z. Ane 2). Montrer -, organische scheikunde b. (chimiste -) .
Zijn
waren
aard
laisser percer le bout de l'-:
Organier m.: Orgelmaker.
laten blijken. z. dresser (ov .w . 1), bas
Organique : 1. Van de zintuigen, - orga(bv.nw. 2) en Chien 1 (kol. 349). Il y a nen. Maladie -: Ziekte van een der voor
laisse ses -s : Hij is daar niet heelhuids
't leven noodzakelijke organen. 2. (f ig.)
afgekomen, hij heeft een bebloeden kop Van de inrichting v. d. staat. Lois -s:
opgeloopen. z. fendre 1. Jusqu'aux -s : Tot Organieke wetten (die door de grondwet
de ooren, van 't hoofd tot de voeten. (.11 zijn voorgeschreven). Reformes -s : Ingrija de la besogne) par-dessus les -s : (Hij zit pende hervormingen. 3. Van de bewerkin 't werk ) tot over de ooren. J'en ai par- tuigde wezens. Van dieren- en plantenrijk.
dessus les -s : Ik heb er meer dan genoeg
Chimie -: Organische scheikunde, scheivan. 5. Oor (aan pan, pot, nap); slip (a. kunde van kool en koolstofverbindingen.
baal); trekker (a. schoen); oor, strijkbord
(ta a lk . ) Voyelle -; consonne -: Klinker
(a. ploeg); oor of blad (a. anker); ezelsoor -; medeklinker, die uit den grondvorm
(in boek) ; buitenste breede tand (aan kam); voortkomt. / v.: (muz.) Instrumentaal geoor (aan pouf, kussen). Fauteuil a -s: deelte . Organiquement : Organisch. OrL. met oorleuningen. (nat. hist.) - ganisable: Die voor organiseering vatbaar
d'homme: Hazelwortel. --de-souris : Veris. Organisateur m.: Inrichter, regelaar,
geet-mij-nietje. --de-rat: Muizenoor. -- organisator. / bv.nw.: Die regelt, organia 'âne: Smeerwortel. --de-houx : Padden- seerend. Le talent - de Napoleon. Orgastoel. --d'ours: Aurikel. --de-Venus: nisation v.: 1. Bewerktuiging, inrichting
Venusoor (schelp). --de-cochon: Vleugel- der organen, bouw. Lichaamstoestand. It
schelp ; (plantk.) ratelaar. --de-geant: est d'une - maladive: Hij heeft een ziekeKlis. --d'homme: Mansoor. -s-de-lievre: lijken aard. 2. (fig. ) Inrichting, regeling.
Doorwas.
Organiser ov .w . : 1. Bewerktuigen , van
Oreille: Geoord, met ooren voorzien. organen voorzien. Litres -ises: BewerkOreiller m.: Hoofd-, oorkussen. Messen- tuigde wezens. Téte -, cerveau bien -ise(e):
makerskussen . Hoekhout (blaasbalg ) . (z e eHelder, oink hoofd. Il est bien -ise pour les
v . ) Broek . (fig . ) Oorkussen . Prendre sciences : Hij heeft veel aanleg voor exacte
conseil de son -: Zich op iets beslapen.
wetenschappen. Langage -ise:Gearticuleerde
Oreillere v.: Oorworm. Oorklep (helm). taal. 2. Inrichten, regelen, ordenen; op
Oreillette v.: Oordoekje, -kompres. Hart- touw zetten (feest); ordenen, verdeelen
boezem . Oorklep (paard, muts). Wangstuk ;
(stof v. e. boek). - le desordre : De wanorde
oorleuning. ( y olk) Hazelwortel of mansoor in zekere richting leiden. / s'- : Bewerk(asaret) ; veldsla (mache 1). Oreillon m.: tuigd -. Geregeld -, ingericht worden. Tot
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een vasten regel worden. Organisme m.: d'O-: Het Oostersch-Romeinsche Rijk. z.
De gezamenlijke organen, die een levend Extreme-- en Proche--. Le commerce
wezen vormen, organisme. Levend wezen. d'O-: De handel met 't Oosten (Azie a. d.
Lichaam. Organiste m.: Organist, orgel- Indischen Oceaan). L'O- latin: Azie, voor
speler. Organitien m.: Specialiteit voor zoover 't den Romeinen behoorde. La
organische scheikunde. Organogene : Van guerre d'O-: De Krimoorlog. La question
organischen oorsprong. Organographie d'O-: De Oostersche kwestie. Le Grand
v.: Plantenontleedkunde. Organoleptique: 0- : Het Groot Oosten (der VrijmetselaarsDie een indruk op de zintuigen kan teweeg- loges ). 5. Glans (parel). Orientable:
brengen. Organotherapie v.: Geneeswijze Draaibaar. Oriental : 1. Oostelijk, Oost-.
door toediening van aftreksels van organen. 2. Oostersch, van 't Morgenland. Langues
Organsin m.: Tweemaal getweernde -, -es : Oostersche Wen. Pierres -es : Oosterkettingzijde. Organsinage m. en -er sche, prachtigste robijnen, saffieren en
topazen. 3. (f ig. ) Oostersch, overdreven ;
ov.w . : (Het) tweemaal tweernen.
Orgasme m.: Sterke verhooging der beeldrijk (stip). / Un 0-: Een Oosterling.
levensverrichtingen of van 't levensgevoel, Les 0-es : De Oostersche gedichten (v. V.
Hugo). Orientalement : Op Oostersche
sterke prikkeling.
Orge V. (soms m.) : 1. Gerst, -plant wijze. Orientalisme m.: Kennis der
(- commune, - carree). - a six rangs: Oostersche geschiedenis, talen en volkeren.
Zesrijige -, gezwollen -. - (plate) a deux Wereldbeschouwing der Oosterlingen. 0rientaliste m.: Kenner der Oostersche
rangs : Tweerijige -, kleine -. - a epis en
criniere: Kwispelgerst. - eventail: Waaiertalen en volkeren. Schilder (peintre -) -,
vormige g. - des pres: Roggegras. - des beeldhouwer, die onderwerpen uit 't Oosten
Muizenbehandelt . (p la t ) Gapper.. Joodsche afzetrats, - queue de souris, - follette:
gerst. Faire ses -s : Zijn gerst binnenhalen; ter. Kenner van de dieventaal.
Gerst.
z.
2.
Orientation v.: 1. Ligging, richting,
(fig. ) grove winsten maken.
grain 4 en grossier 3. Eau d'-, tisane plaatsing (naar 't Oosten). Plaatsing der
d'-: Gerstewater. Ettre entre 1'-et l'avoine :
zeilen (naar de lijzijde). 2. Juiste plants
Met zijn keuze verlegen zijn. - monde: (ten opzichte der windstreken). (fig. )
Gepelde gerst. - perle: Parel-, geparelde Richting, die men aan iets moet geven,
gerst. Sucre d'-: Gerstesuikerpijpje, „sui- koers. L'- de la politique: De koers in
keren pijp, - stang". Orgeat m.: Orgeade, de p. L'- des esprits a change: 't Denken
amandelmelk (sirop d'-). Orgelet m.: is in andere banen geleid. Article d'-:
Algemeen inlichtend a. - protessionnelle:
Ooglidgezwelletje , (v olk ) strontje .
Orgiaque : (gesch.) Van de orgien. Voorlichting bij de beroepskeuze. Classe
(f ig. ) Van zwelgerijen, - uitgelatenheid , d'-: (Brug) klasse voor de studierichting.
dol, razend. Orgiasme m.: Viering van 3. Vermogen (der honden, der duiven) om
de orgien, - van den Dionysos-dienst. Orgi- den weg te vinden, orienteeringsvermogen.
aste m.: Deelnemer aan den Dionysos- Orientement m.: Het richten.
Orienter ov .w. : 1. Plaatsen, richten
dienst. Orgiastique: Van den Dionysosdienst . Orgie v .: 1 . (gesch.; my ) . Bacchus- (naar 't Oosten). Brassen, plaatsen, stellen
feesten, orgien. 2. (f ig.) Zwelgerij, drink- (zeilen, naar de lijzijde). Stellen, op den
wind zetten (molen ). Maison mal orientee:
gelag. Overvloed.
Ongunstig gelegen huis. Barriere orientee:
Orgne v.: Rij zwaden (graan).
Orgue m. en v.: 1. Orgel. z. hydrau- Omheining, die op de windstreken is gezet.
lique 1 en buffet I. - mecanique: Ariston. 2. De (juiste plants ten opzichte der)
- expressit: Harmonium. - orchestre: windstreken bepalen. - une carte; - un
Stoomdraaiorgel. - de Barbarie of (beter) plan : Een kaart -; een plan van een windroos
voorzien. 3. (f i g.) Leiden, den koers aande Barberi : Draaiorgel. - piano : Pianoorgel. Joueur d'-: Orgeldraaier. (f ig. ) geven van. / onov .w.: Varen. / s'-: Zich
oostwaarts richten, de plaats van zonsopJeu d'-: Rij u-vormige buizen voor gaszuivering, jeu d'orgue; (tooneel) toestel gang zoeken. De te volgen richting vastom lichteffecten voort te brengen. 2. Orgel- stellen. Zijn weg naar huis vinden. Zich
geschut . Spijgat, loospijp. Prismatische richten (naar). (zeev.) Bij den wind brasbazaltzuil (die naast elk. staan als orgel- sen . (f ig. ) Zijn weg weten te vinden.
Laissez-moi m'- d'abord: Laat mij eerst
pijpen ) .
Orgueil m.: 1. Hoogmoed, trotsch-, mij op de hoogte stellen. (fig.) S'- vers:
hoovaardigheid. Trots. - de la naissance: Den weg opgaan van. Orienteur m.:
Adellijke trots. Faire 1'- de qn : Fen voor- Middagaanwijzer. Voorlichter bij de beroepswerp van trots voor iem. zijn. Un de mes -s: keuze .
Orifice m.: Opening, mond, gat.
Een mijner redenen tot h. L'- marche en
Oriflamme v.: (gesch.) Kleine vaan -,
avant, la honte le suit: Hoogmoed komt voor
den val. 2. Steunsel -, drager van den hef- standaard (der Fr. koningen). Wimpel.
boom . Orgueilleusement en -eux : Hoog- (f ig. ) Banier.
Oriforme: Mondvormig.
moedig, hoovaardig, trotsch. Un -eux: Een
Origan m. : Wilde marjolein (- sauvage).
hoovaardige.
Originaire : 1. Af-, herkomstig. 2. OorOrichalque (spr. -kal-) m.: Geel koper
spronkelijk. Demandeur -: Eerste eischer.
(der Ouden).
Originairement : Oorspronkelijk. Original
Orieou m.: Oorgier.
Orient m.: 1. Oosten. - d'ete; - d'hiver: by .nw. : 1. Oorspronkelijk, origineel, den
Zomer-; winterzonneopgangspunt. 2. (f ig. ) oorsprong vormend. Copie -e: Copie die
Opkomst. L'- de la vie: De eerste jaren. 3. het verloren oorspronkelijke werk vervangt.
L '0- : Het Oosten, - Morgenland. L'empire 2. Nieuw, oorspronkelijk, 3. Vreemd,
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Orne m.: 1. Holte tusschen de rijen
zonderling. I m.: 1. Oorspronkelijke (stuk,
contract, tekst, schilderij), origineel. Voor- wijnstokken. Faire -: De boomen in een
beeld, model. D'-: Uit goede bron, van rechte lijn Yellen. 2. Manna-esch.
goeder hand. Jouer -, interpreter d'-:
Ornemaniste m.: Versierder, ornamentCreeeren. En -: In 't oorspronkelijke; in maker, decorateur (peintre -, sculpteur -).
Ornement
werkelijkheid, in eigen persoon. 2. m. en
m.: Sieraad, versiersel, tooi,
-e v.: Zonderling. -e. C'est un franc -: 't versiering. -s pour les autels: AltaarverIs een rechte zonderling. 3. m. z. orignac. sierselen. Prétre revétu de ses -s: Priester
Originale v.: Eerste door den auteur erin ambtsgewaad. Dessin d'-: Decoratiekende editie. Originalement : Op oorspron- teekenen. Apprendre l'-: Het decoratiekelijke wijze, oorspronkelijk. Op zonder- teekenen leeren. Les -s du langage : De
linge wijze . Originaliser ov .w . : Een eigen- rhetorische flguren. Notes d'-: Trillers ;
aardige plaats geven. Originalite v.: Oor- noten om een melodie op to fleuren. (f ig.)
spronkelijk-. Eigenaardig-, vreemd-, zon- Il a EU l'- de son siecle: Hij is een sieraad
derling-. Nieuwheid. Des -s: Zonderlinge zijner eeuw geweest. Ornemental : Een
invallen. Origine v.: Oorsprong, aanvang, sieraad vormend, versierend. Plante -e:
begin; afstamming, afkomst. Aanvangs-, Sierplant. Plante fort -e: Zeer sierlijke
uitgangspunt (beweging). Tirer son - des plant. Art -: Versieringskunst. OrneCroises: Van de Kruisvaarders afstammen.
mentation v.: Het aanbrengen van verPays d'-: Land van herkomst; geboortesieringen . Decoratieve kunst. Ornementer
land, bakermat. Du porto d'- : Echte ov .w . : Versieren . Ornementiste m . z .
Marque
d'-:
Merk
van
echtheid
portwijn.
ornemaniste . Orner ov .w .: Ver-, opsieren,
(uitgevoerde waren). D'-: Van oorsprong ;
(op )tooien, verfraaien, tot sieraad strekken
van huis uit. Liure des -s: Studbook. aan. Langage -, style orne: Sierlijke taal; Rechercher 1'- du mal: De oorzaken van
stijl. Esprit orne: Met kennis verrijkte
't kwaad nagaan. L'- des doigts: Het begin geest. - sa memoire: Zijn geheugen verder teenen. Dans 1'-, a 1'- In den beginne. rijken (met kennis). Vie ornee : Keurig -,
Des 1'- : Van den beginne of aan, al dadelijk .
luxeleven. I s'- : Zich versieren, - tooien.
Originel : Aangeboren, oorspronkelijk, van Versierd worden.
Ornier m. z. orne 2.
den beginne of aanwezig. Peche -: Erfzonde. Grace -le: Oorspronkelijke genade
Orniere v . : 1. Wagenspoor . (fig . )
(v . d . eersten mensch ) . (f i g . ) Tache -le: Sleur. Verser dans l'- de: Stranden op.
Smet die de geheele familie aankleeft. 2. Scheen. - saillante: Kantscheen.
Originellement : U it den oorsprong.
Ornitho . . . : (in samenst.) Vogel-.
Orignac (spr . -ak) of -al m.: Canadeesche Ornithogale m.: (plantk.) Vogelmelk.
eland.
Ornitholithe m.: Versteende vogeloverOrillard, -ette, -on z. oreil .. .
blijfsels . Ornithologie v.: Vogelleer, -kunOrin m.: Boeireep. Touw aan net.
de . Ornithologique : Van de vogelleer.
Oripeau m.: Klatergoud. Valsche tooi.
Ornithologiste, -logue m.: Vogelkundige,
(f ig. ) Valsch vernuft, -e schittering,
ornitholoog. Ornithomanc (i )e v.: Vogelklatergoud. Couvert d'-x: Schilderachtig wichelarij , -waarzeggerij. Ornithomancien
in lompen gehuld
m.: Vogelwichelaar.. Ornithope m.: (p la n tOrle m.: Zoom, rand; lijk (zeil). Krater- k.) Vogelpootje. Ornithophile m.: Vogel-.
opening. Orle : Omzoomd.
liefhebber, -vriend . / b y .nw . : Van vogelliefOrleanais by .nw. en m.: Uit -. Bewoner hebbers . Ornithoptere m.: Vleugelvliegvan de stad Orleans of l'O-: Het gebied machine. Ornithorynque m.:Vogelbekdier.
rondom Orleans. OrManisme m.: (GevoeOrobanehe v.: (plantk.) Bremraap. lens van de) partij , die 't huis v. Orleans du genet: Groote -. Orobe m. (s oms v.):
steunt. Orleaniste m.: Aanhanger der
(plantk.) Knollathyrus (- tubereux).
Orleanistische partij. / b y .nw . : OrleanisOrogenese of -geniey .: Bergvorming door
tisch. Orleans (spr. -lean) m.: De stad inwendigen aarddruk. Orogenique : Van
Orleans. / (spr . -leanss) v.: Zwarte zomer- de bergvorming. Orognosie (spr. -ghno-)
stof.
v.: Bergkunde. Orographe m.: BergOrlet m.: Plat lijstwerk van kroonlijst. beschrijver . Orographie v.: BergbeschrijOrmaie v.: Met iepen beplante plaats, ving. Orographique : Van de bergbeschrijiepenbosch. Orme m.: Iep, -eboom. - ving. Orologie v.: Gebergteleer, -kunde.
diffus: Steeliep. - a trois feuilles: LederOrologique : Van de gebergteleer.
boom . - des montagnes : Ruwe iep. - suOronge v.: Eierpaddenstoel. Fausse -:
bereux : Kurkolm . (o u d) Juge de dessous
Vliegenzwam. - vineuse: Roode amaniet.
l'-: Dorpsrechter, die recht sprak onder
Orpailleur m.: Goudwasscher. Orpailden olm voor 't kasteel van den landheer.
lage m.: Het goudwasschen.
Attendre sous l'-: Vol vertrouwen in zijn
Orphee m.: Orpheus (Grieksch zanger).
preces zijn; (fig.) vergeefs wachten. AtOrphelin m., -e v.: Wees. Weeze.
tendez-moi sous 1'-: Daarop kunt ge lang
Halve wees, vaderloos-depr,m: -;
wachten, morgen brengen ! Ormeau m.: moederloos kind. - de pere et de mere:
1. (Jonge) iep. S'attacher a qn -, a qch Wees, die beide ouders heeft verloren. /
comme le lierre s'attache a l'-: Aan iem. -,
by .nw . : Ouderloos . Orphelinat m . : Weesiets hangen als een klis. 2. (y olk) Zeeoor. huis.
Ormier m . : ( y olk) Zeeoor. Ormiere v . :
Orpheon m.: Zangvereeniging, liederSpirea. Ormille v.: Heg van jonge iepen. tafel. Orpheonique : Van liedertafels.
Aflegger van een iep. Jonge iep.
Concours -: Zangwedstrijd. Orpheoniste
Ormin m.: Scharleikruid (soort salie).
m.: Lid v. e. zangvereeniging. Orphie v.:
Ormoie v. z. ormaie .
Geep. Orphique : Van Orpheus, orphisch.
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Vaarwelzeggen. - rouge : Paarse doovenetel.
Poemes -s of -s m.mv .: Aan Orpheus
toegeschreven gedichten. Fetes -s of -s - blanche, - morte : Witte doove -. - jaune:
Gele doove netel. - de Chine: Rameh.
v .mv. : Orphische feesten (soort orgien).
Orpiment m.: Geel zwavel-arsenik, - de mer,, - marine : Zeenetel. - morte,
- puante: Andoorn. - royale: Hennepnetel.
ov
.w
.:
Met
operoperment. Orpimenter
ment behandelen. Orpin m.: 1. z. orpi- (f ig .) Un paquet d'-s: Een stekelvarken.
ment. 2. (plantk.) Vetkruid. - brillant: 2. Reinigingsmiddel van een propje watten
gemaakt. Ortiêe (spr. -tie): Fievre -:
Muurpeper.
Netelkoorts.
Orque v . : (f a m . ) Orca (6paulard).
Ortive : (sterrenk.) Van de opkomst.
Orseille v.: Verfmos. Pate -, pastilles
Amplitude -: Boog v. d. horizon tusschen
d'-: Verfmosdeeg.
Ort: (handel) Bruto, met de verpakking. een ster en het Oosten, morgenwijdte.
Ortolan m.: Ortolaan, korengors (vogel).
Orteil m.: Teen. Groote - (gros).
Orvaie v.: Groot scharleikruid, scharlei.
Ortho . . .: (in samenst.) Recht-.
Orvet m.: Hazelworm (hagedisachtig
Orthocêre: Met rechte horens. - voelsprieten. Orthochromatique : Gevoelig reptiel).
Orviêtan m.: Geneesmiddel tegen alle
voor bepaalde kleuren, kleurgevoelig.
Orthochromatisme m.: Juiste weergave kwalen. Marchand d'-: Kwakzalver.
Met
Orycte m.: Neushoornkever.
der kleurverhoudingen. Orthodaetyle :
Oryeterope m.: Mierenbeer, aardvarken.
rechte vingers, - teenen. Orthodoxe:
Oryctognosie (spr. to-ghno -) v.: Kennis
Rechtzinnig, -geloovig. Van de GriekschKath. kerk. (grap) Echt, zuiver, juist, der fossilien. Oryetographie, -logie v.:
eerlijk. / m.: Rechtgeloovige, -zinnige. Or- Beschrijving der fossilien.
Oryx m.: (soort) Gazelle.
thodoxie v . : Rechtgeloovig- , -z inn igheid .
Oryza m.: Rijst. Oryze: Rijstachtig.
Overeenstemming met de eeninaal aanvaarde tra d it ie . Orthodromique : Die Oryzivore en -zophage: Rijstetend.
Os (spr . oss ; mu . o of oss) m.: 1. Been.
den rechten koers aanwijst. Orthodromie
v.: Rechte koers (schip). Orthoepie v.: - long : Pijpbeen. - large : Plat-. z. chair
Leer der juiste uitspraak. Orthoepiste m.: 1. N'avoir que la peau et les -, - la peau sur
Spraakleeraar. Orthognathe m.: Met niet les -: Slechts vel over been -, broodmager
of weinig naar voren staande tanden. Or- zijn. Les - lui percent la peau: Men kan
thogonal, -ement: Rechtstandig, recht- zijn beenderen -, ribben wel tellen. Il ne
hoekig. Orthographev.:Spelkunst,(juiste) /era pas de vieux -: Hij zal niet oud worden;
spelling, - schrijfwijze; de spelregels. - 't (in die betrekking) niet lang uithouden.
(fam.) Afwijking. Fautes d'-: Spelfouten. Rompre -, briser les - a qn: Iem. duchtig
afrossen, iem. armen en beenen breken. z.
Mettre 1'-: Goed spellen. - d' usage:
moelle (2 en 3). Mouille -, perce jusqu'aux
Door 't gebruik voorgeschreven spelling.
vicieuse:
Tot op 't hemd toe nat. (fig.) L'-:
Apprendre l'-: Leeren spellen. Verkeerde schrijfwijze. Orthographie v.: de mes -: Been van mijn been. Les - de
1. (oud) Spelling. 2. (bouwk.) Opstand qn: Iem. gebeente. Il g laissera ses -: Hij
(v. e. voorwerp); loodrechte doorsnede (v. zal er 't hachje bij inschieten. Il est alle
vestingwerk). (meetk.) Rechthoekig coOr- se Mire casser les -: Hij is den dood gaan
dinatenstelsel. Orthographier ov .w . : V ol- zoeken. Revenir avec (tous) ses - au complet,
gens de regels spellen. / s'-: Juist geschre- - en place. Er heelhuids afkomen. 2. Been
(dat de Mager geeft), kluifje. .11 donne trop
ven worden. Orthographique: 1. (t a a lk . )
Van de juiste spelling. Régle -: Spelregel. d'- avec la viande : Hij doet te veel beenderen bij 't vleesch. Il n'y a pas de viande
Signe -: Spellingteeken. 2. (meetk.) In
een rechthoekig coOrdinatenstelsel. Ortho- sans -: Geen rozen zonder doornen. z.
graphiste m.: Schrijver over spelling. moelle 1. Sucer -; ronger un -: Een been
Ortholexie v.: Juiste wijze van uitdruk- uitslurpen ; - afknabbelen. (f ig . ) Ronger -,
't
king. Orthologie v.: Kunst van zich juist manger qn jusqu'aux -: Iem. tot, op
uit te drukken. Boek daarvoor. Orthope- hemd toe uitkleeden, iem. uitzuigen. Jeter
die v.: Heilgymnastiek. Orthopêclique: un - a un chien : Een hond eenqnkluifje
: Iem.
Dat lichaamsmisvormingen verhelpt, - toewerpen . (f ig. ) Jeter un - a
voorkomt. Appareils -s : Toestellen voor een kleinigheid laten verdienen, om hema
heilgymnastiek. Orthopêdiste m.: Leeraar te vriend te houden. Donner a qn un -'est
in heilgymnastiek, heilgymnast. Mede- ronger : Iem. wat te kluiven geven. C
un - bien dur a ronger : Dat is een harde
cin -: Specialist voor heilgymnastiek.
Orthophonie v.: Verbetering der spraak- noot om te kraken. Voila bien des chiens
heel wat menschen
gebreken. Orthophoniste m.: Verbeter- apres un -: Daar azenAux
absents les -:
aar der spraakgebreken. Orthopnee v.: op dat eene voordeel.
(gen e esk.) Aamborstigheid, die den lijder De afwezigen krijgen de restjes. 3. Been.
belet 't lichaam te buigen. Orthoscope m. : (voor industrie). -s pulverises : BeenderToestel om scheelzien te genezen. Or- meel. - verts : Ruwe beenderen (als mestthoptêre bv .nw . : Rechtvleugelig . / m . : stof ). Boutons en -: Beenen knoopen.
1. -e. 2. Vleugelvliegmachine. Orthor- Polir avec un -: Met een been polijsten. 4.
rhombique : Met rechthoekig - , ruitvormig Achterklauw (hert ) . 5. (v olk ) Geld ;
grondvlak. Orthose v.: (soort) Veldspaat. moed.
Oscar m . : (n a a m) Oskar .
Orthotric m.: (plantk.) Haarmuts.
Oseillant (spr . -i-lan) : Schommelend,
Ortie (spr. -ti) v.: 1. Brandnetel (slingerend. Oscillateur (spr . -i-la-) m.:
mechante). - dioique, grande -: Groote -.
- grieche: Kleine, bonte -. - bralante: Golfopwekker. - a antenne: Marconi-zelfBrand-. z. froe 2. (f ig. ) Jeter aux -s: opwekker . Oscillation (spr . -i-la-) v.: 1.
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Osselet (spr. oss-) m. : 1. Beentje. 2.
Slingering, schommeling. Trilling. AmpliKoot. Bikkel. Jouer aux -s: Bikkelen.
tude d'-: Slingerwijdte. Centre d'-: Slingerpunt. 2. (fig.) Schommeling (koers ; Lettres en -s: Beenderschrift. 3. Kern.
rneening). Oscillatoire (spr. -i-la-): Slin- (vrucht). Overbeen (paardenziekte). Folgering -, schommeling voortbrengend. Slin- terbeentj es . Ossements (spr. oss-) m .mv . :
gerend . Mouvement -: Slingering. Oseiller (Doods )beenderen . Osseret (spr. oss-) m . :
Beendermes. Osseux (spr. oss-): Beenig.
(spr. -i-lc) ov .w .: Slingeren , schommelen .
(f ig.) Dobberen, heen en weer gaan, - Beenderig. Tissu -: Beenweefsel. Poisson
geslingerd worden. Oseillographe, -metre -: Beendervisch.
Ossianique : Als de gedichten van Ossian .
(spr. -i-lo-) m. : Toestel om slingeringen
op te nemen. Oseitant : Gapend, geeuwend. Ossianisme m.: Bewondering voor -,
invloed van Ossian's gedichten.
Fiêvre -e : Geeuwkoorts. Oseitation v .:
Ossification (spr. oss-) v. : BeenderHet geeuwen. Oseulateur : (meetk.) In
meer dan twee samenvallende punten ra- vorming, -groei. Verbeening, omzetting in
kend. Osculation v . : Raking in meer been . Ossifier (spr. oss-) ov .w . : Verbeenen ,
in been doen overgaan. / onov .w. en s'-:
dan twee samenvallende punten.
Ose : Gewaagd, vermetel; die durft, Verbeenen. Ossifique (spr. oss-): Beenvormend . Ossiforme (spr. oss-): Beendriest.
vormig . Ossivore (spr. oss-): Beenetend.
. Osee m.: Hosea (profeet ).
Oseille v . : Zuring. - ronde : Spaansche Ossu (spr. ossu) : Beenig, schonkig, zwaarzuring. Sel d'-: Zuringzout. ( y olk) Faut gebouwd . Ossuaire (spr. oss-) m.: Knekelhuis . Stapel doodsbeenderen. Monument
pas me la Mire a l'-: Je moet me niet in
voor gevallenen.
de luren leggen, - „nemen".
Ost m . : (o u d) Leger .
Oser ov .w. : Durven, wagen. Zich verOstealgie v.: Zware beenderpijn. Osstouten, den moed hebben om. Je n'ose:
Ik waag het niet. Vous n'oseriez: Gij hebt teine v. : Organische zelfstandigheid van
't beenderweefsel, beenderstof. Osteite v. :
daar 't hart niet toe. Si j'ose le dire, si
Beenontsteking. - septique : Beenbederf .
j'ose m'exprimer ainsi: Als ik dat zoo
Ostende m. : Oostende.
zeggen mag, om zoo te zeggen. J'ose dire
Ostensible : Die in 't oog moet vallen,
que ce sont des fleurs! Dat poem ik nu eens
in 't oog loopend ; uiterlijk (welstand).
bloemen!
Oseraie v. : Met rijs -, rusch -, teenen Voor 't oog (van anderen), openlijk. Osten siblement : Op in 't oog loopende wijze.
beplante grond, griend. Griendhout.
Oseur m. : Waaghals. Bel -, bien Ostensif z . -ible. Ostension v. : Tentoonstelling. (kerk ) - van reliquieen voor de
faiteur: Flink gewaagd is half gewonnen.
aanbidding door de geloovigen . Ostensoir,
by .nw . : Vermetel.
blanc,
(w e in ig ) -e m . : Monstrans , hostiekastje .
Osier m. : 1. Wilg. Bindwilg (Ostentateur,, -trice : Pronkend, pralend.
vert). - rouge: Bittere wilg. Arbre taillè
Waarmee men te koop loopt. / m. en v. :
en téte d'-: Afgeknotte boom. 2. Teen.
Praler.. Praalster. Ostentation v . : Pralerij,
Tresser des -s : Teenen vlechten. Franc
pronkerij, pronkzucht; uiterlijk vertoon,
comme l'-: De openhartigheid zelve, rechtuit, vrank en vrij . Souple -, pliant comme kale drukte. Faire - de: Pronken met.
Sans -: Eenvoudig. Ostentationnel:
de l'-: Zeer gedwee, - meegaand. Osierieole : Wilgen -, teenkweekend, -voortbren- Pronkerig. Ostentatoire : Pronkerig.
Osten . . . : (in samenst.) Beender-.
gend . Osierieulture v. : Wilgen -, teenkultuur . Osieriste m. : Kweeker van wilgen Osteo-artieulaire : Beender- en gewrichts- .
Osteoelasie v. : Beenderbreking. Osten en teen.
Osiriaque, -ien : Van Osiris, 0. aan- colic v . : In water zwevende kalkdeelen.
Beenderlijm. Osteoeope v.: (geneesk.)
biddend.
Osmanli m. : De Turksche vorstenfa- Waarbij de beenderen pijn doen, alsof ze
milie. De Turken. L'-: Het Turksch. gebroken waren. / v . : l3eenderpijn. Os teogene : Beenvormend. Osteogenese en
Osmans m .mv . : Turken , Osmanen .
OsmazOme m. : Stikstofhoudende stof, -genie v. : Wetenschap van de vorming der
die aan bouillon zijn geur geeft. Osmologie beenderen. Osteogenique : Beenvormend.
v. : Leer der geuren. Osmium (spr. -yomm) Osteographie v.: Beschrijving der beenderen . Osteolithe m. en v .: Versteend been.
m.: (scheik.) Osmium (element).
Osmologie v. : Beenderleer. Osteologique :
Osmond m . : (n a a m) Osmund .
Osmonde v . : (p la n t k.) Osmunda . - Van de beenderleer. Osteologue m.: Beenderkenner, osteoloog. Osteomalacie v. :
royale: Koningsvaren .
Osmose v. : Menging van vloeistoffen Beenderverweeking. Osteomalaeique : Van
door ongelijke doordringing door dunne beenderverweeking. Osteomyelite v .: Beenwanden. Osmotique : Van doordringings- mergontsteking . Osteoperiostite v.: Beenverschijnselen door een dunnen wand. der- en beenvliesontsteking. Osteophage :
Pression -: Osmotische druk.
Beenetend. Osteoplastie v. : Herstel van
Osque bv.nw. en m. : Oscisch. Oscier.
been met beenderfragmenten. Osteose v. :
Ossature (spr . oss-) v . : 'I . Beendergestel, Beenvorming. Osteotomie v.: Beenaisnijgebeente. L'- terrestre : De aardkern. ding . Beenstuksnijding van het doode foetus.
L'- dune volute: Het ribwerk v. e. gewelf.
Ostfrise v. : Oost-Friesland.
2. (fig.) Kern, grondslag. 3. (nieuw)
Ostie v .: Ostia (stad in Italie).
Frame, freem (van vliegtuig b.v .). - de
Ostrace bv.nw. en m.: Oestervormig
support: Dragend freem.
(weekdier ), schelpvormig. Oesterachtig.
Osseo m. : Hoosgat. Zinkgat.
Ostraciser ov .w. : Uitsluiten, hard vonOsseine v. z . osteine .
nissen, flood verklaren. Ostraeisme m. :
Fransch-Nederlandsch. I

47

1475
Ostracite —Oublier
1476
Schervengericht (te Athene), tienjarige Wat bedoe1t hij toch? L'objet — vont
verbanning van een machtig burger. (fig.) mes v crux : 't Voorwerp mijner wenschen
Hard vonnis. Uitsluiting, doodverklaring. 3. (tijd) Waarin, waarop, dat, toen.
Terwijl. 4. (oud; voor au(x)quel(les), a
Vouer a l'—: Dood verklaren. Ostracite
v.: Versteend schaaldier. Ostracode by. quoi) C'est une chose - je suis resolu:
nw. : (In) schelpachtig (omhulsel). / m.: Dat is iets, waartoe ik besloten ben. C'est
Schelpkreeft. Ostraeologie v.: Leer van le bonheur — j'aspire : Dat is 't geluk waarnaar ik haak. 5. — que : Waar . . . ook,
de oesters. Ostreieole : Oesterkweekend.
waarheen . . . ook. 6. d'—: Vanwaar,
Industrie -: Oesterkweekerij. Ostreiculteur m.: Oesterkweeker. Ostreieulture v.: waaruit; waar vandaan ? D'— que : Van
Oesterteelt. Ostreide m.: Oesterachtige. waar . . . L'arret d'— depend son sort:
Het vonnis waarvan zijn lot afhangt. Its
Ostreiforme : Oestervormig.
Ostrogot (h ) (spr. -go) m.: Ostro-, sont compatriotes, d'— leur intimite: Zij
Oostgoth . (f ig. ) Lomperd, barbaar.. Des zijn landgenooten; dat verklaart hun intieme omgang. D'— vient que vows ayez fail
vers —: Barbaarsche verzen. Ostrogothie
cela? Hoe komt 't toch, dat ge dat gedaan
v.: Oostgothland (in Zweden).
Otage m. en v.: Gijzelaar, -ster. Onder- hebt? 7. par —: Waarlangs, -door; Tangs
welken weg? (fig.) Door welk middel?
pand. Villes d'—: Pandsteden.
Otalgie v.: (geneesk.) Zenuwpijn in 't hoe? Il m'a frappe par - je suis sensible:
oor, oorpijn. Otalgique : Van de oorpijn. Hij heeft mij getroffen op de plek, waar ik
gevoelig ben.
Remede -: Middel tegen oorpijn. Otarie
Ouaiehe v . : (o u d ) Kielwater.. Voorv.: (nat. hist.) Oorrob. — a criniere:
looper aan een loglijn. Tirer en —: Sleepen.
Zeeleeuw. Otenehyte m.: Oorspuitje.
Ouaille v . : (o u d ) Schaap . (f ig . ) Oo iOter (met o) ov.w.: 1. Weg-, of-, uitnemen, wegdoen, -leggen; onttrekken (aan lam, biechtkind, parochiaan, schaap. Ses
oog, gevaar) ; verjagen (koorts) ; uitmaken —s: Zijn kudde.
Ouais tusschenw.: (verwondering) Nee
(vlekken). z. eouvert (m. 3). Dieu l'a Ole
maar! heerejee
du monde: God heeft hem tot zich genomen.
Ouap tusschenw.: Hap!
(fig.) — d'un doute: Uit den twijfel helpen.
tusschenw.: Dat kun je zoo
2. Uit-, afdoen, afleggen, uittrekken,
afzetten. — la bride el: Onttoomen. 3. denken!
Ouate (spr. la ouate) v . : Watten. (f ig. )
Af- , ont-, benemen, doen verliezen, ontrooven, berooven van. — sa con fiance a Verzachting. — de lourbe : Turfmolm. Herbe
a la —: Zijdeplant . Ouater ov .w . : 1.
qn : Iem. niet langer zijn vertrouwen schenken. — qch de l'esprit, - de la tete, - de Met watten voeren; - opvullen, watteeren.
Pansement -te: Wattenverband. 2. (f i g . )
l'idee a qn : Iem. iets uit 't hoofd praten.
(rekenk.) Aftrekken, verminderen met. Verzachten (geluid), dempen; keurig inkleeden, minder scherp maken; vertroeteOtez deux, reste sept. I s'— : Weg-, heengaan, zich verwijderen. Ote-toi de mes yeux: len. Ouateux : Wattig, watachtig. Ouatier
Ga uit mijn gezicht. (spot) Ote-toi de la m.: Kapokboom.
Oubli m.: 1. Vergeetachtigheid. — (de ses que je m'y mette : Wees zoo vriendelijk op
te rukken, dan neem ik je plaats in. s'- devoirs): Plichtverzuim, -verwaarloozing.
qch : Zich bevrijden, - losmaken van iets. L'— des injures: Het vergeten en vergeven
— qch de l'esprit, - de la tete: Zich iets uit der beleedigingen. — de soi-meme: 'Leifhet hoofd zetten. — /a vie: Zich van 't verloochening. Il pousse l'— de soi-meme
jusqu'd. . .: Hij denkt zoo weinig om zichleven berooven.
zelf dat hij . . . Reparer un —: Een verOthon m.: Otto.
zuim herstellen. Mettre en —: Vergeten.
Otides m .mv . : Trapgansachtigen .
(f ig.) Le fieuve de l'—: De Lethestroom.
Otiorhynque m.: Snuittor.
Otique : Van 't oor. Otite v.: Ooront- 2. Vergetelheid, 't vergeetboek. 1 omber
steking. — moyenne: Middeloorontsteking. dans l'—: In 't vergeetboek geraken.
Oto - : (in samenst.) Oor-. Otographie Laisser dans l'—: Niet aan de vergeteiheid
v.: Oorbeschrijving. Otolaryngologie v.: ontrukken. Oubliable : Vergeetbaar. OuOor- en keelleer, -geneeskunde. Otolithe blianee v . : (o ud ) V ergeetacht igheid .
Oublie v.: (oud) Hostiebrood. (thans)
m.: Gehoorsteentje. Otologie v.: Oorheelkunde. Otologue m.: Oorarts. Oto (r 1 - Oblie (opgerold wafeltje). ( y olk; grap)
rhagie v.: Bloeduitstorting in 't oor. Manger des -s, - clans le sac aux -s:
Oto -rhino -laryngologie v.: Oor-, neus- Vergeetachtig zijn.
Oublier ov .w . : Vergeten . Il a oublid
en keelleer, -geneeskunde. Otoseope m.:
l'heure : Hij heeft niet aan zijn tijd gedacht.
Oorspiegel. Ototomie v.: Oorontleding.
/ s'—: 1. Vergeten worden, in vergetelheid
Otrante v.: Otranto (stad in Italie).
Ottoman : Osmanisch, Turksch. I m.: geraken. Cela s'oublie facilement: Dat verTurk. Ottomane v.: Groote zetel zonder geet men licht. 2. Vergeten wat of wie
rugleuning, divan. Ottomanisation v. men is (geweest), zich verlagen of - veren -iser ov .w. : (Het) Turksch maken. hoovaardigen. 3. Zich te buiten gaan,
Ottomanisme m . : Streven naar uitbrei- zich vergeten. 4. De zorg voor zijn belangen,
- voor zich zelven uit 't oog verliezen.
ding der Turksche macht.
Il ne s'est pas oublie: Hij heeft goed voor
Ou voegw . : Of . — bien: Of wel.
On bw.: 1. (plaats) Waar, -in. Bij zich zelven gezorgd. Est bien fou qui s'oublie:
wie(n). Daar waar (/e/ —). — en sommes- leder is zich zelf het naast. 5. Zijn werk,
- bezigheden in den steek laten. Je me suis
nous? Waar zijn wij gebleven? Hoe staat
't met ons werk ? 2. (r ichting ) Waarheen ; oubliê chez lui : Ik heb me bij hem verlaat.
waartoe, waarheen. — veut-il en venir? Je me suis oublie en causant: Ik heb mijn
1

Ouat (t)

4.
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tijd verbabbeld. 6. (y olk) Een (groote of
kleine) behoefte doen; een wind laten.
S'— au lit: Wat in zijn bed doen.
Oublierie v.: Obliebakkerij.
Oubliettes v .mv. : Onderaardsche kerker.
Valluik om zich van iem. in 't geheim to
ontdoen. (fig.) Mettre qch aux —: Jets
in 't vergeetboek doen raken. Passer par
les —: Spoorloos verdwijnen.
Oublieur m.: Oblieverkooper.
Ouche v.: Boomgaard. Goede grond.
Oublieusement en -ieux : Vergeetachtig,
die niet denkt aan. — de son devoir: Plichtvergeten.
Oued m.: Rivier, watertje. Rivierbed
(in N. Afrika).
Ouest (spr. weste) m.: Westen. Westelijk.
Wester-.
Ouf tusschenw.: (vroeger; verstikking) 0 wee! (thans; opluchting) Hel
Un — de delivrance: Een he van opluchting.
Oui (andere oude vormen : oc en oil)
(spr. le oui) bw.: Ja. Vraiment —, certes —,
(oud) — biers, mais —: Zeker wel, waarachtig, ongetwijfeld. Que —. Nou! en ofl
— vraiment ? Heusch ? Wezenlijk ? Dire que
— (v o 1 k : qu'—): (Van)) ja zeggen . z . ah.
Je lui ai demande si, — ou non, it avail dit
cela: 1k heb hem op den man of gevraagd,
of hij dat gezegd had. —? vous croyez ca ?
Zoo? Geloof je dat? / m.: Ja, -woord.
Dire le grand —: Het beslissende jawoord
zeggen. Savoir le — et le non : Het voor
en tegen kennen. Pour un — ou (pour) un
non : Om een kleinigheid. Voila un — qui
sent le non: Ge zegt niet de heele waarheid.
Langue d'—, -d'oil: Taal van N .-Frankrijk .
Langue d'oc: Taal van Z.-Frankrijk. Ouf
vz . : Gehoord . Ouiehe tusschenw . : (s p o t )
Ja zeker! Dat kunt ge begrijpen! Och kom!
Oui-da: Ja zeker! (spot) Ja? heusch? 't
mocht wat! (verwondering) Zoo? Ohl
Oui-dire (mu. onv .) m.: Hooren zeggen.
Par —: Van hooren zeggen, van de buitenwacht. Des —: Praatjes. Oule v.: 1. Het
hooren, gehoor, -zin. A perte d'—: Verder
dan 't gehoor reikt. 2. Des —s: Kieuwen.
Kieuwspleten. Klankgaten (op instrument).
Bom-, galmgaten (in toren).
Ouillage m. en -er ov.w.: (Het) bijvullen met wijn van dezelfde soort. Ouillette
v.: Bijvulkannetje.
Ouir ov.w.: (oud) Hooren. (recht)
Verhooren, in verhoor nemen. Verhooren
(gebed). Les temoins ouis : De getuigen
gehoord. L'oyant compte: Degeen voor wien
men rekenschap aflegt. L'oyant De aanhoorder v. e. rekening, gerendeerde.
Ouistiti (spr. le ou. . .) m.: Zijdeaap.
Steeksleutel.
Ouitseh z. ouiche.
Oukase m.: Bevel v. d. keizer v. Rusland, oekas, ukase.
Oule v.: Metaalgietersvat.
Ouled m.: Zoon, kind (in Noord-Afrika).
Oulire v.: Schuine pen-en-keelverbinding.
Oupille v.: Stakelvuur, - toorts.
Ouragan m. : Orkaan. (f ig. ) L'—
politique: De politielie omwenteling. L'—
populaire: De oproerige volksmenigte. Arriver comme un —: Komen aanstuiven.
Oural m.: Oeral. Ouralien : Van den
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Oeral. Ouralo-: (in samenst.) Oeral-.
Ouraque m.: (ontleedk.) Blaasband,
urachus.
Ourdir ov .w. : 1. De schering maken,
scheren. A trame ourdie Dieu envoie le tit:
God helpt het begonnen werk voleinden.
2. (f ig. ) Weven, vlechten. — la trame
de nos existences : Het weefsel van ons leven
vlechten. 3. (fig.) Ontwerpen, smeden,
beramen. Que ne sail point — une langue
traitresse : Wat kwaad kan een verraderlijke
tong al niet brouwen. 4. — un cordage:
De dunne lijnen voor een touw spannen,
een touw scheren. — des nalles; - des claies:
Vlechtwerk van matten -; - horden opzetten:
— un mur: Een muur met een kalklaag
bedekken. / s'—: Beraamd worden. Ourdissage m.: Het scheren. - opzetten van
vlechtwerk. Scheerwerk. Ourdisseur m.:
Scheringmaker, scheerder. Ourdissoir m.:
Scheerraam.
Ourler ov.w.: Zoomen. (fig.) Een opstaanden rand leggen om; - vormen om.
Oreille ourlee : Oor met een opstaanden
rand. Ourles v.mv.: (geneesk.) Bof.
Ourlet m.: Zoom. Opstaande rand. Randbelegsel. Point d'—: Zoomsteek. Faux —:
Stootkant. Ourleur m., -euse v.: Zoomer,
-ster. Zoomtoestel, zoomer aan naaimachine. Ourlien : Van de bof. Fievre —ne: Bof.
Ours (spr. ourss) m.: 1. Beer. — blanc,
- polaire, - de la mer glaciate: IJsbeer. —
lippu , — jong leur : Lippenbeer. Vivre comme
un —: Eenzelvig leven. Meneur -, montreur
d'— (savant) : Berenleider. z. lecher 1.
Faire l'— en cage : Gejaagd heen en weer
loopen. Vendre la peau de 1'— avant qu'on
l'ait mis par terre: De huid van den beer
verkoopen, voor men den beer geschoten
heeft. Jeu de l'—: Bok-bok-herrie, -stavast.
2. — marin: Zeebeer (rob). — et fourmis:
Mierenbeer, -eter. —crabier: Krabbenwaschbeer. . — terrestre: Graafmuis . 3. (fa m . )

Brombeer, knorrepot. Eenzelvig mensch.
4. (fa m . ) Provoostlokaal, nor, bak . 5.
(fa m.) Schuldeischer. 6. (to onee1) Slecht
stuk. Ourse v.: Berin. (sterrenk.) La
grande -; la petite 0- : De Groote -; de Kleine
Beer . Ourserie v . : (fa m . ) Eenzelvigheid .
Oursin m.: Zeeegel (— comestible). Berenhuid. Berenmuts. I bv.nw.: Van de beren,
beerachtig. ()ursine v.: Beervlinder. Ourson m.: Beertje. Zwarte Arnerik. beer.
(soort) Brulaap. Berenmuts.
Ourvari m. z. hourvari.
Ousque bw.: ( y olk) z. on.
Ousseau, -see m. z. ossee.
Oust(e): Gauw wat! Wegl Vort!
Out m. z. aoilt.
Outarde v.: Groote trapgans. Outardeau m.: Jonge trapgans.
Outil (spr. -ti) m.: Werktuig, stuk
gereedschap. Outillage m.: Gereedschap,
werktuigen. Benoodigdheden, benoodigde
machines. Materieele toerusting. Het aanschaffen van werktuigen. — d'une compagnie de chemin de fer: Materieel van een
spoorwegmaatschappij. L'— de la science
historique : Al wat bij de geschiedeniswetenschap noodig is. Un mauvais ouvrier se
plaint toujours de ses —s: De schuld ligt
altijd aan de omstandigheden. Outillement m . z . -age. Outiller ov .w . : V an

Outillerie-Ouvrager
1479
1480
gereedschap -, werktuigen -, materieel gend . Outreeuitlè: (o u d ) Verwaand .Ouvoorzien, toerusten. Etre Bien outille: Goed trecuider (s' ) : Zich veel inbeelden. Outoegerust zijn. / s'-: Zich van gereedschap trement : (oud) Op overdreven wijze.
-, materieel voorzien. Zich uitrusten. Outremer m.: 1. Ultramarijn, lazuurOutillerie v.: Gereedschapfabriek. Ou- blauw. Bleu d'-: Blauwsel. 2. Lazuurtilleur m.: Gereedschapmaker. Iem., die steen. Outrepasse v.: Overschrijding der
van materieel voorziet. Werkman die een grenzen bij 't houtkappen. Outrepasser
ov .w.: Overschrijden, te buiten gaan.
werktuigmachine bedient.
Overtreden. / onov .w. : Verder gaan dan
Outlaw (spr. aoutlei) m.: Bandiet.
't spoor van 't wild. Outrer ov.w.: Te
Outrage m.: Grove beleediging, smaad,
hoon. Dernier -: Grofste beleediging. ver drijven, - trekken, overdrijven. Afbeulen. Bergen. I s'-: Zich afmatten.
Faire subir le(s) dernier(s) -(s) a: SchenOutsider (spr. a-out-zai-deur) m. :Niet
den. Faire - a: Grof beleedigen. - et:
Vergrijp tegen. Faire - a la raison; - au genoteerd renpaard. (fig.) lem. die niet
van 't vak is.
bon sens : De rede -; het gezond verstand
Ouvert (z. ouvrir) P: Open, -lijk; voor
kwetsen, - in 't aangezicht slaan. - aux
ieder begaanbaar (weg) ; open, onversterkt
m ceurs ; - a la pudeur publique : Vergrijp
tegen de zeden; - de openbare eerbaarheid. (stad); z. bureau 2, eceur 6 en livre
(m. 1); open, hoog (voorhoofd); vlug,
C'est un - au bon gout: Dat is de goede
smaak met voeten treden. L'- des ans, ontvankelijk (geest). A force -e : Gewapenderhand. Etre — avec qn: Vrijuit met
- du temps : De tand des tijds. Le Christ
lem. omgaan. Compte -: Loopende rekeaux 0- : Christus met den doornenkroon.
ning.
OuBeleedigend,
smadelijk.
Ouvertement: Openlijk, vrijuit.
Outrageant :
Ouverture v.: 1 . Opening, het opendoen,
ov
.w.
:
Diep
beleedigen,
hoonen,
trager
smaden. Geweld aandoen (vrouw). (fig.) -zetten, -broken, -sluiten, -slaan. (f i g).
- la pudeur ; - la morale : De eerbaarheid -; Opening (v. jacht, visscherij ; zitting,
de zedelijkheid kwetsen. - la grammaire: enz.); openvalling (erfenis). Discours d'-:
De spraakkunst met voeten treden. - le Openingsrede. (recht) Il y a - a cassation:
Er zijn gronden tot cassatie. 2. (muz.)
bon sens : Het gezond verstand een slag in
.'t aangezicht geven. Outrageusement en Voorspel, ouverture. --programme : Pro-eux: Smadelijk , hoonend . (f a m . ) Gewel- gramma-ouverture (niet voor een opera of
muziekdrama). 3. Begin, aanvang, eerste
dig, vreeselijk, verschrikkelijk.
Outranee v.: 1. Uiterste. A -: Tot 't stap, - voorstel, voorslag, aanleiding.
Faire l'- d'un projet: Een plan voorslaan.
uiterste, op leven en dood, in de allerhoogste
mate, heftigste. z. combat 1. Armes a -: Faire des -s de paix : VredesonderhandeScherpe wapenen. Essai a -: Proefnemin- lingen openen. Faire une - pour qn:
gen om den uitersten weerstand te bepalen. Stappen voor iem. doen. Je lui en avais
2. Buitensporigheid. Outraneier : Geneigd fait quelque -: Ik had hem daarover
gepolst. 4. Opening; gat. Spleet, reet,
om tot 't uiterste te gaan, overdreven.
m.: Heethoofd. Outraneiêrement: Over- gaping, ruimte. Les -s d'une maison:
Deuren en vensters. - d'un puits de mine:
dreven.
I. Outre vz.: Over, aan de overzijde, Schachtmond. - d'acces : Mangat (ketel).
aan gene zi.jde. Aller - mer : Over zee gaan - (d'un angle, d'un compas): Opening,
(naar 't Oosten, Amerika ). Louis d'Outre- wijdte (v. 'hoek, passer). Cette porte n'a
pas assez d'-: Die deur heeft geen opening
Mer: Lodewijk van Overzee. - monts:
Over de Bergen (in Italie, Spanje). Les genoeg. (fig.) Je n'y vois pas d'-: Ik zie
daartoe geen middel, - geen gat in. Une Pays d'--Rhin: De landen aan gene zijde
van den Rijn. D'--Manche: Van over 't de cceur: Een openhartige mededeeling. Kanaal. - -atlantique : Van over den Atlan- d'esprit: Bevattelijkheid ; ontvankelijkheid
tischen Oceaan. D'--tombe: Van gene voor nieuwe denkbeelden. Cet enfara manque
d'-: Dat kind leert niet gemakkelijk.
zijde des grafs, van na den dood, posthuum.
Ouvrable: Jour -: Werkdag. Ouvrage
(f ig . ) - mesure : Bovenmatig. - nature:
Onnatuurlijk. 2. Behalve, boven. - cela: m. (y olk: v ): 1. Arbeid, 't werken, werk.
Bovendien. - que: Behalve dat, niet Bois d'-: Schrijnwerkershout. Se mettre
alleen dat . . . maar ook. En -: Boven- a -, de l'-: Aan 't werk gaan. Quitter 1'-:
't Werk neerleggen. Il y a beaucoup d'dien, daarenboven, wat nog meer is.
II. Outre bw . : Verder . (o u d) Aller a ce travail: Er is aan dat werk veel te doen.
z. eteur 6. 2. Werk, -stuk, gewrocht.
plus -: Verder gaan. Passer - a: Verder
Metselwerk. Les Bros -s;
-demaconri:
gaan, zich verder niet bekommeren, over
het bezwaar heenstappen. Passer - au les menus -s : Grof -; licht werk. - a la
main : Handwerk. -s d'art: Kunstwerken
procês: Het proces voortzetten. D'- en -:
(op sporen: dijken, bruggen, enz.). --.9
Door en door, van 'teene tot 'tandere einde.
III. Outre v.: Lederen zak (voor vloei- de femme : Handwerkjes. --s de ville : Klein
stoffen ) . - wijnzak . (d ierk.) - de mer: smoutwerk. Ce sera l'- du temps: De tijd
Zeescheede. L'- d' .Eole: De windzak zal dat werk verrichten. Il est votre -:
van Aolus. / tusschenw.: (Z.-Frankr .) Gij hebt hem gevormd, hij is een uwer
creaturen. C'est votre -: Dat is uw werk,
Verduiveldl
Outré: Overdreven. I/ est - en tout: In - aan u te danken. J'en fais mon -:
Ik neem dat op mij. (m il.) - de fortificaalles is hij overdreven, - gaat hij te ver.
tion: Vestingwerk. - de campagne : VeldBuiten zich zelven van woede.
-decolêr:
verschansing. 3. Werk, geschrift, boek.
J'en suis -: Ik ben daarover gebelgd.
Outrecuidance v.: Eigenwaan, aanmati- Les -s de l'esprit: De werken des geestes.
ging . Outreeuidant : Verwaand, aanmati- 4. Reductiestreek (hoogoven). Ouvrager
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ov.w.: Kunstig bewerken, - versieren.
mur : Een venster in een muur aanbrengen.
-unemi:
Erts van slakken zuiveren.
- le corps de qn apres sa mort: De lijkOuvraison v.: Bewerking. Getweernde zijde. opening bij iem. verrichten. 3. (f ig. )
Ouvrant: A jour
Bij 't aanbreken Beginnen, aanvangen, openen. Uiten (meev. d. dag. A audience -e: Bij het begin ning). - le feu : Beginnen to vuren. La
der zitting. A porte (s) -e (s) : Bij 't open- succession est ouverte: De erfenis is opengaan der deuren; (f ig.) zonder tegenstand. gevallen. z. bal en marehe 9. - un avis
Toil Openschuivend autodak, schuifa qn: Iem. voor het eerst een raad geven.
dak. I m.: Zijvleugel. Beweegbaar deel - un pari: Wedden. un compte -; un
(werk). Fenetre a deux -s : Draairaam. credit a qn : Een hoofd -; krediet voor iem.
Ouvreau m.: Ovenopening. Trekgat. openen. un courant, - un circuit: Een
Ouvre -boite (mu. ---s) m.: Blikjesmes, stroom openen. Tous gaz ouverts : Met vol
bussenopener. Ouvre -gants (m y . one.) gas. - qn a la musique : Iem. ontvankelijk
m.: Rektang. Ouvre-huitres (me. one.) maken voor muziek.
m.: Oestermes. Ouvre -lettre (s ) (mu.
II. Ouvrir onov.w.: Openen, opendoen.
one.) m.: Brievenopener.
Zijn winkel openen (koopman). Geopend
Ouvrer onov .w . : (o u d) Werken / ov .w . : worden, open-, aangaan, beginnen. UitBewerken. Met figuren bewerken. Linge gang hebben, uitzien, toegang hebben.
ouvre: Opengewerkt of gebloemd linnen,
III. Ouvrir (s') : 1 . Opengaan, -springen,
1. met figuren. - de la monnaie : Geld aan- zich ontsluiten, - openen ; gapen (afgrond).
munten. Cave a Schepkuip. z. métier Geopend worden. Ophelderen (gelaat).
4. Ouvreur m.: 1. Papierschepper, kuip- La multitude s'ouvrit: De menigte week
gezel. 2. m. en -euse v.: Openmaker, terzijde. La glace s'ouvrit sous ses pas: Het
-sluiter, -ster. - de portieres: Iem., die ijs bezweek onder zijn schreden. 2. (fig.)
rijtuigportieren opendoet. -euse (de theatre): Beginnen, geopend worden. 3. Zich een
Vrouw, die de loges opensluit en de plaatsen opening verschaffen. - une veine : Een
aanwijst, vrouwelijke schouwburgsuppoost.
ader openen. - le centre: Zich den buik
Ouvrier m . , -iere V. : (Hand )werkman, opensnijden, - un passage: Zich een
-ster. - charpentier: Timmermansknecht. doortocht banen. 4. s'- de qeh qn):
- stagiaire : Vaste - en regie : Losse -.
Zijn geheimen -, hart voor iem. openleg- d'art: Werkman, die een kunstambacht. gen. S'- a qn d'un secret: Iem. een geheim
uitoefent. - d'industrie: Fabrieksarbeider. toevertrouwen. Nous nous ouvrimes l'un
- des champs, - agricole: Landarbeider.
a l'autre: Wij stortten ons hart voor elk.
-iere en soie; - en lingerie: Zijde-; linnenuit. 5. qeh: Zich voor iets ontwerkster. -iere de l'aiguille: Naaister. z. sluiten. - au commerce : Voor den handel
main 6. Il n'est d'ouvrage que d'-s: geopend worden. Mon ame s'ouvre a la
Goed werk wordt alleen door vaklieden joie : Mijn gemoed ontsluit zich voor de
geleverd. z. marque 2 en dernier 1. vreugde. - a une idee : lets voor een denkL'- de qch: De bewerker schepper van
beeld gaan gevoelen.
iets. Je suis l'- de ma fortune : Ik heb zelf
Ouvroir m.: Werkplaats. - voor manmijn fortuin opgebouwd. (bijbel) Les -s nen. - voor arme huismoeders. Dameskrans,
d'iniquite: De werkers der ongerechtigheid.
waar handwerken voor de kerk, voor lief- des lettres, - de la plume : Werkzaam
dadige doeleinden worden vervaardigd.
schrijver met eerbied voor zijn vak. / Kloosternaaikamer.
bv.nw.: Van de werklieden, arbeidend;
Ovaire m.: (dierk.) Eierstok. (plantk.)
(in samenst.) arbeiders-. Classe -iere: Vruchtbeginsel. Ovalaire : Ovaal, eivorWerkende stand. Parti Werklieden- mig. Trou Zitbeengat. Luxation -:
partij. z. eheville 1. Jour -: Werkdag. Verrekking van 't dijbeen. Ovale : Eirond,
Abeille -iere : Werkbij. Bras -: Werkarm.
ovaal. Trou
Ovaal gat (in zitbeen).
I. Ouvrir ov.w.: 1. Openen, opendoen, m.: Ovaal, eironde figuur. En -: Ovaal,
-maken, -zetten, -sluiten, -slaan, -draaien, eivormig. Ovalifolie: Met ovale bladeren.
-snijden, -stellen, -trekken; -bijten (- Ovarien: Van den eierstok. Van 't vruchtdes dents); opsteken (paraplu); aanzetten
beginsel. Ovariotoinie v.: Wegneming
(radio). (fig.) - la porte a qch: De deur van den eierstok. Ovariotomiste m.:
voor iets openzetten. La politique de la Heelkundige, die den eierstok wegneemt.
porte ouverte : De open-deur-politiek (fi g . )
Ovarique: Van den eierstok. Ovarite v.:
- un champ Aanleiding geven tot. z.
Eierstokontsteking.
time 5. - sa bourse a qn : Geld tot iem.
Ovation v.: (gesch.) Triumftocht van
beschikking stellen. - la bouche a qn: bescheiden omvang, ovatio. Openbare hulde,
Iem. aan 't spreken brengen. z. bras 1 huldiging. Ovationner ov.w.: Een ovatie
en cell 1. L'-: Zijn mond opendoen. - bereiden aan.
l'oreille, - les oreilles: Oplettend toeluisteren.
Ove m.: Eivormige versiering. Ove:
- de grandes oreilles: Verwonderd luisteren. Eivormig.
- l ' oreille a une proposition : Gehoor geven
Over -armstroke m.: Overarmslag.
aan een voorstel. - le centre : Stoelgang
Ovieule m.: Kleine eivormige versiering.
verschaffen. - le chemin des honneurs
Ovide m.: Ovidius (Lat. dichter).
qn : Iem. den weg tot de eerbewijzen banen.
Oviduete m . : Eileider.. I bv .nw . : Waar- l'esprit a qn : Iem. geest ontwikkelen.
langs de eieren gaan. Tariere Legboor.
- l ' appetit a qn : Iem. eetlust opwekken.
Ovification v.: Eivorming. Oviforme : Eiz. appetit 2 en guerre 1. 2. Een opening vormig. Ovigêne: Die eieren voortbrengt.
maken; aan-, opensnijden; openen; banen Ovigére: Die eieren bevat.
(weg); wegen aanleggen in (bosch); openen
Ovin m.: Dier van 't schapengeslacht.
(ader, gezwel). - une fenetre dans un / bv.nw.: Van 't schapenras (race -e).
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()vines m .mv . : Schaapachtigen.
Die zich met zuurstof kan verbinden.
Ovipare bv.nw. : (d ierk .) Eieren voort- Oxygenation v . : Verbinding (van element)
brengend , zich (buiten 't moederdier ) door met zuurstof . Opneming van zuurstof in
't bloed (- du sang). Toediening van.
eieren voortplantend. Oviscapte m. : Legboor . Ovoidal : Eivormig . Ovoide : E ivor- zuurstof (nn zieke ) . Oxygone m . : Zuurm ig . / m .mv . : Eivormige dieren . E ierko len stof.. Ballon d'-: Zuurstofapparaat. OxyOiler ov .w. : Met zuurstof verbinden.
(boulets -s) . Ovologie v . : Leer der ontwikkeling van 't ei. Ovopositeur m. : Blond maken (met peroxyde) . Sang
Toestel om de eieren te leggen (tube -). oxygene: Bloed, dat zuurstof heeft opgeOvovivipare bv.nw. en m . : (d ierk. ) (Dier ) nomen. Eau oxygenee: Waterstofsuperwaarvan de eieren in 't lichaam uitkomen en oxyde . / s'-: Zich met zuurstof verbinden.
dat de jongen levend ter wereld brengt. Oxygenotherapie v . : Zuurstofbehandeling.
Oxygone: (meetk.; oud) ScherpOvoviviparite v. : Eigenschap om levende
jongen ter wereld te brengen die in 't moe- hoekig . Oxyhydrique : Waterstof en zuurderlijf zijn uitgebroed. Ovulaire: Van stof bevattend. Lumiere - (Drummond):
't eitje. Ovulation v. : Het loslaten van Drummonds kalklicht . Chalumeau -:
't eitje van den eierstok . Ovule m. : 1. Steekvlam.
Oxymel m. : Honigazijn.
(dierk.) Vrouwelijk ei. (plantk.) Eitje.
Oxyopie v. : Scherpziendheid. Oxy (r) 2. Capsule.
Oxalate m. : Zuringzout. - aside de rhynque, -rhinque : Spitsneuzig, -beickig.
/ m. : Houting (visch ) . Les -s: De spitspotasse : Zuringzuurzout. Oxalemie v. :
bekken , -neuzen. Oxyton bv.nw. en m. :
Uitscheiding van zuringzuur in 't bloed.
(Woord ) , da t den klemtoon op de laatste
Oxalide v . z . -is. Oxalique : Acide -:
Zuringzuur.. Oxalis v. : Klaverzuring (- lettergreep heeft. Oxyure v. : Spitsstaart
(worm ) . - vermitulaire: Aarsmade. Oxyuoseille). Oxalurie v . : Uitscheiding van
rose v. : Vorming van ingewandsmaden.
zuringzuur in de urine.
Oyant z . oulr.
Oxford m. : Oxford (stad ; weefsel).
Oyat z. hoyat.
Oxhydrique z . oxy .. .
Ozone m . : Stinkende neusontsteking,
Oxycarbone, -onique : Met -, van -,
door kooloxyde. Intoxication -e = Oxy- „stinkneus" .
Ozokerite v. : Aardwas.
carbonisme m. : Vergiftiging met koolOzone (spr. '&6-) m.: (scheik.) Ozon
oxyde . Oxydabilite v. en -able bv.nw. :
(uit drie atomen bestaand molecuul zuurVatbaar (heid ) voor verbinding met zuurstof,
oxydeerbaar-, roestbaar (heid ) . Oxydant: stof ) . Ozoner z . -iser. Ozoneur (spr.
Die zuurstof afstaat. Oxydation v . : Ver- OzO-) m. z . ozonisateur. Ozonifere (spr.
binding met zuurstof, verbranding, roesting. OzO-): Ozonbevattend. Ozonisateur (spr.
Oxyde m.: Zuurstofverbinding. - de 11z6-) m. : Toestel om ozon te bereiden.
Ozonisation v. en -iser (spr. Oa-) ov .w . :
carbone : Kooloxyde. - metallique : Metaal(Het ) met ozon bewerken ; - behandelen
oxyde . - de zinc: Zinkwit. Oxyder ov .w . :
(zieke ) ; - vullen. (Het) in ozon veranderen.
In een zuurstofverbinding veranderen, (v o lk )
doen roesten. / s'-: Een - vormen, (vo lk ) Ozoniseur (spr. Oa-) m. z . -isateur.
roesten. Oxydivore : Roest-. Oxygenable : 1 Ozonometre (spr. orb-) m. : Ozonmeter.
P.

P m.: 1. (letter) P. - muet: Stomme
p (b .v . in compter). 2. (v er k . ) Pied:
Voet; Pouce : Duim; Partie : Deel; Page:
Bladzijde ; Pp: Bladzijden; Pere: Vader,
pater ; Le P. Garasse : Pater Garasse .
(ha nd e 1) Proteste: Geprotesteerd ; Protet:
Protest ; Page: Betaald ; Pour: Per ; 5 p.
100 of 5 p .c . : 5 percent ; 5 p .m . of 5 p. 1000:
5 per duizend ; (muz . ) Piano: Zacht.
P. i.: Par interim : Waarnemend. Pd.:
Pour feliciter: Met gelukwenschen. P.p.e.:
Pour prendre conge: Om afscheid te nemen.
P.r.: Pour remercier: Om te bedanken.
P.S.: Postscriptum: Naschrift. P.-R.:
Port-Royal: Het Jansenistenklooster van
Port-Royal. Pr: Pere: Pater (Le Pr
Grasset : Pater G.). P.G.: Paralysie
generale: Algemeene verlamming. P.O.:
Par Ordre: Op last. P. et P.: Profits et
Pertes : Winst- en verliesrekening. P. p.:
Par procuration: Bij volmacht . (m u z . )
P.P.: Piu Piano: Zachter . P.P.P.: Pianissimo : Allerzachtst. Pee: Prince : Prins.
Pcesse: Princesse : Prinses. Plq: Plaquette:
Gebonden of genaaid boekje (van hoogstens
50 blz . ). Pres.: President: Voorzitter.
P. C. N.: Physique, Chimie, Histoire

Eerste natuurkundig examen (voor
artsen). P.T.T.: Postes, Telegraphes, T elephones: Post-, telegraaf-, telephoondienst.
Pam m. : Zuid-Amerik. cavia .
Pacage m. : 1. Het laten weiden. Droit
de -: Weiderecht. 2. Etweide. Paeager
ov .w . : Weiden. Faire - du bie: Korenstoppels laten afweiden.
Paeane v. : Vrucht van den paeanier
m. : Noord-Amerikaansche walnoteboom.
Pasant m . : (v olk ) Kinkel, vlegel .
Pace (in) z . in pace.
Paeha m. : Turksch provinciehoofd.
(f ig. ) 'n „Neer". Paehalik m. : Gebied
van een pasha.
Paehometre (spr. -ko-) m. : Diktemeter.
Paehyderme (spr. pa-ki- of pa-chi-) m. :
Dikhuidig (dier ). Paehydermique (spr.
pa-ki- of pa-chi-) : Door een dikke hued
ontstaand.
Pacificateur m., -trice v. : Vredestichter,, bevrediger,, -ster. . I bv .nw .2
Bemiddelend, verzoenend. Pacification v. :
Bevrediging, vredestichting, herstel van
de rust . Edits de -: Edicten tot bijlegging
der godsdienstgeschillen. Pacificiste m. :
(o u d ) Vredesvoorstander . Pacifier ov .w . :

naturelle :
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Bevredigen, tot rust brengen, oneenig- Son cerveau est une - blanche: Hij heeft
heden bijleggen in. / se -: Bedaren. nog geen invloeden ondergaan. C 'est la
Kalm stil worden (zee). Pacifique : 1. plus belle - de son histoire : Dat is 't glansVredelievend, vreedzaam. D'humeur -: punt van zijn leven.
H. Page m.: 1. Edelknaap. lijfjonker.
Van vreedzamen aard. Un
Een stille.
2. Vreedzaam, vol vrede. (recht) Posses- Malicieux effronte comme un
Hoogst
seur Onbetwist bezitter. La mer P-,
driest en jolig: C'est un vrai Hij is
l'ocean P- of le P- : De Stille Oceaan,
een driest enlolig kereltje. Etre sorti de -,
- Zuidzee. 3. Vredelievend, die vrede -, - hors de -: Geen page meer zijn; (fig.)
rust brengt. -ment bw. Pacifisme m.: onafhankelijk zijn (z. hors m.). Chaussettes
Beweging ten gunste van den vrede, vreKleinste soort sokken. 2. Dames-japondesbeweging, -idee. Pacifiste m.: Vredes- ophouder.
Pagel m.: Zeebrasem. Roode -.
voorstander. / bv .nw : Vrede- .
Pack m.: Pakijs.
Paginal: Van de bladzijde. PaginaPaeotille v.: 1. Vrijgoed (van zeeman). tion v.: Nummering der bladzijden, pagineering. Paginer ov.w.: (De bladzijden)
Marchandises de -: Goederen van minder
qualiteit, bocht. (fig.) De -: Goedkoop, nummeren.
Pagne m.: Schaamteschort.
schijn-, van niets, van den kouwen grand.
2. Koopwaren voor den ruilhandel in'verre
Pagnon m.: Fijn zwart laken (uit
landen. 3. (soms) Bundel, pak. Boeltje. Sedan).
Pacte m.: Verdrag, overeenkomst, pact.
Pagnote m.: Soldaat, die niet mee(gesch.) Le - de famine: 't Familiever- vecht. / bv.nw.: Laf, -hartig. Mont -:
Veilige plek. Pagnoter (se): (fam.) In
drag (tusschen de takken der Bourbons,
1761). Le - federal de la Suisse : 't Zwit- zijn mandje kruipen. Pagnoterie v.:
sersche bondsverdrag. Le - de famine:
Lafhartigheid.
Pagode v.: Afgodentempel (in Azie).
't erdrag der belastingpachters, die 't
graanmonopolie trachtten to verkrijgen. Afgod. Chineesch beeldje, schuddebolletje.
Le - social: 't Maatschappelijk verdrag.
Faire la -: Knikkebollen. Manches -s:
Wijde, open mouwen, die tot den elleboog
Faire un - avec le diable : Zijn ziel aan den
duivel verkoopen. Le - (de collaboration) smal zijn. Pagodite v.: Speksteen. Paa quatre : Het viermogendhedenverdrag.
godon -otin m.: Kleine pagode.
Pactisation v.: Het transigeeren. Pactiser
Pagure m.: Snijdertje (kreeft).
Paie v. z. paye. Paiement (spr. peman)
onov.w.: Een verdrag aangaan. (fig. )
In een schikking treden, transigeeren, m.: Betaling. Recevoir en -: Betaald worben lijn trekken. - avec sa conscience: den met.
Palen (spr. pa-yin), -ne (spr. pa-ye-n' ).
't Op een accoordje gooien met 't geweten.
Pactole m.: Pactolus (rivier in Lydie). Heidensch. Mener une vie -ne: Als een
(fig.) Geld, -buidel. Voila le Daar heiden zonder godsdienst leven. / m.
zijn de dubbeltjes. Ce n'est pas encore le en v.: Heiden. Heidin. (fig.) Woesteling.
-: Dan ben je nog niet schatrijk.
z . jurer (onov .w . 2) .
Paddock m.: (sport) Paddock.
Paillage m.: Het dekken met stroo.
Padine v.: - paonnêe: Eenlingsporen. Stroovlechtwerk. Paillard m --e v . : 1.
Padou m.: Floretzijden band. Pa- (oud) Schooier, bedelaar, -ares. 2. (fa m.)
douan : Uit Bewoner van Padua. / m. Wellusteling ; del. / bv .nw . : Wellustig,
en Padouane v.: Nagemaakte antieke
ontuchtig. Paillarder onov.w.: Zich onmedalje. Padoue v.: 1. Padua. 2. z. tuchtig gedragen. Paillardie v.: Welpadou •
lustig-, geilheid. Paillardise v.: Ontucht,
Padrone m.: Tusschenpersoon die jeug- geilheid. Paillasse v.: 1. Stroo-, bultzak.
dige arbeidskrachten werft.
(fig.) De krijgsdienst. Etre de -: De
Paf tusschenw.: Klets! Pions! Poef I wacht hebben. ( y olk) Crever la - a qn:
Faire Plompen, neerkletsen. f bv.nw.:
Iem. een por in den bulk geven. 2. HaardMiddelmatig hard (steen), die voor pla- muur. 3. (scheik.) Vlak van een werkveisel kan dienen. (gra p ) Dronken, „vet". tafel. / m.: Hansworst, potsenmaker, paljas.
I. Pagaie (spr. v.: Schepriem, (fig.) Karakterloos mensch. politicus.
pagaai. Houten spatel. Mettre en -: Er Paillasserie v.: Potsenmakerij. Paillasson
tusschen nemen.
m.: Strooien afdak, stroodek, rietmat.
II. Pagaie, -aye of -aille (spr. -gha-y) Vloermat. Deurmat. Strooien hoed (chav.: Janboel, rommelzoo, „rotzaak". Etre
peau (en) -). - de cantonnier : Wegweren -: Rommelig zijn. Faire de la -: Den
kershuisje. Paillassonnage m. en -er
boel in 't honderd sturen.
ov.w.: ('t) Met stroomatten afdekken.
Paganisant : Naar 't heidendom neiPaille v.: 1. Stroo. Its sont aise comme
gend (mensch). Paganisation v. en -iser rats en -: Zij leven er lekker van (ten
ov.w.: (Het) heidensch maken, een h. koste van anderen). Coucher sur la -:
karakter verleenen aan. Paganisme m.: Op stroo slapen; (fig.) doodarm zijn.
Heidendom. Heidensch karakter.
Reduire qn a toucher sur la -, mettre qn
Pagaye z. pagaie. Pagayer onov.w.: a la - sur la -: Iem. tot den bedelstaf
Pagaaien Pagayeur m . : Pagaairoeier .
brengen. Mourir sur la -: In ellende omI. Page v.: Bladzijde. Belle -: Oneven -. komen. Se mettre sur la -: Zich ruineeren.
Fausse -: Even -. Mettre en -s: Den
Vin de -: Wijn van druiven, die op stroo
vorm opmaken. z. metteur. - d'album: gedroogd zijn. z. feu 1. Tout y va, la Albumblad. -s choisies: Bloemlezing. et le ble: Er wordt daar niets ontzien,
La quatriême - des journaux : De adveralles wordt op 't spel gezet. Ouvrages
tenties. Etre a la -: „Bij" zijn. (fig.) de -: Stroovlechtwerk. - de sole: Grof
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Pain m.: 1. Brood. - second : Tweede
zijden weefsel voor hoeden. (bijbel) Voir
qualiteit b. - noir: Roggeb. - complet:
une - dans 1' ceil de son voisin et ne pas
Volkorenbrood. - au lait : Melkb. z. eau 1,
voir la poutre qui est dans le sien : Den
splinter in een antlers oog zien, maar den ménage 1 en munition. Petit -: Broodje.
balk in zijn eigen oog niet bemerken. C'est - de rive : Goed doorbakken b., brood met
rondom korst. - perdu : Wentelteefje. la - et la poutre : Dat is (de geschiedenis
van) de splinter en de balk. Jeter la - des angel, - celeste : De H. hostie. Mettre
qn au - de douleur: Iem. op droog brood
au vent: Een strootje opgooien (om de
windrichting te weten); (f ig.) 't van zetten. Avoir du - cuit: Voorraad -, over't toeval laten afhangen. z. court (by. gespaard geld hebben, voorloopig geen
bw. 1). Rompre la -: Breken (vriend- zorgen hebben. Avoir du - (can) sur la
schap, verdrag, koop). Enlever -, lever la planche, avoir son - assure : Zijn schaapjes
op 't droge hebben, „binnen" zijn ; werk
-: Succes hebben, voortreffelijk zijn. Etre
aan den winkel hebben; (y olk) dikke
dans la - jusqu'au ventre : In overvloed
leven. Hacker de la -: Brabbelen. - borsten hebben. C'est du - cuit: Dat komt
later te pas. 11 a liberte et - cuit: Zijn vrijde bois : Houtwol. Grande -: Lang stroo.
- hachee: Haksel. - de fer: Staalkrullen. heid en een goed bestaan zijn hem verzekerd. z. manger 1 en fumee 2. Il a du
Couleur de -: Stroogeel, -kleurig. ga
- quand it n'a plus de dents: Hij krijgt
n'est pas de -: Dat is geen kleinigheid,
lets,
iets, als hij te oud is om er genot van te
dat is niet mis. Une croix de -:
waarop men geen eed kan doen. Il croit hebben. z. jour 9 (kol. 1105). Its sont a
Hij
meent,
et a pot : Het is dik aan tusschen hen .
que Bela se fera, une croix de -I
dat dit gebeuren zal, dat kan hij zoo den- Pour un morceau de -, - une bouchee de -:
ken! Homme de -: Karakterloos -, waar- Voor een schijntje ,- een appel en een ei.
deloos man; strooman (die zijn naam tot, Prendre un - sur la fournee: lets op vooriets leent). 2. (zeev.) - de bitte: Beting- schot nemen ; ( y olk) „snoepen" (v. e.
hout. - d'arrimage: Stuw-, slaghout. vrouw sprekend). z. beurre 1. Il est bon
3. Gebrekkige plek (in metaal, steen, comme le bon -: Hij is een beste, brave
munt, glas). Schilfer (metaal). Vlek (op kerel, - is in-goed. z. grossier 3, gout
diamant). 4. Rietje (voor limonade). 3 en benit. -5 de proposition :Toonbrooden
(der Joden). z. levain 1, chanter 1 en
Paine m.: Stalstroo van een dag.,/ bv.nw.:
cacheter. - (des pharmaciens): Ouwel voor
Stroogeel. Schilferig.
Paille -en -cul of --en-queue (my. geneesmiddelen (z. cachet 5).
2. Onderhoud, voedsel, brood, kost,
onv.) m . : Spitsstaartvogel . (z e ev . ) Broodwinner. Pailler ov .w.: Met stroo -, riet bestaan, middelen van bestaan. z. gagner
(ov .w . 1) en quotidien. Cela donne du dekken. Met stroo matten. Chaise paillee:
Matten stoel. / m.: Stroohoop, -opper.

Stroomesthoop. Hardi comme un coq sur
son -: Zoo trotsch als een haan op den
mesthoop. (fig.) 11 est sur son -: Hij is
hier in zijn element, hij voelt zich hier
de baas. Paillet m.: 1. Bleekert, bleekroode wijn ( y in -). 2. Touwmat, stootmat
(- de garniture, - de defense). - makaroll:
Mat om averij te dichten. Pailletage m.:
Het beleggen met loovertjes. (fig.) Schittering. Pailleter ov .w.: Met loovertjes
bedekken, - versieren. Mica -ete: Mica in
schilfers. -ete de rouge: Rood gespikkeld.
/ se -: Schitteren. Paillette v.: 1. Reepje
koper. Loovertje. Goudkorreltje (in rivierzand).Schilfertje.Korreltje (geneesmiddel).
- de soudure: Soldeerreepje. Savon en -s:
Snippertjes-, vlokkenzeep. 2. (fig.) Vlek
(diamant). Pailleur m.: Strooverkooper.
-vervoerder.. (o u d ) Stoelenmatter.. Pailleuse
vV. : (y olk) Zeegras . Pailleux :1. Van stroo .
Stroo bevattend. Fumier -: Mest waarvan
'tstroo niet geheel is verteerd. 2. Met een
breuk, - een gebrekkige plaats, splinterig.
Paillis m.: 1. Stroozolder, -bergplaats.
2. Hakstroo of halfvergane mest (als onderlaag voor fruit). Paillon m.: Handvol
stroo of matje (als doorzijgmiddel). Wijd
uitloopende teenen mand. Metaalreepje.
Groote loover. Soldeerreepje . Stroohuls
(flesch). Schalm. Des -s : Klatergoud,
loovertjes. Paillonner ov .w . : Met blaadjes
tin soldeeren. Met loovertjes bezaaien.
PaiBot m.: Stroomatrasje. Paillotte v.:
Strooien hut (negers). Herbe a -: Alang
alang.
. Paiment m. z. paiement.

aux ouvriers : Dat verschaft den werklieden
een stuk brood. Cet emploi lui assurera du
-: Die betrekking zal hem een vast bestaan
geven. Oter le - a qn : Iem. het brood uit
den mond stooten. S'Oter le - de la bouche
pour qn : Voor iem. 't brood uit den mond
sparen. Mettre le - a la main a qn: Iem.
een kostwinning bezorgen. Au - du roi:
In de gevangenis. C'est - tendre (que) de:
't Is 'n genoegen te. Etre en - de pere et
de mere : Door zijn ouders onderhouden
worden. (kerk) Le - de la parole de Dieu:
Geestelijk en zedelijk voedsel. Le - des
forts : De waarheden v. d. Christ. gods-

dienst ; (f ig.) een bron van inwendige
kracht. Il ne faut pas donner aux chiens le
- des enfants : Men moet de heilige zaken
niet aan ongodsdienstigen meedeelen. 3.
- aux champignons; - a la creme : Tusschenspijs van broodkorst met paddenstoelen ; - met room. - de veau: Kalfsgehakt.
- de poulet; - de perdrix: Pâté van kip;
- van patrijs. z. epice 1. - sale : Mengsel
van zout en klei (voor herten). Arbre 4
-: Broodboom.
4. Stuk, klomp, kluit. - de Savon:
Stuk zeep. - de sucre : Suikerbrood. En
- de lucre: Suikerbroodvormig. - de noix;
- d'olives; - de roses : Koek van uitgeperste
noten; - olijven; - rozen. - de tire: Waskoek, -schijf. - de vendange: Bovendrijvende
druivenafval. - de linquation: Scheidingsmetaal. - d'affinage: Zijgkoek (v. zilver).
- de terre: Leemklomp; klomp boetseeraarde.-de glace: Blok -,staafijs. (plantk.)
- de hanneton: Vrucht van den olmboom.
(plantk.) - de pourceau: Varkensbrood,
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cyclamen, alpenviooltje. - de coucou: (b. d. hoogmis ; zie ook 2). (fig.) Se donner
Koekoeksbloem; witte klaverzuring. - de le baiser de Zich met elk. verzoenen.
2. (Ka th.) Kelkschoteltje, dat den koorsinge : Apenbrood (van baobab ). -d 'oiseau:
Muurpeper. - blanc: Geldersche roos. 5. leden of offerenden wordt aangeboden om
(y olk) Opstopper. 6. (y olk) Mon -, ton -, te kussen, pacem. 3. Vrede (in land, familie ), rust. Pour avoir la -: Om der
son -: Geen snars. Ici, toi, to commandes
ton -: Kommandeer jij je hond en blaf zelf.
lieven vrede wille. Mettre la - entre:
Pair by .nw . :1. Gelijk. Sans -: Onverge- Vrede stichten tusschen. Tenir tine classe
lijkelijk, weergaloos. 2. (wisk.) Even. Les en -: Orde houden in e. kl. Faire la avec: Zich verzoenen met. Faire sa nombres -s: De even getallen. z. impair
(by .nw . 1). 3. Paarsgewijze geplaatst. de avec: Weer in genade worden aangenomen
- bw.uitdr.: Gelijk, op gelijken rang. door. Homme de -: Vreedzaam m. z. juge
1. Officier de -: Commissaris tevens hulpAller -, marcher de - avec : Gelijkgesteld
worden met, zich kunnen meten met, even- officier van justitie. Des paroles de -:
aren . z. hors de. Se firer (hors) de -: Woorden van verzoening. (gesc h. ) - de
Zich boven de anderen verheffen. / m.: 1. Dieu : Godsvrede. - du roi : WapenstilGelijke, evenboortige. z. compagnon 1. stand van 24 uren. 4. Vrede ( tusschen de
volkeren.) En temps de -: In vredestijd.
Traiter qn de - a egal :Iem. als zijn gelijke
behandelen. 2. (gesch.) Pair. Senaatslid. Sur le pied de -: Op voet van vrede. Peer, lid van 't Hoogerhuis. Juge par ses armee: Gewapende vrede. Les arts de la
-: De kunsten die door den vrede worden
-s: Door zijn gelijken gevonnist. Les douze
bevorderd. Vivre en -: In vrede leven. 5.
-5 de Charlemagne : De twaalf paladijnen
v. Karel den Groote. Chambre des -s: Vrede, vredesverdrag. - fourree, - pleitree:
Senaat, Eerste Kamer, Hoogerhuis. 3. Schijnvrede.
Pajot m.: (leger) Bed, nest.
Gaaike (mannetje of wijfje van vogel).
Pal (mu. pals) m.: 1. Aan een einde toe4. Au -: (handel) A pari (effect, fonds);
zonder achterstallig werk ; tegen kost en gespitste paal. - als strafmiddel gebruikt.
inwoning, zonder salaris. Cours au -: Le supplice du -: Het spietsen, - aan een
paal rijgen. 2. (wapenk.) Paal. 3. Staak.
Parikoers.
Paire v.: 1. Paar. z. manehe (v. 1). 4. Pootijzer. - injecteur: om een vloei( f a m ) Une - de joues ; - d'oreilles: De beide stof a . d. voet der planten te brengen.
wangen ; de b. ooren. Une - de lunettes: 5. Zware keerstang.
Palabre v.: Onderhandeling beraadEen bril. Une - de pincettes: Een tang.
2. Paar, span. (fa m. ) Une - d'amis: Een slaging met een inlandsch vorst. (f ig.)
(mooi) stelletje dikke vrinden. Les deux Langdurig geredeneer, - onderhandelen,
font la -: Die passen mooi bij elkaar,
noodeloos over- en weergepraat. Palabrer
- zijn een stel, - zijn met hetzelfde sop onov .w . : Langdurig onderhandelen . (f a m . )
overgoten. 3. Paar (mannetje en wijfje). Kletsen. Palabreur m.: Kletskous, zeurPairement: (w is k . ) Nombre - pair : piet .
Palace m.: Groot weelderig hotel.
Getal, dat door twee gedeeld, een even getal
oplevert. Nombre - impair : een oneven
Palade v.: Slag (met roeiriem).
Paladin m.: Paladijn, ridderlijke held.
getal oplevert. Pairer (se) : Afparen (bij
stemming).
Dolende ridder.
Pairesse v.: Peeress, pairsvrouw. Pairie
Palafitte v. en m.: Paalwoning.
v.: Waardigheid van pair; - van senaatslid;
Palais m.: 1. Vorstelijk verblijf, paleis.
- van peer (z. pair m. 1). - hereditaire, Prachtig heerenhuis, paleis. 2. Paleis van
vie: Erfelijk
levenslang pairschap. Justitie (- de justice). Les Bens de -:
z. Comte -- en duche--.
De menschen, die bij 't gerecht behooren.
Paine m.: (wapenk.) Gaffelkruis.
En termes -, en style du -: In rechtstermen,
Paisible : Vreedzaam, rustig, zacht- in gerechtelijken stijl. 3. Gehemelte. Le voile
aardig . Ongestoord (bezitter). Rustig, stil. du -: 't Weeke gehemelte. (fig.) Avoir le
-ment bw.
- fin, - exerce , - stir: Een fijnproever zijn.
Paissanee v.: Het grazen. Paissant:
Palamede m.: Palamedes.
(wapenk.) Grazend
Palan m.: Takel. Ophijschtoestel (boogPaisseau m.: Wijngaardstaak.
lamp ). Palanche v.: Juk (voor emmers).
Paisson v.: 1. Voedsel van 't vee of Palancon m.: Stuk hout om een pleisterwild. Het weiden. 2. Strekijzer. Paitre laag vast te houden. Palangre v.: Groote
ov .w . : 1. (o u d ) Voeden . - l'oiseau: vischlijn. Palangue v.: Palank, verdediDen valk voeden. - la meule: De olijven gingspalissadeering. Palanquee v.: Takelonder den molensteen brengen. 2. Laten ketting, -last. Palanquer ov .w . : Ta lien
grazen, hoeden. Mener -: Naar de wei ophijschen met een takel.
brengen ; hoeden . 3. Afgrazen . / onov .w . :
Palanquin m.: Draagstoel, palankijn.
Grazen, weiden. z. envoyer 1. j se -:
Palastre, -titre m.: Kas van een slot.
Zich voeden.
Palatal: Van 't gehemelte. Consonne
Paix v.: 1. Vrede, rust, vredigheid, -e of Palatale v.: Gehemeltemedeklinker.
stilte. Laisser en -: Met rust laten ; (fig. ) Palatalisation v . en -iser ov .w . : (Het )
niet achtervolgen; laten rusten, niet praten uitspreken met 't gehemelte.
over. (La) -! Stil! Wees toch rustig!
Palatial: Van een paleis. (oud) Van
Koest! (fig.) - du cceur: Gemoedsrust. het Paleis van Justitie. Palatin by.nw.:,
La loi de -: 't Evangelie, de vredewet.
1. Van het paleis. Van den paltsgraaf.
Ministre de -: Geestelijke. Que Dieu lui
Le Comte - du Rhin, l' electeur -: De
fasse que D . f - a son lime: God zij hem
keurvorst van de Palts. Princesse -e:
genadig. (Kath.) Raiser de -: Vredekus Paltsgravin. Un
Een paltsgraaf. Les
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Schoepbord (watermolen, raderboot). Ver-s de Pologne: De Poolsche stadhouders.
- de Hongrie : Onderkoning van Hongarije. guldmes . Plat vergulderspenseel . Plat veertje
(op dameshoed). Spatelvormig schopje;
Le P- of le Mont -: De Mons Palatinus
(te Rome). 2. Van het gehemelte. Division (boter )spaantje . Kolenschop . Roerschop,
-hack. Vertrekstaf, -schijf (spoorsein).
-e: Gehemeltespleet. I m.: Gehemeltebeen.
Palatinat m.: Waardigheid -. Gebied van Voetklos (aan stelt). 2. (Schilders)palet.
Charger sa -: De verven op zijn palet
De
Rijneen paltsgraaf. Le P- (du Rhin) :
palts. Le Haut P-: De Boven-Palts. Pala- brengen . Couteau a -: Pa letmes . (f ig . )
tine v.: Paltsgravin. Pelskraag. Haar op La - d'un peintre : Het coloriet van een
schilder. (fig.) La - d'un auteur: De
de huid.
Palatite v.: Gehemelteontsteking. Pa- schitterende kleurenpracht, die een schrijver
lato . . .: (in samenst.) Gehemelte-. in zijn werk legt. 3. Tinnen laatbekken.
Pale v.: 1. Zoutziedersschep. Blad 4. Schouderstuk (dier). 5. (y olk) Hand.
(roeiriem). Schutklep, schuifdeur ; rinket. Tand.
Paletuveraie v.: Kweekplaats van wortelSchoepbord (raderboot). Schroefblad (vliegtuig). 2. Vrouwenmantel. Doekje over het boomen. Paletuvier m.: Wortelboom.
Groote boom, die aan 1 strand in de tropen
m iskelkdeksel , pa lla .
Pale bv.nw.: 1. Bleek. z. couleur 2 groeit.
Pitleur v . : Bleek-. (f ig. ) Onbeduidenden ombre 5. - colere : Woede, waarbij
men Meek ziet. 2. Bleek, vaal, mat. Une heid .
Pali by .nw . en m.: Heilige taal der
rose -: Een zeer licht rose roos. Bleu -;
Boedhisten van het Zuiden.
jaune -: Licht blauw ; - geel . (f ig . )
m.: Vischweer, paalfuik.
Palieot
Style
-:
tin - merci: Een mat bedankje.
Palier m.: 1. Trapportaal, overloop.
Kleurlooze stip. Une - contrefacon: Een
onbeduidende nabootsing, een bleeke af- Demeurer sur le meme -: Op hetzelfde
portaal wonen. 2. V lak , horizontaal gedeelte
schaduwing. 3. (leger) Ziek.
Pale: (wapenk.) Met een paal of palen (spoorweg, berg, stoep), dat tusschen twee
voorzien, gepaald. Palee v.: Paalwerk, schuine deelen ligt. En -: Op den vlakken
grond. Marche -iere: Bovenste trede. 3.
remmingswerk, schoeiing. Bruggejuk.
Palefrenier m.: Stalknecht. Palefroi Horizontale projectie van een curve. 4.
Boom, as, geleiderol, spil, kussenbiok,
m.: Staatsiepaard. Vrouwenrijpaard.
Paleoeonehyliologie (spr. -ki-) v.: lager. Draagstoel. - a billes: Kogellager.
Leer der voorhistorische schelpen. Paleo- - a cannelure : Groeflager. - d'arbre:
graphe m.: Kenner -, onderzoeker van Aslager. 5. (nieuw) Prijsniveau van zeoude handschriften en opschriften. Palk,- keren duur. Proceder par -s: Trapsgewijze
graphie v. : Kennis van oude handschriften. te werk gaan. - d'application: Grondlijn,
Paleographique : Die betrekking heeft -slag voor de toepassing der berekening.
op oude opschriften en handschriften. 6. z . pallier m. Paliere : Die op een portaal
Paleographiquernent: Uit paleographisch uitkomt. Porte -: Portaaldeur. Marche
oogpunt. Paleolithique : Van den ouderen - of - v.: Bovenste trede van een trap,
steentijd. Paleontologie v.: Natuurlijke die met 't portaal gelijk ligt.
Palifieation v. en -fier ov .w . : (Het)
historie der voorhistorische dieren en.
planten. Paleontologique : Van de voor- versterken met heiwerk.
Palikare m.: Ongeregelde Grieksche
historische dieren en planten. Paleontologiste, -logue m.: Kenner der voorhisto- soldaat. Griek trouw aan de traditie.
Palimpseste by .nw . en m.: (Manuscrit)
rische planten en dieren. Paleozolque:
Van de voorhistorische diersoorten. Palk,- -: Handschrift -, blad, waarvan de oorspronkelijke
tekst is uitgewischt om het
zoologie v.: Kennis der fossiele diersoorten.
Palerme v.: Palermo. Palermitain: opnieuw te kunnen beschrijven. Palingenesie v.: Wedergeboorte, -omvorming.
Uit -. Bewoner van Palermo.
Leer volgens welke dezelfde omwentelingen
Paleron m.: Schouderstuk.
Palestine v . : Palestina. Dubbelmediaan na zekere tijden in de geschiedenis terug(soort drukletter). Palestinien bv.nw.: keeren . Palingênesique: Van de wedergeboorte. Op de leer der palingenesie
Uit Palestina, Palestijnsch.
Palestre v.: Worstelperk, kampplaats betrekking hebbend. Palinod m.: (le t{der oude Grieken). Lichaamsoefeningen. terk.) Oud-Fransch gedichtje met een
refrein. - ter eere van de H. Maagd. VerPalestrinien: Van Palestrina.
Palestrique bv.nw.: Van de worstel-, eeniging, waarin deze gedichtjes ter eere
Iichaamsoefeningen. / v.: Worstelkunst. van de H. Maagd werden voorgelezen.
Palet m . : Werpschijf . (y olk) 5-francs- Palinodie v.: Gedicht, waarin men een
stuk . IJshockeyschijf . Paleter onov .w . : vroeger gedicht herroept. (f ig.) Intrekking
-, herroeping van 't gezegde. Chanter la
Met een werpschijf werpen.
: Omgekeerd zijn als een blad op een
Palethnographie, -logic v.: Land- en
volkenbeschrijving der voorhistorische vol- boom. Palinodique : Waarbij men herroept.
Pitlir onov.w.: 1. Bleek worden, verkeren.
Paletot m.: Overjas. Damespaletot. bleeken. - sur les livres; - sur l'ouvrage:
Trui. (fam.) Commander son - de chene: Onvermoeid studeeren; - werken ; zich suf
Zijn doodkist bestellen. Chien en -: denken. 2. Verbleeken (lucht, kleur).
Hond met een dekje. Paletot-sac (ma. (fig.) Son etoile pint: Zijn geluksster
taant. 3. (fig.) In 't niet verzinken, ver-s-----s) m.: Wijde overjas.
Palette v.: 1. Raket, kaatsplankje. bleeken. Faire -: In de schaduw stellen.
Schoolmeestersplak (- de maitre d'ecole). I ov.w.: Bleek doen worden. - maken.
Palis (spr. Pali) m.: Paalwerk, omheiHandspalk (- a pansement). Schoep.
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p ing van palen. Paal, staak. Op palen
uitstaand net. Palissade v.: Paalwerk,
staketsel. Heg omheining van struiken.
Palissadement m. en -ador ov .w . : 't
Van een staketsel 't Van een omheining
van struiken voorzien. / se -: Zich door
palissaden dekken. Palissage v.: Het opbinden (van leiboom) tegen latwerk, - een
muur.
Palissandre m . :Palissanderhout .-boom .
PAlissant Verbleekend, bestervend.
Palisser ov .w. : Tegen een muur, latwerk binden, opbinden. Palisson m.:
IJzeren klopper (v. zeemtouwer) .
Palladium (spr. -dyomm)m.: 1. (gesch. )
Pallas Athenebeeld te Troje. 2. (f ig.)
Hoeksteen, waarborg, schild, beschermend
voorwerp . 3. (s c he ik. ) Palladium (metaal ) .
Pallas (spr. -ass) v.: Pallas Athene,
Minerva. / bv.nw.: Mooi, lief.
Palle v.: Altaarkleed, palla .
Palleal : Van den mantel (v . e. weekdier).
Palliateur m.: Bewimpelaar, bemantelaar. Palliatif : Bewimpelend . (genees k .)
Verzachtend, pijnstillend. I m.: Verzachtend middel, lapmiddel. (f ig.) Tijdelijke
hulp, doekje voor 't bloeden, lapmiddel.
Palliation v.: Bewimpeling, verschooning.
Leniging. Pallier ov .w . : 1. (geneesk.)
Bewimpelen,
Lenigen, verzachten. (fig.)
bemantelen, verschoonen, verbloemen, vergoelijken. 2. Omroeren (verfkuip ). / se
-: V ergoelijkt worden. Pallium (spr.
-yomm) m.: 1. (gesch.) Mantel der Grieken. 2. (Kath.) Wit wollen band, als
waardigheidsteeken, die op de schouders
rust en voor en achter afhangt, versierd
met zes zwart zijden kruisen, pallium.
Palma-Christi (spr. -kri-) m.: Wonder-, ricinusboom. Palnaaire : Van de
handpalm, - de vlakke hand. Face -:
Binnenzijde. Palmares (spr. -ess) m.:
Lijst der leerlingen, die bij een prijsuitdeeling een prijs krijgen. Palmarium
(spr. -yomm) m.: Palmentuin, -kweekerij.
Palme v.: 1. (oud) Palmboom. Huile -;
yin de -: Palmolie ; -wijn. 2. Palmtak,
palm. La benediction des -s: De zegening
der palmen (op Palmzondag). 3. (fig.)
Overwinning, zege, roem. Remporter la
-: De overwinning behalen. La - du
martyre : De martelaarskroon, de hemelsche
gelukzaligheid door den marteldood. (ram.)
A vous la Gij zijt de baas. 4. Palmvormige versiering (op bouwwerk, sjaal).
Les -s (academiques) : De ridderorde (in
den vorm v. twee palmtakken, der Officiers
d'Academie). 1 m.: Handbreedte, palm.
Palme : Hand-, waaiervormig. Afgeplat.
Waarvan de teenen door een vlies verbonden zijn. Pied -: Zwempoot. Palmer
ov .w. : Afplatten (naald). Palmeraie v.,
-6rier m.: Met palmen beplante tuin, palmbosch. Palmette v.: Sieraad in den vorm
van een palmblad, palmet. In den vorm van
een palmtak gevormde leiboom. Palmier
m.: Palmboom. Dadelpalm (- daffier).
Koekje in palmvorm. Natte de -: Mat van
palmbladeren. - nain: Dwergpalm. - de
Palmyre : Lontar-. - gladie : Zwaard-. eventatl: Waaierpalm. Palminerve : Handnervig . Palmipede bv.nw. en m.: (Vogel)
met zwempooten, zwemvogel. Palmiste
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m.: Dwergpalm. z. ehou 1. Palmeekhorentje (rat -). -lijster. Palmite m.:
Palmmerg. Palmitine v.: Vast bestanddeel der palmolie. Palmitique : Acide -:
Pa lmitinezuur . Palmure v . : Zwemvlies .
Palmy-re v.: Palmyra.
Bewoner van Pau.
Palois : Uit
Palombe v.: Ringduif.
Palon m.: Schop, spatel.
Palonneau -nier m.: 1. Zwenghout,
zwengel. 2. -nier: Stuurpedaal (vliegtuig).
Palot m.: 1. Spade. (fig.) Vlegel,
kinkel. 2. Paal.
Palot: (f a m . ) Bleekjes, wat bleek.
(f ig. ) Een beetje onbeduidend.
Palourde v.: Tapijtschelp (eetbaar) .
Palpabilite v.: Tastbaarheid . Pal pable : Voel-, tastbaar. (f ig. ) Klaarblijkelijk , zonneklaar, tastbaar. Palpablement :
Op tastbare wijze. Palpation v.: Betasting.
Palpe v.: Taster (insect). Baard (\Tisch).
Palpebral : Van de ongleden. Palpebre :
M . t oogleden voorzien. Palper ov.w.:
1. Bevoelen, betasten. 2. (fig., fam.)
Opstrijken, binnen krijgen. Il a déjà palpe:
Hij heeft al geld gebeurd. 3. (zeev.) l'eau: (Op de riemen) blijven liggen. I
m.: Het betasten, - bevoelen. Palpeur :
Als taster gebruikt. Palpieorne : Met lange
tasters. Palpifêre : Voelsprieten dragend.
Palpitant : Lillend. Trillend, bevend;
kloppend (hart). (fig.) Hoogst belangwekkend, die de harten doet popelen,
sensatie-. Palpitation v.: Krampachtige
beweging, trilling, beving, klopping. Avoir
des -s: Hartkloppingen hebben. Palpiter •
on ov .w : Krampachtig trekken, linen,
trillen, beven; kloppen (hart), popelen.
(fig.) Nawerken.
Palplan eh e v.: Damplank. (IJzeren)
deel met groef.

Palsambleu , -sang uê , -sanguienne

tusschenw.: Sakkerloot!
Paltoquet m . : (f a m . ) Lummel, slungel .
Hondsvot, mispunt, ploert.
Paludaire : Van de moerassen. Paludeen : Van de moerassen. Van de malaria.
Terrains -s : Moerasgronden, broekland.
Fiévres -nes : Malaria. I m.: = Paludie
m.: Malarialijder. Paludier m.: Werkman in de zeezoutpannen. Paludine v.:
Moerashorensla k Paludique : Lij der -, lij dend aan malaria . Paludisme m.: Malaria.
Palus (spr. -uss) m.: Moeras. Laag terrein. Palustre : Van de moerassen, (in
samenst.) moeras-.
Miner onov .w. en se - : Flauw -, in
zwijm -, in onmacht vallen. - de rire:
Zich ziek zich half dood lachen. d'admiration: Van bewondering buiten
zich zelven zijn. z. earpe v. (fam.) C'est
une carpe pdmee : Zij valt om een wissewasje van zich zelve. Attente ptimee:
Smachtend wachten. L'acier se ptime:
Het staal wordt te zacht. Pamoison v.:
Onmacht, flauwte. (fig.) Zinsverrukking.
Pampa (s ) v.(mv.) : Groote Z.-Amerik.
grasvlakte. Berk des -: Pampasgras.
Pampe v.: Blad (van halm). Pampeen :
Pampaachtig; der pampa 's.
Pampelune v.: Pampelona (Spanje).
Pamphlet m . : 1. (o u d ) Brochuretje ,
dun boekje. 2. (thans) Schotschrift.
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Panama m.: Breedgerande stroohoed.
Pamphletaire m.: Schotschriftenschrijver.
Bois de -: Zeephout.
Pampille v.: Strookje van passement.
Panamerieain : Geheel Amerika omMontre -: Smal armbandhorloge.
Pamplemousse m. (soms v.): Porn- vattend, - betreffend. Panamerieanisme
m.: Monroe-leer („Amerika voor de Ameripelmoes, (soort) grape-fruit.
Pampre m.: Wijnrank. (dichtk.) Wijn- kanen" ). Panamerique v.: Pan-Amerika
(Noord-, Midden- en Zuid-Amerika).
stok.
Panamien : Uit -. Bewoner van Panama.
Pan m.: I. Pand, slip (v. kleedingstuk).
Panard : Met buitenwaarts gerichte pooEn -s volants : Met de hemdslippen uit
de broek. - de rets: Net, dat om een ten . Cheval -: Dansmeester. / m.: Buitenboschje wordt gespannen. - (de mur): waarts gerichte voorvoet.
Panaris (spr. -ri) m.: Vinger-, nagelGedeelte -, stuk -, hoek van een muur.
- de bois : Houten Yak in een gemetselden zweer,, fijt.
Panasserie v. : Luxebroodbakkerij.
muur. 2. Vak (muur), paneel. Les -s
Panathenalque: Betreffende de Panad'un eomble: De zijden van een dak. thenees v.mv.: Volksfeesten ter eere van
coupe . Afgestompte, gebroken hoek, hoek
van 67° 30. Les -s creux d'une epee : De Pallas Athene. Panbeotie v.: Algemeene
uithollingen in het lemmet van een degen. domheid, heerschappij der wanbeschaving.
3. Pan, god der herders. z. flute 1. Le Panbrit(t)anisme m.: Beweging, die alle
Angelsaksische volkeren wil vereenigen.
grand Pan : De scheppende God, - natuur.
Panearpe m.: (bouwk.) Ornement van
4. (Eng.) Goudpan (voor goudwassching).
/ tusschenw.: Paf! Klets! Pof! Pief, pof! bloem- en yruchtenslingers.
Pancarte v.: 1. Plakkaat. 2. (Bord)/ voorv.: Allesomvattend.
Panacee v.: Algemeen geneesmiddel papieren omslag. 3. Bordje met opschrift.
Bord (als reclame). Panceltique : Alle
tegen alle kwalen.
Panaehage m .: Menging. 't Kiezen van Keltische volkeren omvattend. Paneelcandidaten uit alle partijen. Panaehard tisme m.: Beweging die alle Keltische
volkeren omvat. Panelastite v.: Panm . : (spot) Militair,, „goudvink " .
Panache m . : 1. Vederhos, pluim . (f i g. ) clastiet (springmiddel). Panerace m.: 1.
Pluim (rook h.v.). (fam.) Avoir son -: Worsteling en vuistgevecht met de bloote
Een roesje aanhebben. 2. (nieuw) Le vuist . 2. (n a a m) Pancratius . Pancratiaste m.: Overwinnaar in de worsteling.
cavalier a fait -; De ruiter is over den
kop van 't paard heengebuiteld. Le cheval Pancreas (spr. -ass) m.: Alvleeschklier.
Pancreatine v.: Alvleeschsap. Pancreaa fait -, - s'est elate en -: Het paard
is op de achterpooten gaan staan en is tique : Van de alvleeschklier. Suc -:
toen voorovergeslagen. L'automobile a fait Pancreassap. Pancreatite v.: Ontsteking
van de alvleeschklier. Pandectes v.mv.:
-: De a. is over den kop gegaan. Fair e
Wettenverzameling. Pandemic v.: Alge-: Uitglijden en vallen. 3. (n ieuw)
Schitterende, geestige eigenschappen. - meene y olks-, wereldziekte . Pandemonium
dapperheid, schittering, schertsende over- (spr. -yomm) m.: Plaats voor bijeenkomst
moed. Du patriotisme a -: Vaderlands- der helsche geesten. (f ig.) Broeinest -,
liefde vol schitterende vurigheid. 4. Drie- kweekplaats van ongerechtigheden. Dolle
hoekig vlak in een hangboog. Bovendeel warboel.
Pandiculation v.: Uitrekking der ledevan een kerklamp . Uitgetande bladen in een
slotplaat. Bovenste loofwerk. 5. Kleuren- maten (onder 't gapen).
Pandit m.: Geleerde Brahmapriester.
menging, bontheid.
Pandore v.: 1. Pandora. 2. Luit. / m.:
Panache : 1. Met een pluim, vol pluimen ; gekuifd (vogel). 2. Bont, veelkleurig, (s p o t ) De Fransche gendarme .
Pandour m.: Pandoer, ongeregeld solgemengd. 3. Uit allerlei soorten samengesteld, gemengd (ijs, sla, vruchten); met een daat . (f ig . ) Vandaal, roover.. Pandoerspel.
Panegyrie v.: Godsdienstige volksverzabijsmaak (drank). 4. (f ig.) Gemengd (gezelschap ) ; met vertegenwoordigers van alle meling, -feest. Panegyrique m.: Plechtige
partijen (candidatenlijst); waarbij alien op lofrede . (f ig . ) Lofrede . Faire le - de qn:
ben stemmen (stemming). Panacher ov.w.: Iem. lof uitbazuinen. / b y .nw.: Van de lof1. Met een vederbos versieren. 2. Met ver- rede . Panegyrisme m.: Lofrede. Panegy schillende kleuren sieren, bont maken. riste m . : Lofredenaar.. (f ig . ) Lofbazuiner,
3. (fig.) Vermengen. - son vote, sa lisle: -trompetter.
Paner ov .w. : Met broodkruim bestrooien,
Candidaten uit alle partijen kiezen. /
onov.w.: Over den kop gaan. / se -: paneeren. Brood laten weeken in (vloeiVeelkleurig -. Gemengd worden. Pana- stof ). Eau pantie : Broodwater (water
chure v.: Bonte kleurenmengeling. Bont- waarin geroosterd brood geweekt is; drank
voor zieken). Paneree v.: Mandvol, korfbladigheid .
Panade v . : 1. Broodpap, -soep . (fig. ; vol. Paneterie (spr. pa-n't'rie) v.: Broody olk) Jan-Salie, lammeling. Prullig stuk. kamer, -bewaarplaats. Personeel daarvan.
Panetier (spr. pa-n'tye) m.: 1. Brood2. Ellende. Laisser dans la -: In den
steek laten, met den boel laten zitten. En meester, -uitdeeler. Grand - de France:
Opperbroodmeester. 2. Scheepsbroodbakker,
-, dans la -: „In de soep gereden".
-kok . Panetiere v . : Herders (brood )tasch .
Panader z. pavaner.
Panage m.: Weiderecht (in bosschen). Jachttasch. Zakvormig net. Broodkast.
Panaire : Van brood, - broodbereiding. Laag buffet. Paneton m.: Korf om een
deegklomp in to leggen (voor hij in den
Fermentation -: Deeggisting.
Panais m.: Pinksternakel (- cultive). oven gnat).
Pangermanique : Alduitsch. PangerPanam m . , -e v . : (v o 1 k ) Parijs .
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manisme m. : Streven om alle volkeren
van Germaanschen oorsprong tot een rijk
te vereenigen . Pangermaniste by .nw . en
m. : Voorstander van 't pangermanisme.
Pangolin m . : Schubdier .
Panhellenique : Alle Grieken omvattend , - betreffend . Panhellenisme m. :
Streven om eenheid te verkrijgen voor
alien, die van Griekschen oorsprong zijn.
Panic m .: V ingergra s . - millet: Vogelgras .
Panieaut m.:: Kruis-, varkensdistel,
endeloos .
Panieule v.: (plantk.) Pluim. Panicule : In pluimen bloeiend, pluimvormig.
Panier m . : 1. Mand, ben, korf . - au
pain : Broodmand, -bak . z . ceuf 1 en adieu
tusschenw. Marchande au -: Koopvrouw.
z . apse 1. - a ouvrage : Werkmand (je ) . (a papier) : Prullen-, snippermand . Jeter -,
mettre qch au -: Jets in den prullenmand
werpen, geen acht op lets slaan . A petit
mercier, petit -: Men moet de tering naar
de nering zetten. - aux ordures : V uilnisbak ; (vo lk ) bed . - aux crottes: Achterste.
Secouer -, remuer le - aux crottes: Dansen.
- a salade : Slaemmer ; (gr a p ) gevangen-,
celwagen, „muizen yal" . (f ig. ) - perce:
V erkw ister , doordraaier ; (s o m s ) vergeetachtig mensch . Sot comme un -: Zoo dom
als een os . Its ne sont pas du méme -: Zij
zijn niet van hetzelfde slag. 2. Mandvol.
z . dessus (m . 1 ). 3. Vuurmand (om
kindergoed te warmen ). Bijenkorf . Teenen koffer (voor bagagevervoer a . postwagen ). Hoepelrok . - roulant : Loopwagen (voor kinderen ) . 4. Mandewagen.
Paniêre v . : Groote hengselmand . Paniervalise (mu. -s--s) m. : Reismand .
Panifiable : Geschikt om in brood omgezet
te worden. Farine -: Meel voor broodbereiding . Panification v. : Bereiding van
-. Omzetting in brood. Panifier ov .w . :
In brood omzetten. Tot brood bereiden.
Paniquard m. : Paniekzaaier. . Panique
by .nw. en v . : Panische, plotselinge en
ongegronde (schrik ) .
Panis m . z . panic.
Panislamique : Voortgedreven door pan islamisme m.: Streven om de Mohammedanen tot 66n yolk te vereenigen.
Panne v. : 1. Pluisfluweel, fulp, trij p .
(wapenk.) Pelswerk. (spot; y olk) Litre
dans la -: Er ellendig aan toe zijn, in
de pekel zitten. 2. Liggen met tegengebraste zeilen. En -: Met tegengebraste
zeilen, stilliggend, bijgedraaid. Mettre (le
navire) en -: Opbrassen. Router - sur
-: Zwaar slingeren naar beide zijden .
(f ig. ) Se tenir -, rester en -: Rustig
afwachten. 3. (n ieuw ) Het niet verder
kunnen (auto, luchtschip, tram, vliegtuig ) . Defect, stoornis . Rester -, tomber -,
demeurer en -: Blijven steken. Laisser
en -: In den steek laten. 4. (to onee 1)
Slechte, ondankbare rol, „sof " . Alles
wat tegenvalt, middelmatig is, „sof " .
5. (Buik- )vet (varken ). 6. Dakstoeldwarsbalk , steekbalk . 7. Toeloopend deel -,
klauw van een hamer. Onderste deel van
een stoomhamer.. 8. Bank (mist, wolken ) .
9. Dakpan . Panne : (y olk) Armzalig,
schooierig, slecht, ellendig. / m. : Hongerlijder,, „kale jakhals" .
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Panneau m . : 1 . Net om wild te vangen.
(f ig. ) Strik . Donner -, tomber dans le -:
In den val loopen. 2. Paneel. Wand (bekleed ) . Yak, veld . Baan (stof ) . - de
glace : Spiegelglaspaneel . - de dechirnre:
Scheurbaan. 3. Schilderspaneel. Blind
scheepsvenster.. Luik . Zijde van een gehouwen steen . Model voor een Steen . Zadel-,
draagkussen . Kogelwand . --reclame : Reclamebord . Enveloppe a - transparent:
Vensterenveloppe. Panneautage m . en
-ter onov .w . : (Het) spannen van netten
(om wild te vangen ) . Paneelwerk . Pan neauteur m. : Strooper, die strikken zet.
Pannequet m . : Opgerolde pannekoek .
Panner ov .w . : Met de klauw van een
hamer gaten maken in. Bijbrassen (schip ).
Panneresse v . : Streksche steen.
Pannetiêre v . : Etenskast .
Panneton m. : Baard (sleutel) ; lip
(spanjolet ).
Pannieule m . : Spier-, celweefsellaag.
Huid op de horens. - 't gewei. - graisseux,
- adipeux: Spekhuid.
Pannon m. z . pennon . Panoneeau m. :
Wapenschild. Schild (aan deur van beeedigd ambtenaar ) ; bord (bondshotel).
Verkeersbord.
Panoplie v. : Volledige wapenrusting.
Wapenrek , -verzameling aan den wand.
So ldatenuitrusting (als kinderspeelgoed ).
-.1'outils: Ste 1 opgehangen gereedschappen .
- cuisine: Kinderkeukengoed op een karton .
Panorama m . : Cirkelvormige muurschildering, panorama . Panoramique : Als
van een panorama . V ue -: Uitzicht in
't rond.
Pansage m. : Verzorging (v. 't \Tee ).
Roskamming. Benoodigdheden daarvoor
(effets de -).
Pansard : (v o lk ) Dikbuikig. / m . :
Dikbuik . Panse v . : 1. (fa m . ) Buik,
(p la t ) pens. Pens der herkauwers. z . veil
2. Greyer la - a : Dooden. (o u d) De la vient la danse : Na een lekker maal is men
opgewekt. 2. (f ig. ) Buik (v . fiesch, retort,
kruik , meubel) . Slagrand (van klok ) .
Buik, neerhaal (letter). z. A 2 . Dikste deel
(haam, zuilschacht ) . Panse z . pansu.
Pansement m. : 1. Verbinden (wond ).
Verband. - sommaire : Noodverband. Articles de -: Verbandstoffen. 2. z . pansage.
Panser ov .w . : 1. (oud) V erzorgen , eten
geven. (thans) Roskammen, borstelen
(paard ). 2. Verbinden (wond ) .
Panslavisme m. : Streven naar vereeniging der Slavische volkeren. Panslaviste : Panslavistisch. -ist.
Pansu: Dikbuikig. / m.: Dikzak (gros -).
Pantagruelique : Die 't leven vroolijk
geniet. Voor reuzenmagen (maaltijd ). Pantagruelisme m . : Gezond leven van vroolijken Frans (die evenwel zeer ontwikkeld
is ). Pantagrueliste by .nw. en m . : (Voorstander) van 't pantagruelisme.
Pantalon m. : 1. Pantalon, hansworst .
2. Broek . (so ms ) Broekspijp . - de cheval:
Rijbroek . - rouge, - garance: Roodbroek ,
Fr. infanterist . - co l lant : Spanbroek.
--sac: Wijde broek. ( y o lk ) Le - d' un
Hollandais: Een blauw plekje in de lucht.
3. Quadrillefiguur. 4. (oud) Kameleon,
weerhaan . Pantalonnade v. : Hansworsterij ,

Pante-Papier
1499
1500
dans van een grappenmaker. Hansworsterij Pantouflier m. : Pantoffel-, muilenmaker,
om zich uit de moeilijkheid te helpen,
-verkooper.
Pantoum, (b eter) -oun m . : Van de
belachelijke uitvlucht.
Pante m.: (plat) Domoor, die zich laat Maleiers nagebootst gedicht, waarin twee
plukken.
motieven elkaar kruisen, in vierregelige
Pantelant : Hijgend. - Lillend (vleesch). coupletten, waarvan het tweede en vierde
Panteler onov.w.: Hijgend op en neer vers in 't volgende couplet het eerste en
gaan. Lillen (vleesch). (f ig. ) Hevig bewoderde vers vormen.
Pantruehe v . : (y olk) Parijs .
gen worden. Pantellement m.: Beweging.
Panure v.: Paneermeel.
Hijging.
Pantenne v. : (zeev.) Ligging der raas
Panurge m . : (n a a m ) Panurge . (f ig. )
overkruis, - der zeilen in wanorde. Navire Looze Bast. z. mouton 1.
Paon (spr . pan) m., -ne (spr . pa-ne) v.:
en -: Ontredderd schip. Meltre les vergues
1. Pauw. Pauwin. Glorieux comme un -:
en -: De raas overkruis toppen.
Panteuton m.: Duitsche drijver,, all- Zoo trotsch als een pauw . z. geai. Pousser
deutscher . Panteutonisme m. : Overdreven des cris de -: Moord en brand schreeuwen.
pangermanisme, alldeutschtum.
Bleu -: Pauwenblauw. 2. Pauwoog (vlinPanthee bv.nw. en v.: (Statue, figure) der ). - de jour; - de nuit: Dag-, nacht-: (Beeld, ) dat de attributen van verscheipauwoog. Paonneau (spr. pano) m. : Jonge
dene goden vereenigt. Pantheisme m.: pauw. . Paonner (spr. pane) onov .w . :
Wijsgeerig systeem, volgens hetwelk het Geuren.
Papa m . : 1. (k i n d . ) Vader, papa, pa.
heelal de godheid zelve is. Pantheiste
by .nw . : Panthe Istisch . / m . : Aanhanger Bon -, grand -: Grootpa, opa . z. gateau
z.
1. Un fils a -: Een bedorven zoontje.
van het panthelsme. Pantheistique
-iste. Pantheon m.: (gesch.) Tempel (fig.) - Pandour: Vader P. (fam.) A la
aan alle goden gewijd. De gezamenlijke -: Gemoedelijk, gezellig, „op z'n sloffen".
godheden van een polytheistisch systeem. 2. Koningsgier. Papable: Die in aan(fig.) Eeretempel. Le - de l'histoire: merking komt om paus te worden. PapaDe geschiedrollen. Le P-: Het Pantheon bane v.: Geschiktheid om paus te worden.
te Parijs (buiten dienst gestelde kerk, waar Papal: Pauselijk. Papalin : (ong. bet.)
Pauselijk, „paapsch". / m. : Pauselijk
groote Franschen worden begraven).
Panthire v.: Panter. Faire la -: Heen soldaat. -e munt. Aanhanger van den
paus. Papas m.: Pope (priester in de
en weer loopen.
Pantiere (spr . -ty ere) v.: Vogelnet. Grieksch-Kath. Kerk). Papaute v. : Pauselijke waardigheid. Pausschap. De pausen.
Gebreide jagerstasch.
Papaveracees v .mv . : Klaproosachtigen .
Pantin m.: 1. Jan-Klaassen-pop, trek-,
Papaye (spr. papa-y) v.: (plantk.)
ledepop. Se demener comme un -: Met
armen en beenen slaan, als zaten ze met Kalebas. Papayer (spr. papa -y e) m.:
ledepop,
Kalebasboom, papaya.
touwtjes vast. 2. (f ig. )Weerhaan,
Pape m . : 1. Paus. (f a m . ) Soldat du
veranderlijk mensch.
Pantine v. : Bundel strengen. Pantiner -: Slecht soldaat, snert-, papsoldaat. z.
mule 2 en moutardier 2. Le - noir: De
ov .w . : Tot bundels binden.
Pantographe m.: Teekenaap, -knaap. overste der Jezuleten. 2. Paus (vogel).
Papegai m. : Papegaai (vogelschieten).
Pantographic v.: Het copieeren met den
Papelard m.: Schijnvrome, huichelaar.
teekenaap. Pantographique : Met den
(leger) „Pampieren brief". / bv.nw.:
teekenaap gecopieerd.
Pantoiementm.: Aamborstigheid (valk ). Huichelend, kwezelend. Papelarder onov.
Pantoire v.: (zeev.) Hanger, schenkel. w.: Den huichelaar uithangen. Papelardie
Pantois : (o ud ) Hijgend, buiten adem . of -ise v.: Huichelarij, gekwezel.
Papelonne : Geschubd.
(fig.) Verstomd, verbluft, „paf". Rester
Paperasse v .: Onnutte papieren, pa-: Paf staan.
Pantometre m.: Hoek-, almeter. Panto- pierrommel. Omslachtige administratie.
mime m . : Gebarenspeler.. (f ig . ) Iem . die Paperasser onov .w . : Papier vol kladden.
de menschen nadoet. / v.: Gebarenspel, Oude papieren doorsnuffelen, - in orde
-spraak. (f ig.) Uitdrukking der gevoelens leggen. Paperasserie v.: Paperassen,
door gebaren. Stuk, waarin de spelers zich papierrommel. Paperassier m.: Verzadoor gebaren uitdrukken. Danse -: Geba- melaar -, liefhebber van papierrommel,
rendans. Pantomimique : Van de geba- snuffelaar in oude papieren, Omslachtig
renkunst . Pantopode bv.nw. en m.: administrateur. / bv.nw.: Die in papeVeelpootig (diertje). Pantophage: Alles rassen opgaat. Van paperassen.
Papesse v.: Pausin, vrouwelijke paus.
etend.
Papeterie (spr. pope-tri) v.: PapierPantouflard m.: Pantoffelheld. Iem.
die alles op zijn slofjes afdoet. Pantoufle fabricage . -fabriek, -molen. -handel. Winv.: 1. Pantoffel. Muil. Meitre ses souliers kel van kantoor- en schrijfbehoeften. Doos
met schrijfbehoeften. Papetier (spr. paptye)
en -s : Zijn schoenen van achteren plattrappen . En -s : Op zijn gemak, ongestoord, m.: Papierfabrikant. -handelaar. Werk„op z'n slofjes". Raisonner comme une -: man op een papierfabriek (ouvrier -).
Onzin uitkramen. Et caetera -: De rest Handelaar in kantoor- en schrijfbehoeften.
moet je er maar bij denken. Jouer a la / bv.nw.: Van 't papier. Industrie -iere:
Papierindustrie.
-: Slofje-onder spelen. 2. Hoefijzer, dat
Papier m.: 1. Papier. - fait a la main,
van binnen dikker is dan van buiten,
pantoffelijzer.. Pantoufler onov .w . : (o ud ) - a la cuve, - a la forme : Geschept -. - fait
Zotteklap uitslaan, in 't honderd praten. a la presse: Machinaal -. - mecanique: - zon.-
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Papier -eopie---Papyrus

der eind. — a leltre : Post-. z. Jozeph en
masher 2. — a chandelles : Geel pakpapier.
— de soie: Vloei (om in te pakken). —
buvard : Vloeipapier.— brouillard : Filtreer-,
ongelijmd -. — a calquer,, — calque: Calqueer-. — cristal: Cellophaan. — de riz,
— de Chine: Rijstpapier. — dentelle:
Uitgeslagen. -, kastrandenpapier. — ecolier ;
— coquille : Schoolschriften-, post-. —
bleu: Blauw pakpapier. — de paille: Stroo-.
— marbre : Gemarmerd -. — Mire: Filtreer-. — peint, — de tenture : Behangsel-.
— toile: Linnenpapier.. — de rebut: Misdruk .
— de verre : Schuur-. — (d' )emeri: Grof
schuur-. — au platine : Platinapapier. — au
carbon : Kooldrukpapier. — medicamente:
Hechtpleister. — chimique: Eng. pleister.
Barbouiller -, Oiler -, brouiller -, noircir
du —: Papier bekladden, (onnutte dingen)
schrijven. Confier -, transmettre au —, jeter
sur le —: Neerschrijven. Ce projet est
beau sur le —: Dat plan is mooi in theorie,
- op 't papier. Livres en grand —: Onafgesneden b., b. met breede marges. z. musique 1.2. Papier, document, aanteekening,
stuk. —s d' affaires : Schrifturen, die onder
kruisband mogen verzonden worden (omdat
zij niet 't karakter dragen van persoonlijke
correspondentie). Etre bien -; mal dans
les —s de qn : Goed -; slecht bij iem. aangeschreven staan. Etre dans les petits —s
de qn : In een goed blaadje bij iem. staan.
Raver qch de ses —s : Niet op iets behoeven
te rekenen. Le jeu des petits —s: 't Vraagen-antwoordenspel. — volant: Los blad.
- vet; in rechtszaken ongeldig papier. Salle
en —: Publiek van de diaconie, „koef
noen". z. fibre 6 en timbre. —s de bord,
- d'un navire : Scheepspapieren. 3. Papier,
wissel, schuldbekentenis. — commercial:
Handelspapier (wissels, promessen, chéques). Recevoir le — de qn: Iem. wissels
aannemen. — court ; — long : Papier op
kort -; - op lang zicht. — sur Paris ; - sur
Londres ; Wissel op P.; - op L. Bon —;
mauvais —: Betrouwbare -; onbetrouwbare wissels. 4. Effecten. 5. (oud) Les
—s publics, les —s-nouvelPs : De kranten.
Papier-eopie m.: Copieerpapier. Papier -euir m.: Ledercarton. Papier -glu
m . : V l iegenpa p ier . Papier-journal m . :
Krantenpapier. Papier-tinge m.: Papieren
servet . Papier -monnaie m.: Papieren geld,
bankpapier. . Papier-nouvelle m . : (o u d)
Krant. Papier -pelure m.: Mailpapier.
Papier -tenture m.: Behangselpapier. Papier -valeur m.: Bankpapier.
Papifiant : Die den paus helpt kiezen.
Papilio m.: Ridder (vlinder). — flambe:
Zeilvlinder. Papilionaee : Vlinderachtig,
-vormig, -bloemig . Papilionaeees v .mv . :
Vlinderbloemigen.
Papillaire (spr . pi-ler): Van de tepeltjes,
- wratjes, - papillen. Wrat-, tepelvormig.
Met wratjes . Papille (spr . pi-le) v .: (d ierk .)
Huidwratje, -tepeltje, -papil, -verheffing.
(plantk.) Opperhuidcelknobbeltje. Papil leux (spr. -i-leu) : Vol papillen.
Papillon m . : 1. Vlinder.. (v o 1 k )
—dutho:
Kapelletje, koolwitje . Sot -, etourdi
comme un —: Zoo onbesuisd als een jong
paard. Se briller a la chandelle comme un
—: Zich aan den fraaien schijn vergapen.
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Courir apres les —s : Met nietigheden zijn
tijd verbeuzelen. (f ig.) Cet homme est un
—: Die man is wuft, veranderlijk. Des
—5 noirs , - bleus: Sombere gedachten,
drukkende zorgen. 2. Vlindervormig haarsieraad. -e strik (muts). -e strik (nceud
—), - das. - mutsje. Vleermuisbrander
(bec —). Klapmuts (zeil boven 't bovenbramzeil. ) Bijkaart (in atlas). Los of
bijgeplakt blaadje in een boek. Papieren
strook. Strook voor reclame van en bij
een boek. Smoorklep, verstelbare draaiklep . Vlinderspel (soort kaartspel). Schuif
(kachel). — depliant: Folder, vouwblad.
3. Hond. Papillonaee z. papilionaee .
Papillon (n )age m.: Het fladderen (vooral
in liefde). 't Vangen van schadelijke vlinders. Papillonne bv.nw. en v.: (Passion)
—: Zucht naar verandering. Papillonner
onov .w . : Rondfladderen, rusteloos -, wispelturig zijn, Rondom de vrouwen fladderen.
Schadelijke vlinders vangen. Uitkomen
(pop). Liefhebberen, bier en daar wat van
studeeren. Papillonnette v.: Vlindernet.
Papillonniste m.: Vlinderkenner.
Papillotage m.: Het maken van papillotten. 't Krullen . (f ig. ) Oogverblindende flikkering door de schrille tegenstelling van kleuren of van licht en donker ;
gedans (lichten). Onwillekeurig geblikker
met de oogen. Het smeren, - dubbel afdrukken der letters. (fig.) Verblindende
schittering (v. stijl, v. geest). Papillote
v.: 1. Papillot, haarkrulrolletje. Se coiffer
en —s: Papillotten zetten. 2. Ulevel -,
bonbon in een papiertje, pistache. —s a
petard : Knalpistaches. COtelettes en —s :
In geboterd papier gebraden c. (f ig.)
Faire des —s d'un livre : Een boek als scheurpapier gebruiken. Avoir les Vieux en —s:
Met de oogen knippen. 3. Papiertje, bankje.
Papilloter onov .w . : Oogverblindend schit-

teren; Jansen (lichten). Blikkeren, knippereren (oog). (f ig.) Te bloemrijk -, te

schitterend zijn (stijl, geest). Dubbel afgedrukt zijn, smeren (letter). Onvast zijn
(blik ) . / ov .w .: In papillotten zetten (haar ).
Papin m . : 1. (n a a m ) Papin. z. marmite 2. 2. Pap.
Papinien m . : (n a a m ) Pap inianus .
Papion m.: Baviaan.
Papisme m . (o n g .b e t . ) Onderwerping
aan het pausdom. Pauselijk absolutisme.
Papiste m.: (ong. bet.) „Roomsche
paap", aanhanger van den paus. I bv.nw.:
„Roomsch, paapsch".
Paponge : Sponskomkommer.
Papotage m . : (f a m. ) Gebabbel, ouwewijvenpraat . Papoter onov .w . : Babbelen.
Papou m.: Papoea. Papouasie v.:
Nieuw-Guinea.
Pappe v.: Zaadkuifje. Pappeux : Met
zaadpluis.
Papule v.: Huidblaartje, pukkeltje.
(plantk.) Waterblaasje. Papuleux : Met
blaartjes. Van een blaartje.
Papyraee : Dun -, vliezig als papier.
Papyrologie v.: Kennis der papyri.
Papyrologique : Van papyruskennis. Pa pyrologue m.: Kenner van papyri.
Papyrus (spr . -uss) m.: Papyrusriet.
Papier daaruit bereid. Handschrift op
papyrus.
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Paquage m.: Het (in )pakken (visch).
Pfiquis m.: Weideplaats (voor wild).
Pfique v.: 1. (bij de Joden) Het Weide.
Par vz.: 1. (door-, overgang) Door.
Paaschfeest, Pesach. Manger la -: Het
Paaschlam eten. 2. (f i g.) Verzoening. 3. - Jerre; - mer: Te land; ter zee, te water.
(bij de Christenen) Pfiques v.mv.: Passer - le jardin: Door den tuin gaan.
Paschen, Paaschfeest. Dimanche de -: - ici, - /ez: Hier tangs, daar tangs, Paaschzondag, eerste Paaschdag. Lundi de heen. --ci, --let: Hier en daar; heen en
weer; nu en dan. 5 minutes --ci, 5 minutes
-: Tweede Paaschdag. Faire ses -: Zijn
Paaschplicht vervullen. Ile de -: Paasch- --la: Nu hier 5 min. aan, dan daar 5
eiland. (oud) - closes: Betoken P. (de min. aan, - bezig. Olivier -ci, Olivier -lei:
eerste Zondag na P.). - fleuries: Palm- Iedereen had den mond vol over den lieven
zondag. z. ceuf (1 en 2). La quinzaine Olivier. z. delh (vz. en bw.), dedans vz.
en devant (bw. 1). De - le monde : Ergens
de -: De twee weken tusschen Palmzondag
en den Zondag na P. Les - veronaises.: De ter wereld. - toule la terre : Op de geheele
moord der Oostenr. soldaten te Verona wereld. Ca m'a passé - la tete, - l'esprit:
Dat is bij mij opgekomen. Passer - de
(1707).
Paquebot m.: (o u d) Adviesschip . (t ha ns) rudes epreuves: Wreede beproevingen doorPaket-, vracht- en passagiersboot. Paque- staan. Voyager - la neige ; - le brouillard: In
de sneeuw -; in den mist reizen. - un beau
bot-poste (me. -s--s) m.: Mailboot.
Paquer ov .w . : (In )kuipen , (in )pakken . temps: Bij mooi weer. - une belle matinee:
Pfiquerette v.: Madeliefje. -s de cime- Op een mooien morgen. - 10° de latitude
nord: Op -, onder 10° Noorderbreedte.
tare: Eerste grijze haren.
Paquet m.: 1. Pak, pakket, bundel, bos, Mouiller - 7 brasses d'eau : Op 7 vaam
pakje. Faire son -, - ses -s: Zich reis- water voor anker gaan. - 20 m. de provaardig maken, zijn boeltje bijeenpakken; fondeur : Op 20 M. diepte. Il a rep un coup
(f ig. ) heengaan ; sterven. Faire ses -s de cravache - la figure: Hij heeft een
karwatsstriem in 't gelaat zekregen. Du vert
pour l'autre monde: Op sterven liggen.
au violet - le turquoise : Van groen naar
Donner -, servir a qn son -: Iem. de bons
geven; - een uitbrander -, een scherp ant- violet over 't turkoos. 2. (oorzaak) Door.
woord geven. Risquer -, hasarder le -: 11 fut tile - B.: Hij werd door B. gedood.
Het er maar op wagen. Attraper -, recevoir Renverse - l'orage : Door den storm omgeworpen. La Henriade - Voltaire: De H.
son (petit) -: Er van tangs krijgen; gedaan krijgen. Lacher tout le -: Eindelijk door V. (fig.) - interét: Uit eigenbelang.
eens uitbulderen wat iem. al lang in den - ignorance : U it onwetendhe id . (sport )
weg zat; den boel verklappen. Le systerne -, Veinard - Medaillon et Ma Peine : V.
uit M. en Ma P. Savoir - c ceur (z. eceur
la methode des petits -s: 't Afdoen der
zaken bij kleine beetjes. (post.) Petits -s: 5): Uit 't hoofd kennen. - trop : Al te
Postpakketten tot 1 K.G. Avoir un - sur zeer, overdreven. Il est - trop mechant:
Hij is al te ondeugend.
la conscience : lets drukkends op 't geweten
3. (grond) Door. - pew; - force: Uit
hebben. Voici votre -! Dat hebt ge beet
(een uitbrander, scherp antwoord)! Daar vrees ; gedwongen. - bien des raisons : Om
kun je 't mee stellen! J'ai mon -: Ik heel wat redenen. z. la, (bw. 1) en paree
heb mijn bekomst. Faire des -s contre que. - bonheur ; - malheur: Gelukkiger-;
ongelukkigerwijze. 4. (m iddel, werk tuig)
qn : Iem. over den hekel halen. Il a eu
Door. Gueri - la quinine: Door kinine
son -: Hij heeft er van tangs gehad;
(y olk) - is smoordronken . (fa m . ) Porter genezen. Prendre - les cheveux : Bij de
haren grijpen. Prendre qn - les sentiments:
son -: Een bochel hebben. Passer le
Op iem. gevoel werken. Appeler - son
-a
qn: Iem. iets op den hals schuiven.
2. (oud( De gezamenlijke brieven, die een nom : Bij z'n naam noemen. Connaitre qn
koerier vervoerde. 3. (d rukk .) Stuk (- de - un autre : Iem. kennen door een ander.
Jurer - sa barbe : Bij zijn baard zweren.
composition ; samengebonden regels zetsel).
Stapel (vellen, deelen die ingebonden - la tete de votre mere: Bij 't hoofd uwer
moeten worden). 4. - de mitraille: Schroot. moeder. Juger -; penser - soi-meme:
Zelf oordeelen; - denken. De -: Vanwege,
Faire -: Bijeenblijven (hagelkorrels, kogels). 5. - de mer, - d'eau : Stortzee. -s op bevel van. De - le roi : In naam des
konings. z. eroix 4. (met infinitief;
de brouillard: Mistwolken. - de pluie:
Regenbui. - de vent: Windstoot. - de oud) Its y suppleaient - crier : Zij vervingen dat door schreeuwen. Commencer
sang: Bloedgolf, , -stuwing. (fig. ) - de
-; finir -: Beginnen met; eindige doorn.
nerfs: Zenuwpees, een zenuw. - d'orties:
5. (manier)Door. Traction- l'electricite:
Mensch waarmee niet valt te leven. 6.
(fa m.) Dikkerd. Iem. die dik in de kleeren Voortbeweging door electriciteit. Prouver
zit. Sufferd. Etre -, avoir Pair -: Een - des exemples : Met voorbeelden bewijzen.
zoutzak zijn. ga fait -: Dat doet iem. Diviser - tranches: In plakken verdeelen.
Couper - morceaux: In stukken verdeelen.
dik lijken. 7. Tirade verzen.
Paquetage m.: Het (in)pakken. Bepak- Jour - four: Dag aan dag. Minute king (soldaat). Plunjekast. Paqueter ov.w. minute: M. na m. Tant - semaine : Zooveel
(In)pakken. (f ig.) Binden, in de gevan- per week. - deux lois: Tot tweemaal toe.
genis zetten. Opzetten (tegen iem.) door Une - une: Een voor een. 11 a tout kwaadsprekerij. Paqueteur m., -euse douzaines: Hij heeft alles bij 't dozijn.
v.: (In )pakker, -ster. Paquetier m., - quatre, - rangs de quatre : In rijen van
-ii.re v.: Zetter -, zetster, die op stuk vier. Tableau de la population - age:
werkt (z. paquet 3). Paquette v.: Bosch- Bevolkingstabel volgens den leeftijd. centaines : Bij honderden. z. impossible.
anemoon. Paqueur m.: Haringpakker.
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- extraordinaire : Bij uitzondering. - „engelenbak ", „schellinkje" . Paradisei de m. : Paradijsvogelachtige . Paradisi apres: Later, achteraf .
ague : Van 't paradijs, als in 't -, op 't Para m . : Para (Turksche munt ).
gelijkend . Paradisier m. : Paradijsvogel.
Paraballes m : Kogelvanger.
Paradiste m. : Iem . die buiten de tent
Parabase v . : Gedeelte van 't antieke
't publiek lokt.
blijspel, waarin de schrijver, buiten 't stuk
Parados m. Rugdekking.
om, zich tot 't publiek richt, parabasis.
Paradoxal : Strijdig met de algemeen
Parabole v . : 1. Parabel, gelijkenis.
2. Parabool, kromme lijn ontstaande uit geldende begrippen ; schijnbaar ongerijmd.
(f ig . ) Raadselachtig. Die gaarne paradoxen
een vlakke doorsnede van een kegelmantel
evenwijdig aan een beschrijvende lijn. opwerpt. Paradoxalement : Op schijnbaar
(so ms ) Door een projectiel beschreven ongerijmde wijze. Paradoxe m. : Tegen
kromme lijn. Parabolieite v. : Parabolische 't algemeen gevoelen indruischende meevorm . Parabolique : 1. Van een gelijkenis, ning ; schijnbare ongerijmdheid . Ongein den vorm eener gelijkenis, figuurlijk. looflijk felt. Crier au -: Beweren, dat lets
onmogelijk is . Paradoxisme m. : Rede2. Van de parabool, den vorm v . e . p .
hebbend . Radiateur Paraboliquement kunstige figuur, waarbij men een voorwerp
1. Door gelijkenissen . 2. In de richting eigenschappen toeschrijft, die elk. uitsluiten.
van een parabool.
Paradrome m. : Onoverdekte baan.
Paraeelse m. : Paracelsus (natuurkunParafe (r) z . paraphe (r ) .
dige ).
Parafeu m. : Vuurmuur
Paraeentese v. : Water-, vochtaftapping.
Paraffine v.: (scheik. ) Paraffine (uit
Paracentral : Ongelijkmiddelpuntig.
Parachevable : Volmaakbaar.. Parache
minerale stollen bereide vetstof ) Paraffi m
.
:
Voltooiing,
laatste
hand
.
vement
nage m . en -er ov .w . : (Het)) in paraffine
't Geheel of-zijn. (f ig. ) Volmaking. Par - drenken ; met p . besmeren .
ov
.w
.
:
Geheel
voltooien,
volParafoudre m. : Bliksemafleider (voor
aehever
maken .
de telegraaf ). Donderketting.
Paraehoe m . : Schokbreker .
Parade m . : 1. Afkomst . De heat -:
Paraehronisme m . : Misslag in de tijd- Van hoogen stand, (fa m . ) - komaf . 2.
rekening door lets te laat te stellen.
Kust-, zeestreek . Il ne fail pas bon s'avenParachutal : Van een valscherm . Pa- lurer dans ces -s : Men moet zich in die
rachute m. : Valscherm (ballon ) Valbe- wateren niet wagen . (f a m . ) Quand viendrezschermer (mijnbak, lift ). Paraehutisme vous dans nos -5 ? Wanneer komt ge bij
m. : Valschermsport. Parachutiste m . en ons (in de buurt ) ? 3. (z . parer) Het opvV. : Valschermspringer, -ster .
maken , - gladmaken . - polijsten ; - lijmen
Paraelet m . : Heilige Geest . (g esch. )
(papier ) . Bewerking van den wijngaard
- klooster (van Abelardus ) . / b y .nw : voor den winter.
Troostend .
Paraglace m. : IJsbreker (aan schip ).
Paraerotte (s ) m. : Spatbord. ModderParagoge v . : Achtervoeging van een
slobkous.
niet-etymologische letter (b y . jusques voor
Parade v. : 1. Stilhouding (paard ) . jusque). Paragogique: Van een paragoge.
Ruiterbeweging. Wachtparade, optrekkende
Paragon z . parangon .
wacht. (vo lk ) Defiler la -: Er van doorParagraisse m. Antimakassar. Papier
gaan, 'm smeren ; sterven . 2. Vertooning,
Vetvrij papier .
staatsie, pronk . Armes de -: Pronk-,
Paragramme m . : Spelfout.
staatsiewapens . Portrait de -: StaatsieParagraphe m. : Paragraafteeken . Tekstportret. Faire - de: Pronken met. Par afdeeling tusschen twee nieuwe regels,
-: Om te pronken. Lit de -: Praalbed
alinea
(doode ) ; pronkbed. Noblesse de -: SchijnParagrele m. : Hagelafleider. I bv.nw. :
adel. 3. Vertooning om 't publiek te Hagelwerend, -afleidend. Canon -: Kanon,
lokken (kermis ). Jouer la Voor de waarmee de hagelwolken worden bestreden .
tent spelen . 4. (f ig. ) Schijnvertooning.
Paraguante (spr. -gouante) v . : (o u d )
5. (schermen) Afwering, parade. (f ig. ) Fooi .
Il n'est pas heureux a la Hij verstaat
Paraguayen (spr. -gou-a-yin): Uit -.
de kunst niet den bal terug te kaatsen. Bewoner van Paraguay, Paraguayer.
Parader onov .w. : Paradeeren, oefeningen
Paraison v. : 't Rollen der glasmassa
maken (pa ard ) . Voorbijtrekken, defileeren. voor 't glasblazen . Glasmassa . Paraisonner
(z e e v ) Kruisen . (f i g . ) Pronken, aan ov .w : Rollen. Paraisonnier m. : Werkpraalvertoon doen. Paradeur : Pronkend, man, die de spiegelgiasmassa rolt.
pronkerig.
I. Paraitre onov .w . : 1. Verschijnen, te
Paradigme m . : Modelwoord
voor- voorschijn komen, zich vertoonen, - laten
beeld voor een verbuiging of vervoeging. zien . Optreden Uitkomen (boek ) ne
Paradis m . : 1. Paradijs, hof van Eden. fit que - et disparaitre: In een wip was
Oiseau de -: Paradijsvogel. 2. Paradijs,
hij weg. 2. Zichtbaar worden, - zijn.
verblijf der zaligen. Alter en -: Zalig Optreden, zich vertoonen. Blijken. Il ne
worden . II ne porlera pas cela en -: 't Zal veul pas - en celle affaire: Hij wil in die
hem wel ingepeperd worden ; hij komt er zaak achter de schermen blijven. J'ai
zoo niet af, boontje komt om zijn loontje. fait - ses qualites: Ik heb zijn goede eigen3. (f ig . ) Paradijs, bekoorlijke verblijf- schappen doen uitkomen. Laisser -:
plaats. (f ig. ) Le chemin du -: De smalle -, Niet geheel verbergen . Son grand c wur
de moeilijke weg. Faire son - en ce monde: parait dans ses discours : Zijn grootmoeIn vreugde leven. 4. Bovenste galerij , digheid blijkt uit zijn woorden. Quels
Fransch-Nederlandsch. I.
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lamming. Tomber en -: Verlamd worden.
sentiments Bois-je faire -? Welke gevoelens
moet ik aan den dag leggen ? 3. Schijnen, Frapper de -: Verlammen. Paralytique:
lijken. Dunken. Elle parait 60 ans: Zij Verlamd. I m.: Lamme. Paramedical:
ziet er uit, of zij 60 jaar is. Il a 60 ans et In verband staande met de geneeskunde.
Paramemoire v.: Onbewust geheugen.
les parait : .... en dat is hem wel aan te
zien. Il ne parait pas son age: Hij ziet er Parametre m.: (meetk.) Constante in een
jonger uit dan hij is. 4. In 't oog vallen, vergelijking, - eener kromme, bepalende
- loopen, schijnen, uitblinken, Le desir de grootheid, parameter. Paramnesie v.: Verlies van geheugen en verwarring van
-: 't Verlangen om in 't oog te loopen.
herinneringen.
Une femme qui aime a -: Een vrouw,
Paraneige m . : Sneeuwscherm , -schi ld .
die gaarne uitblinkt. Etre et - sont deux:
Parangon m.: 1. Vergelijking. Pierre
Schijn en werkelijkheid zijn twee. Mieux
de -: Toetssteen. 2. Toonbeeld, model.
vaut etre que -: Het wezen is beter dan
Edele steen van 't zuiverste water. 3.
de schijn (z . ook etre m. 2).
II. Paraitre onpers.w.: Schijnen, dun- Paraplu-balein (gegleufde). 4. (drukk.)
ken . Verschijnen, zich opdoen. Il parait que Paragon (letter). Parangonnage m. en
-ner ov .w. : (Het) in lijn brengen (druknous aurons la paix : Men vertelt dat we
vrede krijgen. Il me parait que: 't Komt letters ).
Paranoia v . : Zwakz innighe id . Parame voor -, mij dunkt dat. Il y parait:
Men kan 't nog zien. Il n'y parait plus: noiaque by .nw . en m.: Lijder aan -. Van
Er is nietq meer van te zien, men zou 't zwakz innighe id .
Paranymphe m. en v.: Bruidsjonker -,
niet zeggen. Sans qu'il y paraisse: Onmerkbaar, in 't geheim. Sans qu'il y -meisje bij de Ouden. Paranimf, geleider
van een examinandus. Lofredenaar. Paraparaisse, c'est un homme de genie: Je zoudt
het hem niet aanzien, dat hij een geniaal nympher ov.w.: Een lofrede houden op
(een examinandus).
mensch is.
Parapet m.: Borstwering. Muur -,
III. Paraitre m.: Schijn (z. onov .w .
leuning op borsthoogte.
4 en etre m. 2).
Paraphase v.: Verwarring bij 't spreParajour m.: Lichtscherm (boven schilken . Paraphe m.: Krul -, trek onder
derij ).
den naam. Verkorte handteekening, paraaf.
Paralalie v.: Spraakstoornis.
Paralipomenes m .my . : Naschrift . Bij - Parapher ov .w. : Met een paraaf ondervoegsels. (godsd.) De beide boeken der teekenen. (nieuw) Onderteekenen. (g r a p)
Kronieken. Paralipse v.: Redekunstige Een oorveeg geven . Paraphernal : (r echt)
figuur, waarbij men schijnbaar zaken Buiten de bruidschat liggend, door de
overslaat. Paralique: Van de zeekust (vor- vrouw zelf beheerd. Paraphernaux m.mv.:
Buiten de gemeenschap blijvende goederen
ming ). Parallactique: Van een parallaxis,
(der vrouw ) . Paraphrase v.: Verklarende
Machine -, lunette -:-'tverschilz.
omschrijving.
Uitgewerkte vertaling. Vrije
Kijker, die een draaiende beweging uitvoert om een ster bij haar dagelijksche bewerking. (f ig.) Uitlegging. (ong. bet.)
beweging te volgen. Parallaxe v.: Hoek, Langdradige beschrijving. Paraphraser
door 't verschilzicht gevormd . Verschilzicht . ov .w . : Omschrijven, verklarend uitleggen,
Parallêle by .nw. : (meetk.) Evenwijdig. uitwerken.Vrij vertalen. Paraphraseur m.:
Liefhebber van uitweiden, - van napraten.
Disposition -: Evenwijdigheid. z. barre
1. (fig.) Les Vies -s de Plutarque: De Paraphraste m.: Verklarend uitlegger,
Vergelijkende Levens van Plutarchus. / v.: maker eener paraphrase. Paraphrastique:
Evenwijdige lijn (droite -). (m i 1. ) Loop - Verklarend . Paraphrenesie v . : M iddelrifgraaf evenwijdig aan de zijde der belegerde ontsteking . Paraplegie v.: Verlamming
vesting (tranchee -). I m . : Parallel, der onderste ledematen aan beide zijden.
cirkel evenwijdig aan den evenaar. Verge- Paraplegique m. en by .nw . : (Iem.) die
lijking (der punten van overeenkomst en aan beide zijden .verlamd is.
Parapluie m.: 1. Regenscherm. -verschil). Mettre en -, faire le - de:
Vergelijken. Entrer en - avec : Vergeleken aiguille: Naaldparaplu. (leger) Envoyer
worden met. Sans -: Ongeevenaard. chercher le - de l'escouade: Een dwaze
Parallelement : Evenwijdig . (f ig.) In boodschap laten doen. 2. Regenkap.
Parapsychologie v.: Zielkunde van
dezelfde richting. Parallelepipede, (bij
verg.) -lelipipkle m.: Door zes parallelo- het onderbewuste.
Paraptere m.: Schijnvleugel. Paragrammen begrensd prisma, parallelopipedum . - des forces : - van krachten. selene (spr. Para-se-) v.: Lichtkring om de
Parallelisme v.: Evenwijdigheid. 't Aan maan, bijmaan. Parasitaire: Van parasiezich zelf evenwijdig blijven (aardas). (f ig. ) ten , door p. ontstaand. Als een p. Parasite
m.: 1. Tafelgenoot, die den gastheer moest
Voortdurende overeenkomst. Parallelogrammatique : Parallelogramvormig. Pa- bezighouden (bij de Ouden), parasitus.
rallelogramme m.: Parallelogram. - des 2. Tafelschuimer, klaplooper. 3. Woekerdier, -plant. 4. Storing (radio). / by.nw.:
forces : - van krachten. Parallelographe
m.: Werktuig om evenwijdige lijnen te 1. Op kosten van een ander levend, klaploopend. 2. (plant- en dierk.) Woekerend.
trekken.
Paralogisme m.: Ongewild valsche Plantes -; insectes -s : Woekerplanten;
redeneering. Paralysant bv.nw. en m.: -dieren. 4. (f ig. ) Overtollig. Ingeslopen
Verlammend (middel). Paralysateur bv. (letter ). Afgeleid (electr. stroom). Storend
nw. en m.: Verlammende (kracht). Para- (geluid in radio ). Perturbation -: Storing.
lyser ov .w.: Verlammen. Krachteloos -, Parasite: Met parasieten. Als voedingsvruchteloos maken. Paralysie v.: Ver- grond dienende. Storend. Bruit -: Bijge1507
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luid. / m.: Voedsterplant. -dier. Para- zoudt ge 't land verlaten? Daarom
siter ov .w . : Als een parasiet leven van..
(als men geen reden weet).
Parehe v.: (handel) Dop. Parchemin
Parasitieide bv.nw. en m.: Parasietendoodend (middel). Parasitique : Den tafel- m. : 1. Perkament. - vierge: - van doodschuimer eigen. Woekerend. Parasitisme geboren dieren. Papier -: Perkamentpapier. Visage de -: Perkamenten -,
m.: Klaplooperij, tafelschuimerij. Het woekeren, de toestand van parasiet. (f ig.) droog en geel gezicht. 2. Brief van adeldom.
't Leven ten koste van anderen (- social). (nieuw) Akte, diploma. Sacs et -s:
Parasitologie v.: Leer der parasieten. Geld en adel. 3. (handel) Dop, schil.
Parasitologiste m.: Kenner der parasieten. Parehemine : Perkamentachtig, -kleurig.
Parasol (spr. para-sol) m.: 1. Zonne- Papier -: Perkamentpapier. Parchescherm. En -: Schermvormig. z. pin. miner ov .w . : Perkamentachtig maken.
Plantes en -: Schermbloemigen. 2. TuinPareheminerie v.: Perkamentfabriek.
parasol. Parasolerie (spr. para-sol-) v.: -bereiding. -handel. Pareheminier m.:
Fabriek van -; handel in zonneschermen.
Perkamentmaker. -handelaar.
Par -ei ,
Parapluie- en parasolhandel.
z. par 1.
Parasynthese (spr. -ra-sin-) v.: SamenPareimonie v.: Schriel-, karigheid.
stelling . Parasynthetique (spr. -ra-sin-) Pareimonieusement en -ieux : Schriel,
bv.nw. en m. : Met een voorvoegsel en een karig.
achtervoegsel gevormd (woord ; b.v. enPareourir ov .w . : Doorloopen, -rijden ,
tablement van table met 't voorvoegsel en
-reizen, -trekken. Bereizen. Afleggen (weg,
en 't achtervoegsel men!).
afstand). Afrijden (front der troepen).
Parasyphilis (spr . -sifi-liss) v.: Parasy- Vluchtig doorlezen, doorbladeren. Parphilis . Parasyphilitique m. : Lijder aan
eours m.: 1. Het doorloopen. Droit de -:
Paratitle m.: Uitgebreide samenvatting. Weiderecht op onbebouwde velden eener
Paratonnerre m . : Bliksemafleider (fig. ) andere gemeente ; recht van overpad.
Zondebok.
Terrain de -: Gebied waarin een stam
Paratypholde v.: Paratyphus. / m. : zwerft. - gratuit: Dienstvrijkaart. Libre
Lijder aan -.
- Vrijkaart op 't spoor ; recht om een
Paravalanehe m.: Muur om lawinen tegen lijn te gebruiken. 2. Afgelegde -, doorte houden. Paravent m.: 1. Tochtscherm, loopen weg. Weg, traject, route, lijnen.
kamerschut. Chinois de -: Leelijke, rare Te volgen weg. - d'une ligne d'omnibus:
Chinees. 2. (f ig. ) Bescherming. 3. Stroo- Omnibuslijn. - de garantie: Proefrit.
man . 4. Voorruit (auto)).
Golfveld. - de cyclone: Door een
-degolf:
Parbleu tusschenw. : 1. Waarachtig, cycloon gevolgde weg. Effectuer un
stellig, op mijn woord. Les officiers, -! Een afstand afleggen.
ils ne doutent de rien: Waarachtig, die
Par -dedans m.: Binnenste. Par -des
officieren denken maar, dat alles mogelijk
jambe 1. / bw .uitdr . -souvz.:Onder:
is. Eh! je le vois bien : Wel, dat zie ik Daaronder. Par-dessus vz.: Over, boven.
waarachtig ook wel. 2. (na een vraag) Jeter - le bord : Over boord werpen. z .
Zeker, waarachtig, en of, dat zou 'k mee- mil 1, oreille 4 en maison 1. - tout:
nen . Et Tell a abattu la pomme ? 3. Voor alles. - cela: Daarbij komt nog.
(oorzaak) Geen wonder. La rue avait Passer - la tete : Te machtig worden, over
un aspect de fete. --I c'etait le jour de la
't hoofd groeien. Regarder - l'epaule:
cavalcade: Op straat zag 't er feestelijk uit.
Met den nek aanzien. Faire qch - l'epaule:
Geen wonder! 't Was de dag voor den
lets met een slap handje doen. Jeter qch
optocht bestemd.
- l'epaule: Zich van iets ontdoen. I bw.
Parc (spr . park) m . : 1. Park . (j acht) uitdr.: Daarboven op. Pardessus (spr.
Met netten afgesloten ruimte. 2. Door parde-su) m. : Overjas. - demi-saison:
verplaatsbare hekken - slooten afge- Lichte overjas, demi-saison. Pardevant
scheiden weide. 3. Met netten afgesloten vz.: Ten overstaan van, in tegenwoordigvischplaats (- de mer) . - a huitres: heid van.
Oesterput. 4. Bewaar-, opslagplaats (in
Pardi, -dieu, -dienne z. parbleu.
een kamp ), werf, park. Materieel uit een
Pardon m.: 1. Vergiffenis, vergeving.
perk. - d'artillerie; - des vivres: Geschut-; Il a obtenu son -: Men heeft hem verproviandperk. - a charbon: Kolenopslag- geven. Lettres de -: Onthefting van straf .
plaats . - d'aerostation: Luchtscheepvaart-, La fete du Grand P- : De Groote Verzoendag.
ballonperk. - de voitures, - de stationne(Ka th.) Le Grand -: De vergiffenis van
ment : Parkeerplaats. - vaccinogene : In't aflaatjaar (z. jubile 2). Les -s: De
entingscentrum - de bebe: Baby-box. 5. aflaat. Il croit gagner les -s: Hij meent
Zoutpan. 6. Veehok (aan boord). Pareage een verdienstelijk werk te doen. 2. (oud)
m.: Het inperken, - in perken plaatsen. Angelus, 't luiden der bidklok. 3. Bede- afsluiten (v. vee) in een weide. (f ig.) vaart (waarbij aflaat wordt verkregen).
't Opsluiten van velen in een nauwe ruimte.
Soort kermis condom een bedevaartplaats.
Parcellaire: Dat de perceelen
deelen / tusschenw.: Vergeef me, met uw verlof .
bevat. Die een deel van 't geheele werk Wat zegt u ook weer? Mille -s! Vergeef
maakt (werkman ). Cadastre Perceels- mij ! - de vows deranger : 't Spijt me u lastig
gewijze legger. Cultures -s: Verbouwing te vallen. Pardonnable: Vergeeflijk, verin vakken. Pareelle v.: Deeltje, stukje. schoonbaar.. Te verontschuldigen. Vous etes
Perceel. Kleinigheid. Pareeller ov .w. : - de : 't Is u te vergeven, dat. Pardonne
In perceelen verdeelen.
m., -e v.: Tem., die vergiffenis heeft
Paree que voegw. : Omdat, vermits. gekregen . Pardonner onov .w . en ov .w . :
Pourquoi quitter le pays ? - .
Waarom 1. Vergeven. Vergiffenis genade schenken
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aan. Dieu me pardonne! God vergeef me middel. Pleisterbekleeding. 4. Versiersel,
(de zonde)! 2. (f ig. ) Verschoonen, sparen. tooi. Versiering aan een altaarkleed. OpLa mort ne pardonne a personne : De dood
legsel. Opslag (aan moues) . Parementer
spaart niemand. Une maladie qui ne par- ov.w.: Vlak maken (muur).
donne pas : Een ziekte waarvoor geen kruid
Paremiologue m.: Spreekwoordenkenis gewassen. 3. Gunnen. On ne lui pardonna ner. Paremiologie v.: Spreekwoordenverpas son succes : Men zag zijn succes met
zameling. -kennis.
leede oogen. 4. Niet kwalijk nemen. ParParenehymateux : Behoorend bij -,
donnez-moi : Neem me niet kwalijk ; dat
gelijkend op het parenehyme m.: Sponsis niet zoo; zeker niet. / se -: Zich zelven achtig weefsel (der ingewanden), grond-. Elk. vergeven. Vergeven worden. Par- weefsel. Isodiametrisch celweefsel (der
donneur m.: Verschooner.
planten ), bladmoes.
Pare-a-faux (my . onv.) m.: Toestel om
Parênese v.: Opwekking tot de deugd.
't beschadigen van stempels te voorkomen. Parenetique : Opwekkend.
Pareage m .z . pariage.
Parent m., -e v.: 1. Bloedverwant, -e.
Pareatis (spr . -iss) m.: (recht) Konink- II est mon -, - de mes -5: Hij is familie
lijk bevel tot uitvoering van een vonnis van mij. (fig.) Le sommeil est - de la
buiten 't ressort van de rechtbank, die mort: De slaap is verwant aan den dood.
2. -s m .mv . : Ouders , Bloedverwanten .
't vonnis heeft gewezen.
Pare-balles (m y . one.) m.: Scherm. Voorouders . Grands--: Grootouders ; (s o m s )
Kogelvrij pantser. Kogelvanger. Pare-bile oudoom en oudtante. -s spirituels: Peter
(my . onv.) m.: Windbreker (auto ). Pareen meter; geestelijke ouders. Nos -, les
boue m.: Slijk-, spatbord. Pare-brise premiers -s : Adam en Eva. Parentage
(my . onv.) m.: Windscherm. Voorruit;
m.: (Banden van) bloedverwantschap.
windscherm voor de achterplaatsen (auto). Parentaille v.: Familierommeltje. Parental:
(mu
.
onv
.)
Pareehoe
m.: Schokbreker, bumVan de ouders. Parente v.:
per. Pare-eoude (my . onv.) m.: Elleboog- (Bloed )verwantschap , vermaagschapping.
beschermer.. Pare-crotte (my . onv.) m.: Gezamenlijke bloedverwanten, familie.
-spirtuel:
Slijk-, spatbord. Pare-eelats (my . onv.)
Geestelijke verwantschap (tusm . : Overdekking, waartegen kartetsscherven schen peet en petekind). Parentele v. z.
afspringen. Pont -: Dek -. Pare-etin- parente.
Parenthêse v.: 1. (ta a lk.) Tusschencelles (mu . onv.) m.: Vuurscherm -,
masker om spattende vonken schadeloos zin, inlassching. Wat tusschen haakjes
te maken, vonkenscherm. Pare-feu m.: staat. Faire une -: Jets inlasschen. Par
Toestel om de hitte van 't vuur te matigen. -, entre -: Tusschen twee haakjes, terVuur-, brandgang (om 't overslaan van loops. Ouvrir une -: Uitweiden. 2. Tus(bosch )brand te voorkomen).
schenstellingsteeken, boogje.
Pare -poussiepe (my . onv.) m.: StofParegorique bv.nw. en m.: Bedarend
masker.. -jas, -kleed.
(middel) tegen diarrhee.
I. Parer ov .w. : 1. Opmaken (vleesch,
Pareil bv.nw.: Gelijk, -vormig. Dergelijk, zulk. Une fureur -le: Een even leder); een smakelijker voorkomen geven
groote woede. En - cas : In een dergelijk aan (koopwaar) ; pappen (stof) ; afsteken
geval. On ne s'arrete pas en - chemin:
(hoef ) ; bijknippen (plant) ; oppersen (laken)) ;
Als men zoo bezig is, houdt men niet op. vlakken (metaal) ; gereedleggen (touw,
Its sont -s en tige: Zij zijn van gelijken
kabel). (zeev.) Pare a mouiller! Klaar
leeftijd. Une insouciance a nulle autre -le: bij 't anker! Etre pare: (Zeil)klaar liggen.
Een zorgeloosheid, waarvan de weder- Pare! Klaar! 2. Opsmukken, optooien,
gade niet te vinden is. / m.: Wedergade, opschikken, versieren. Keurig uitdossen.
gelijke. Mes -s: Mijn gelijken, lieden (f ig.) Een schoonen schijn verleenen aan,
van mijn slag. Trouver du -: Een gelijke opsmukken. Il en sort mal pare : Hij komt
stof vinden. Sans -: Weergaloos, onver- er bekaaid af. 3. (zeev.) Vermijden, op een
gelijkelijk. Les -s engendrent les -s: afstand blijven van. 4. (schermen) AfDezelfde oorzaken hebben dezelfde gevol- weren, pareeren.- un coup, - une botte : Een
gen. (f a m.) Du - au meme: Van 't zelfde stoot pareeren; (f ig.) iets onaangenaams
laken een pak. Pareille v.: Wedergade. afwenden . (o u d) - qn de qch, - contre qch:
Dezelfde behandeling. Rendre la - a qn: Iem. tegen iets beveiligen. (spel) - la
Iem. met gelijke munt betalen. .Attendez- balle : Den bal terugslaan your het nedervous a la -: Hetzelfde staat u ook te
komen. 5. Inhouden (paard), tot staan
wachten. A la -: Evenzoo. Pareille- brengen.
ment: Eveneens, op dezelfde wijze. InsgeH. Parer onov .w .• 1. - a : Voorkomen ,
lijks, ook.
verhelpen. maatregelen nemen tegen ; voorPartilie z. parhelie.
zien in. - au plus presse: In 't allernoodParelle v.: 1. Kluwenzuring. - des zakelijkste voorzien. On ne saurait - a
tout: Men kan niet op alles gewapend
marais, grande -: Krulzuring. 2. Aardzijn. - a un inconvenient : Een bezwaar
orseille (mos).
Parement m.: 1. (z. parer 1) Het ondervangen. 2. - sur les hunches : Op
opmaken, - recht plaatsen; - pappen; de heupen houden (paard). / se -: 1.
- bereiden. 2. (oud) Het versieren. Lit Klaargemaakt worden. Zich opschikken,
- keurig uitdossen. 2. se - de : Pronken
de -: Stoel met een baldakijn, paradebed.
3. Kantsteen, trottoirband. Dagzijde, mooie met, zich beroemen op. - des depouilles
zijde (steen). Buitenzijde, -bekleeding -, des plumes d'autrui : Met een andermans
(muur). Frontzijde (ketel). Wand. Dikke veeren pronken. 3. se - de: Zich beveibuitenste takken (a. takkenbos). Glans- ligen tegen, afweren, ontgaan.
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:
Reukwerkmaker
(ouvrier
-)
.
III. Parer m . : 't Stilstaan (paard)) .
Parere m . : Raadgeving in handelsrecht- kooper.. Parfumoir m . : Rekje waaronder
men pastilles brandt .
zaken .
Parhêlie m . (s o ms v .) : Neven-, bijzon .
Paresie v . : Halve verlamming . PaPari m . : 1. Weddenschap . J ' en f ais
resis by .nw . en m . : Half -, zijdelings
le -: Ik wed er om. Tenir un -: Op 'n
verlamd (mensch ) .
Paresse v . : 1. Lui-, traagheid . Relever w. ingaan . Les -s sont ouverts : Iedereen
kan meewedden ; (f ig . ) de zaak is nog
qn du p eche de -: Iem . uit zijn zoete rust
doen opschrikken . Une douce -: Een niet beslist . - au livre : Hoofdelijke wedzoete rust. Se laisser aller a la -: Lui denschap . - mutuel : Weddenschap, waarbij
worden . - d' esprit : Traagheid van geest. degenen die op 't winnende paard gezet
hebben, de op de andere paarden gezette
Par - de lire : Omdat men te lui is om
te leven. - d' oreille : Lichte doofheid . sommen deelen . 2. Verwedde som, inzet,
2. Langzaamheid , gemakzucht . Paresser inleg .
Paria m . : Persoon uit de laagste kaste .
onov .w . : (f a m . ) Luilakken . Paresseusement en -eux: Lui, traag . Langzaam . Pro letar i er . V erworpeling .
Pariade v. : (j acht) Paartijd der patrijLangzaam werkend (orgaan ) , traag . Niet
zeer gevoelig (balans ) . Verweekelijkend . zen . Paar patrijzen . Paring (insecten ) .
Pariage m . : Gemeenschappelijk bez it
Waarin men lui wordt (stoel ) . Enfant
(grond , recht ) . Paring (insecten ) .
marcher : Kind dat laat loopt . / m .-a :
Parities m .my . : Meesachtigen .
Luiaard . AI, luiaard (dier ) . Paresseuse
Parien : U it - . Bewoner van Paros .
v . : Luie vrouw.. Valsche vlecht . Corset
Parier ov .w . : Wedden . z . gros bw.
a la - : Corset met knippen .
(f ig. ) Het houden op.
Paresthesie v . : Slechte of abnormale
Parietaire : Van de muren . / v . : Glasvorming van gevoelsgewaarwordingen .
Pare-suie (mu. onv .) m . : Roetvanger.. kruid (- officinale) . Parietal : Van den
Pare-torpilles (mu. onv .) m . : Torpedo- wand, wandvormig, op muren groeiend ,
beschermer . Filet - : Net tegen torpedo 's . wand- . Gravure -e : Rotswandteekening
(der primitieve volkeren ) . Art -: Kunst
Pareur m . : Opmaker,, afwerker .
Parfaire ov .w . : Vole indigen , -maken, der rotswandteekenaars . Os - of - m . :
-tooien , tot 't einde uitvoeren . Voltallig Wandbeen .
Parieur m . : Wedder..
maken, aanvullen ; aanzuiveren . Parfait
Parigot m . , -e v . : (y olk) Parijzenaar,
by .nw. : Volmaakt, zonder fouten . Volkomen, -maakt, voortreffelijk , perfect, Parijsche .
Pari passu bw . uitdr . : Gelijkelijk , op
volkomen in orde . Allerliefst . Un denzelfden voet.
honnete homme : Een door en door fatsoenParipenne (spr . -pe-ne), -pinne : Evenlijk mensch . I l a ete -: Hij heeft zich
gev ind .
zeer netjes gedragen ; hij was echt . z.
Paris m . : Parijs . - ne s' est pas fait
amour 1. - imbecile : Volslagen ezel .
en un jour : Keulen en Aken zijn niet op
Animal -: Lomperd van de bovenste
plank. Le vide -: 't Absolute ledige . een dag gebouwd . z . cell 1. Prendre (mu z . ) Accord - : Volmaakt accoord . pour Corbeil : Een grove vergissing begaan .
(rekenk. ) Nombre -: Volmaakt getal Monsieur de -: De beul.
Paris (spr . -iss) m . : Paris (zoon van
(waarvan de som der deelers aan 't getal
gelijk is ) . (d ierk.) Insecte (a l' etat) -: Priamus ) .
Parisette v.: (plantk.) Paris. - a
I. in den volwassen staat . V oulez-vous
quatre feuilles : Eenbes .
une nappe ? Une nappe , -! Wilt ge een
Parisianiser ov .w . : Parijsch maken .
tafellaken ? Een t . , best! goed ! prachtig I
/ m . : Volmaakt wezen . Het volmaakte . Parisianisme m . : Zuiver Parijsch karakter..
(taalk.) Perfectum ; onvolt . verleden tijd . Parijsche uitdrukking . Parisien by .nw . :
Roomijs ( in vorm) . Parfaitement: Vol- Parijsch . I m . : 1. Parijzenaar . Un - de
Paris, un - parisiennant : Een echte -,
maakt. Volkomen, geheel en al, voortreffelijk, ten voile. (a ls a n two ord ) een geboren Parijzenaar. 2. (f ig . ) Geestige ,
Ja zeker. Ongetwijfeld , juist . (om kracht heldere jongen ; (plat) lastige drommel .
Parisiennerie v . : Parijsch leven . - wezen .
bij te zetten) Ja ja, zeker.
Parfilage m. en -er ov .w . : (Het) uit- Parisine v . : Specia a 1 Parijsche geestesrafelen van weefsels, - galons . Parfileur verfijning. Parisis (spr . -iss) by .nw . en.
m., -euse v . : Uitrafelaar,, -ster. . Par- m . : Parijsch . Payer le -: 25 percent opfilure v . : Gouden , zilveren draden (in centen betalen . Parisisme m . : Parijsche
uitdrukking .
weefsel ) . Uitgerafelde draden.
Parfois bw.: Somtijds , nu en dan .
Parisyllabe, -syllabique (spr. -ri-si-) :
Wel eens . Parfondre ov .w . : Gelijkelijk (t a a lk . ) Gelijklettergrepig, waarvan de
smelten . Parfournir ov .w . : Bij leveren . indirecte naamvallen evenveel lettergrepen
Parfum (spr . -fun) m . : Aangename geur, hebben als de eerste naamval . Paritaire:
- reuk . Reukwerk, welriekende stollen . Gelijkelijk uit werkgevers en werknemers
Smaak (van ijs ) . (f ig . ) Le - des louanges : samengesteld ; op gelijken voet verdeeld .
De wierook der loftuitingen . Un - d' an- Parite v . : 1. Gelijkheid, -stelling . A tiquite : Een wag s van antieken geest.
des voix : Bij staking van stemmen . 2.
Parfumer ov .w . : Welriekend maken , met (h andel) Overeenkomstige waarde , pageuren vervullen, - doortrekken . / se -: riteit . Table numerique de -s : PariteitenGeurig gemaakt worden . Parfums gebrui- tabel .
ken . Parfumerie v . : Reukwerkbereiding .
Parjure m . , v. en by .nw . : 1. Mein-winkel . Reukwerk, „odeur " . Parfumeur eedige , trouwelooze . 2. m . : Meineed ,
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valsche eed. Geschonden eed, meineedig-, 0 zoo, Koo! Parlez-moi des vacances!
trouweloosheid. Parjurer (se): Meineedig Vacantie, dat is je ware! Parlez-moi de
cela! Dat staat me aan! dat laat zich
worden. Een valschen eed doen.
Parlage m.: Gebabbel, gewauwel. Par- hooren! Parlez-moi de votre frere; celui-ci
lant : Met spraak begaafd. (f ig.) Sprekend fait son devoir: Kijk liever naar je broer;
gelijkend. Vol uitdrukking, sprekend, over- die ... Ne me parlez pas d'un homme
tuigend. Niet blinde (kaart). Armes -es: pareil: Laten we zoo'n man maar laten
Sprekend wapen. Monnaie -e: Munt met rusten. Elle est bien elevee ... Parlons-en:
de plaats van herkomst. Machine -e: Zij is goed opgevoed ... Nee maar.
Spreekmachine. Faculte -e: Spraakver- Parlez toujours! Praat maar toe! - pour
mogen. Paige m.: Gesproken woord. -: Maar toe leuteren. - pour qn : Een
goed woordje voor iem. doen. Parlez pour
Gesprokene, parlando.
Parlement m.: Gerechtshof (in Frankr. vous-meme: Dat slaat op je zelf ; kijk naar
voor 1790). Hooger- en Lagerhuis (in jezelf. - contre qn : Tegen iem. getuigen;
Engel.). Parlement, wetgevend lichaam iem. aanklagen, - aanvallen. - contre
(in Staat). Parlementage m. z. -er. sa pensee : Niet zeggen wat men denkt.
Parlementaire m.: (gesch.) Aanhanger On en parlera, on en entendra -: Dat
van 't gerechtshof (v. Parijs) tegen den zal opzien baren. Faire - qn : Iem. sprekend
koning, de Jezuieten, enz. Lid van 't doen optreden; - den mond openen; - de
parlement, - 't wetgevende lichaam, yolks- woorden in den mond geven. Dieu park:
vertegenwoordiger. Door den vijand afge- God spreekt, - verkondigt zijn wil, - openzonden onderhandelaar. Parlementair schip baart zich. Il n'a plus qu'et -: Hij heeft
(dat berichten voor de vijandelijke vloot slechts te spreken. Il faut que qn ait pane:
overbrengt). / bv.nw.: Van de gerechts- Er moet iem. zijn, die uit de school gehoven. Van een wetgevend lichaam. Van klapt heeft. Chacun parla a son tour: leder
onderhandelingen. Regime -: Vertegen- zette op zijn beurt zijn meening uiteen.
woordigend stelsel. (fam.) Cela nest pas (spel) Dire si l'on park: Zijn spel aankondigen. C'est a lui a -: Hij moet 't
-: Dat is niet zooals 't behoort. Ce mot
zeggen. (opschrift) Parlez au concierge:
n'est pas -: Dat woord kan niet door
den beugel. Drapeau -, pavilion -: Witte Wend u tot den huisbewaarder. Sans vlag om te onderhandelen. Parlemen- de sa fortune, c'est un homme heureux:
tairement: Volgens de regelen van den Ongeacht -, zonder nog te spreken van zijn
parlementairen regeeringsvorm. Parle- fortuin, is hij ...
3. (z a a k) Spreken, getuigenis afleggen ,
mentariser ov.w.: Aan de Kamers trekken. I se -: Parlementszaak worden. bevelen. 4. Zich uitdrukken. - au mogen
Parlementarisme m.: Parlementair stel- de signes: Door teekens zich uitdrukken.
sel . Parlementage m . en -er onov .w . : Les auteurs qui ont pane sur ce sujet: De
(Het) aanknoopen van onderhandelingen, schrijvers, die dit onderwerp behandeld
hebben. Faire - la lyre : In de snaren
(het) stappen doen tot een overeenkomst,
(het) onderhandelen. Parlementeur m.: grijpen. Une touche de piano qui ne pane
Iem., die onderhandelingen tracht aan pas: Een toets, die niet aanslaat. Faire
- la poudre : Schieten. La poudre a parte:
te knoopen. Knoeiend Kamerlid.
I. Parley onov.w.: 1. (mensch) Spre- Er is gevochten. 5. Aanslaan (hond).
ken, praten. - mat: Verkeerd - (z. 2). 6. Een tafelrede houden.
H. Parley ov.w.: 1. Spreken, praten.
z. gras bw. - a l'oreille: Fluisteren.
2. Spreken, zijn gedachten uitdrukken. - italien; - russe: Italiaansch -; Russisch
z. nuire, or (m. 3), air 1, bonnet 1, spreken. - le portugais -; le russe : 't Porenz. Voila (ce qui s'appelle) - of c'est tugeesch -; 't Russisch kunnen spreken,
- meester zijn. Langue parlee: Spreektaal.
-, cela: Dat is flink gezegd. Pour ainsi
z. frangais m. en ehretien. - gascon -;
-: Om zoo te zeggen, als men 't zoo
noemen mag. Est-ce a moi que vous parlez? picard : Met een gasconschen -; picarHeeft u 't tegen mij ? Aulant vaudrait dischen tongval praten. 2. Spreken over,
behandelen. - musique: Over muziek
- a un sourd, - a un mur: Dat is voor
doovemans ooren preeken. Je n'y ai trouve praten. - raison: Verstandige taal spreken.
/ se -: Gesproken worden. Met elk.
personne a qui -: Ik heb er niemand
gevonden, met wien ik (verstandig) praten spreken. - a soi-meme : In zich zelven
kon. Vous trouverez a qui -: Ge zult praten .
III. Parler m.: 1. Het spreken, wijze
daar menschen vinden met wie ge u onderhouden kunt; - kennissen vinden; - uw van spreken, spraak. z. franc (bv.nw. 2).
man vinden. Il a compris ce que - veut 2. Gouwspraak. Societe des -s de France:
Vereeniging tot bestudeering der Fransche
dire : Hij weet wel waar het op staat; hij
heeft eieren voor zijn geld gekozen. Ces gouwspraken . Parlerie v . : (f a m . ) Gesnap .
Gesnoef. Parleur m., -euse v.: 1. Prater,
/ails parlent d'eux-memes : Die feiten spreken voldoende. - bien -; mal de: Goeds babbelaar. Praatster, snapster. Beau -:
-; kwaads zeggen over. Faire - de soi: Praatjesmaker; iem. die de lui weet in
't Onderwerp der gesprekken zijn, aandacht te palmen. Grand -: Babbelkous. 2.
trekken, bepraat -; beroemd worden. Overbrenger (telefoon). 3. Radioomroeper,
-ster. I bv.nw.: Pratend, snappend. BabNe m'en parlez pas: Zwijg me daarover;
praat me niet daarvan. ( y olk) Tu panes! belziek. Chien -: Gedresseerde hond, die
doet alsof hij praten kan. Perroquet -:
vous parlez! Dat zou ik meenen! Tu panes
Sprekende papegaai. Parlier: Woordenque fa fait de l'eau noire: En of dat water
vuil is. Vous parlez d'un grossier! Als dat rijk. Parlographe m.: Toestel dat 't
niet grof is! (grap) Tu panes, Charles! gesproken woord opvangt en in schrift
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reproduceert. Parloir m. : Spreekvertrek.
Parlotage m.: (school) Geparlevink.
Parlote v. : Conversatiezaal der advocaten
in 't Palais de Justice. Plaats, waar de
jonge advocaten zich in 't spreken oefenen.
Babbelclub, kletscollege. Samenspreking.
Assez de —s : Houd nu maar op met dat
gebabbel.
Parme v . : Parma . Parmesan by .nw .
en m. : Uit -. Bewoner van Parma. Gebied
rondom Parma. Parmesaansche kaas.
Parmentier m. : Potage —: Aardappelsoep .
Parmi : Onder, tusschen, te midden
van, in.
Parnasse m.: 1, Muzen-, zangberg,
Parnas. Gravir le —, monter sur le —:
Verzen gaan maken. Nourrisson du —:
Muzenzoon, dichter. Un nom de —: Een
naam die antieke herinneringen oproept.
2. Dichtkunst. De dichters. 3. Verzameling van gedichten. 4. Dichters uit
de tweede helft der 19e eeuw, die een
bundel le — frangais uitgaven. Parnassie v. : Parnaskruid (— des marais).
Parnassien by .nw. : Den Parnas bewonend , van den P. E'cole —ne: Dichterschool uit de 19e eeuw (z. Parnasse 4).
/ m. : Dichter tot de school der Parnassiens
behoorend.
Parodie v. : Boertige nabootsing van
een ernstig kunstwerk. (f ig.) Bespotting.
Parodier ov.w. : Boertig nabootsen, in
een klucht omzetten. Nabootsen om belachelijk te maken. Parodique : Een parodie
vormend. Parodiste m.: Parodieschrijver.
Paroi v.: Wand. Rotswand. Hoornwand
(hoef ).
Paroir m.: Slicht-, schaafijzer. Veegmes.
Krasijzer.
Paroisse v.: Kerspel, parochie, -kerk.
Gemeente, leden der parochie. z . coq 1
en précher (ov .w . 3 ) . (fig. ) Chose de
plusieurs —s: Samenflansel. Porter habit
de deux —s : De huik naar den wind hangen.
Ne pas etre de la meme —: Een vreemdeling zijn. Paroissial : Van 't kerspel,
parochiaal. Église —e: Parochiekerk. Paroissien m.: Kerspelbewoner, lid der
gemeente , parochiaan . (f a m . ) Snuiter,,
grappenmaker, heer. Gebedenboek. / by.
nw. : Parochiaal.
Parole v.: 1. Woord, gesproken -.
Porter la —: 't W. voeren. Selon la —
de Taine: Zooals T. zegt. Jurer sur la
— du maitre : Bij 't woord des meesters
zweren. Croire qn sur —: Iem. op zijn
woord (van eer) gelooven. z . evangile
2. 2. Gegeven woord, belofte. Tu es (homme)
de —: Je bent 'n man van je woord. Ma
—1 Op mijn woord! ( y olk) Ma pure —I
Op mijn woord van waarachtig! Garder
sa —, tenir (sa) —: Zijn belofte gestand
doen. N' avoir qu' une —: In eens zijn
voorwaarden zeggen; oprecht zijn, zijn
woord houden. Il n 'a pas deux —s: Hij
blijft bij hetgeen hij gezegd heeft. Un
homme d'honneur n' a que sa —: Een man,
een man, een woord een woord. Jouer
sur —: Op zijn woord van eer spelen.
Dettes sur —: Eereschulden. Prisonnier
sur —: Gevangene, die op parool is vrijgelaten. z. fausser 1. Il ne taut pas con-
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damner qn sur —: Men moet iem. niet
veroordeelen op de getuigenis van een
ander. Ne recevoir que de bonnes —s: Met
een kluitje in 't riet worden gestuurd.
(recht) Epouser par —s: Verklaren tot
zijn echtgenoote te nemen.
3. Woord, bewoording, uitdrukking.
Les Sept P-s (du Christ) : De zeven Kruiswoorden. —s magiques : Tooverwoorden,
-formulieren. De belles —s: Mooie w.
Donner a qn de belles —s : Iem. met een
kluitje in 't riet sturen. Des —s perdues:
Onnutte w. Des —s de paix: Vredesvoorslagen. z. gros (bv.nw. 2). La — divine,
- de Dieu: Gods Woord, de Schrift. Guerir
par des —s: Door 't gebed genezen. Se
prendre de —s : Een woordenstrijd aanvangen , woorden krijgen. Faire rentrer les
—s dans le corps , - dans le centre a qn:
Tern. zijn woorden doen herroepen. Assez
de —s comme cela : Geen verdere praatjes,
geen woord meer. 4. Woord (tegenover
gedachte). Woord, ijdele belofte (tegenover
daad ). 5. Tekst, woorden (bij aria ). 6.
Spraak, spraakvermogen, woord. Perdre
la —: De spraak kwijt zijn; geen woord
kunnen uitbrengen. Demeurer sans —:
Sprakeloos blijven. La joie m'a coupe la
—: De vreugde heeft mij de spraak benomen. Il n'y manque que la —: Er ontbreekt
nog maar aan, dat het spreken kan (flier,
portret).
7. Spraak, spreken. Avoir la — facile,
- la — en main, - le don de la —: Welbespraakt zijn. Avoir un reel talent de —:
Zeer talentvol spreken. S' exercer a la
—: Zich in 't spreken oefenen. La — est
d' argent et le silence est d' or : Spreken is
zilver, zwijgen is goud. 8. Spreektoon,
stem. Avoir la — nette: Juist gearticuleerd spreken. Avoir la — haute, etre haul
en —s : Luide spreken ; aanmatigend -.
9. Woord, rede. Retirer -, donner la — a
qn: Iem. 't woord ontnemen ; - verleenen.
Couper la — a qn : Tern. in de rede vallen.
(spel) Avoir la —: Aan de beurt zijn om
't spel te maken, zeggen wat men speelt.
Passer —, renoncer a son tour de —: Van
zijn beurt afzien; (sp e 1) 't overlaten.
Vous me passez — ? Laat ge 't mij over?
Paroli m . : (s p el) Verdubbeling van den
inzet.
Parolier m. : Maker van den tekst, 't libretto.
Paronomase v. : 't Bij elk. brengen
van ongeveer gelijkluidende woorden in
den zin (b .v . Qui Jerre a guerre a). Paronomasia v. : Overeenkomst in woorden
van verschillende talen (b .v. balle en
Eng. ball). Paronyme by .nw. en m.:
Klank- en stamverwant (woord; b.v.
cotte en cote; abstraire en distraire). Paro —
nymie v. : Klank- en stamverwantschap.
Paronymique : Klank- en stamverwant.
Parotide v.: Oorspeekselklier. Parotidien : Van de oorspeekselklier. Parotidite v. : Oorspeekselklierontsteking, bof.
— ourlienne: Bof . Parotique : Bij 't oor
gelegen, oar-.
Paroxysme m.: Hoogste graad. Toppunt. Hevigste manifestatie (van verschijnsel ) ; crisis (van ziekte). Paroxystique :
Die een toppunt is.
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alles deelen! Ik ook mijn deel!
Paroxyton bv.nw. en m.: (Woord) met Samen
faire la – de qn : Iem.
Faire a qn sa
klemtoon op de voorlaatste lettergreep.
zijn deel toewijzen. Faire regler les –s:
Parpaigne m. z. parpaing .
De
deelen
regelen,
- bepalen. Faire la –
Parpaillot m . : (f a m ) Ongeloovige ,
de qch: lets in aanmerking nemen (als
ketter.
Parpaing (spr. -pin) m.: Streksche excuus), rekening houden met. Faire la
steen, steen die door een geheelen muur – du feu : Den brand beperken tot gebouwen, die men laat uitbranden; (f ig.)
gaat. Draagsteen, -muur.
redden wat to redden valt. Faire la –
Parquage m.: 't Parkeeren.
Parque v.: Schikgodin, parse. (fig.) du hasard: Met 't toeval rekening houden.
La – faite de certaines theories : Rekening
De dood, Atropos.
Parquement m.: Het opsluiten in een houdende met zekere th. Faire la – de
perk. Parquer ov.w.: In een park opslui- la critique : Eenigen blaam bij zijn lof
ten, - verzamelen. In een afgesloten weide- voegen. Faire la – du diable: lets door
plaats drijven. (mil.) In een opslagplaats de vingers zien. Faire la – de la jeunesse:
verzamelen. (f ig.) In een enge ruimte lets gedeeltelijk op rekening van de jeugd
opsluiten. Parkeeren (auto). / onov.w.: stellen. Il a eu sa bonne – de la peine:
Hij heeft een goede portie moeite gehad.
In een park of afgesloten ruimte zijn.
Faire la – belle a qn: Iem. ruim bedeelen.
se –: In een perk geplaatst worden. (fig.)
Afgezonderd worden. Zich bepalen tot. Une – de prise : Een aandeel in een geno– dans des etudes speciales: Zich tot een men schip, prijsgeld. Naviguer a la –:
eng veld van speciale studies beperken. Op percentage varen. Acteur a – entiere:
Parquet m..: Parket, deel van 't ge- T. die een geheel aandeel in de winst heeft.
rechtsgebouw. Openbaar Ministerie. Ver- - d'interets : Winstaandeel. Porteur de
trek van 't O.M. Voor de (officieele) –s : Houder van onderaandeelen. Une
makelaars bestemd deel der beurs. Spiegel- – d'enfant: Een kindsgedeelte (in erfenis).
paneel. Schilderijraam. Ingelegde parket- Se faire sa – de bonheur : Voor zijn aandeel
vloer. Kippenren . – de chauffe: Vuurplaats . in 't levensgeluk zorgen. Pour ma –;
Parquetage (spr. -ketaje) m.: Ingelegd pour sa Wat mij -; wat hem betreft.
werk. 't Maken van een parketvloer. Par- Etre de –: Deelen in de winst.
2. (fig.) Deel. Avoir – a: Deelen
queter ov.w.: Van een parketvloer voorzien. Parqueterie (spr. -ket'rie) v.: 't in, deel hebben aan; medewerken tot;
Maken leggen van parketvloeren. – medeschuld hebben aan; belangstellen in.
Avoir – au coour de qn : In iem. genegenFroebel: Fr.-legdoos. Parqueteur m.:
Parketvloerlegger (ouvrier –). Parqueur heid deelen. Faire – de : Doen deelnemen
m.: Oesterputhouder (– d ' huitres). Houder aan, - deelen in; mededeelen. (Lettre -,
Huwelijksaankondiging;
van een kweekerij (b.v. van eetbare slak- billet de) faire
ken). Parquier m.: Hoeder van 't inge- doodbericht, enz. Prendre en bonne -; en
Wel
-; kwalijk opnemen;
mauvaise
–:
perkte vee.
Parrain m.: Peter, peet, doopheffer. van de goede -; slechte zijde beschouwen.
Naamgever (v. klok, schip, vliegtuig Prendre un mot en bonne –: Een woord
enz.). Ridder, die een nieuweling, bij in den goeden zin des woords nemen.
Hij heeft 't slecht
zijn opneming voorstelt. Societeitslid, die a eu la mauvaise
Deelnemen -,
een nieuw lid „voorhangt", - introduceert. getroffen. Prendre –
Lid der Academie frangaise, dat een nieuw mededoen aan ; belangstellen in. Je sens
gekozen lid binnenleidt. Paranimf. Voor- la – que vous prenez dans mon malheur:
steller (die zijn naam aan een voorstel Ik gevoel de belangstelling, die gij in mijn
geeft). Parrainage m.: Peetschap, hoe- ongeluk voor mij koestert.
3. Zijde, plaats, kant. Me nulle –:
danigheid van peter of meter. Hoedanigheid van voorsteller (in societeit). Don Nergens. De toutes –s: Van -, aan alle
zijden, van heinde en ver. Quelque –:
de Petegift . Parrainer ov .w . : De
naamgever zijn van (schip, enz.), „doo- Ergens; - heen. Quelque – que: Waar ook.
pen". Ten doop houden; bij den doop Autre (soms: d'–): Elders, - heen,
aanwezig zijn van; 't doopregister teekenen (fa m.) ergens anders. Elle ira voir d'autre
Ze moet maar inrukken. De – en –:
bij. Parricide m. en v.: Vader-, moedermoorder, -moordenares. Iem., die een Door en door. Courir de – et d'autre:
snoode misdaad bedrijft; vorstenmoorde- Naar alle zijden heenloopen. De – et
naar. / m.: Vader-, moeder-. Broeder-; d'autre, d'une – et d'autre, de deux –s:
vorstenmoord. Snoode aanslag. Bloedige Van wederzijde, wederkeerig, van beide
Aan de
kanten. D'une –
d'autre
daad. / bv.nw.: Vader-, moedermoordend.
eene zijde aan de andere zijde. D'autre
Moorddadig.
Parse bv.nw. : Parsisch. / m.: Parsier, –: Ter andere zijde, daarenboven; elders,
ter andere plaatse. De – ou d'autre: Van
aanhanger van Zoroaster. Parsische taal.
den een of anderen kant. Je sais cela de
v.: Parsische.
Parseinte v . : (z e e v . ) Presenningreep . bonne –: Ik weet dat van goeder hand,
Parsemer ov .w . : Bezaaien , bestrooien , - uit goede bran. De la – de: Namens.
bier en daar verspreiden. Hier en daar De la – de qui ? Namens wien? Wie kan
bedekken; - groeien op. / se –: Bezaaid ik zeggen dat er is ? (bij 't aandienen);
met wien spreek ik (aan telefoon) ? De
worden.
Parsi z. parse. Parsisme m.: Parsische la – de M. Gallas : U spreekt met G.
Je prends cela de la – d'oil cela vient:
godsdienst.
I. Part v.: 1. Aandeel, part. Onder- Ik weet, wie 't zegt. Je sais cela d'autre
aandeel. z. lion 1 en gateau 1. – a deux! – que de vous : Ik weet dat uit een andere
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bron dan van u. Venir de la – de qn:
Namens iem. komen. Va le trouver de
ma –: Ga hem uit mijn naam opzoeken.
Bien des choses de ma –: Veel complimenten van mij.
A –: Afzonderlijk, ter zijde, apart;
niet medegerekend, uitgezonderd. Elle
passa dans line chambre a Zij ging in
een afzonderlijke kamer. z. lit 1 en bande
Gescheiden leven,
5. Faire chambre a
- slapen. Prendre a –: Ter zijde nemen,
Een zonderling. Une
Une personne a
chose a Een uitzondering, een apart
iets. Mettre a –: Ter zijde leggen, bewaren ;
ter zijde laten, zich niet bemoeien met;
afleggen, zich ontdoen van. Mise a –:
Reserveering. Avoir un but a Een bijzonder doel hebben. Plaisanterie a –:
Zonder gekheid. Blague a –: Alle gekheid
Afgeamour a
op een stokje. Amitie
zien van de vriendschap; - de liefde. A
ces livres: Behalve die boeken. A –
cela: Dat niet medegerekend, dat uitgezonderd. Et a – cela ? Wat heeft u nog
meer noodig? A – que: Behalve dat
(to oneel) A –: Ter zijde, tot zich zelven.
A – moi, soi, lui: Bij mij zelven, bij zich
zelven.
II. Part m.: Het werpen (dier). Pas
geboren kind. Suppression de –: Kindermoord.
Partage m.: 1. Verdeeling. Boedelverdeeling. Faire le – de: Verdeelen. Faire
le – d'une succession: Een boedelscheiding maken. Entrer en – avec: Deelen met.
2. 't Geven van een deel (der gevoelens)
aan anderen. Se donner a qn sans –: Zich
onverdeeld aan iem. wijden. Il ne peut
souffrir de –: Hij wil, dat men hem alleen
toebehoort. Posseder sans –: Onverdeeld
bezitten. 3. Deel. Natuurlijk deel, erfdeel, lot. Il croit avoir tout l'esprit du
monde en –: Hij denkt de wijsheid in
pacht te hebben. Avoir la force en –:
Begiftigd zijn met kracht. Vous avez le
bon –: Gij treft 't. Cela m'est echu tombe
en –: Dat is mij ten deel gevallen. 4.
Verdeeling. Scheiding. z. ligne 3. Point
de –: Hoogste punt (spoorweg). – des
opinions: Verschil van opinie. Faire un
y avoir Tegen elk. opwegen.
–desvoix,-t:
Staking van stemmen.
Partageable: Deelbaar. Partageant m.:
Deelhebber.
Partager ov.w.: 1. Ver-, uitdeelen.
2. Deelen, ieder zijn deel nemen. (f ig.)
Deel nemen in. (f ig.) – la poire en deux:
't Verschil deelen. – les joies de qn, –
avec qn ses joies: In iem. vreugde deelen.
Amour portage: Wederzijdsche liefde.
–ledinrq:
Met iem. meeeten. – l'exil
de qn: Zich met iem. in ballingschap
begeven. 3. Als aandeel geven. Bedeelen
(iem.), begiftigen. Vous etes mal partage.
4. Verdeelen, scheiden. – les renes : In
iedere hand een teugel nemen. 5. (f ig.)
Door tegenstrijdige gevoelens heen- en weer
bewegen (hart). 6. In twee vijandige partijen verdeelen. Les avis se partagent: De
meeningen zijn verdeeld. Les voix sont
partagees : De stemmen staken. Les torts
sont partages : Aan beide zijden is 't onrecht even groot.
onov .w. : Deelen.
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Deel hebben in. I se –: Zijn tijd zijn
zorgen verdeelen, zich wijden. Verdeeld
worden, - zijn. Zich scheiden, - verdeelen.
Zich in tegenovergestelde partijen verdeelen. Uiteenloopen (meeningen). se –
qeh: lets onder -, met elk. deelen.
Partageur m.: Boedelredderaar. Partageux m.: (y olk) lem. die a pes -, „den
boel" verdeelen wil, communist. Partagisme m.: Lust om „den boel" maar te
verdeelen.
Partance v . : (z e ev . ) Naderend vertrek
afvaart. En –: Zeilree, op 't punt van.
vertrekken. Partant bw.: Bijgevolg, derhalve. / m.: Vertrekkende. Afgaande (in
wedstrijd). Afgaand paard. Aftrekkende
soldaat.
Partenaire m.: (spel) Medespeler, partner. (o u d ) Mededanser.. (f ig . ) Medespeler.
(schouwb.) Tegenspeler.
Parterre m.: 1. Bloem-, grasperk, bed.
– d'eau: Vijver (in park). – de broderie:
Parterre de broderie (met buksboompjes
afgezet perk met gekleurde steenen)
2. (schouwb.) Parterre, bak. (grail)
Prendre un billet de –: Den grond kussen.
3. Platte vloer.
Parthe : Parthisch. Parth. z. flêche 1.
Parthenien : Der maagden. Parthenogênêse v.: Ontwikkeling van 't ei zonder bevruchting, kunstmatige bevruchting.
Parthenogenêtique: Die zich zonder bevruchting ontwikkelt.
Parthenopeen: Parthenopeisch,Napelsch.
Parthique : Der -, tegen de Parthen.
Parti m . : 1. (o u d ) Traktement . (f ig . )
Behandeling. Faire un mauvais – er.
Een leelijken trek spelen; mishandelen.
Un bon –: Een rijk huwelijk, een rijke
partij . (o u d ) Elles doivent prendre
Zij moeten een keus doen, - trouwen.
2. Aandeel (in de belastingpacht, in
leveranties) .Voordeel, nut. Mettre prendre
en –: Een accoord maken voor de levering
van. S'enrichir dans les –s : Door de leveranties rijk worden. Tirer – de : Partij
profijt trekken van . 3. (s p el) Partij,
verdeeling der kansen. La regle des –s:
De waarschijnlijkheidsrekening. 4. Bende,
partij. Troep partijgangers. Aller en –:
't Land afloopen. 5. Partij, aanhang. Zijde.
(f ig . ) Stand . Se metire -, se ranger du –
de: Zich aansluiten bij. Eire du – de:
Het houden met. Li tre seul de son –: Aileen
staan met zijn meening. Prendre le – de
qn : Iem. partij kiezen. Chef de –: Partijleider. Homme de –: (Bekrompen) partij.
man. Esprit de –: Partijgeest, -zucht.
Le – de l'ordre: De voorstanders der openbare orde. Avoir un (nombreux) –: Door
een (talrijke) partij gesteund worden, een
(ta lrij ken ) aanhang hebben . (f i g . ) Prendre
le – de l' eglise: Den geestelijken stand omhelzen. 6. Besluit. Un – mixte, - moyen:
Een middelweg. De – pris: Willens en
wetens. Un – pris : Een voorafgenomen
besluit ; vooringenomenheid; vooropgezette
meening, - voorliefde. Prendre de – pris:
Met opzet nemen. Prendre des –s extremes:
Tot uitersten overgaan. Prendre – pour
- contre qn: Partij voor -; tegen iem.
kiezen. Sans vouloir prendre Zonder
zich partij te willen stellen. Prendre son
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—: Een vast besluit nemen. Prendre un nog een appeltje te schillen. 3. Particulier
—: Een besluit nemen. Prendre son — de
leven. - karakter. Recevoir en —: Partijch : Zich in iets schikken. - bij iets neerculier ontvangen. Prendre en —: Terzijde
leggen . 7. Uitweg, middel. C'est le— le plus nemen. Etre en —: Onder elk. -, alleen
zijn. Pour mon —, en mon —: Wat mij
.silr: Dat is 't zekerste middel. Il a choisi
betreft, mij aangaande ; in mijn binnenste.
le meilleur —: Hij heeft den besten uitweg
(fam.) En mon petit —: Wat mijn nietig
.gekozen.
Partiaire (spr. -sger): Die recht heeft persoontje betreft. Dans le —: In 't parti.op een deel der producten. Colon —: culier leven; (ook) onder vrienden. 4.
Hoevenaar tegen half vruchtgenot. Partial Individu, mensch. Particuliêre v.: Particulier. (fam. ) Vrouwmensch . Particu (spr. -sgal): Partijdig. —ement (spr.
liêrement: Bijzonder.Voornamelijk, vooral.
-syal-) bw.. Partialiser (spr . -syal-) ov .w . :
In partijen verdeelen. Partialiste (spr. Vertrouwelijk, in 't priv6-leven, intiem.
In bijzonderheden, omstandig.
-syal-) m.: Partijman. Partialite (spr.
Partie (spr. -ti) v.: 1. Deel, gedeelte.
-syal-) v.: Partijdigheid. Partibus (in )
En —: Gedeeltelijk, deels. Donner — sur
z . in ---.
Participant by .nw . : Deelhebbend , -ach- le jardin, — sur la tour: Uitzien deels in
tig . / m.: Deelhebber. Deelnemer. Parti- den tuin, deels op de binnenplaats. Faire
cipation v.: Deelhebberschap, -achtigheid, — de (z. 8): Deel uitmaken van. (wijsb.)
-neming. Aandeel, medeweten. Belangen- La — superieure : De rede. La — animale:
gemeenschap . Societe en —: (Handels )- De begeerten des lichaams. 2. Post (reonderneming op aandeelen. Billet de —: kening ). Rekening. Tenue des livres en
Aandeel (van Lotisico b .v. ). Societe de — simple; - double: Enkel -; dubbel boekhouden. 3. Partij (koopwaren). 4. Vak .
—: Deelnemende maatschappij. En —:
Voor gezamenlijke rekening. — aux bene- Travailler dans une —: Zeker vak beoefenen. Dans quelle — etes-vous ? Welk vak
fices: Winstdeeling. Participatio (n )nisme
m.: Stelsel, volgens hetwelk de werklieden hebt ge? Il est de la —, it sait sa —: Hij
aandeel hebben in de winst. Participe is van 't vak, - heeft er verstand van.
ni . : Deelwoord . z . marchand 1. (o u d ) Ce n'est pas ma —: Dat is mijn yak niet,
Mededeelhebber, compagnon. Participer daar weet ik niets van. 5. (muz.) Partij.
onov.w.: 1. — it: Deel -, aandeel hebben Stem. Morceau a quatre —s: Vierstemmig
aan, deelnemen in. Medewerken tot, - in. stuk . — d'alto: Alt (viool )partij . Tenir
2. — de : Hebben van, den aard -, de eigen- une —: Een partij spelen, - zingen. (f ig.)
schappen hebben van, grenzen aan. Par- Faire -, tenir sa —: Meedoen, zijn rol goed
ticipial : Van een deelwoord.
spelen. 6. — du discours: Rededeel. 7.
Particulaire : Van een particule. Par- (oud) Eigenschap. 8. Partij, -tje (— de
ticularisation v . en -iser ov .w . : 1. plaisir). Faire une — avec qn : Met iem.
(Het) betrekken op een enkel geval. 2. uitgaan. — de chasse; - de peche: Jacht- ;
(Het) afdalen in bijzonderheden, (het) vischpartij. z. Her 3. — de promenade:
uitvoerig vermelden. / se —: Van bijzon- Gezamenlijke wandeling, toertje. Etre de
deren aard worden. Particularisme m.: la —: Meedoen, van de partij zijn. Se
Streven naar zelfstandig bestaan van een mettre de la —: Zich aansluiten, meedoen.
deel van den Staat. Leer volgens welke Faire (la) — de : Afspreken (z. 1). z. carre
Jezus voor de uitverkorenen alleen is
(by .nw . 3) en fin (by .nw . 2 ) . Remettre
gestorven. Particulariste m.: Voorstander une —: Een voorgenomen plan uitstellen.
van particularisme. I bv.nw.: Die mee- C 'est — remise : De zaak is (slechts) uitwerkt tot 't verschaffen van autonomie. gesteld .
Partieularite v.: Bijzonder-, eigenaardig9. Partij, spel (— de jeu). Le chef de
.heid. Bijzondere omstandigheid. Parti - la —: De leider, de „captain". Arbitre
cule v.: Deeltje. Kort, gewoonlijk een- de —: Scheidsrechter,, (E ng . ) referee.
lettergrepig, woord, dat voor woordvor- Faire une — de cartes; - de dames : Een
ming dient (b .v. mes in mesalliance). partijtje kaarten ; - dammen. Faire la —
Onbuigbaar rededeel (b .v. de, a). z. de qn: (Gewoonlijk) met iem. spelen. Faire
.nobiliaire . Avoir la —: Van adel zijn. sa —: Zijn (gewone) partijtje maken. z.
Particulier by .nw . : 1. Bijzonder, eigen. lii. 2. Coup de —: Beslissende slag, - stoot,
2. Bijzonder, merkwaardig, zeldzaam, onge- - worp. Faire la — trop belle a qn: 't Iem.
meen. Voila qui est —: Dat is niet alle- gemakkelijk maken. Avoir la — belle:
tlaagsch . Un homme —: Een zonderling. 't Gemakkelijk hebben. La — n'est pas
3 . Bijzonder, persoonlijk. Legs —: Bijzonder egale: De spelers zijn niet tegen elk. opgelegaat. 4. Bijzonder, niet openbaar, pri- wassen ; (fig.) de strijd is ongelijk. Abanvaat-. Gescheiden, apart. Secretaire —: donner -, quitter la —: De partij opgeven;
Privaatsecretaris. Leon -iere : Privaatles. (fig.) 't opgeven ; zich overwonnen verManger a une table -iere : Apart eten. 5.
klaren. C'est une — perdue: Die zaak is
Bijzonder, omstandig, in kleinigheden af- verloren, er is geen hoop meer. Qui quitte
dalend. Les circonstances les plus -ieres: la — la perd : Wie 't opgeeft, bereikt zijn
De minste -, bijzonderste omstandigheden. doel niet. C'est une — a fouer: 't Is te
/ m. : 1 . Ambteloos persoon, gewoon burger, wagen ; 't is een gewaagde onderneming.
particulier . (f a m . ) Quel est ce —? Wat Tenir — avec qn: 't Tegen iem. houden.
is dat voor 'n heer, - voor 'n individu? 10. Partij (in oorlog, proces, overeen2. Het bijzondere, eigenaardige. Entrer komst). z. fort (by .nw. 5), juge 4 en
civil 3. Se porter -, se rendre —: Als aandans le — d'une chose : In bijzonderheden
afdalen. En —: In 't bijzonder, afzonder- klager optreden. Prendre qn a —: Iem.
lijk . Nous nous verrons en —: We hebben aanklagen; - de schuld van iets geven;
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iets
openlijk
verwijten,
onder
handen
nemen; met iem. een woordenstrijd be- Aanhanger, -ster, partijgenoot. Voorstander,
ginnen ; 't woord tot iem. richten. La — -ster. 2. Partijganger, soldaat in een
guerilla. Guerre de —s: Guerilla. 3. (oud)
lesee: De aanklager. Les —s interessees:
De betrokken partijen. Les —s prenantes: Belastingpachter.. / by .nw . : Partijdig . ParDe schuldeischers die, volgens de uitdee- tisanerie v .: Partijgeest . Partita v .: (m u z . )
lingslijst, uitbetaling verkrijgen ; de staats- Reeks danswijzen. Partite: (plantk.)
Gedeeld. Partiteur m.: Stroomverdeeler.
schuldeischers, die uit een bijzonder fonds
Partitif bY .nw . en m . : (t a a lk . ) Deelend
worden betaald.
(woord), die een deel aangeeft. Partition
Partiel (spr. -syel): Gecleeltelijk, afzonderlijk. Produits —s: Gedeeltelijke pro- v.: (oud) Deeling. Verdeeling (wapenducten. Election —le : Tusschentijdsche -, schild ) . (m u z . ) Partituur. . Stemliniaal .
a f zond erlij ke verkiezing . Partiellement — de piano : Piano-uittreksel. Partner
(spr . par-tner) m.: Medespeler.
(spr . -suel-): Gedeeltelijk. Partipris m.
Partout bw.: Overal, alom. De —: Van
z. parti 6.
I. Partir ov .w . : (o u d ) Deelen . z . maille alle kanten. — ailleurs: Op iedere andere
8. (wapenk.) Ecu parti: Gedeeld schild. plaats. Longueur —: Lengte over alles.
H. Partir onov .w . : 1. Vertrekken . Un peu —: Hier en daar. (spel) Six —;
Heengaan, afreizen, wegvaren, afmarchee- quatre —: Overal zessen; - vieren.
Parturiente v.: Barende, vrouw in
ren, wegrij den . Opvliegen . Afgaan .
barensnood. Parturition v.: Het baren,
Naar buiten gaan. —pourlacmgne:
bevalling.
Sterven. Se laisser —: Zich
—decmon:
Parure v.: 1. (z. parer 1). Het opmalangzaam laten wegsterven. Ss tete est
ken, - afsnijden, - afwerken. - bedekken
Hij
is
zijn
kop
kwijt
pantie (toute seule):
geweest. Lire des livres que la tete m'en met pannen (muur). Snippers, afsnijdsel,
afval. 2. Het opschikken. Tooi, opschik,
part : Net zoo lang lezen dat ik suf word
in mijn hoofd. Une piece bien pantie: Een sieraad, tooisel. Stel, garnituur (diamans. dat flink begint. Son argent est parti: ten ; knoopen). Stel damesondergoed. Boord
Zijn geld is op. Pat a —: Reisvaardig. en paar manchetten (voor man); kraagje en
paar manchetten (op japon; — de lingerie).
Fare — qn en avant: Tern. vooruitzenden.
z. pied 1. Faire — un lievre: Een haas (f ig. ) Sieraad. De meme —: Van dezelfde
opjagen. Le lievre partit a trois pas de stof ; - hetzelfde slag.
Parution v.: (n ieuw) Verschijning (boek ) .
nous : De haas sprong drie passen voor ons
Parvenir onov .w .: Eindelijk bereiken.
op. Le coup part: 't Schot gaat af. La bombe
- geraken tot. Geworden (brief). (f ig. )
part du canon : De born vliegt uit 't kanon.
Komen tot, bereiken. Slagen. Het ver
Une fleche a parti d'une main inconnue:
Een pip is door een onbekende hand afge- brengen in de wereld, fortuin maken,
schoten. La foudre part de la nue: De blik- vooruitkomen. Parvenu m.: Opkomeling,
sem schiet uit de walk. Faire — un ressort: Tem., die van niet tot iet komt.
Parviflore: Kleinbloemig.
Een veer doen afloopen. Faire — une
Parvis m.: Voor-, kerkplein. Voorhof.
allumette: Een lucifer afstrijken. (muz.)
Tempel. Les celestes —: Het paradijs, de
Les ch ceurs ne sont psa partis : De koren
zijn niet ingevallen. Faire — les haricots: hemelsche landouwen.
I. Pas m.: 1. Schrede, stap, tred, pas.
De boonen laten stukkoken. Les bourgeons
Voetstap, -spoor. — a —: Voetje voor
commencent a —: De knoppen beginnen
open te gaan. Les arbres partent: De b. voetje . A Iler d'un bon —: Fl ink aanstappen .
beginnen uit te loopen. Les pates portent: z. loup 1. De ce —, (oud) tout d'un —:
De pasteitjes rijzen. — d'un eclat de rite: Dadelijk, op staanden voet. Faire les
In lachen uitbarsten. Le mot etait a peine premiers —: Tern. te gemoet loopen ; (f ig.)
de eerste schreden tot toenadering doen.
parti qu'il le regretta : Het woord was hem
nauwelijks ontsnapt of hij betreurde het. Faire le premier —: De eerste stappen
doen, iets beginnen. Des le premier —:
Le mot est parti : 't Groote woord is eruit.
Reeds dadelijk. Il n'y a que le premier —
Cela m'est parti: Dat is mij ontvallen. Le
qui collie: Alle begin is moeilijk. En etre
voila parti : Nu slaat hij door, - komt hij
au premier —: Nog niet verder dan 't begin
los; - maakt hij zich warm; - stuift hij op.
zijn. z. eompter 1. Marcher a grands —,
Etre parti sur un sujet: Over een onderwerp doorslaan. ( y olk) Il est un peu parti: Mire de grands —, f . un grand —: Goed
doorstappen ; (f ig. ) groote vorderingen
Hij is wat aangeschoten.
2. Uitgaan van, (voort )komen uit. maken, met groote schreden voortgaan.
(fig.) Cela part du cceur: Dat komt uit Cela a fait faire un — a la question: Dat
't hart. Cela ne part pas de lui: Dat is heeft de kwestie vooruitgebracht. Marcher
niet van hem afkomstig. Les ordres partis a grands — vers la mort : Met rassche schreden den dood te gemoet gaan. Voila un
du palais : De uit 't paleis afkomstige
bevelen. Il est parti de rien : Hij is met grand — de fait : Nu zijn we heel wat opniets -, zonder een cent begonnen. — d'un geschoten. Prendre le — sur qn : Voor
iem. gaan; (fig.) voorgaan. Avoir le —
principe; - d'une donnee : Van een beginsel
-; een gegeven uitgaan. En -ant de l'anthra- sur qn : Den voorrang boven Tern. hebben.
Donner le (premier) — a : Den voorrang
cite : Uitgaande van 't a. Parlez de la:
Ga daarvan uit, neem dat als uitgangspunt. verleenen aan, laten voorgaan. Precipiter -,
(y olk) — a pleurer: Beginnen te weenen. hater -, presser ses —: Zijn schreden verA — de: Vanaf, te rekenen van. A — de
haasten. Au —: Stapvoets. Allen son
let: Van toen af aan.
petit —: Op zijn gemak voortgaan. (fig.)
III. Partir m.: Vertrek, afrit.
Allen le petit —: Laag bij den grond blijven.
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Sur les - de mon guide : Achter mijn gids
aan. Marcher sur les - de qn, suivre les
- de qn: Iem. voetspoor drukken. Sur
les - de : In navolging van. Cela ne se
trouve pas dans le - d'un tine, - d'un
cheval: Dat vindt men zoo gemakkelijk
niet, - schudt men niet uit zijn mouw.
S'attacher aux - de qn: Iem. op den voet
volgen. z. faux (bv.nw. 7) en cent 1.
Retourner sur ses -: Den zelfden weg
terugkeeren; (fig.) het zelfde doen. Revenir sur ses -: Den afgelegden weg nog
eens afleggen; (fig.) iets van voren of aan
overdoen.
2. (fig.) Stap, daad, moeite. Handelwijze. Faire des - pour: Moeite doen voor,
zich moeite geven voor. z. clere 3. Regretter ses -: Zijn vergeefsche pogingen
betreuren. Je ne ferai plus un - pour lui:
Ik zal geen voet meer voor hem verzetten.
Observer tous les - de qn : Iem. gangen
zorgvuldig nagaan . 3. (m il. ) Pas . ordinaire ; - accelere; - gymnastique of de
course; - de charge : Gewone -; versnelde -;
loop-; stormpas. Au -! In de pas! z.
marquer 3. Mettre qn au -: Iem. in de
pas laten marcheeren; (fig. ) iem. intoomen, - mores leeren. Se rnettre au -:
Meedoen; met zijn tijd meegaan. 4. Danspas. - de deux; - de quatre: Door twee -;
vier personen uitgevoerde danspas. 5.
(sport) Stap. Aller le -: Stappen. 6.
Pas (afstand). Ne pas quitter d'un -:
Geen oogenblik verlaten. A deux -, trois -,
quatre - d'ici : Hier vlak bij. Du sublime
au ridicule it n'y a qu'un -: De afstand
tusschen het verhevene en het belachelijke is zeer gering. Salle des - perdus:
Voorhal (station); wandelgalerij (justitiegebouw) ; (n ieuw) lounge (boot, cafe ;
ook : les - perdus). 7. Doorgang. Bergpas,
-engte. Zeeengte, nauw, straat. Vaargeul.
Le Pas de Calais: 't Nauw van C. (mil.)
- de souris : Nauw pad tusschen den wal
en de gracht. Mauvais -: Gevaarlijke
doorgang, - passage ; (f ig. ) moeilijke
toestand, leelijk parket. Se tirer d'un
mauvais -: Zich uit de moeilijkheid
redden. Franchir -, passer -, sauter le
sauter ov.w. 1): Er aan moeten
-(z.ok
gelooven, door den zuren appel heenbijten.
8. Dremp91. Op-, aftred. Sur le - de sa
porte: Aan zijn deur, op zijn drempel.
(f ig.) Le - de porte: Het recht den naam
eener firma to voeren; (ook, nieuw)
sleutelgeld. 9. Strijdperk. - d'armes:
Ridderlijk wapenspel, toernooi; tweekamp
op scherpe wapenen. 10. Steek (tandrad);
schrede (wikkeling) ; afstand (schoepen);
gang of spoed (v. schroef) ; schroefdraadwikkeling. 11. Trede (in sneeuw gehakt).
H. Pas bw.: (z. ook ne en non ) Je
ne le sais -: 1k weet 't niet. Non - que
je le croie: Niet dat ik hem geloof. Il n'y
a - que mon trêre qui le dit: Mijn broer
zegt 't niet alleen. Cela peut ne - arriver:
Dat kan wel eens niet gebeuren. Cela ne
peut - ne - arriver: Dat moet gebeuren.
(fam.) Ai-je - rèussi ? Ben ik er niet
in geslaagd? - vrai! Niet waar! Bouge -:
Verroer je niet. Est-il heureux ? - tant
qu'on le dit: Is hij gelukkig? Niet zoo
erg als men wel zegt. - un mot : Geen
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woord. - a moi! Dat moet je mij niet
wijsmaken! (nieuw; in de plaats van
n'est-ce pas) Tu viendras, -? Je komt,
nietwaar? (fam.) - mauvais, ce petit
vin-la: Niet kwaad, dat wijntje. - beaucoup: Niet veel. z. mal (bw. 4). Pour bien cher : Tamelijk goedkoop.
Pascal bv.nw.: Van 't Paaschfeest.
Agneau -: Paaschlam. Faire sa communion -e: Met Paschen biechten. / m.:
(n a a m ) Pascal. Pascalien : Van Blaise
Pascal en zijn geest. Pascalisant m.:
Specialiteit voor Pascal-studien.
Pas -d 'Ane m.: Klein hoefblad (plant).
Handbedekking (a. e. degen). Galggebit.
Pas -de-chance (my . onv.) m. en v:
(f am. ) Wanboffer, , -ster. . Pas -de -lion
(my . onv.) m.: Edelweiss.
Pasigraphie v.: Voor alien verstaanbare schriftteekens, algemeen schrift. Geschrift dat voor iedereen verstaanbaar is.
Pasquin m.: Hekelschrift. Grappenmaker. Pasquinade v.: Boertige spotternij , - kwinkslag . Pasquiner ov .w . :
Belachelijk voorstellen.
Passable : Redelijk, schappelijk, tamelijk. Passablement : Tamelijk, vrij,
zoo zoo, nog al. Passacaille v.: Langzame danswijze. passacaglia. Passade v.:
1. (oud) Kort verblijf. Tijdelijke hulp.
A la -: In 't voorbijgaan. 2. Tijdelijke
verliefdheid, bevlieging. Snel voorbijgaande neiging. 3. (zeev.; oud) Doorgang. 4. Terugkeer (van een paard) naar
't punt van afgang, na een snelle beweging
in de manege. 5. „Kopje onder", 't onderdompelen. Donner une - a: Kopje onder
duwen. 6. 't Overgooien van 't geweer.
7. 't Oversteken van 't tooneel.
Passage m.: 1. Het doortrekken, - doorreizen. Doortocht, -rein, -vaart, -gang,
overtocht. Trek, 't trekken (der dieren).
(sterrenk.) Doorgang door de meridiaan
(ster). 't Uitlaten, doorlaten (gas, vloeistof ). Overtochtskosten, vrachtgeld; passage
(op boot). (fam.) D'un grand -: Druk
bevaren, - bereden. Son - sur cette terre:
Zijn aardsche bestaan. Je l'attendrai a son
-: Ik zal hem in 't voorbijgaan opwachten.
Saisir au -: In de vlucht snappen. De -:
Tijdelijk ; reizend. Oiseau de -: Trekvogel.
Etre de - dans une ville: Op zijn doorreis
zijn. Le - d'un ministre aux Travaux
Publics: De tijd dat iem. min. van 0. W. is
geweest. Carnet de -s en douanes: Grensdocumenten voor auto's. Affermer le d'un pont: Een bruggetol verpachten.
Le - de la Ligne: 't Snijden van de
Linie. Bateau de -: Overzetschuit. Droit
de -: Doorgangsrecht. Laisser une ouverlure pour le - de la fumee: Een opening
laten voor 't doorlaten van den rook.
2 . (f ig. ) Overgang . Examen de -: Overgangsexamen. (muz.) Le - d'un ton a
un autre : De overgang van een toonaard
in een anderen. - des peaux : Gaarmaken
der huiden. - des tissus : Bereiden der
weefsels in verf-, - appreteerstoffen. - du
linge au bleu : Doorhalen van 't linnengoed
door blauwsel. 3. Doorgang, -loop, weg,
overpad. Eigen weg. Se Prayer -, s'ouvrir
un -: Zich een doortocht banen. - a
niveau : (Onbewaakte) overweg (op spoor).
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souterrain: Tunnel (in weg, station).
- de la flamme: Vlamgat. Donner -, livrer
- a: Doorlaten, doorgang verleenen aan;
laten passeeren; den weg vrij laten voor;
(f ig.) den vrijen loop laten aan. Se Mire
(un) -: Zich een uitweg banen. Garder les
-s: De overgangen -, passen bewaken . (f ig.)
Il me trouvera sur son -: We zullen elk.
wel vinden, hij ontloopt me niet. (muz.)
Note de -: Noot, die als overgang dient.
Des -s: Loopjes. 4. Overdekte galerij
(voor voetgangers ) , passage . (z e ev . ) Walengang (tusschen hutten). 5. Plaats (in
een boek, muziekstuk), die ons treft. 6.
Spaansche draf. 7. (muz.) Versieringsfiguur (in zang). 8. Gang, -looper.
Passager bv.nw.: 1. Voorbijtrekkend,
doorreizend. Oiseaux -; poissons -s : Trekvogels ; -visschen. Medecin -: Rondreizend geneesheer. 2. Dat men als doorgang
gebruikt. (nieuw) Voor passagiers bestemd. Die als passagier vervoerd wordt.
3. (f ig.) Tijdelijk, kortstondig, vluchtig,
voorbijgaand. Spoedig verwelkend. Cultures
-tires : Roofbouw. / m.: 1. Doortrekkende
reiziger, (Duitsch) passant. Passagier,
reiziger (ballon, schip); inzittende (auto).
Duorijder. - sans billet: Verstekeling.
2. Het voorbijgaande. 3. z. passiiger .
Passagêre v.: Passagierster ; inzittende;
reizigster; duorijdster. Passagêrement :
Tijdelijk, voor korten tijd.
Passant bv.nw.: (wapenk.) Stappend,
gaand. (f a m.) Veel bewandeld, druk, met
veel reizigers. / m.: 1. Voorbijganger.
(grap) Donner -, jeter de l'eau benite des
-s: Met steenen gooien. 2. Sabeldrager
(koppel). Lederen ring aan een riem.
Gleuf waar een riem door loopt. Lange
bladzaag. Passation v.: Het verlijden,
- passeeren van een overeenkomst. - sur
les livres : Boeking. - de commande : 't Doen
van een bestelling. Passavant m.: 1.
(zeev.) Loopgang, gangboord. 2. (handel)
Vervoer-, geleibiljet voor goederen, waarvan de invoerrechten betaald zijn (- de
circulation).
Passe v.: 1. Het doorgaan. - trekken
(der vogels). z. mot 7. Vrijbiljet (boot,
spoor). Maison de -: Rendez-vous-huis.
2. (schermen) Inloopen (op den tegenstander). (sport; nieuw) Ronde (boksen); schermutseling (voetbal) ; beweging
(voor stier). (fig.) Ontmoeting van tegenstanders (b .v. une - diplomatique). Pchanger des -s: Schermutselen. Des -s de
mantille : 't Bewegen van de mantille
voor den stier. - d'armes: Tournooi,
ontmoeting van twee strijders in een toernooi ; (f ig. ) schermutseling. Des -s (magneliques): Bewegingen met de handen voor
iem. oogen -, strijkbewegingen door den
magnetiseur. 3. (oud) Pasgeld. Toeslag,
opgeld (op spoorweg). (Volumes -, exemplaires de -) Presentexemplaren. - de
caisse : Voor kleine kasverschillen bestemde
geldsom. (Main de) -: Boek papier, dat
de drukker op een riem toekrijgt, inschiet
(thans 5 percent). Double -: Inschiet
van 10 percent. 4. Nauwe doorgang.
Vaargeul, nauw vaarwater. 5. IJ zeren
poortje, - beugel (bij biljart-, maliespel),
hoogje. Prendre la -: Door den beugel

-montagne
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gaan. Etre en (bonne) -: Gunstig voor
den beugel liggen; (fig.) op weg zijn om,
vooruitzicht hebben om; uitzicht hebben
op bevordering, - op welgesteldheid. Mettre
qn en -: Iem. vooruitzichten geven.
Etre dans une bonne - ; une mauvaise -:
Zich in een gunstigen -; ongunstigen
toestand bevinden ; in goeden -; slechten
doen zijn. Vous voila dans une jolie -.
Daar zit je in de knel. 6. Luifel aan een
hoed, - een muts. Valsche vlecht. 7. (zeev.)
Part v. e. takel. 8. (fam.) Vrijbiljet.
9. (spe 1) Inzet hij een nieuwen zet. Nummers van 19 tot 36 op de roulette. 10.
Duikblok.
Passé m.: 1. Verleden, de verleden
tijd. Par le -: Vroeger. Comme par le
-: Zooals tot nu toe. 2. Voorgevallene.
3. (taa lk.) Verleden tijd. 4. Dubbel doorgestoken borduurwerk. 5. Copier au -:
Doortrekken (teekening). / vz.: Na, na
verloop van. Aan gene zijde van. I bv.nw.
z. passer .
Passe-appareil (mv .---s)m. : (z e e v . )
Dun touw om een blok op te hijschen.
Passe-avant m. z. passavant . Passeballe (mu . - -s) m.: Kogelmal. Passebouillon (mu . onv .) m.: Bouillonzeef.
Passe-boule (s ) (mu. onv.) m.: Werpspel,
waarbij men een bal door een nauwe opening in een net werpt. Passe-earreau
(mu. ---x) m.: Pers-, strijkplank (der
kleermakers). Passe-eheval (mu. --chevaux): Pont voor 't overzetten van een
paard. Passe-cordon (mu .onv.) m. :Koordnaald. Passe-debout (mu . onv .) m.:
Doorvoerbiljet (dat transitowaren van rechten vrijstelt). Passe-dix (mu. onv.) m.:
Dubbelspel, met 3 steenen, waarmee men
meer dan tien oogen moet werpen. Passedroit (mu, ---5) m.: 1. Bevoorrechting,
groote gunst. Verzachting. 2. (thans)
Onrecht, dat iem. wordt aangedaan door
voortrekking van anderen onrechtmatige
'
niet-bevordering, achterstelling.
On lui a
tail un -: Men heeft hem achtergesteld.
Passee v . : 1. (o u d ) Het (door )trekken .
Heen- en weergaande beweging (weversspoel). Voetspoor (dier). 2. Plaatsing der
haren (in pruik). Onderdompeling (huiden
in kuipen). Passefilage m. en -er ov.w.:
(Het) stoppen met garen. Passe-fleur
(mu . ---s) v.: Wildemanskruid. Pas sêge m. en -tiger ov.w.: (Het) laten
maken van zijstappen om 't paard van
richting te doen veranderen.
Passeisme m.: (kunst) Opgaan in -,
bewondering voor het verledene, waarheen
men wil terugkeeren, passatismo (naast
futurisme). Passèiste m.: Bewonderaar
van - / bv.nw.: Opgaand in 't verledene.
Passe-facet (mu. ---s) m.: Rijgpen,
veternaald. Passe-lait (mu. onv .) m.:
Melkzeef. Passe-lit (mu. onv.) m.: Overtoom. Passement m.: Passement-, tres-;
franjewerk. Zwelder (der looiers). - d'orge:
Witte zwelder. Passementer ov.w.: Met
passementwerk versieren. Passementerie
v.: Passementmakerij. -handel. -werk.
Passementier m.: Passement-, galonmaker . -verkooper. Passe-meteil m.: Mengkoren, waarbij twee derden tarwe is.
Passe-montagne (mu . ---s) m.: Muts,
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die ooren en nek bedekt (casquette -),
(nieuw) bivakmuts. Passe-parole m.:
Bevel, dat van man tot man wordt overgebracht .
Passe-partout (me. one.) m.: 1. Looper (sleutel ) . (Gezamenlijke ) sleutel . (fig. )
L'argent est un - qui ouvre toutes les portes:
Voor geld wijkt alles. 2. Aan beide zijden
getande zaag. 3. Papieren lijst, die om
alles past. Gegraveerde lijst (waarin alles
kan worden ingevoegd). Album a -: Inschuifalbum. / bv.nw.: Dat op alles slaat.
Passe -passe (my . one.) m.: Goochelarij.
Tours de -: Goochelkunsten ; (fig.) hand ige bedriegerijen . Passe-perle (mu .---s)
m.: Zeer fijn ijzerdraad. Passe-pied (mu.
---s) m.: Dans in de d /8 of '/4 maat.
Passe-pierre (me. ---s) v.: (plantk.)
Steenbreke. Passe-plats (mu. one.) m.:
Bordenlift. Passe-poil m.: Boordsel, bies.
Passe-poile : Met een boordsel. Passeport
m.: Paspoort, brief, die ongehinderd reizen
toestaat , reispas . (f ig . ) Aanbeveling.
Passe-purée (me. one.) m.: Pureeknijper.
I. Passer onov .w . : 1. Over-, heen-,
voorbij-, doorgaan, -rijden, -varen, -reizen,
-stroomen, gaan -, komen door. Il n'a
fait que - a Tours : Hij is slechts even te
T. geweest ; - T. voorbijgereden zonder
op te houden. Ce plat ne fit que -: Die
schotel was in 'n wip op. Passez d'abord,
monsieur: Gaat u voor, mijnheer. On ne
passe pas : Geen toegang, - doorgang. Il
a passé par ici: Hij is hier langs gekomen.
z. large (m. 2 en 3). Il a passe par le 1:
Hij is daar langs gekomen; (fig.) - heeft
daar de hand in gehad, - is (mede) schuldig
daaraan. Il taut y -: Wij moeten er aan
gelooven. Tout le monde g passe: Iedereen
moet er aan gelooven. Il faut en - par
la : We moeten door den zuren appel heen
bijten, daar zit niet antlers op. Il taut
avoir passe par lei pour ... : Men moet
dat meegemaakt hebben, om ... Tous
les soldats g avaient passe : Er was geen
soldaat aan ontkomen. z. eorps 1 en dos
1 (kol. 635). - a un autre regiment; - a
d'autres fonctions: In een ander regiment
-; in een andere betrekking overgeplaatst
worden. - dans une classe superieure:
Overgaan, tot een hoogere klasse bevorderd
worden. - dans les faits: Een feit worden,
zich realiseeren. - a qn, - du ate de qn:
Overloopen naar iem. z. ennemi 1, arme
1 en eau 1. - de l'autre ate de la riviere:
De rivier overvaren. z. blanc (m. 3) en
nez 1. - de vie a trepas, - de Bette vie
en l'autre: Sterven. z. chemin 1. L'empire
passa aux Romains: 't Rijk ging op de
Romeinen over. - chez qn : Bij iem. aankomen. Cette lettre a passe dans ses mains:
Die brief is bij hem terecht gekomen. Cette
nouvelle a passe jusqu'd lui: Dit nieuwtje
is hem ter ooren gekomen. - par tous les
degres: Alle rangen doorloopen. - du grave
au doux : Van 't ernstige tot 't zachte overgaan. - a l'etat liquide: In vloeibaren
toestand overgaan. - en proverbe; - en
habitude : Tot een spreekwoord -; een gewoonte worden. - par-dessus qch, - sur
qch : Geen rekening met iets houden, over
iets heenstappen, iets overslaan. z. main
(5 en 7). - par de rules epreuves : Harde
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beproevingen doorstaan. - a la caisse:
Uitbetaling - ; (f i g.) gedaan krijgen. En
passant : In 't voorbijgaan ; (f ig. ) ter loops,
bij gelegenheid. - a la visite du medecin:
Zich bij den dokter melden. Cela m 'a passé
par la tete, - l'esprit : Dat is mij door 't
hoofd gegaan.
2. Sterven (ook: y -). 3. (fam.)
Verteerd worden (eten); zakken. Son diner
n'a pas passe: Zijn eten zit hem in den
weg. Le laic ne lui passe pas: Hij kan
geen melk verdragen. 4. Ter tafel komen,
behandeld -. Opgevoerd - (stuk) ; opgenomen worden (artikel). In behandeling
komen (proces). Voor den rechter komen.
- en jugement: Gevonnist worden. Ma
prose ne passe pas : Ze nemen mijn proza
niet op. 5. Aangenomen worden (wet).
Gekozen worden (kamerlid ). Er door
komen, slagen (bij examen). Faire - un
projet de loi: Een wetsontwerp doen aannemen. Il ne passera pas a l'examen: Hij
zal wet afgewezen worden . 6. Bevorderd
worden tot. - capitaine. (f ig . ) Etre
passe maitre dans qch : Een baas zijn in
iets. Maitre passe, passe maitre : Een baas.
7. Gangbaar zijn (munt). Deugen. Cette
monnaie ne passe pas : Die munt is buiten
omloop. (f ig.) Si cela passe: Als dat lukt.
8. Verder gaan. - au second point: Tot
het tweede punt overgaan. Passons! Laat
ons verder gaan! Passe! Sla dat over!
9. (sp e 1) Winnen. Passen, niet spelen.
10. (z. ook 2) Er mee door kunnen,
aannemelijk zijn. Ce vin peut -: Die wijn
kan er mee door.
11. Voorbijgaan, verstrijken. Mes beaux
fours sont passes : Mijn goede tijd is voorbij.
Les siecles passes : De vroegere eeuwen.
Les services passes: De vroegere diensten.
La semaine passee: De vorige week. Deux
siecles passes, it sera oublie: Als er twee
eeuwen voorbij zijn, z. hij v. zijn. Je laisse
-: Ik trek mij niets aan. 12. Verdwijnen,
te niet gaan ; verschieten (kleur); vergaan (honger, lust) ; bederven (spijs, drank).
Un (Buf passé : Een onfrisch ei. Des abricots
passes: Overrijpe abrikozen. Fromage passé:
Oude kaas. Les fleurs passent vite: Het
mooi is gauw van bloemen af. Une dame
un peu passee: E. d. waarvan 't mooi
af is. z. envie 1 en mode (v. 2). Faire -:
Verdrijven. Cela fait - le mat de dents:
Dat verdrijft de kiespijn. 13. Uitsteken,
-komen . Sa chemise passe (z . ov .w . 1).
14. - pour : Doorgaan -, gehouden worden
voor. Il passe pour avoir dit cela: Hij moet
dat gezegd hebben. Cela passe pour certain:
Men neemt dat als zeker aan.
II. Passer ov .w .: 1. Over -, door een
plaats gaan, overgaan, -trekken, -loopen,
-steken, -varen, doorgaan, -trekken. z.
nage 3 en gue. - la Ligne : De Lillie
passeeren. z. pas 7 en arme 1. - un
examen : Een examen doen. Faire - des
examens: Examens afnemen. - son chemin
z. chemin 1.
2. Verder -, te boven -, te buiten gaan,
overschrij den , uitsteken . (f ig . ) Overtreffen ,
voorbijstreven. ]Vous aeons passé la maison:
Wij zijn 't huis voorbijgeloopen; wij hebben
't h. overgeslagen. - le but: Voorbij het doel
gaan. Des bas qui ne passent pas le genou:
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Passer (se)-Passion

Kousen, die niet over de knie reiken. Its
passent tous 80 ans : Zij zijn alien boven de
80. Elle ne passera pas la journee : Zij zal
den nacht niet halen, - den dag niet overleven . z. borne 3. Cela passe la mesure:
Dat gaat te ver. Cela passe la vraisemblance : Dat gaat de waarschijnlijkheid te
buiten. Cela passe toute imagination: Dat
gaat alle verbeelding te boven. Son crime
passe le mien : Zijn misdaad is ernstiger dan
de mijne. - un prix: Een prijs overschrijden.
- qn de la tete: Een hoofd grooter dan
iem. zijn. Cela me passe: Dat is te moeilijk
voor me, daar kan ik niet bij. Cela passe
mes forces : Dat gaat boven mijn krachten.
Contentement passe richesse : Tevredenheid
gaat boven rijkdom.
3. Doorbrengen (tijd) ; logeeren. Il a
passe une mauvaise nuit: Hij heeft een
slechten nacht gehad. 4. Overzetten, -brengen (over water). 5. Door-, insteken.
(zeev.) Scheren (touw in blok). - son
epee a tracers le corps a qn : Iem. aan den
degen rijgen. - une bague au doigt : Een
ring aan den vinger doen. - une courroie
dans la boucle : Een riem door de gesp
halen. z. epee 1 en jambe 1. 6. Aan-,
omdoen, aanschieten. 7. Heen en weer
bewegen, strijken langs; aanzetten (mes).
z. -eponge 2. - la main sur son front:
Met de hand over zijn voorhoofd strijken.
- des peaux a l'alun: Huiden in aluin
bleeken. - par la farine: In meel wentelen. - la plume sur: Doorhalen. - du
linge au bleu: Linnen doorhalen.
8. Aanreiken, overhandigen. Overdragen
(wissel). Uitgeven (geldstuk ); in handen
stoppen (valsch id.). Doorgeven (aan
telefoon; Je vous passe M. le directeur).
(fig.) Passe-moi la rhubarbe, je te passerai
le sene: Wij zullen elk. een handje helpen.
Que vous passerez selon avis : Volgens advies
over te dragen. z. bee 1. - la main a qn:
Iem. het werk overlaten, - zijn macht afstaan. 9. Ziften, laten doorzijgen, filtreeren;
door de zeef slaan (erwten). z. etamine
1. (grap) Elle passait 3 ou 4 bonnes par
an: Zij sleet 3 of 4 meiden per jaar. 10.
In-, opschrijven. Passeeren (akte). - en
compte: In rekening brengen, boeken. par profits et pertes : Op de winst en verliesrekening afschrijven; (f ig. ) als verloren beschouwen. - les ecritures: De
boeken inschrijven. - 45 p.c. comme droit
de douane : Aan 45 p.c. rechten onderworpen zijn. Acte passé par levant notaire:
Notarieele akte.
11. Overslaan, uitlaten ; overspringen
(b .v . een regel). - sous silence: Stilzwijgend voorbijgaan. - qn : Iem. overslaan.
12. Goedkeuren, toestaan, bewilligen. Sluiten (overeenkomst). z. condamnation 1.
13. Even aanroeren. 14. Ten goede houden,
vergeven. Toegeven. Je vous passe cela
pour cette lois: Ditmaal zal ik 't nog eens
door de vingers zien. Passe: Het zij zoo.
Passe encore de ... : Het kan er nog mee
door ... , laat nog staan dat ... Passe
pour cette lois : Laat nog staan voor dezen
keer. 15. Laten, afstaan. Je vous passerai
ce chapeau pour 20 francs. 16. Stillen,
bevredigen; koelen (woede). - sa soil:
Zijn dorst lesschen.

1534

III. Passer (se) -: 1. Gebeuren, geschieden . z. scene 2. Comment cela s'est-il
passe ? Hoe is dat gegaan ; - afgeloopen ? Cela
ne se passera pas ainsi : Dat gaat maar zoo.
(eenvoudig) niet. Que se passe-t-il dans
son c wur, - en lui ? Wat gaat er in zijn
hart om? (f a m. ) Comment s'est passe
votre voyage ? Hoe is 't met uw reis afgeloopen? 2. Verloopen, verstrijken, voorbijgaan. z. jeunesse 1. 3. Vergaan, verwelken
(bloem). Verschieten (kleur). Gedaan raken
(mode). Zijn kracht verliezen, verschalen
(drank ). Achteruitgaan (mensch). 4. se
(soi-meme) : Zich zelven overtreffen.
5. se - de : Ontberen, missen, het stellen
buiten (iets). Zich onthouden van . Nalaten.
(oud) Zich redden uit. Il aurait bien pu
se - de le dire : Hij had wel kunnen nalaten
dit te zeggen. Je me passerai bien de lui:
Ik kan mij zonder hem wel redden. 6. se
- qch: (lets) aan-, omdoen. Zich (iets)
permitteeren. Elle se passe tout : Ze doet
wat ze wil.
IV. Passer m.: Het overgaan, - oversteken .
Passerage v. 1. (plantk.) Schildzaad.
2. Kruidkers. - cultivee: Tuinkers. Grande
-: Peperkers, ( y olk) peperkruid. - des
decombres: Muurkers.
Passereau m.: Huismusch. Les -x:
De muschachtigen.
Passerelle v.: Vonder, bruggetje. Loopplank. Scheeps-; commandobrug (- de
commandement). Voetbrug. Passe-riviere
(mu . ----s) m. : Toestel voor verspringen.
Passerose v.: (vo lk ) Stokroos. Gemeene
bolderik. Passe-route (mu. ---s) v. :
Paspoort. Passe-sauce (mu. onv.) m. :
Sauszeef. Passe-temps (mu. onv.) m. :
Tijdverdrijf. Se Bonner du -: Den tijd
verdrijven. Passe-the (mu. onv.) m. :
Theezeef . Passette v. : Zeefje. Haaknaald.
Passeur m. : Veerman (- du bac) . Passevelours (mu. onv.) m.: (plantk.) Hanekam. - branch u : Kattestaart-amarant.
Passe-volant (mu . ---s) m . : 1. (m il. ;
oud) Plaatsvervuller, als soldaat gekleed
man, die helpen moest een compagnie
voltallig te maken, lorrendraaier. 2. Binnengeslopen -, „blinde" passagier ; binnengesmokkelde toeschouwer. Niet betalend
bezoeker, „koef noen". 3. Ongenoode gast.
Passibilite v .: (go d s d .)Vatbaarheid voor
gewaarwordingen . Passible : 1. (g odsd.)
Voor gewaarwordingen vatbaar, die lijden
kan, gevoelig . 2. (r echt) Onderhevig (aan ) ;
strafbaar (met). - d'amende: Beboetbaar.
Passif bv.nw. : Lijdelijk, duldend. Blind,
lijdelijk (gehoorzaamheid). Latent, sluimerend (kennis). (taa lk.) Lijdend (werkwoord, vorm). (handel) Die men betalen
moet (schuld). Dette -ice : Uitstaande
schuld. Se lenir -: Lijdelijk blijven toezien. / m.: (handel) Passief, passiva,
schuld (en ) . (t aalk.) Passivum, lijdende
vorm . Passifloracees v .mv . : Passiebloemachtigen . Passiflore v.: Passiebloem.
Passim (spr. pa-sime) bw.: Hier en
daar.
Passion v. : 1. Lijden (v. Jezus). La
semaine de la -: De lijdens-, passieweek.
Le dimanche de la -: Palmzondag. La
confrerie de la -, les confreres de la -:
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Vereeniging, die 't recht had mysterie- balletje, pastille (- fumanie). -s du
spelen op te voeren. z. mort (v. 1; kol. serail, -s odorif erantes: Arabische reukbal1350). Fleur de la -: Passiebloem. 2. letjes. 3. Ronde huidvlek. Pastiller ov .w . :
Lijdensgeschiedenis. 3. Lijdens-, passie- Tot pastilles vormen. Aankrammen. Paspreek (sermon sur la -). (muz.) Orato- tillerie v.: Flikjesfabriek. Pastilleur m.:
rium van Jezus' lijden. 4. Hartstocht, Flikjesmaker. Pastilleuse v.: Toestel om
gemoedsdrift. Hevige neiging, - begeerte,
pastilles of flikjes te maken. Pastilliser
iem. lust en leven. Onberedeneerd ver- ov.w . : Tot flikjes of schijfjes maken.
langen. Coup de -: Plotselinge hartstocht. Paston m.: Kluit.
Se laisser aller -, - emporter a sa -: Zich
Pastoral: 1. Van de herders, - 't herdoor zijn h. laten meesleepen. Se prendre dersleven, landelijk. Poesie -e: Herdersde - pour : Een h. opvatten voor. La dicht. Le genre -: De herdersdichten,
du vrai; - du bien: De zucht naar 't ware;
-romans en -spelen. Symphonie -e : Sym- 't goede. - du jeu: Speelzucht. La - phonie, waarin 't landleven wordt geschilest mauvaise conseillere : Bezint eer gij
derd. 2. Van de zielverzorgers, geestelijk.
begint. 5. Hevige liefde. Aimer a la -: 3. Bisschoppelijk . z . instruction 5 . / m . :
Hartstochtelijk beminnen. Avoir la - de: Pastorale genre. Pastorale v.: HerdersDol houden van. Une - malheureuse : Een spel. Herderlijke zendbrief. Pastoraleonbeantwoorde liefde. (spot) Avoir une ment: Herderlijk, als herder. Pastora- malheureuse pour la peinture : Het niet
liste m.: Schrijver van herdersromans of
ver brengen in de schilderkunst.
-spelen. Pastorat m.: Predikambt. GePassionnaire m.: Passieboek. Passion - meente. Pastoresse v.: Domineesvrouw.
nalisme m.: Hartstochtelijke aanvallen. Pastorianisme m.: Methode van Pasteur.
Passionnalite v.: Aantal misdaden uit Pastorien: Volgens de methode van -. /
hartstocht. Passionnant: Zeer spannend, m.: Volgeling van Pasteur. Pastoure v.:
opwindend. Passionne : Zeer belust. Harts- (o u d ) Herderin . Pastoureau m . : Jonge
tochtelijk. I m.: - liefhebber. - mensch. herder. Pastourelle v.: Jonge herderin.
Passionnel: Door hartstocht ontstaan. - Herdersliedje. Vierde quadrilleflguur.
gedreven. Crime -: Misdaad uit liefde.
Pat (spr. pall') m.: Toestand van
Etat -: Toestand waarin de hartstocht
den koning in 't schaakspel zoodanig dat
elke controle over een mensch opheft. hij mat is, indien hij wordt verzet. Le
Passionnement : HartstochteNk.Passion- roi est -: De koning is pat.
ner ov .w . : Hartstochtelijk maken, bePatache v . : 1. (o u d) Post- . Douanegeesteren, boeien, opwinden. Vol harts- schuit. Uitlegger. Wachtschip. 2. Slechte
tocht uitdrukken. / se -: Hartstochtelijk diligence, rammelkast. Pataehon m.:
worden, zich opwinden. - pour: Een harts- Snorder, voerman op een diligence. Mener
tocht opvatten voor. Passionnette v.: une vie de -: Altijd in uitspattingen leven.
Kortstondige liefde. Passivement: LijdePatafioler ov .w . : (f a m . ) Te pakken
lijk. (ta a lk.) In passieven zin. Passivete, krijgen.
Patagon m . : 1 . Daalder.. Spaansche munt
-ite v.: Lijdelijke toestand, - houding.
Passoire v.: Doorslag, vergiettest. Gaar- van ± 3 francs. 2. Patagonier. I by.nw.:
vat. Kofflefiltreerzak. - a sucre : Suiker- Patagonisch. Patagonique : Patagonisch.
Pataphar m.: Op effect berekende
strooier.
Pastel m.: 1. Weede (- des teinturiers). onzin.
Weedekleurstof. Orange -: Oranjebruin.
Patapouf m . : 1. (f a m . ) Dikkerd , die
2. Pastel (met gom of Teem aangelengde
aamborstig is. 2. Plof. Faire -: Ploffen.
en in stiften gedroogde kleurstof), gekleurd
Pataquês (spr. -tress) m . : (f a m . ) Grove
teekenkrijt (crayon -). Pastelteekening. taaltout door een verkeerde verbinding
Pasteller ov .w . : Met pastel teekenen. ontstaan of door letterverwisseling.
Pastelliste m.: Pastelteekenaar.
Patarafe v.: Krabbel, hanepoot.
Pastenague v.: 1. Pijlstaartrog. 2.
Pataras (spr. -ra) m.: Hulp-, zijspan(s o m s -ade) Pinksternagel .
draad.
Pastêque v.: Watermeloen.
Patarasse v.: Klamaaiijzer. Patarasser
Pasteur m.: 1. Herder. Le - phrygien: ov .w . : Met een klamaaiijzer openen.
Paris. Le - de Mantoue: Vergilius. (bijPatard m. (soms my .: patars): Koperen
b el) Le bon -: De goede herder. Les -s muntje van twee duiten. Il n'a pas un
des peuples : De vorsten. 2. Dominee,
-: Hij heeft geen rooien cent. (yolk)
predikant. 3. Zielenherder (- des times). Des -s : Duiten, „pitten".
Patata z. patati.
I by .nw . : Peuples -s; Herdersvolken .
Patate v.: Batate, patate (- douce).
Pasteurien z. pastorien. Pasteurisation
v. en -iser ov.w.: (Het) behandelen van
(y olk) Aardappel. Des -1 't Mocht wat!
vloeistoffen volgens de methode van Pasteur
Patati tusschenw . : Pap perlepap I Et
- et patata : En zoo voort, en zoo voort
(om de gistkiemen te dooden).
Pastiche m.: Bedrieglijke navolging (als men over gebabbel praat).
Patatras (spr. -tra) tusschenw.: Plof!
van een werk. Pasticher ov.w.: Namaken,
nadoen, den stip overnemen van. Pasti- Bons! Drommels! / m.: Ineenstorting.
Pataud m.: 1. Jonge hond met dikke
cheur m.: Namaker, imitator. Pastiere
v.: Afneembare wagenbak. Pastillage pooten, lobbes. z. nager 2. 2. (fig.) Dik,
m.: Het maken van pastilles. - van voor- onbehouwen mensch (pros -), pummel.
werpen van suiker. - van bijwerk aan Log kind. / by .nw . : Lomp , log. Pataugeage
pottenbakkerswerk. Pastille v.: 1. Schijfje, m. en -ger onov.w.: (Het) in den modder
pastille. - de menthe: Pepermuntje.
ploeteren. (f ig.) Zich vast praten; moeite
hebben om uit zijn woorden te komen.
Flikje, chocolaadje. 2. Reuk-decholat:
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Zich niet uit de moeilijkheid weten te
(oud) Rozenkrans. Kralen van rozenkrans.
redden , (f a m . ) „modderen " . Pataugeur (wapenk.) Paternoster. (bouwk.) Met
m.: Iem., die de kluts kwijt is. Ploeteraar. balletjes gevulde lijst. Snoer kurken (aan
Pataugis m.: Modder.
net). Jacobsladder (aan baggermachine).
Patchouli m.: Patchouli-plant. -reuk(y olk) Cypergras.
stof..
Patent by .nw.: 1. Open. Lettres -es:
Pate v.: 1. Deeg. Beslag. Delayer la Open, koninklijk schrijven met het groot
-: 't Meel aanmaken. z. main 6 en coq 1.
zegel bevestigd, privilegebrief . 2. (fig. )
Meltre de la viande en -: Vleesch in deeg
Duidelijk, zonneklaar. Patentable : Aan
wikkelen. -s d' Italie , -s alimentaires: patentrecht onderworpen (mensch). PaUit koren bereide eetwaren (vermicelli, tente v.: 1. (oud) Open schrijven. - oornoedels, griesmeel, macaroni, enz.). -s konde, - akte. 2. Gezondheidspas (- de
de Genes: Figuurvermicelli. (f ig.) C'est une
sante). - nette: Schoone -. - brute: bonne - d'homme: 't Is een kalf van 'n
dat 't schip uit een besmette haven komt.
vent. Il est de bonne -: Hij is van een 3. Patent, -recht, bedrijfsbelasting. 4.
sterk gestel; hij is doodgoed. Il est de
Patentas (essieu a -). 5. Octrooi, -bewijs.
vivre cent ans : Hij kan wel honderd jaar
-a
Patente : Van een patent voorzien. (f ig.)
worden. 2. Deeg, deegvormige massa, Geschikt, degelijk. / m.: Iem. die patentpasta , pulp , pap ; (schoen )creme ; choco- belasting betaalt. Patenter ov.w.: Van
lademassa ; vruchtenmoes. - de bois: een patent voorzien . Octrooi verleenen aan .
Houtpulp. Se prendre en -: Een dikke
Pater (spr. pater ; mu. onv.) m.: 1.
massa vormen. Or en -: Gedegen goud.
(K a th.) Onze-Vader. Savoir comme son
- de fruits : Vruchtenmoes. - d'abricots: -: Op zijn duimpje kennen. 2. Groote
Abrikozendeeg. z. amande 1 en colle 1. kraal (van rozenkrans).
-s el la goutte : Gegoten tabletten. - de
Patere v . : Offerschaal. (b o uw k . ) Schaalreglisse: Drop. - de guimauve: Altheavormig sieraad, rozet. Kram -, haak om
drop, witte drop. -s pectorales : Hoest-, gordijnen op te hangen. Kleer-, kapstokborstbonbons. - dentifrice : Tandpasta. haak. - isolante : Isolatierozet.
La - du fromage: 't Binnenste v. d. kaas.
Paterin (spr. -le-) m.: Afvallige, die
3. Papierpap (- a papier). - mecanique geen ander gebed had dan 't Onze Vader.
de bois: Houtpap. - effilochee: Halfgoed,
Paterne : (f a m . ) Vaderlijk, -achtig, be -stof. - raffinee: Heelgoed. 4. Porselein- schermend. Paternel : Vaderlijk. Van valeem (- a porcelaine). De la (porcelaine ders zijde. Ouderlijk. (gra p) Mon -, le
de) - tendre: Zacht porselein. 5. Verf-: Mijn ouwe heer. Tes -s: Je ouwe
massa, -laag. Peindre en pleine -: In de lui. Paternellement : Vaderlijk, als een
vette verf schilderen. 6. Caracteres tombes vader. Paternite v.: Vaderschap. Auteuren -: In pastei gevallen -, uiteengevallen
schap. - litteraire, - spirituelle: Geesteletters.
lijk vaderschap.
Pasteitjes.
1.
Pastei.
Pâté m.:
Petits -s:
Pfiteux : Deeg-, kleiachtig; niet gaar
Vormpjes
2.
chair
Faire
des
-s
de
sable
:
z.
gebakken, klef of tets (brood) ; melig
van zand maken (op 't strand). (f ig.) (peer) ; troebel (wijn, inkt) ; slijmerig,
Un gros -: Een mollig kind, een dikkerd.
kieverig (mond, tong); modderig (weg);
2. Vooruitgeschoven bolwerk. Inktvlek, (fig.) onbeholpen, verward (stip). Fusion
klad, mop. Blok huizen (- de maisons). -euse : Taaie gietstof. Avoir la parole -, la
Pastei, uiteengevallen lettervorm. - de langue -euse: Met een dikke tong spreken.
scories: Slakkenklomp. Pattie v.: Voedsel
Avoir une touche -euse : In de vette verf -,
(voor de dieren); deegklomp ; vogelvoer.
met klonters schilderen.
(fig., fam.) Kost, eten. Dikke soep.
Pathetique : Hartroerend, hartstochteDonner la - aux enfants : Den kinderen
lijk, aangrijpend. / m.: Het hartroerende,
eten geven, de k. „voeren".
pathos. Pathetiquement : Op hartroerende
Patelette v.: Overtrek, klepje. Trekker wijze. Pathogene : Die een ziekte doet
(op jas).
ontstaan. Germes -s : Ziektekiemen. Agent
Patelin m.: 1. Vleiend bedrieger, looze -: Ziektestof. Pathogenie v.: Leer van
gast. 2. (plat) Land. -streek. Geboorte't ontstaan der ziekten. Pathogenique :
grond. Plaatsje , negerij , gat. / b y .nw . :
't Ontstaan der ziekten betreffend. PathoFleemend, zoetsappig. Patelinage m.: gêniste : Kenner van 't ontstaan der
Fleemerij, flikflooierij, poeslievigheid. Pa- ziekten. Pathognomique : Dat een ziekte
teliner onov.w.: Fleemen, listig te werk verraadt . Pathologic v . : Ziekteleer , -kunde .
gaan. / ov.w.: Naar den mond praten. - mentale: Leer der geestesziekten. PaVoorzichtig voorbereiden (iets). Pate- thologique : Tot de ziektekunde behoorend.
linerie z. -age . Patelineur m.: Fleemer. Ziek . -ment bw . Pathologiste m . : Z iekPatellaire by .nw.: Reflexe -: Knie- tekundige, patholoog. Pathos (spr. -ems
reflex.
of -oss) m.: 1. (o u d) Gebruik van rhetoPatelle v.: 1. (kerk) Schoteltje voor rische elementen die kunnen ontroeren,
offers. 2. Napschelp. Schaalhorenslak. pathos. 2. Gezwollenheid, bombast; ophef,
Patelliforme : Schotelvormig.
misplaatste emphase.
Patene v.: (Kath.) Schotel, waarop
Patibulaire : Van de galg. Fourches -,
't brood werd geboden bij de communie.
bois -s : Galg . Lieux -s : Ga lgeve Id .
Hostieschoteltje, patena, pateen.
(f ig.) Inclinations -s: Neigingen, die iem.
Patentltre v.: 1. Onze-Vader. Des -s : aan de galg brengen. Mine -, physionomie
Gebeden . (f ig . ) -s du loup : Bezwerings- -: Galgentronie.
Patiemment (spr . pa-sya-man): Geformulier tegen wolven. Dire la - du
singe : Tusschen zijn tanden brommen. 2.
duldig. Patience (spr . pa-syan-) v.: 1.
Fransch-Nederlandsch. I.
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Lijdzaam-, gelijkmoedigheid. Prendre en
Patois m. : 1. Vorm van een dialect, -: Gelaten dragen. Il taut avoir la tongval . Plattelandsche buurt- of streekd'un saint: Men moet zijn ziel in lijdtaal. Parler -: Plat praten. 2. (ong.
zaamheid bezitten. La - lui echappa: bet . ) Koeterwa a lsch . Le - de Chanaan:
Hij stoof op. La - vient a bout de tout: De tale Kanaans. 3. Stijlloosheid. /
Geduld overwint alles. 2. Geduld. Ouvrage bv.nw.: Plat, provinciaal. Forme -e:
Vorm die alleen in de niet geschreven taal
de -: Geduldwerkje. - passe science:
Geduld is beter dan knapheid. 3. (Jeu de) voorkomt . Patoisant bv.nw. en m . : (Hij )
die zich in de tongval uitdrukt. - met
-: Geduldspelletje ; legdoos. Faire une
pato is-stud ie bezighoudt . Patoiser onov .w .:
-: Een spelletje patience spelen. 4. Spinaziezuring. - aquatique : Waterzuring. In de platte landstaal of in een tongval
- sanguine: Bloedzuring. 5. Knoopen- schrijven, -spreken.
Paton m.: Opstijfleder.
schaar (houten plankje). Patient (spr..
Paton m.: Deegklomp, dien de bakker
pa-syan) bv.nw.: Lijdzaam , gelaten . Gekneedt. Deegbal (om vogels te mesten).
duldig, lankmoedig. / m.: Lankmoedige.
Patouillard m.: Log schip, „modderLijder, die geopereerd wordt, patient. Misdadiger, die moet worden terechtgesteld. schuit" .
Patouille, -er, -eur, -eux, -is z.
(f ig.) Iem., die lijdt, iets onaangenaams
ondergaat, „onder 't mes" is; geplaagde. patrouille, enz.
Patraque v.: Versleten voorwerp, Patienter (spr. pa-syan-) onov .w . : Geduld
toestel, prul ; knol (horloge). Afgeleefd,
oetenen.
Patin m.: 1. Vrouwenschoen met dikke, gebrekkig mensch ; sukkel . / by .nw . :
houten zool . Over-, sneeuwschoen. Dubbele Sukkelend, „beroerd". 11 est tout -: 't
zoo!. 2. Schaats. - a roulettes: Rol- Is 'n oud cavalje.
Patre m.: Herder, veehoeder. Patres
schaats . -s de course: Hardrijderssehaatsen , doorloopers. 3. Grondbalk ; -steen; (ad) z. ad -. Patriarcal: Aartsvaderlijk.
onderstel (slede). Onderstuk (knoop ). Van een patriarch. -ement bw. Patriarcat
Road onderstel (v. schommelstoel). 4. m.: Waardigheid -, gebied -, ambt van
Galg (v. pers). Slof, blok. Remblokje een patriarch . Patriarehe m . : (b ij b el)
(flets). Patinable: Berijdbaar (op schaat- Aartsvader. (fig. ) Eerbiedwaardig grijsaard
sen). Patinage m.: 1 . Het schaatsenrijden. te midden van zijn talrijk gezin. (kerk)
- de fantaisie: 't Kunstrijden. - artistique: Bisschop der eerste Christenkerken . (t hans)
Schoonrijden. - de vitesse: Snelrijden. Patriarch, hoofd in de Grieksche kerk.
- de figures : Figuurrijden. 2. Het door- Patrice m.: (gesch.) Patricius, grootslaan der wielen. Patine v.: Groenachtige, waard igheidsbekleeder uit den Rom. keizerdoor den tijd gevormde roestlaag, - kleur. tijd. (n a a m ) Patricius, Patrick. Patricia!:
Nagemaakte, groene kleur of oude tint Van een patrice. Patriciat m.: Waardig(op brons). Gelijke kleur, die kunstvoor- heid van patricier (patricien), - van
werpen op den duur aannemen; laagje patricius (patrice). De patriciers. Pa vuil (op schilderij). Patiner ov.w . : 1. trieien m.: Patricier, adellijk burger (te
Rome). (in 't a lg.) Edelman. / bv.nw.:
(f a m. ) Bevoelen, betasten, kneepjes geven
aan. 2. (Aan brons) een groene kleur of Van 't geslacht der patricii, patricisch.
(f ig.) Adellijk, voornaam. Famille -ne:
oude tint geven. Kleuren in namaak-oude
tinten . I onov .w . : 1. Schaatsenrijden . 2. Patriciersfamilie. Patrie v.: Vaderland.
Doorslaan (wiel). 3. Niet voortkunnen. Geboorteplaats (la petite -), vaderland
Patinerie v.: Schaatsenfabriek. Patinette in engeren zin. (f ig.) Bakermat, wieg.
v.: Autoped . Patineur m.: 1. Onwel- Mere -: Moederland. La celeste -: Het
voeglijk betaster. 2. Schaatsenrijder. 3. paradijs, 't verblijf der gelukzaligen.
Iem. die heengaat zonder te betalen. 4. Patrimoine m.: Ouderlijk erfgoed, Metaalwerker die brons een namaak-oude ertdeel. (f ig.) Erfdeel, vermogen, bezittint geeft. Patineuse v.: Schaatsenrijdster. tingen , eigendom. Wat men in 't leven
Patinier m.: Schaatsenfabrikant. Pati- meekrijgt (ook geestehjk b.v.). - de saint
Pierre : (Bezittingen van den) Kerkelijken
noire v.: IJsbaan.
Staat. - d'une eglise: Bezittingen -, inPatinot m.: Schoorsteenbuis.
komsten van een kerk. Patrimonial: Van
Patio (spr.. -tyo) m.: Binnenplaats.
Pfitir onov .w . : 1. (o ud ) Dulden . 2. 't ouderlijk erfdeel. (fig.) In 't leven meeLijden, schade lijden. Er slecht aan toe gekregen . Biens -aux: Stam-, erfgoederen.
zijn . Geen weerstandsvermogen meer hebben. -ement bw. Patriotard m.: (ong. bet.)
Te lijden hebben. Mira (s ) m.: Verschop- Dolle vaderlander. Patriote m.: Vaderlander. / bv.nw.: Vaderlandslievend. Papeling. Magere scharminkel.
trioterie v.: Hyper-, hoerapatriotisme.
Pittis m.: Weidegrond.
Patisser onov .w . : Taarten bakken. / Patriotique: Vaderlandslievend. Patrio ov .w . : Bewerken , kneden . Patisserie tiquement : Op vaderlandslievende wijze.
v.: Koek-, banketbakkersvak. -winkel. Patriotisme m . : V aderlandslievendheid ,
Gebak. - fraiche: Gebakjes, taartjes. - -liefde. - de clocker: Bekrompen, plaatselijke -, gewestelijke voorliefde. Patristique
seche: Koekjes. Grosse -: Taarten. Pittissier m.: Koek-, banketbakker. (p la t)Vuil- v.: Studie van de leer der Kerkvaders.
poets. Patissoire v.: Koekbakkerstafel. Patroeiner onov .w . : Langdurig redePatisson m.: Kardinaalsmuts (pompoen). neeren , zeuren. Patrologie v.: Studie van
Patito m.: Vriend van den huize, die de leer en het leven der Kerkvaders. Gezamenlijke werken der K.
devrouw kleine diensten bewijst.
Patron m.: 1. (gesch.) Machtig bePatoehe v.: (k ind) Dikke hand. Klap
schermer (tegenover client 1). Heer (tegenop de hand.
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over affranehi). Verde(tiger, advokaat.
(f ig.; thans) Beschermer. 2. Beschermheilige, patroon. 3. Baas, meester, heer.
Werkgever, patroon. Schipper. Hoofdman (gild). Waard. (fa m.) Le - de la
case: „De baas van 't spul". (lam.)
Bon jour, -: Goeden dag, vriendje. 4.
Model, voorbeeld, patroon. Vorm (muziekinstrument, kaarten). (fig.) Its son! tailles sur le meme -: Zij zijn aan elk. gewaagd. Patronage m.: Beseherming door
een patricier; - een beschermheilige. Beschermheerschap. (Toezicht van een) weldadigheidsvereeniging. Patronaat. - pour
buveurs : Consultatiebureau voor drankzuchtigen . Comite, de -: Raad van toezicht.
Patronal: 1. Van den beschermheilige.
Fete -e: Patroonsdag. 2. (nieuw) Door
den werkgever gesticht (pensioenfonds,
spaarbank, enz.). Patronat m.: Becht van
beschermheer tegenover den vrijgelatene of
den client. (nieuw) Patroonschap, positie
van werkgever. De patroons, - werkgevers.
Patronne v.: (z. patron) Meesteres.
Beschermheilige. Meesteres, vrouw. Beschermster.. Patronner ov .w . : 1. Volgens
een patroon namaken. 2. Beschermen,
voorthelpen. Steunen (zaak). Patronnesse
v.: Beschermvrouw, lid van 't bestuur
eener weldadigheidsvereeniging (dame -).
Patronnet m.: Banketbakkersjongen. Patronymique : Nom -: Vadernaam.
Patrouillage m.: Gemors, geflodder.
Onsmakelijk eten. Patrouille v.: Nachtelijke ronde. Wacht, die de ronde doet,
patrouille. Faire des -s: De ronde doen,
patrouilleeren . Patrouiller onov .w . : Modderen, flodderen. (oud) De ronde doen.
/ ov .w . : Bepoetelen . Patrouilleur m . :
Ertswasscher. (zeev.) Patrouilleschip. /
by .nw . : Chien -: Patrouillehond . Patrouilleux : Modderig.
Patte v.: 1. Poot. Donner la -: Pootjes
geven (hond). - de lievre: Hazepoot;
- als poeder-, blanketkwastje gebruikt;
roode klaver; driehoekig baardje. Faire
(la) - de velours: Fluweelen pootjes geven
(kat); (fig.) achter voorgewende liefde
zijn vijandigheid verbergen. z. coup 1
en lapin. Montrer - blanche : Zich onschuldig voordoen. (fig.) Retomber sur
ses -s: Op zijn pootjes terechtkomen.
Mettre qch sur ses -s: Jets in orde brengen.
Marcher a quatre -s : Op handen en voeten
loopen ; (f ig.) een Bier woorden. Des
idees qui marchent sur leurs quatre ---s:
Alledaagsche, laag bij de grondsche ideeen.
A toules -s : Zoo snel als de pooten dragen
kunnen. Ripe les -s en l'air: Op zwart mad
zitten. 2. (fam.) Hand of voet (v. d.
mensch). A bas les -s! Handen thuisl
Il a de grosses -s: Hij heeft dikke handen,
- „pooten", - „klauwen". Se tirer des --s
de qn: Uit iem. handen blijven. Se tirer les
-s: Beenen maken, de b. nemen. (fam.)
11 n'a pas casse la - a Coco : Hij heeft 't
buskruit niet uitgevonden. (fam.) Les -s
sales : De werklui. z. graisser 1 en mouche
1. A -5 : Te voet. Tomber sur la - de:
In handen vallen van. Avoir un fil a la
-: Niet vrij zijn. Tenir qn sous sa -:
Iem. in zijn macht hebben. Ne (pouvoir)
remuer ni pied ni -: Geen y in (kunnen)
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verroeren. (kunst) Avoir de la -: Techniek bezitten. 3. (p la ntk.) Klauwvormige
wortel. - d'araignee: Juffertje in 't groen.
- d'ours : Berenklauw. - de griffon:
Nieskruid. - de lion: Leeuwenklauw. z.
oie. 4. (zeev.) Leuver; nok -. - d'ancre:
Ankerarm. -s de bowline: Boeilijnleuvers.
-5 de voiles: Leuvers. 5. Rastraal (- a
musique). Voet (glas, kandelaar). Slagersvleeschhaak. Lipje, elastiekje, klepje
(aan sluiting v. portefeuille); overklep.
Hout, blok (van borstel). Trekker (broek
of vest). Leertje (bretel). Lipje met voorletters (aan hemd). Houvast, klauw (i)zer).
Breede bij1 . (mu.) -s d'uniforme: Passanten. -s d'epanle: Schouderkleppen,
-passanten ; schouderbandjes (vrouwenkleeding). 6. Vischbek (houtverbinding). d'aronde: Zwaluwstaartinlating.
Palle: Met een voet. (wapenk.) Breedarm ig . Patte -de -lion , --d 'oie , -d 'ours z. patte 3 en oie. Patte-fiche
(me. -s--s) v.: Klauw(ijzer), houvast.
Patte-mfichoire (mv. -s--s) v.: Grijppoot . Patte-pelu (mu. -s--s) m . : (o u d )
Sluwerd, schijnheilige. Patter ov.w.: Met
een rastraal van notenbalken voorzien.
Pattu: Met dikke pooten. Ruigpootig.
Wijd uitloopend (broekspijp).
Pfiturable: Voor weiland geschikt. Paturage m.: 1. Het weiden. Droit de -:
Weiderecht; -geld. 2. Weiland, weide.
3. Voederplaats (zalm). 4. ( y olk) Madeliefje. Pfiturant: Weidend. Pature v.:
1. V oeder, voedsel. Etre en —: Zich voeden.
Mettre en -: In de wei sturen. (Droit de)
vaine -: Vrij weiderecht op de onafgebakende gronden, gemeenteweide. Vice -:
Mesting -, voeding, met eikels . (fig. ) Jeter -,
livrer en -: Ten prooi werpen, overleveren.
S'offrir en -: Zich overgeven, - overleveren. Servir de - a l'esprit: Den geest
als voedsel dienen. - spirituelle: Geestelijk
voedsel. 2. ( y olk) Beemdgras. Patureau
m . : Weideveld . Pfiturer onov .w . : Weiden .
/ ov.w.: Afgrazen. Laten weiden op, afgrazen. (fig.) lijn inkomen trekken uit.
Pfitureur m.: Soldaat, die de paarden
doet weiden. Pfiturin m.: Beemdgras.
-despr:
Veld-. - commun: Raw b. Paturon m.: Koot.
Paueiflore: Met weinig bloemen. Pauei10116: Met weinig bladeren. Paueinatalite v.: Gering geboortecijfer. Paucitit v.:
Kleine hoeveelheid.
Paul (spr. pol) m.: Paulus, Paul, Pauw.
z. Pierre 5. Paule v.: Paula. Paulette
v.: 1. Voorrecht der ambtenaren bij de
rechtbank om hun ambt aan hun erfgenamen over to doen. 2. Paula, Pauwtje.
Pauline v.: Paulina. Groote wagen, „Janplezier ". Paulinien: Van den apostel
Paulus, paulinisch. Paulownia m.: Japansche bignoniaplant. - imperial: AnnaPaulownaboom.
Paume v . : (Hand )palm . Kaatsspel . z.
jeu 4. Jouer a la -: Kaatsen. Paumelle
v.: 1. Handlap, -plaat. Armbeschutting
(leerlooier ) . (Deur )hengsel . 2. Tweerij ige gerst . Paumer ov .w . : (o u d ) Met
de vlakke hand slaan. (thans) Met de
hand verhalen, voortpalmen (boot). /
Inpikken (politie). ( y olk) Verliezen. / se
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: Zich aan de handen ophijschen. Pau- goedheid een ondienst bewijzen. Les -s
mier m.: Kaatsbaanbezitter, -houder. le disent : De musschen verkondigen 't van
Kaatsballenfabrikant. Kaatser. Paumoyer 't dak. 2. Plaveisel, bestrating, vloer.
Tegelvloer. - -decarux,l: de
ov.w.: Met de hand meten. Door de hand
laten vieren. inpalmen. Paumure v.: bois : Houtbestrating. - de contact, metallique: Straatcontact. - a la veniKroon (v. gewei).
Pauperisme m.: Armoede der massa ; tienne: Terrazzovloer. 3. De straat. 't Trottoir. Sur le - de Paris: In de Parijsche
toestand waarin de massa dan verkeert.
Paupiire (spr.. p6-) v.: Ooglid. Fermer straten. z. battre 9 en brinier 3. Batteur
de -: Boemelaar. Etre sur le -: Op
la -: De oogen sluiten, slapen; (fig.)
sterven. Fermer la - a qn : Iem. de oogen straat staan. Mettre sur le -: Op straat
sluiten. S'en baltre la -: Geen steek zetten. z. haut (m. 2). Etre sur le -:
du roi : Ergens zijn, met evenveel recht
geven om.
Paupiette v.: Blinde vink (vleesch- als ieder ander mensch. Le - est chaud:
Er zijn moeilijkheden. 4. (fam.) Slecht
rolletje).
Pause v.: Stilstand, verpoozing, tus- betaler. Payee v.: Rood vingerhoedskruid.
schenpoos , rustpunt . (schouwb. ) Korte Pavement m . z . pavage. Paver ov .w . :
rust (niet pauze = entr'acte) . (m u z . ) Bestraten , bevloeren, beleggen . (fig. )
Heele maat rust. (n ieuw) Tijdelijke op- Overdekken . Pierre a -: Kei. (fig. )
schorting van sociale maatregelen. Faire Les rues en sont payees : Men vindt ze te
kust en te keur. L'enfer est pave de bonnes
une -: Stilhouden, rust maken. Pauser
onov.w.: (muz.) Een maat rust hebben. intentions : De weg naar de hel is met goede
Pausilippe m.: Pausilippo (berg bij voornemens geplaveid. - qn: Iem. met
grofheden overstelpen. / onov .w.: Bokken
Napels).
I. Pauvre bv .nw . : 1. Arm , behoeftig . schieten in zijn goedheid.
Pavesade v.: Schild, scherm.
Armoedig. Slecht voorzien. Dun (bloed);
Pavesan : U it -. Bewoner van Pavia.
dun gezaaid (haar). Rime -: Onvoldoend
Paveur m.: Stratenmaker.
rijm . - repas: Schamel maal . 2. (f a m . ;
Pavie v.: Pavia. Hardvleezige perzik.
voor het zel f st.nw.) Beklagenswaardig,
Pavillon m . : 1. Legertent . V ierkant
ongelukkig, arm. Enkel. - de moi! Arme
ik! V a-t'en , mon - enfant: Ga heen, gebouw, paviljoen ; vooruitspringende vleumijn arme kind. Pas un - mot de conso- gel. Tuinhuis, kiosk, koepel. Politieposthuis. Beddehemel. (kerk) Voorhang (over
lation : Geen enkel woordje van troost.
hostiekelk, altaar); kelksluier; velum.
Pour une - lois : Voor een enkel keertje.
3. (fig.; voor 't zelfst.nw.) Armzalig, Jaloeziekap. (wapenk.) Verhemelte boven
ellendig, gering, slecht, gemeen. Un bien den wapenmantel. Vaste rijtuigkap. d'angle: Hoekpaviljoen. - d' isolement :
- &oiler: Een heel slecht leerling. Avoir
Barak. 2. Wijde opening (horen, trompet,
- mine: Er armzalig -, slecht uitzien.
phonograaf), trechter, grammofoonhoorn,
Un - sire , un - here: Een arme slokker.
-beker. - de l'oreille: Oorschelp. Mettre
De - sante : Van een zwakke gezondheid.
II. Pauvre m.: Arme. z. honteux 3. la main en -: De hand aan 't oor houden
(om de oorschelp te vergrooten). 3. Volg-,
Un - volontaire: Iem., die van zijn goederen afstand doet. Les -s d'esprit: De bijwagen. 4. Vlag. (vroeger) Standaard.
eenvoudigen van geest; (gra p) de dom- Arborer -, hisser son -: Zijn vlag hijschen.
ooren. z. droit (m. 3). Pauvrement: z. assurer 4, amener 2 en baisser (ov.
Armoedig. Slecht, ellendig. Il faut servir w. 1). (fig.) Mettre bas le - levant qn,
rentrer son -: De vlag (voor iem.) strijken.
les pauvres -: Men moet de armen met
nederigheid dienen . Pauvresse v . : (f a m . ) z. berne 2. Bailie - anglais ; - d'amiral:
Arm schepsel. Bedelares. Pauvret m., De Engelsche -; de admiraalsvlag voeren.
-te v.: Arme kleine. Pauvrete v.: 1. Trafiquer sous - neutre : Onder onzijdige
Armoede, nooddruft. Armoedig-, scha- vlag handel drijven. Droll de -: Becht
mel-, behoeftigheid. - evangelique, - vo- de vlag te voeren. Capitaine de -: Vlagof tier. Le - couvre la marchandise: De
lontaire : 't Vrijwillig afstand doen van
de aardsche goederen. - n est pas vice: vlag dekt de lading. 5. (fig.) Vlag, vloot.
Armoede is geen schande. 2. Gebrek, Land. 6. Vlaggeschip. Pavillonnerie v.:
armoedige -, erbarmelijke toestand, 't ge- Vlaggenmakerij. Pavillonnier m.: Vlagbrekkige. La - de l'esprit: De eenvoud genmaker .
Pavois m.: 1. Groot, vierkant schild.
des geestes. 3. Nietig-, onbeduidendheid.
Elever -, meltre sur le -: Op 't schild zetten
Des -s : Plat-, armzaligheden ; afgesleten
gemeenplaatsen, armzalige argumenten; be- (gekozen vorst); (fig.) tot roem en eer
brengen. 2. Versiering met vlaggen (schip),
krompen ideeen.
Pavage m.: Het plaveien, - bestraten. vlaggenparade. Arborer -, hisser le grand
Bestrating, plaveisel. Bevloering. - en -; - le petit -: Groote -; kleine vlaggenparade hebben. 3. Schanskleed. Pavoisebois : Houtbestrating.
Pavane v.: Deftige dans, paduaan. ment m. en -er ov .w . : (Het) versieren
(m u z . ) Danswijs daarvan . Pavaner (se): met vlaggen, (het) vlaggen. Rues -ees: (Met,
Een hooge borst zetten, stappen als een vlaggen, schilden, wimpels) versierde straten. Les maisons etaient -ees: De huizen
pauw.
Pave m.: 1. Straatsteen, kei. Vierkante vlagden. / onov.w.: Vlaggen. / se -:
honigkoek (- rafraichissant). Stroopbal. Met vlaggen versierd worden. Zijn zondags(fig. ) Le - de l'ours : Een goedgemeende, pak aandoen.
Pavonien : Gevlekt, met oogen.
maar onhandige vriendschapsdienst. ApPavot m.: 1. Slaapbol (- somnif ere) ,
porter le - de lours a qn : Iem. in zijn
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maankop, papaver. - rouge, - sauvage,
- des moissons, - des champs : Klaproos. d'Orient : Oostersche papaver. - cornu:
Hoornpapaver. 2. (fig.) De slaap.
Payable (spr. p e-yab le) : Betaalbaar.
Payant (spr. pe-yan): Betalend. Waarvoor betaald wordt (biljet). / m.: Betaler,
betalende. Paye (spr. peye) v.: 1. Het
betalen. Jour de -: Betaaldag. Etre de
bonne -: Op tijd 't verschuldigde betalen.
Bonne -: Goede betaler, solide klant. Faire
la -: Betaaldag houden. 2. Loon. Soldij,
bezoldiging, traktement. Haute -: Verhoogde soldij, extra-toelage. Morte -:
Doodeter. Payement m. z. paiement.
Payen m. z. palen.
I. Payer (spr. p è-ye) ov .w . : 1. ( i e m . )
Betalen; uitbetalen. (fig.) Straffen. Schadeloosstellen. Je ne suis pas page -; on ne
me page pas pour cela : Ik zie niet in, waarom
ik dat doen zou. Its ne sont pas pages pour
aimer le ministere : Zij hebben geen redenen
om van 't ministerie te houden. (f ig.) Je
suis page pour le savoir, - connaitre : Ik weet
dat bij ondervinding, - heb leergeld betaald, - kan daarvan meepraten. Je suis
page pour me defier de lui : Ik weet bij
ondervinding, dat ik voor hem moet oppassen. - qn de retour : Iem. met gelijke
munt betalen; - wederliefde schenken. Il
aimait et n'etait pas page de retour: Hij
beminde, en zijn liefde wend niet beantwoord . z. monnaie 3 en ingratitude 1.
Qui page plus est plus pres du cceur: Geld
opent den weg naar 't hart. 50 francs,
une lois pages : 50 francs, eensgevend
geld. Je lui donne 50 ans bien pages:
1k schat hem op ruim 50 jaar. - qn de
mauvaises raisons: Uitvluchten tegen iem.
aanvoeren. - de belles paroles, - de mots,
- en pirouettes: Met een kluitje in 't riet
sturen. Te voila page de la raillerie: Nu ben
je voor je spotternij gestraft. Il a ell e bien
page de cette injure : Die beleediging is hem
duur te staan gekomen. La terre le payait
de ses peines : De grond stelde hem schadeloos voor zijn moeite. 2. (iets) Betalen,
voldoen. (f ig.) Vergelden; boeten voor.
z. dette (1 en 2). - a diner a qn: Iem.
voor een diner vrijhouden. Il paya cher
ce dangereux honneur: Die gevaarlijke eer
kwam hem duur te staan. - le zele: Den
ijver vergoeden. - son forfait: Voor zijn
misdrijf boeten. - ses peines: Zich voor
zijn moeite schadeloos stellen. - de sa
vie, - de son sang: Met zijn leven boeten
voor. Il me paiera Bela: Ik zal hem dat
betaald zetten. Tu nous le paieras: Wij
zullen 't jou betaald zetten. Il le paiera
plus cher qu'au marche: Boontje komt
wel om zijn loontje. - les pots casses:
Het gelag moeten betalen. Qui casse les
vitres -, les verres les paie: Wie zijn billen
brandt, moet op de blaren zitten. - les
violons : De muziek bij een bal betalen;
(f ig.) de kosten dragen, terwijl de anderen
't genot of de eer hebben. La note a -:
De rekening, die voldaan moest worden;
(fig.) de aangegane verplichtingen. - la
note: Voldoen.
H. Payer onov.w.: 1. Betalen. Avoir de
quoi -: Geld (bij zich) hebben. - d'audace,
- d'effronterie: Door zijn brutaal optreden
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imponeeren. - de sa personne : Zijn leven
op 't spel zetten; zelf handelend optreden,
zich niet onbetuigd laten. - d'exemple:
Een goed voorbeeld geven. - de raisons:
Gronden uiteenzetten. z. mine 6. Ces
terres ne paient pas : Die landerijen brengen
niet genoeg op. 2. (fig.) Loonend zijn.
Celle exploitation payera-t-elle? Zal die
onderneming haar kosten goedmaken?
HI. Payer (se) : 1. Betaald worden.
Cela ne saurait -: Dat is onbetaalbaar.
2. Zich zelven betalen. (fig.) - tevreden
stellen. - schadeloos stellen. Garcon,
payez-vous : Kellner, wilt ge maar afhouden ? z. main 4. - en marchandises:
Koopwaren in betaling nemen. (fig.)
-deraison:
Zich laten overtuigen, - bepraten. - de mots, - de phrases : Zich met
mooie woorden laten paaien. 3. se - (qch):
Zich trakteeren op, er iets van nemen.
Voor zich koopen. (fam.) Inpikken.
—unbodier:
Zich op een fijn dinertje
trakteeren. - la figure, - la mine, - la tete,
(plat) - la poire, - la fiole de qn : Eens kijken, wat voor een gezicht iem. zet; pleizier
hebben om iem. er in te laten loopen.
Comme ils s'en paient: Die nemen 't er
van. 4. (f ig.) Door straf, boete gevolgd
worden. Tout se paie: De straf volgt altijd
op de misdaad. Toute exageration se paie:
Iedere overdrijving komt duur te staan.
Payeur (spr. p e-yeur ) m.: Betaler. z.
conseilleur. Betaalmeester. Officier -:
Kwartiermeester. Caissier-: Betaalmeester.
Tresorier -: Agent van 't Ministerie van
Financien, rijksbetaalmeester. Garcon -:
Looper met rekeningen en kwitanties.
Payeuse v.: Betaalster.
Pays (spr. pe-i) m.: 1. Land. Gewest.
Le beau -, le doux - de France: 't Heerlijke Frankrijk. - d'Empire: Rijksland.
-duReich:
Gouw; (Duitsch) Gau. Traiter
en - conquis: Met gestrengheid besturen.
z. etat 5. - d'elections: Provincie, waarin
magistraatspersonen de belastingen omsloegen. - de droit ecrit: -, waarin het
Rom. recht gold. z. eoutumier 2, cocagne
en latin (bv.nw. 4). Le - du soleil: 't
Zuiden. 2. Vaderland. Nul n'est prophete
en son -: Een profeet wardt in zijn eigen
land niet geeerd. 3. Geboortestreek, -plaats.
Son -: Zijn geboorteplaats. Une lettre
du -: Een brief van thuis. Ecrire au -:
Naar huis schrijven. Du yin de -, - du
-: Landwijn. z. mal (m. 3). C'est un
enfant du -: Hij komt uit de buurt. //
est bien de son -: Men kan wel zien, dat
hij nog niet veel ondervinding heeft, pas uit zijn boerendorp komt. 4. Landstreek.
Omtrek, buurt. Les gens du -: De menschen uit de buurt. Tirer -: Er van doorgaan. Voir du -: Wat van de wereld zien.
Faire voir (bien) du - a qn: Iem. veel te
doen geven, - veel last veroorzaken, - als
een gek laten loopen ; iem. verder doen gaan
dan zijn plan was. z. battre 9 (kol. 178),
courir (ov. w. 4) en gagner (ov.w. 6).
(gra p) De quel - venez-vous ? Weet ge
dat niet eens? Un - perdu: Een afgelegen
oord, een gat. z. connaissance 4 en carte
3. A vue de -: Op het eerste gezicht; in
't wilde, op goed geluk af. 5. (fam.)
Landsman, plaats-, streekgenoot. C'est
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un de mes —: Hij komt bij ons uit de buurt.
Les petits — chauds: Onze bruine of zwarte
broeders.
Paysage (spr. p e-i-) m.: Landschap.
— anime: - met figuren. Faire du —:
Landschappen schilderen. (fa m.) Cela fait
bien dans le —: Dat „kleedt". Paysager
(spr. pe-i-): Parc -, jardin —: Engelsche
tuin. Paysagiste (spr. p e-i-) m.: Landschapschilder (peintre —). Architecte —:
Tuinarchitect. Paysan m., —ne (spr.
pe-i-) v.: Boer, -in. — du Danube: Natuurmensch. A la —ne: Naar boerschen trant.
/ bv.nw.: Boersch. Van de boeren. La
question —ne: 't Boerenvraagstuk. Le bloc
—: 't Boerenblok. Paysannerie (spr.
pe-i-) v.: Landelijke, boersche omgeving.
Boerentooneeltje (schilderij, boek, theater).
Boerachtigheid. Gevoel van buitenri,ensch.
Boerenstand. La grosse —: De rijke boeren.
Pays -Bas (spr. pe-i-) m.mv.: Nederland,
N ecterlanden . Payse (spr. p ê-ize) v . :
Landsvrouw, buurtgenoote. Pitou avec sa
—: De soldaat met zijn meisje.
Wage m.: Tol. -huis. Peager m.:
Tolgaarder.. (b ij b el) Tollenaar.. / bv.nw.:
Van den tol. La taxe -ere: De tollen.
Peak (spr. pike) m . : (z e ev . ) Piek .
Le — avant: De voorpiek.
Pean m . : Lofzang aan Apollo, paean.
Peau V. : 1. Huid, vel. (f ig. ) Lichaam,
leven. (fa m . ) „Body " , huid. Maladies
de la —: Huidziekten. Porter a la —:
Doen zweeten. Boisson qui Porte a la —:
Zweetdrank. z. os 1. Baser dans la —:
(De huid) uitscheren. (fam.) Il ne tient
pas -, it enrage dans sa —: Hij zou uit
zijn vel willen springen. Avoir qn dans la
—: Dol verliefd zijn op iem. Crever dans sa
—: Van dikte haast barsten; (f ig.) opgeblazen, trotsch zijn. Il ne saurait darer
dans sa —: Hij houdt 't niet langer uit.
z. bonhomme 5, mourir 1 en neuf 1.
(tooneel) Entrer dans la — d'un person-.
nage: Geheel zich met een rol vereenzelvigen. Avoir peur -, craindre pour -, tenir a
sa —: Bang voor zijn hachje zijn. Je crains
pour leer —: Ik ben bang, dat zij klappen
zullen oploopen. Risquer sa —: Zinn leven
wagen. Sauver sa —: Het leven er of brengen. Je ne voudrais pas etre dans sa —:
Ik zou niet in zijn plaats willen zijn. Aimer
sa —: Waarde hechten aan 't leven. Faire
bon marche de sa —: Zich moedwillig in
't gevaar begeven. Avoir grand soin de sa
—: Vol zorg voor zich zelven zijn. Vendre
sa — bien cher, v. cher sa —: Zich dapper
weren. J'y suis de ma —, j'y laisserai ma
—: Mijn hachje kan ik daarbij inschieten.
Demander la — de qn : Iem. te lijf willen.
J'aurai -, je veux sa —: Ik zal hem wel
krijgen, hij gaat er aan. Its auront la —:
Ze krijgen geen steek. (plat) La —4 Daar
kun je naar fluiten (ook : — de balle et
balai de crin)! Pour la —: Voor niks.
2. Bereide huid. Leder. z. ours 1.
Coudre la — du renard a celle du lion : List
en kracht verbinden. — d'Ane: Ezelshuid
(een sprookje); (fa m.) de trommel. Des
gants de —: Leeren -, glace handschoenen.
Des bottines de — de veau : Kalfsleeren
laarsjes. Belie — souple: In zacht leer
gebonden. — de diable, — de taupe : Engelsch
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leer. — de peche: Fluweelachtige wollen
stof. — de soie: Fluweelachtig zijden lint.
3. Schil (vrucht ) . Vel, vlies (gekookte
melk, enz.). Vel (door ziekte gevormd ).
4. Gemeen wijf,, kreng . Peaucier m . : Fluidspier (muscle —). ( o ud) Huidarts, -specialist. Peau -Rouge (mv.—x--s) m . : Roodhuid. / bv.nw.: Der Roodhuiden . L i n village
peau-rouge. Peausseline v . : Gespouwen
kalfsleer.. Peausserie v . : Lederbewerking.
Hu idenhandel . Inricht ing voor lederbewerking . Peaussine v . : Wryfdoek (schoenen ) .
Peaussier m . : Hu iden- , lederbereider,,
-touwer.. Huidenverkooper.. / bv.nw.: Van
de huid.
Peautre m . : 1. (o u d ) Brits . Envoyer au
—: Wegjagen. Aller au —: Weggaan . 2.
(o ud ) Blanketsel. Tin, (oud ) spiauter.
3. Boer. Peautre : (wa penk . ) Met een
staart van een andere kleur..
Pebrine v . : Ziekte in 't bloed der zijwormen , die zich door zwarte spikkels
openbaart.
Pee (spr. pek) : Hareng —: Pekelharing .
Peeaire (spr. pe-ka-i-re) : (Z .-F rank.)
0 wee! och arme!
Pecan m.: Muskuszwijn . Varkensleer..
Peecabilite v . en -able : Zondig (he id ) .
Peecadille v . : Pekelzonde , klein vergrijp .
Peeeant : Schadelijk. Peccata m. : (lam.)
Ezel. Peceavi m.: Zondenbelijdenis .
Pechblende (spr. pekblinde of -ande) v .:
Pikblende (uraniumoxyde).
Peehe v.: 1. Perzik. z. noyau 1. —
de vigne : - die niet van een leiboom komt.
2. V ischvangst, -kunst, visscherij. Petite
—: Kustvisscherij. Grande —: Groote v.
— locale : Kleine vaart. — a la ligne, - a
l'hamecon: Hengelen. — des perles ; - du
corail : Parel-; koraalvisscherij. Permis de
—: Vischacte. 3. Vangst, 't gevangene.
4. V ischrecht .
Peelle m.: Zonde . z. mortel 5, capital
(by . nw.. 1 ) , mignon (bv.nw.) en veniel.
— originel, — d' Adam: Erfzonde. Marie
conque sans —: Maria onbevlekt ontvangen.
(fig., fam.) Dire de qn les sept —5 mortels:
Van iem. de afschuwelijkste Bingen vertellen . Laid comme le —: Foeileelijk. z. miserieorde . — de jeunesse : Zonde uit onbezonnenheid. Mettre au rang des vieux —s: In
't vergeetboek doen raken, vergeven en
vergeten, zich niets meer aantrekken van.
— avoue est a demi pardonne : 't Kwaad dat
men bekent is al half kwijtgescholden.
Pour mes —s : Tot mijn straf . Charger de tous
les —s d'Israel: Als zondebok gebruiken.
Pecher onov .w.: Zondigen. Een misslag,
begaan, zich vergrijpen, feilen. z. base
2. (spot) Il ne peche pas par let: Dit is zijn
gebrek nu juist niet. — par trop de precaution: Al te voorzichtig zijn. — par
l'exces : Overdrijven, veel te ver gaan;
in 't andere uiterste vervallen. — par omission: Zondigen uit nalatigheid. — par
action : - door zijn opzettelijke daad.
Peeher ov .w . : V angen , visschen . (s p e I )
Visschen, koopen. Af-, leegvisschen (vijver).
Visschen (paarlen, koraal). Uit 't water
halen, opvisschen (lijk b.v.). (f a m.) Opdiepen, -visschen. (f ig.) — en eau trouble:
In troebel water visschen. (fam.) OA
avez-vous peche Bette idee ? Waar haal je
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die gedachte vandaan? Ott avez-vous pee/14
cet homme ? Waar heb je dien man opgediept ? - au plat: Flink toetasten. Il ne
sail que - au plat: Voor hem moet alles
gesneden koek zijn. / se -: Gevangen
worden. / m. : Perz ikboom . z. Fleur 1.
Peeheresse v . z . pecheur .
Peeherie V. : V ischplaats . Visscherij .
Les --s: De vischvangst. Peehette (s) v.
(my . ) : Schepnetje.
Peeheur m., -cheresse v. : Zondaar .
Zondares. I by .nw. : Zondig.
Peeheur m . , -eheuse v . : V isscher .
-svrouw. - a la ligne : Hengelaar. -euse de
moules : Mosselvangster.. (b ij b e 1) Des -s
d'hommes: V isschers van menschen, apostelen . L'anneau du -: 't Pauselijk zegel, de
-e zegelring. I by .nw. : Van de visscherij .
Bateau -: Visschersschip.
Peeore v. : (oud) Dier. (f ig.) Stommerik , dam schepsel. Peeque v. : Zottin,
wijsneus .
Peetine v. : Pectine. Pectine m. : Kamspier. I b y .nw . : Kamvormig. Pectoral
by .nw . : 1. Van de borst, borst-. Croix
-e: Borstkruis (bisschop ) . 2. Voor de
borst, tegen de hoest. Poudre -e : Hoestpoeder. . Fleurs -es: Borstkruiden . / m.:
Borstlap (Joodsche hoogepriester ). Borstversiering. -stuk. Borstspier. Middel tegen
hoest .
Peculat m. : Verduistering van staatsgelden. Peeule m.: 1. (gesch.) Door een
slaaf bespaard geld, peculium. 2. Spaargeld,
„spaarpotje" . 3. (recht)) Uitgaanskas (gevangene ) . Handgeld bij het verlaten van den
dienst. Pêeune v .: (o ud ) Geld. Pecuniaire:
't Geld betreffend. Peine -: Geldboete.
interets -s: Geldelijke belangen. Pecuniairement : Ge ldelijk . Peeunieux : (o u d
of gra p ) Die een aardig duitje heeft.
Pedagogie v. : Opvoed-, onderwijskunde.
Pedagogique b y .nw . : Opvoed- , onderwijskundig . Musee -: Schoolmuseum. I v . :
Opvoedkunde. Pedagogiquement : V olgens opvoedkundige begrippen, als pedagoog. Pedagogue m. : Opvoedkundige.
(ong. bet. ) Schoolmeester, -vos. Onbevoegd beoordeelaar, bedilal. / bv.nw.:
Schoolmeesterachtig .
Pedalage m. : 't Fietsen. Pedalard m.
z. pedard. Pedale v. : Pedaal (v. orgel,
piano, harp, auto ), voetklavier. Bastoon.
Trapper (naaimachine, rijwiel) ; trede,
voetplank (slijpsteen, enz . ). Trap-, yoetcontact . Trappersje. Conserver les -s:
De voeten op de trappers houden. Fuir a
toutes -s: 'V luchten zoo vlug de flets iem.
dragen kan. Fervent de la -: Hartstochtelijk
fietser. lieros de la -: Beroemd fietser.
Frein a -s : Voetrem. - a gaz : Gaspedaal. Pedale: Pedaalvormig . Pedallee v . :
Fietstochtje. Pedaler onov .w. : Trappen,
fietsen. Pedalette v. : Houten kinderfietsje . Pedaleur m., -euse v . : Fietser,
-ster . Oefentoestel . Pedalier m . : V oetklavier. Tappan. Trapas (rijwiel).
Pedane m. : ( yolk) Wegdistel.
Pedane : Juge -: Dorpsrechter, die
staande recht spreekt.
Pedant m . : 1. (oud) Schoolmeester.
2. Betweter, schoolvos. / b y .nw. : Schoolmeesterachtig, waanwijs. Pedantailie v.:
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Schoolvossenras. Pedante v. : Schijngeleerde. Pedanterie v . : Waanwijshe id ,
schoolvosserij , betweterij . Pedantesque:
Schoolmee qterachtig, verwaand. Pedantesquement : Op verwaanden toon. Pedantiser onov .w . : Den schoolmeester uithang.„-en. Pedantisme m. : Schoolvosserij .
Pedard m. : Dolle fietser.
Pederaste m. : Knapenschender. Pederastie v . : Knapenschenderij .
Peclestre : Te voet. Voyage -: Voetreis.
Statue -: Standbeeld ten voeten uit.
Muse -: Muze die niet hoog vliegt. Pedestrement : Te voet. Pedestrian m.:
(s port) (Hard ) looper . Pedestrianisme
m. : Oefening in 't maken van voetreizen.
Pedezouille m . : (gra p ) Boer, kaffer..
Pediatre m. : Kinderarts. Pediatric v. :
K.ennis van 't zieke kind. Lokaal voor
kinderonderzoek . Pediatrique : Van de
kennis van 't zieke kind.
Pedicellaire m. : Grijptangetje. Pedicelle m. : Bloemsteeltje. Pedicelle: Gesteeld . Pediculaire: Van de luizen. Maladie
-: Luisziekte. / v . : Luiskruid, kartelblad.
Pedicule m.: (nat. hist.) Steel. Pedicule: Gesteeld. (geneesk.) Tumeur -e,
excroissance -e: Poliep. Pediculose v. :
Luisziekte. Pedicure m. : Likdoornsnijder,
verzorger der voeten. Pedieuse v. : Voetslagader. Pedieux: Van den voet. Pediforme: Voetvormig . Pedigree m . : (s port)
Geslachts-, stamboom van een raspaard.
(f ig. ) Afkomst -, familie waarmee men
voor den dag kan komen . Pediluve m. :
V oetbad . Pedimane bv.nw. en m. : (Dier))
met handvormige voeten. Pedipalpe : Met
voelsprietachtige pooten. Pedimetre m.,
-metric z . podo ...
Pedologie v. : Kinderstudie. Pedologigue : V an de kinderstudie. Pêdologue
m. : Specialiteit in kinderstudie. Pedo-

philie v . : Be langstelling voor het kind.
Pedotechnie (spr. -tek-) v. : Kinderverzorging .

Pedon m.: (oud) Voetbode, looper.
Pedonculaire : Bloemsteelstandig. Pedoncule m. : Bloemsteel. Steel (vrucht).
Uitlooper van 't verlengde merg of de
hersenen ; - aan 't strotteklepje. Uitlooper
(berg). Pedoneule: Gesteeld ; op een steel
geplaatst (oog).
Pegase m. : 1. Pegasus, muzenros . (f ig.)
Dichterlijk vuur, -e ingeving. 2. (dierk.)
Zeedraak .
Pege m. : Lolly (zuiglekkers op een
houtje) .
Pegomancie v . : Waarzeggerij uit bronnen . Pegomaneien m . : Waarzegger uit
bronnen.
Pegre v. : De boeven, -wereld. La haute
-: De fijngekleede boeven. La basse -:
De schooiers, 't rapalje. / m.: Dief. Pegriot
m. : Dief . Schooier .
Pehlvi (spr. pavi) m. of by .nw . : OudPersisch.
Peignage m. : Het kammen (wol), hekelen (vlas ). (Wol)kammerij. - de jute:
J utekammerij . Peigne m. : 1 . Kam, haar-.
Se donner un coup de -: Zijn haren wat
opkammen. Sale comme un -: In-smerig.
2. Wevers-, wolkaarderskam ; rietdekkershark . Hekeltoestel, -wals. Kam (electri-
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seermachine ) . ( y olk) — de loup: Kaarde- die man is deerniswaardig. Les —s du
bol. — de Venus: Naaldenkervel. 3. Kam- corps: De lichaamssmarten. Avoir des —s
schelp . Peigne m . : Kamwo 1 . (kunst) de cceur : Harteleed hebben, verliefd zijn.
't Gelikte. Peignee v.: 1. Hoeveelheid Je vois cela avec —: Ik zie dat tot mijn
wol, vlas, die de werkman op den kam,
leedwezen. 3. Zorg, onrust, bekommering,
den hekel brengt. 2. Streek met den kam bezorgdheid, angst. Tirer -, Oter qn de —:
o 1 k ) Rammeling ; Iem. uit de ongerustheid -, uit de verledoor 't haar. 3. (y olk)
geplukhaar. Une grandc —: Een flinke genheid helpen. Litre -, se mettre en — de:
rammeling. Peigne-nuque (mu. onv..) Zich bezorgd maken over. Etre en — de
sa personne: Met zich zelf verlegen zijn.
m.: Nekkam.
Peigner ov .w . : 1. Kammen . (fig . ) Me voila hors de —: Nu ben ik uit de zorgen.
Keurig afwerken, tot in de puntjes ver- Pour sortir de —: Om uit de moeilijkheid
zorgen, beschaven, (kunst) vijlen, pote geraken.
4. Moeite, arbeid. Homme de —: Sjouwerlijsten , likken. Mal peigne: Onzindelijk,
slecht gekleed. Peigne a la diable: Met man , „witkiel" ; huisknecht (voor enkele
verwarde haren. Un mal peigne: Een slod- uren); hotelknecht (voor koffers, enz.).
dervos . 2. Kammen (wol), hekelen (vlas). Femme de —: Schoonmaakster. Prendre -,
se donner de la —: Moeite doen. DonnezJ'ai d'autres chats a —: Ik heb wel wat
anders te doen. / se —: Zich -. Elk. kam- vous la — de vows asseoir: Gaat zitten,
men. Elk. in de haren vliegen. Voila als 't u belieft. Se trouver a la —: Moeten
meewerken. z. meriter 1 en jour 9. Perdre
oll les chats se peignent: Nu komen de
moeilijkheden. Peigneran m.: Kammen- sa —, - ses —s, en etre pour sa —: Vergeefv.:
KamPeignerie
sche
moeite doen. C'est — perdue : 't Is
fabrikant. -verkooper.
merij . Peigneur m.: Wolkammer ; hennep- vergeefsche moeite. Voila pour votre —:
hekelaar . Afneemwals, kaardtrommel. Hier hebt ge een fooi. Cela ne vaut pas
Peigneuse v.: Machine om vlokzijde te la —, cela n'est pas la —: Da's de moeite
hekelen. Peignier m.: Kammenfabrikant. niet waard. Ce n' etait pas la — de: 't Was
-verkooper. Peignoir m.: Dames-, heeren- de moeite niet waard om. Il ne plaint -,
kapmantel. Badmantel, -laken. Ochtend- ne menage pas sa —: Hij weet van aanjapon . Kammenzak, kapperstasch. Peignon pakken, hij ziet niet tegen wat werk op.
m.: Kammeling (wol die niet gekamd kan La — est pour rien, je compte la — pour
worden ) . Peignures v .mv . : Uitkamsel, rien: Ik zal 't gaarne doen. z. mourir
1 en bien (m. 2). 5. (Arbeids)loon. 6.
kamharen.
Peinard m.: Stakker die zwaar werk Moeilijk-, zwarigheid, moeite. Il a de la
— a marcher: 't Valt hem bezwaarlijk
verricht. Zwoeger.
Peindre ov.w.: 1. Verven, schilderen. te loopen. L'affaire a bien de la — a
— son visage: Zich blanketten. 2. Kleuren. reussir: De zaak gaat met veel moeite
z. papier 1. 3. Schilderen. Fait a —: gepaard. Avoir de la — a respirer : Moeilijk
Om uit te schilderen (zoo mooi), om in ademhalen. J'ai — a . . .: Ik kan haast
een lijstje te zetten. 4. Beschilderen, met niet ...; ik kan 't nauwelijks van mij
figuren versieren . 5. (f ig . ) Schilderen , gedaan krijgen om ... A grand'—: Met
voorstellen, doen kennen. Pour achever veel moeite, bezwaarlijk. Sans —: Zonder
moeite ; volgaarne, gewillig. Avec —:
de le —: Om het portret te volmaken.
Met moeite; ongaarne. A —: Nauwelijks,
Te mooi -. — en laid : Te donker
—enbau:
voorstellen. 6. Weergeven, uitdrukken, ternauwernood.
Peine : Verdrietig (gestemd), verontkenmerken. — son time dans ses livres :
Zijn ziel in zijn boeken leggen. La rust. (kunst) Met moeite -, te nauwkeurig
afgewerkt. Je suis —: 't Spijt me. Peiner
bonte peinte sur son visage: De goedheid,
die op zijn gelaat uitgedrukt lag. Cela ov.w.: Leed doen, verdrieten, aan 't
hart gaan. Vermoeien, afmatten. Il me
peint la situation : Dat teekent den toestand. / se —: Zich (uit)schilderen. (fig.) peine que ...: 't Doet me teed, dat ...
Zich doen kennen, - kenschetsen. (fig.) - / onov .w . en se —: Zich afsloven, - afvoorstellen . (f a m . ) - blanketten . - verven beulen, zwoegen . Peineux: 1. (o u d) Vol
(haar, baard). - afteekenen, - voorstellen, leed. La semaine -euse : De lijdensweek.
- voor den geest halen. Duidelijk te zien 2. Te doorwrocht.
Peintre m.: 1. Verver, schilder. — en
zijn, zich afteekenen. Gekleurd -. Geschilderd -, afgebeeld worden. Cela ne saurait belliments: Huis-. — decorateur : Decoratieschilder. --vernier: Glasschilder. Colique
—: Dat is onbeschrijfelijk.
Peine v.: 1. Straf. Porter la — de: des —s: Loodkoliek. 2. (Kunst )schilder
Boeten voor. Sous — de mort, sous — de (artiste —). Femme —: Schilderes. (v o 1 k )
Son pere etait —: Wat 'n sufferd. 3. (f ig.)
la vie : Bij doodstraf. — de mort, — capitate:
Doodstraf. Sous — d'amende: Op boete. Schilder.. Peintresse v . : (o u d ) Schilderes.
(f ig.) Sous — de: Op gevaar of van. Sous Peinturage m.: Het verven, - schilderen;
schilderwerk. Kladwerk. Peinture v.: 1.
les —s de droit: Op straffe bij de wet
bepaald. Les —s eternelles: De helsche, Het verven, -schilderen (— en beztiments).
eeuwige straffen. z. 'Arne 2. 2. Smart, Verf, kleur. Entrepreneur de —: Schilderskwelling, teed, lijden. Faire de la — a baas. 2. Schilderkunst (art de la —), het
schilderen. La — sur verre, - sur porceqn : Iem. verdriet aandoen ; - onaangenaamheden veroorzaken. Etre dans la —: In laine : Het glas-, - porseleinschilderen.
verlegenheid zijn. Conter ses —s a qn: 3. Schilderstuk, schilderij. (fig.) Beeld.
Iem. zijn nood klagen. Faire —: Leed -, Je ne puis le souffrir meme en —: Ik kan
zeer doen. C'est un homme qui fait — a hem zelfs op een portret niet uitstaan. Je
ne voudrais pas y etre meme en —: Ik zou
voir: Het doet je zeer dien man te zien,
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er zelfs niet uitgeschilderd willen zitten. 5. (y olk) Reuzenhaai . Pelerinage m . :
(f ig. ) En -: Schijnbaar, in schijn. Un 1. Bedevaart, pelgrimstocht. (f ig. ) Tocht
om iets of iem. te herdenken. 2. (Levens )brave en -: Een held achter de kachel.
4. Kleur. 5. Schilderwerk, -trant. La reis , -tocht. 3. Bedevaartplaats. Troep
bedevaartgangers. Pelerine v. : Bedevaart- d'hisloire: 't Historische genre. 6.
(f ig. ) Schildering, beeld. 7. (p la t ) Blan- gangster. Kraag aan den pelgrimsmantel.
ketsel , dikke „make up". Peinturer ov .w . : Kraagmantel, cape . (v olk ) Kamschelp
(peigne 3). Peleriner onov.w.: Een pel1. Verven, schilderen. 2. Bekladden, besmeren . / onov .w . : Kladden . Peintureur grimstocht doen, een bedevaart volgen.
Pelican m. : Pelikaan. Snavel-, kiezenm. : Kladschilder. . Peinturlurage m.,
-uration v., -ure v . en -urer onov .w . : trektang. Zet-, klemhaak .
Pelisse v. : Pels (mantel ), -kleed. Win(Het)) kladden, - smeren. Des ouvrages -ures :
Kladwerk. Peinturlureur m.: Kladschilder. termantel . Officierstuniek met bonten kraag.
Pejoratif : Die een ongunstige beteeke- Pellagre v. : Door een bacterie (simulium
nis geeft. / m. : Woord met een ongunstige reptans ) veroorzaakte huidziekte, pellagra,
Milaneesche roos. Pellagreux: Lijder aan
beteekenis.
Pekin m. : 1. Peking (stall ). 2. Zijdestof -. Van pellagra . Pellagrologie v. : Kennis
met afwisselend matte en glimmende van de pellagra . Pellagrologique : Van
strepen . 3. (leg er ) Burger, „ploert " , de kennis der pellagra .
Pelle v.: 1. Schep, schop. Spade. „postiek" . Pekiner ov .w . : Afwisselend
mat en glimmend drukken. Pekinois m. : a feu : Vuur-, aschschop . - a braise:
Pekinees (hond ). Bewoner van Peking.
Schop voor gloeiende kolen. - de jardin:
Pelade v. : Haar-, baarduitval. 't Krij- Spade. - a tarle : Taartschep . - a sel:
gen van kale plekken. Laine -: Plootwol. Zoutlepel. - hollandaise: Waterschepbord.
Peladique m. : Iem., w iens haren door z. fourgon 1. - menagere: Stoffer en blik .
ziekte uitvallen. Pelage m. : 1 . Haarkleur. 2. Blad (riem ). Stuw. ( f a m.) Pagaai.
Haardikte, yacht . 2. Het schillen (aard- 3. Bakkersschietplank, schieter . Chef de -:
o 1 k ) Val. z. ramasappels ). 3. Het pellen, ontharen (huiden ). Meesterknecht . 4. (y olk)
Pelage m. : 1. Pelagius (Eng. monnik ). ser 4. Pellee v.: Schop vol. Peller ov.
2. Witbuikige rob . Pelagianisme m. : Leer w. : Verschieten. Pelleree v. : Schop vol.
van Pelagius (die de erfzonde loochende). Pelleron m. : Bakkersschop . Pelletage
Pelagie v. : 1. (na am ) Pelagia . 2. Knol- m. : 't Verschieten. Pelletee v . : Schop vol.
kwal . Pelagien: m. : Aanhanger der leer (f ig. ) Hoop, vracht . Pelleter z. peller.
Pelleterie (spr.. pell't'ri) v. : Bontvan Pelagius (die de erfzonde loochende ) ,
pelagiaan. / bv.nw. : 1. Pelagiaansch. 2. = werkerij . Bont-, pelshandel. Pelterijen,
Pelagique, (soms) -ial: Zee-, oceaan-. bontwerk .
Oiseau -: Oceaanvogel. Pelagoseope m. :
Pelleteur m. : Schopgraver ; korenschieKijker om voorwerpen in zee of op den ter.. Zandgrijper.. Pelletier (spr.. pell' ly 6)
bodem te zien . Pelamide v . : (s o or t ) m. : Bontwerker.. Pelshandelaar (marchand
Tonijn, boniet.
-). Pelleversage m. en -er ov .w . : (Het)
Pelanage m. en -er ov .w . : (Het)) afschil- omwerken met de schop (na 't ploegen ).
len met breede reepen. Pelard: Geschild. Pelleversoir m. : Schop om de ploegvoren
Pelargonium (spr.. -yomm) m. : Tuin- om te werken. Pelliculaire: 1. Vliesgeranium .
achtig, zeer dun. Bande -: Film. 2. Van
Pelasges (spr. -la-ge) m .mv . : Pelasgen de schilfers, schilferachtig. Pellieule v. :
,(oorspronkelijke bewoners van Griekenl. ). Vliesje, velletje. Schilfertje (hoofdhaar ),
Pelasgien, -ique (spr.. -las-gy-in) : Pe- roos. (n ieuw) Gevoelige laag ; - strook ;
lasgisch .
rolfilm (voor photo 's ). Positief of negatief .
Pelauder ov .w . : (v olk ) Afranselen . Pellieuleux: Vliesachtig. Pellucide by .nw..
Pele m. : Kaalhoofdige. Schurftig dier. en -idite v . : Doorzichtig (heid ) .
(f ig. ) Gemeene vent. Quatre -s et un
Pelobate m. : Vuurpad.
londu : Een hoopje schooiers ; 'n stuk of
Pelon m. : Kastanjebolster..
wat lui, „drie man en een paardekop".
Pelopide m. : Afstammeling van Pelops.
/ bv.nw. : Kaal (z. peler).
Peloponnese m. : Peloponnesus. PaoPelee m. : Peleus (vader van Achilles). ponnesien : Peloponnesisch . -ier .
Pele-méle bw.: In wanorde, dooreen.
Pelotage m. : Het winden tot een kluwen.
Cadre -: Familielijst. / m. : Verwarring,
Betasting. Het spelen, voordat de partij
hoop. Lijst voor allerlei kiekjes, familielijst. begint. (f ig. ) Voorbereiding, vooroefePele-oranges (my . onv.) m. : Sinaas- ningen . Pelotari m. : Speler in het Baskisch
appelmesje.
pelote-spel . Pelote v . : 1. (o ud ) Kaatsbal .
Peler ov .w . : 1. Ontharen, afschaven, 2. Kaatsbalspel (- basque). Armstuk
kaal maken ; afschroeien (varken). Il en voor 't -. 3. Bal. Kluwen. Speldenkussen
aura le derriere pele: Dat zal hem bezuren.
(- a epingles). Kluit (boter). Balletje,
2. Van de huid ontdoen. Pellen, schillen,
„steek" . Pop (v. breukband ). Se battre
de bast afnemen. (plat) Plukken, bestelen.
a coups de - de neige: Elk. met sneeuw- la Jerre: De zoden afsteken. / onov .w . : ballen gooien. Faire sa -: Een goeden
Vervellen, afschilferen, de huid verliezen. spaarpot maken. Envoyer qn aux -s:
Uitvallen (bont). / se -: Geschild worden. Iem. condom laten loopen. La - se grossit
Vervellen. Kaal worden.
:De toeloop neemt toe. - de bandage:
Pelerin m. : 1. Pelgrim, bedevaart- Propje verbandstof . - stomacale: Haarbal.
ganger. 2. Reiziger. . Les -s d'Emmatis: Avoir les nerfs en -: Overspannen zijn.
De Emmausgangers . 3. (gr a p ) Kerel, 4. Bal (v. voetp), Zuignapje (- adhesive).
vent, snaak. 4. Bruine veldsprinkhaan. 5. Bles (v. paard).
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Peloter ov .w. : 1. Met den hat werpen ; baar wordt . Penalisation v . en -iser
kaatsen. Chat qui -ote: K. die een kluwen ov .w : (Het)) strafbaar stellen van. Avec
Windt. - en attendant partie: Met -; sans -: Met -; zonder strafpunten .
den bal gooien voor de partij begint ; Point de -: Strafpunt. Penalite v. : Straf.
(f ig. ) zich vooraf (met onbeduidende Opgelegde boete. (sport) Strafschop. StrafBingen) oefenen . Ce n'est que - en alt. wetgev ing : -rege ling . Penalty m . : (s port )
p.: Dat is nog maar 'n inleiding. 2. (fa m. )
Strafschop. Penard m. : Oude losbol.
qn : Met iem . spelen als de kat met
Penates m.mv . : 1. Huisgoden, penaten.
de muis, met iem. sollen. - une femme:
(f ig. ) Huiselijke eigen haard . Porter
Een v. betasten. 3. Vleien. 4. Tot een ses - qq part: Ergens zich vestigen. 2.
kluwen rollen. / se -: Tot een kluwen Stadsgoden, -beschermers.
gewonden worden. Elk. afkloppen. Weg-,
Penaud : Beschaamd, beteuterd. Deineenkruipen. Peloteur m. : Kluwenwinder. meurer -, rester (lout) -: Met beschaamde
(fa m ) Handtastelijk heerschap . Pelo- kaken blijven staan, onder een hoed je te
vangen zijn . Faire le Een armezondaarstense v . : Kluwenwindster (machine ).
Peloton m.: 1. Kluwentje, balletje, gezicht zetten.
Penchant bv.nw . : Schuin, scheef . (f ig. )
klompje, hoopje. Se mettre en -: Als een
bal ineenhurken. ( y olk) Decider son -: In verval gerakend, achteruitgaand. GeAlles vertellen, wat men op 't hart heeft. neigd . / m.: 1. Helling, glooiing. Rand
(afgrond ). (f ig. ) Eire sur le - de sa ruine:
2. Troepje menschen. - paarden die bij
elk. blijven. 3. (mil.) Onderafdeeling van Den ondergang te gemoet gaan. Le - de
een compagnie of een escadron. Feu de l'elge, - de la vie: De naderende ouderdom.
Pelotonsvuur. - d'execution: Vuur- Le soleil est sur son -: De zon neigt ter
peloton . Pelotonnement m. : Samenhoo- kimme. 2. (f ig.) Neiging, voorliefde,
ping . - sur soi-meme: Ineenrolling, -hur- zucht. Penchement m. : Overhelling. Penking . Pelotonner ov .w . : Tot een kluwen cher ov .w . : Doen overhellen, schuin houwinden . / se -: 1. Een bal, - kluwen den, (over )buigen. La tour penchee de
vormen. La neige -; la farine se -tonne : De Pise : De scheeve toren van Pisa . Prendre
sneeuw -; meet vormt kionters, - kluitjes. des airs penches: Melancholiek of diep
2. Ineenduiken, zich oprollen, - tot een nadenkend doen. (f ig. ) - qn vers: Iem.
kluwen maken ; zich tot een bal ineen- doen overhellen naar. / onov .w. : (Over )rollen (egel ) . (f ig. ) Zich rustig, gedekt hellen, -hangen, schuin scheef staan.
houden . Eire -tonne: Ineengedoken zitten . z. balance 1. (f ig. ) Overhellen tot (ge3. In groepjes gaan staan. (m i 1 . ) Pelotons voelen ), geneigd zijn om, genegenheid
hebben voor. Te gemoet gaan (ondergang).
vormen .
Pelousard m. : Bezoeker van -, wedder De quel ate penchez-vous Waartoe zijt gij
't meest geneigd? On tombe toujours du
,op paardenrenvelden . Pelouse v . : Grasperk. Kort gras. Middenterrein voor 't ate ou l'on penche: Men neigt steeds naar
zijn aard. / se -: Zich buigen, - bukken.
publiek (renveld ) .
(fig.) Ingespannen bezig zijn met.
Pelte v. : Halvemaanvormig schild, pelta .
Pendable : Waard gehangen te worden.
(p
lantk
)
Schildvormig.
Pelte, -tiforme:
Cas Halsmisdaad. Cela n'esl pas -:
Peltigere v . : Schildmos.
Pelu : Harig. Peluche v . : Pluis, pluche. Dat is geen halszaak. Tour -: Echte
Afgetrokken blaadje. -s de cerfeuil: Afge- boevenstreek. Pend-à-col (my . onv.) m.:
plukte kervelblaadjes. Peluche: Wollig, Hanger. Pendage m. Helling, glooiing.
pluche-achtig. Pelueher onov .w. en se -: Pendaison v . : Het (op )hangen. Mort
Wollig pluizig worden. Pelucheux: Wol- par -: Dood door verhanging.
Pendant bv .nw . : (Af )hangend. Recolte
lig, piuizig. Serviette -euse: Badhanddoek.
Pelure v . : 1. Schil. z. oignon 1. Papier -e par les racines : Nog op halm staande
Mailpapier. 2. Velletje (worst ). 3. oogst. Fruits -s par branches: Vruchten
(v olk ) Kleeren , „mijn velletje " . 4. Ploot- op stam . Joues -es; oreilles -es: Hangwangen ; -ooren. (f ig. ) Proces aficure -,
wol.
ov .w . : Schillen.
Pause m. : Pelusium (in 't oude Egypte ). cause -e: Aanhangig proses. Question -e:
Pelvan m. : Rechtopstaande drulden- Onopgelost vraagstuk, open vraag. vz . :
Gedurende, tijdens, bij . - que : Terwijl.
steen.
Pelvien : Van 't bovenbekken. Ceinture Laissez-moi vows dire - que j'g suis
Laat me zeggen, terwijl ik 't nu Loch
-ne: Bekkengordel. Membres --s: Onderste
ledematen. Pelvi- : (in samenst.) Bek- er over heb . . . / m . : 1. Hanger, draagriem.
ken- . Pelviforme: Bekkenvormig. Pelvis - de ceinturon-, - de baudritr: Degenriem.
- d'oreille: Oorhanger, -bel. - de clefs:
m . : Bovenbekken .
Pemmican m.: Gedroogd vleesch, biltong. Sleutelriem. 2. Tegenhanger, wederga. Se
Pemphigus (s pr . p em figuss) m. : Blaar- Mire Bij elk. behooren. Meltre en - a :
Tegenoverstellen.
ziekte .
Pendard m., -e v. : Galgebrok, schelm.
Penaille v.: (oud) Hoop vodden. (spot)
Bedelmonniken. Penaillerie v . : Bedel- Deugniet. Pendeloque v . : Kristallen armmonniken . Penailleux m. : Bedelaar, schooi- kroonhanger Oorhanger . (gra p) Flard .
er. Penaillon m . : (o u d ) Vod . (f ig . ) Pendentif m . : 1 . (b o uw k . ) Overhangende
gewelfboog. Clef en -: Gewelfsluitsteen
Bedelmonnik .
Penal: Van de straffen. Lois -es: in den vorm van een plafondhanger. 2.
Strafwetten. Clauses -es: Clausulen, die (n ieuw) Borsthanger. 3. Hanger voor
de schadevergoedingen vaststellen , straf- bloemen en planten. Penderie v. Opclausulen. Code -: Wetboek van strafrecht. hanging (veel veroordeelden) , ophangpartij
Droogschuur der zeemtouwers. KleerenMajorile -e: Leeftijd waarop men straf-
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hangkast (v. vrouwen ) . Pendeur m . : 1. Iem . plannen -; iem doorgronden .
Ophanger, beul. Haringspeter. 2. (z eev. )
—lespritd'unv:
De gemoederen
Hanger, schinkel. Pendiller onov .w . : van de waarheid van lets overtuigen . Se
Zachtjes slingeren, - wapperen, bungelen. laisser — de: In zich opnemen. 2. Diep
Pendillon m . : Onrust ( in horloge ) . Pen - ontroeren , treffen . Vervullen , doordringen.
doir m . : V leeschhaak ; -lijn. Pendour m. — qn jusqu'aux larmes: fem. tot tranen
z . pendeur 2 .
toe ontroeren. Avoir l'air penelre: Er diep
Pendre ov .w . : (Op )hangen . z. ere- getroffen - ; er van zijn waardigheid doormaniere 1 en eroe 2. rare toujours pendu drongen uitzien. Penelre de joie: Van
apres qn, e. 1. p. a la ceinture -, aux ales
vreugde vervuld, vol vreugde. I se —:
de qn: Als een klis aan iem. hangen. TouElk. doordringen. Zich zelven onderzoeken.
se — de : Zich diep in 't gemoed prenten,
jours pendu aux jupes de sa mere: Altijd hij
moeders pappot. Etre pendu au telephone: doordrongen worden van, ter harte nemen.
Penible: 1. Moeilijk , bezwaarlijk , lastig.
Altijd a . d . t . hangen . z . langue 2 . — a
Style —: Moeilijk te ontwarren -, gewrongen
ses paroles: Aan zijn lippen hangen. Tenir
stijl. 2. Smartelijk, pijn lijk , naar. 3.
un glaive pendu sur qn : lem . met vreeselijke straffen bedre igen . Je veux etre pendu Moeitevol (bestaan ) . Peniblement: Moe ilijk . Smartelijk . Ecrire —: Gewrongen
si . . .: Ik laat me hangen als . . . z.
eorde 1 en aussittit 1. Dire pis pie — schrijven. Gagner — sa vie: Hard moeten
werken
voor de kost .
de qn : Alles kwaads van iem . vertellen,
Peniche v. : Lichte oorlogssloep. Platte
iem . erg zwart maken . z . court bw .
onov .w . : 1 . (Af )hangen . Cela lui peed encore schu it , aak . --hOpital: 0 penluchtrustsch ip .
Penicille (spr. -site) Penseelvormig.
au nez, - a l'oreille, (y olk) - au derriere:
Penil (spr. -ile) m.: (ontleedk.)
Dat staat hem nog te wachten. 2. (f ig. )
Dreigen, dreigend -. Aanhangig zijn (pro- Schaamstreek .
Peninsulaire by .nw . : Van een schierces ) . I se —: 1. Hangen, gaan -; zich vastklampen . — au cou de qn: fern. langdurig eiland . / m . : -bewoner . Peninsule v . :
omarmen . — a la sonnetle: Langdurig Groot schiereiland. La P-: Spanje en Portuschellen . 2. Zich ophangen . Il y a /a de gal ; Italie.
Penis (spr. -is) m.: (ontleedk.) Roede.
quoi —: Het is om duivelsch te worden .
Penitence v . : 1. Berouw, boetvaardigPendu m . : Gehangene . Une chance de
—: Een buitengewone bof (z . corde 1).
heid . (K a th. ) Penitentie, boete. Tribunal
Pendulaire: Van den slinger . Experiences de la —: Biechtstoel. Sacrement de la —:
Penitentie . 2. Boete (doening ). Faire —:
—es: Slingerproeven . Pendule m . : Slinger.
z . compensateur. / v. : Slingeruurwerk, Boete doen. Psaumes de la —: Boetpsalmen.
klok . 8ujet de —, dessus de —: Beeld , groep Pour noire —: Als boete. 3. Straf. Mettre
op een pendule . --borne (mu. —s--s): en enfant en —: Een kind laten schoolStraatklok . --reveille (ma. —s--): Wek- blijven . Etre en —: Nablijven. 4. (s p e 1)
kerklok . Pendulerie v . : Slingeruurwerk - Straf, pand . Penitencerie v. : (Ka th. )
fabricage. Pendulerie v.: Klokje, pen- Ambt van boetpriester,, - van penitentiarius .
du letje . Pendulier m . : Penduiemaker.. Rechtbank van de Romeinsche curie. PePenduliflore: Met afhangende bloemen. niteneier m. : 1. Boetpriester.. Grand —:
Pendulisant m . : Looper -, zoeker met Kardinaal, die te Home als penitentiarius
optreedt. 2. Tuchthuis. Strafkolonie. —
een slinger (om water te vinden ) .
Pene m. : 1. Schoot (slot)) . Petit —. — agricole: Landbouwstrafkolonie. — milllave: Militair huis van bewaring. Penitent
demi-tour, — a ressort: Dagschoot. —
by .nw .: Berouwvol, -hebbend, boetvaardig.
dormant: Nachtschoot . 2. Breeuwerskwast.
/ m. : Boetvaardige, boeteling. Biechteling
Penee m. : Peneus (rivier in Thessali 6).
Peneplaine v . : Schiervlakte. Penesis- (v . e . priester ) . Boetende (lid eener vrome
mique (spr. -nessi-): Waar een gemiddeld orde ) . Penitentiaire: Van de verbetering
der strafgevangenen. Etablissement —: Veraantal aardbevingen voorkomen.
Penetrabilite v . en -able by .nw . : beterhuis. Coionie —: Strafkolonie. PeDoordringbaar (heid ) . Penetrant : Door- nitential, -iel: Van de boete , uit boetedringend ; diep (wond I ; scherp (blik ) ; doening. Psaumes -aux: Boetpsalmen.
vinnig (koude) . (f ig. ) Schrander, scherp- Penitentiel : m . : Ritueel der boetedoening,
z innig . Penêtratif: Gemakkelijk door- boeteboek . / b y .nw . z. -ial.
Pennage (spr . penaje) m. : Gevederte.
dringend . Penetration v . : 1. Het door-,
indringen. Force -, puissance de —: Door- Vleugelveeren. Pennati ... z . pinnati ...
dringingsvermogen . Ligne -, tramway de Pennatule (spr. pëna-) v . : Zeeveder
—: Spoorweg -, tramlijn naar 't hart der
(poliep ) . Penne (spr. penn) v . : Slag-.
stad (tegenover : ligne circulaire). — paci- Stuurveder, -pen. V ederen aan een pig.
fique : Langzame. vreedzame verovering.
Bovennok (ra ). Gareneind. Penne (spr .
2. Scherpzinnig-, schranderheid (esprit pene): Vedervormig geplaatst . Geveerd
de —), diep inzicht, juiste bilk.
(pijl ) . Gevind (blad ). Doigt —: Teen met
Pênetrer onov .w. : Binnen-, in-, door- zwemlob . Penniforme: Vedervormig. Pendringen. — jusqu'au fond du cceur de qn: nin: Penninisch (e ). Alpes —es. PenniIem . hevig ontroeren. — dans les desseins nerve (spr. peni-): V innervig . Pennon
de qn : Iem. plannen doorzien. / ov .w . :
(spr. penon) m. z. penon.
1. Door-, binnen-, indringen, doorheenPênombre v . : Zwakke schaduw.. Halfgaan. — les cieux: Tot den hemel door- donker,, schemerlicht.
dringen . — le cceur de qn : Iem. doen ontPenon m . : Riddervaan , banier.. (z e e v . )
roeren. (f ig. ) — le secret de qn: Iem . geheim Verklikker, Spaansche waker..
doorgronden. — les desseins de qn ; — qn:
Pensable : Denkbaar, dat de gedachte
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kan omvatten. Pensant by .nw.: Denkend. bedacht is. Ne - qu'd soi-méme: BaatBien -: Weldenkend; regeeringsgezind;
zuchtig zijn. Pensez a moi: Vergeet-rnijgodsdienstig; fatsoenlijk (want geloovig). nietje. Faire - qn a qch: Iem. aan iets
Mal -: Kwalijk gezind ; de regeering
herinneren. - ii mal: lets kwaads in den
vijandig; ongodsdienstig. Pense-bete (mu. zin hebben. Je n'ai pas pense a mal, je
onv.) m.: (f am. ) Knoop in den zakdoek.
l'ai fait sans - a mal: Ik heb 't niet kwaad
Penske v.: 1. Gedachte, denkbeeld, bedoeld. J'ai fait cela sans y -: Ik heb
begrip. (letterk.) Figures de -: Rheto- dat onbewust -, zonder opzet gedaan.
17 pensez-vous ? Hoe haalt ge 't u in 't hoofd ?
rische figuren. Les P-s de Marc-Aurele;
- de Pascal: Gedachten -, Overdenkingen -,
Hoe komt ge daarbij ? J'y pense : Dat is
Aphorismen van Marcus Aurelius; - Pascal. waar ook. Vous n'y pensez pas, j'espere:
-s detachees : Aphorismen. S'enfoncer dans
Dat meent ge toch niet, hoop ik. - a
ses -s : Wegdroomen. 2. Meening. Parler
soi: Zich in acht nemen. / se -: (wijsb.).
Zich denken.
contre sa -: Anders spreken dan men
denkt. Faut-il dire toute ma -, irai-je
II. Penser m.: Denkvermogen. (dichtk.)
au bout de ma -? Zal ik maar eens
Gedachte. Penseur m., -euse v.: Denker,
ronduit zeggen, hoe ik erover denk? Ce -ster. z. fibre 4. / bv.nw. = Pensif :
n'est pas la ma -: Zoo meen ik het niet.
Nadenkend, peinzend, in gedachten verEntrer dans la - de qn : Iem. meening
diept; (dichtk.) die schijnt te droomen.
billijken. 3. Plan, oogmerk. Schets. 4. Het Laisser -: Te denken geven.
Pension v.: 1. Jaargeld, ondersteuning.
denken, gedachte. Avoir la - de la mort
toujours presente: Steeds aan den dood
Zakgeld (meisje), toelage. - sur l' .Etat:
denken. Sa - m'est toujours presente: Jaargeld door den Staat uitbetaald.
-dertai:
Ik denk steeds aan hem. A la - que ...:
Pensioen. - viagere : Lijfrente.
Als men bedenkt dat ... La seule - z. alimentaire. - d'invalidite: Invalidique: Alleen de gedachte reeds dat ...
teitsrente. 2. Kostgeld. En -: In de
5. Denkwijze, gedachte. Lire au fond de kost. 3. Kosthuis. - de famille, - bourla - de qn: Iem. gedachte doorgronden.
geoise : Pension. 4. Kostgeld (op school).
6. Denkvermogen, geest. Faire qch de - entiere : - voor een internen leerling.
la -: lets in den geest doen. z. entrer
5. Kostschool. Pensionnaire m.: 1.
(1, met dans). 7. Driekleurig viooltje. Iem. die een jaargeld ontvangt. - om
- sauvage: Akkerviooltje. (Couleur de) zijn studies te Rome voort te zetten (de la villa Medicis) of te Athene (-: Violet-, paarsbruin. Penske -mere
vV. : Grondgedachte . Pensement m . : (o u d ) de l' ecole francaise d'Athenes). (tooneel)
Gedachte. Pense-petit (mv .onv .) m.: Tooneelspeler met een vast salaris. (gra p)
- du roi: Gevangene. 2. (gesch.) RaadsBekrompen geestje.
man. Le Grand -: De Raadpensionaris.
I. Penser ov. en onov.w.: 1. Begrijpen,
verzinnen. Livre bien pense: Goed door- 3. Kostganger, huisgenoot, betalende loge.
dacht boek. Vers pense: Verstands-vers. 4. Kostleerling. Avoir des airs de -:
2. Denken, oordeelen, meenen. Facon de Nalef doen, bakvischachtige manieren heb-: Denkwijze. Il pense ce qu'il dit: Hij
ben. 5. Verpleegde. 6. Bewoner (v. een
meent wat hij zegt. Elle ne pense que par dierenhok). Pensionnat m.: Kostschool.
lui : Zij ontleent haar gedachten aan hem.
Pensionnê: Gepensioneerd, -e. Pension3. Gelooven, zich voorstellen, denken, ner ov.w.: Een jaargeld toekennen aan.
bedenken. (Et) - qu'il gagnait Cant et. ..:
Pensivement : Nadenkend.
En dan te moeten bedenken, dat hij zooveel
Pensum (spr. pinsomm) m.: Strafwerk.
verdiende en ... Pensez donc! - un peu! (fig.) Opgelegde taak (- obligatoire).
(gra p) Klabak, agent, smeris („pinceStel u eens voor! Penses-tu ? Dat kun je
zoo denken ! Comme Wen on pense : Zooals homme").
Pensylvanie v.: Pennsylvania. Pensylte begrijpen is. 7'u penses! Natuurlijk!
vanien (spr. pen-): Uit -. Bewoner van
Il aimerait a le -: Hij zou willen dat
't waar was. - tout haut: Hardop denken; Pennsylvania.
(f ig.) vrijuit zijn meening zeggen. Vous
Pent(a) .. .: (spr. pin-): (in samenst.)
Vijf-. Pentaeorde (spr. pin-) m.: Vijfpensez bien que ... : Gib kunt u wel voorstellen, dat ... - bien, - mal de qn: (0n)- snarige Tier. Pentadactyle (spr. pin-):
gunstig over iem. oordeelen.- des nombres: Vijfvingerig, -teenig. Pentadeeagone (spr.
pin-) m . : Vijftienhoek . / bv.nw.: -ig.
Zich getallen voorstellen.
4. Zich voornemen om, zich met de hoop Pentandre (spr. pin-) m.: Vijfvlak. /
vleien. Que pensez-vows faire ? Wat stelt bv.nw.: -kig . Pentaglotte (spr. pin-): In
ge u voor te doen? 5. Op 't punt zijn om. vijf talen. Pentagonal (spr. pin-): Vijfhoekig. Pentagone (spr. pin-) m.: Vijfhoek.
Leur maison a pense briller: Hun huis is
bijna verbrand. Il pensa lui en coriter la 1 bv.nw.: -ig . Pentam6re (spr. pin-): Vijfvie : Het had hem bijna het leven gekost.
deelig. (plantk.) Die vijf tot grondtal
6. (zonder voorw.) Denken, nadenken. heeft . (d ierk . ) Met tarsen van 5 geledingen .
Denkvermogen hebben. z. liberte I. Je Pentamêtre (spr. pin-) m.: Vijfvoetig
ne dis rien, mais je n'en pense pas moins:
vers. Pentandre (spr. pin-): Vijfmannig.
Ik mag er 't beste van hopen. Bien -: Pentandrie (spr. pin-) v.: Klasse der
Weldenkend zijn (z. pensant). - tout vijfmannigen of vijfhelmigen. Pentapole
seul: Er een eigen meening op na houden.
(spr. pin-) v.: Vijfstedengebied. Pentar7. - a: Denken a.an. Zich herinneren, chat (spr. pin-) m.: Waardigheid van
niet vergeten. Nadenken over. Van plan vijfman of pentarch. Pentarchie (spr.
zijn. Le mal vient sans qu'on y pense: pin-) v.: Vijfmanschap, regeering van
Het kwaad komt, zonder dat men erop vijven. Pentarehique (spr. pin-): Van een
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regeering van vijven . Pentarque (spr. pin-)
m.: Vijfman, pentarch. Pentasyllabe (spr.
pinta-si): Vijflettergrepig. Pentateuque
spr. pin-) m.: De vijf aan Mozes toegeschreven bijbelboeken . Pentathle, (s o m s )
-athlon (spr. pin-) m.: Vijfkamp, pentathlon (vereeniging van twee wedloopen,
springen, discus- en speerwerpen; vroeger
ook worstelen en een wedloop). Athleet
voor den vijfkamp. Pentatome (spr. pin-)
v.: Houtluis.
Pente v.: 1. Helling, glooiing. Verval
(rivierbed). En -: Hellend, schuin afloopend. Aller en -: Hellen; op hellend
terrein loopen . (f ig. ) Remonter la -:
Er weer bovenop komen. En - douce:
Zachtglooiend . 2. (f ig.) Neiging , gene igdheid. 3. Val (aan gordijnen, enz.), afhangende strook; kastrand.
Pentecostaire (spr. pan-): Van 't
Pinksterfeest . Penteedte (spr. pan-) v . :
Pinksterfeest, Pinksteren . Damastbloem .
Rose de la -: Pioenroos. PentecOtiste
m.: Lid der secte die Pinksteren als hoofdfeestdag ziet. Pentedecagone (spr. pin-)
z. penta . . . Pentelique (spr. pan-) m.:
Pentelicus (berg in Attica). / by.nw.:
Pentelisch.
Pentiere V. Z. pantikre.
Pentode (spr. pin-) m.: Lamp met vijf
aansluitingen.
Penture v.: Deurknier, -scharnier,
-hengsel.
Penultiéme bv.nw. en v.: Voorlaatste
(lettergreep).
Penurie v.: Nijpend gebrek, groote
schaarschte . (f ig . ) Behoefte .
Peon m.: Versvoet van drie korte en
een lange lettefgreep.
Peotte v.: Groote gondel.
Pepêe v.: (kind) Poppetje, „poppie".
Pepêre m.: (f a m.) Vadertje, „pappie".
Oude soldaat. Eire -: Gemoedelijk zijn,
een rustig bestek hebben; uitgeslapen zijn;
„je ware" zijn, „er zijn mogen".
Peperin, -ine m.: Vulkanische tufsteen. Pêperite v.: Vulkanische tufsteen
door onderzeesche uitbarstingen gevormd.
Pepêtes, -ettes v .nw . : Geld , „spie " .
Pêpie v.: Pip. (f ig.) Avoir la -: Zeer
dorstig zijn. Il n'a pas la -: Hij kan
flunk drinken, Vous nous Perez avoir la -:
Ge laat ons lang op een droogje zitten.
Pêpiement m . en -ier onov .w . : (Het )

tjilpen.

Pepin m.: 1. (naam) Pepijn. 2. Pit.
Fruit a -: Pitvrucht. 3. (f a m.) Paraplu,
spuit. 4. ( y olk) Avoir an - pour: Een
zwak hebben voor. 5. ( y olk ) Ongeval
ongeluk. Pepiniere v.: Boomkweekerij
Jonge tuin. (f ig.) Kweek-, oefenschoo)
kweekplaats. Pepinieriste m.: Boomkwee
ker (jardinier -). Pepite v . : Massa gedegen
metaal, pepita.
Peplide v.: Waterpostelein (- pour
pare).
Peplum (spr. omm), -plon m.: 1311P
staatsiekleed der Grieksche vrouwen, dat
aan den schouder wend bevestigd. Geborduurde sluier op 't beeld eener godin.
Pepon, -ide m.: Komkommervrucht.
Pompoen. - musque: Tulbandkalebas.
Pepsine v.: Bestanddeel van 't maag-
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sap, dat de eiwitten splitst. Peptone v.:
Door pepsine omgezette eiwitstof, pepton.
Peptonifieation v . en -tier ov .w . : ( Het)
omzetten in pepton. Peptoniser ov.w.:
Met pepton behandelen.
Pequenot m . : (f a m .) Burgermensch.
Pequin m. z. pekin 3.
Percage m.: Het boren van gaten. Doorbraak (in stadswijk ). Het aanbrengen (deur,
raam).
Percale m.: Fijne katoenstof, percal.
Percaline v.: Gekleurd, glad percal (voor
voering).
Percant : Puntig. Doordringend, scherp;
snerpend (kou). Schril. Scherpzinnig (geest ).
Perce v.: Boor, Boring (in muziekinstrument). Het boren. Mettre en -: Op-, aansteken (vat). En -: Geopend. Perce m.
z. pereèe. Perces-à-main (mu. onv.) v.:
Handboor. Perce -beurre (mu. onv.) m.:
Boterboor. Perce-bois (mu. onv.) m.:
Houtworm, -kever. Perce-bourdon (mv.
----s) m.: Boor voor houten blaasinstrumenten. Perce-carte (mu. ---s) m.:
Priktoestel. Perce-chaussee (mu. ----s)
m.: Paalworm. Perce-cigare (mu. - -s)
m.: Sigarenpunter.
Percee v.: Opening, gat; afvloeigat ;
bijt (in ijs); breuk; doorkijk (in bosch);
opening (in muur, voor deur of venster);
reis -, tocht, waarbij men diep 't land
indringt; doorbraak ( in stadswijk) . Une
belle - de vue: Een schoon perspectief.
(f ig.) Ouvrir une -: Een uitweg openen.
Perce-feuille (mu. ---s) v . : (v olk )
Doorwas, hazenoor. Perce-foret (mu.
---s): Moedig jager, woudlooper.Percelettre (mu. ---s) m.: Briefpriem. Pereemaille (mu. ---s) m.: Dagge om malien
to doorboren. Pereement m.: Doorboring,
-graving, -steking, -breking, -Bringing.
Opening (daardoor ontstaan), weg (idem),
tunnel, doorbraak. Peree-muraille (mu.
onv.) m.: Glaskruid. Percemure v.: Lederschraapsel, -schaafsel. Perce-neige (mu.
onv.) v.: Sneeuwklokje. Lenteklokje.
Perce-oreille (mu. ---s) m.: Oorworm.
Perce-pierre (mu. - -s) v.: Zeevenkel.
Akkerleeuwenklauw. Steenbreek.
Percepteur m.: Belastinggaarder, ontvanger.. / by nw.: Die 't geluid opvangt.
Pereeptibilite v .: Waarneembaar-, zichtbaarheid. Hefbaar-, invorderbaarheid (v.
belasting). Perceptible, -ment : Waarneembaar, zichtbaar, merkbaar. Hefbaar,
invorderbaar. Pereeptif : Van de waarneming. Perception v.: 1. Waarneming,
voorstelling met bewustzijn. - interieure:
Apperceptie. 2. Waarnemingsvermogen. 3.
Gewaarwording. 4. Hefting, inning (belasting ) .5. Belastinggaarderschap, -sbetrekking. -skantoor. 6. (Verschuldigd) recht.
Une - de 0 .50 fr. Pereeptivite v . : Waarnemingsvermogen.
I. Pereer ov .w . : 1. Doorboren, -steken ,
-graven , -breken , -slaan , -stooten , -schieten .
Een gat maken in. Opsteken (vat) . Doorloopen (schoen, zool). Wegen aanleggen in.
Aanleggen (weg, boulevard) door een wijk,
doorbreken (wijk). (f ig.) Doorgronden
(b .v. geheim). z. bas (bw. 1) en jour 4.
- ses dents : Tanden krijgen. Machine a -:
Boormachine. Clocher perce : Klokketoren
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met openingen. Fora bien percee: Woud heeft is 'm. (fa m.) Haul perche sur pattes:
met mooie, breede wegen. Paysage bien Hoog op de beenen. (fig.) Perche sur
sa grandeur: Trotsch op zijn voornaamperce : Landschap met mooie perspectieven
(of wegen). Souliers perces: Schoenen met heid. Oa est-ce qu'il perche ? Waar hangt
gaten. V etement perce au coude: Kleeding- hij uit?
Percheron : Uit -. Bewoner -. Paard
stuk met een gat aan den elleboog. z.
panier 1 en os 1. Maison bien percee: van (de oude provincie) Le Perche.
Perehette v.: 1. Stut, staakje. 2. Vlak
H. met groote vensters. - l'ennemi, net. 3. Baarsje. Percheur: Roestend,
la /wile: Zich een weg door den vijand -;
de menigte banen. La pluie a perce ses zittend. Oiseau -: Roest-, zitvogel. Perchis m.: Omheining van steken. Jong
habits : De regen heeft zijn kleeren doorweekt. Le soleil perce la nue: De zon hout (10 a 20 jaar). Perchiste m.: Steltlooper.
breekt door de wolken. - l'air de ses cris:
Perchlorate (spr. -klo-) m.: OverchloorZijn kreten doen weerklinken. z. oreille
2. - le cceur, - l'elme a qn : Iem. hart zuurzout . Perchlorique (spr. -klo-): Acide
verscheuren. - le fond de qch: lets tot -: Overchloorzuur. Perehlorure (spr.
op den grond doorzien. - les tenebres: De -klo-) m.: Hoogste chloorzuurverbinding,
duisternis verdrijven, licht brengen in de perchloride.
Perchoir m.: 1. Vogelstokje, papeduisternis. - l'avenir: De toekomst voorzien. 2. Aanbrengen (opening). - une gaaienstang. Hoenderrek . (f ig. ) Se fixer
au -: Voor goed ergens blijven. 2. Hoedenfenetre; - une porte : Een opening voor een
venster ; - een deur aanbrengen. - une stander.
Percidês m .mv . : Baarsvisschen .
rue: Een straat doorslaan.
Perclus :1.Verlamd, verstijfd.- de: Lam
H. Pereer onov.w.: 1. Opengaan ;
doorbreken (zweer); doorkomen (tand). aan . 2. (f i g .) Verstompt . Perclusion v . :
(fam.; verb. gebr.) Mon frere a perce Verlamming. Per coir m., -e v.: Handboor. Doorslag. Els. Perco m.: (leger)
une dent : Er is een tand bij mijn broertje
= Pereolateur m.: Koffiezettoestel, -madoorgebroken. 2. Zich een doorgang banen,
in-, doordringen. (f ig.) Doordringen in, chine, filtreerkan. Percolation v.: Koffiedoorzien. 3. Water doorlaten. 4. (fig.) zetting. Doorlekking. Bscterienbed. PerAan den dag -, aan 't licht komen, door- cussion v . : Slag, stoot . Stool kracht .
(gen eesk.) Onderzoeking der organen door
schemeren, zich openbaren, - verraden.
middel van kloppen op 't lichaam, percuRien ne perce encore : Er is nog niets uitgelekt. 5. (f ig. ) Tot aanzien -, op den voor- tatie . (m i 1. ) Fusil a -: Percussiegegrond komen, vooruitkomen. 6. Door- weer. z. instrument 2. Presse a -: Pletkomen (zon). / se -: Zich -. Elk. door- pers. Percutant: Met springlading. Persteken. Doorboord worden. (oud; f ig.) cuter ov.w.: (geneesk.) Bekloppen om
Geroerd worden. Percerette v.: Zwik- den toestand der organen na te gaan.
boortje. Perceur m.: Boorder. Breek- Slaan. Pereuteur m.: Schokker, slagpin.
stang. Geschubde stekelhoornslak. - de Mijnboor.
Perdable : (fa m . ) Te verliezen, vercoffres-forts: Inbreker in brandkasten.
liesbaar.. Perdant m . : -V erliezende . - partij .
-demurails:
Doorbreker. Pereeuse v.:
I bv .nw. : 1. -V erliezend Un billet -,
Boormachine.
Pereevable: Hef-, invorderbaar. Waar- numero -: Een niet. 2. (zeev.) Afgaand;
neembaar. Percevoir ov.w.: 1. Invor- vallend tij (- de l'eau). Perd-fluide (me.
deren, heffen (belasting), inzamelen. Ont- one.) m . : Aardleid ing , -draad . Perdition
vangen. Taxe percue: Geheven port. 30 v.: 1. Verderf, ondergang. Enfants de
-: N, erstokte zondaars. Lieu de -: Plaats
centimes a -: 30 c. (strafport) te heffen.
2. Waarnemen, bemerken. / se -: Geind des verderfs. Maison de -: H. v. ontucht. Terre de -: Vervloekt 1. 2. Nood,
worden.
gevaar. V aisseau en -: Schip in nood.
Perchant m.: Lokvogel.
Perche v.: 1. Baars. - goujonniere, Abandonner en -: Aan de golven prijsgeven. Alter en -: Naar de haaien gaan.
- gardonniere: Pos, post. 2. Staak, roede;
stang (v. vogel); tat; boom (om schuit Mener a -: Ten verderve voeren.
I. Perdre ov .w . : 1. In 't verderf storten,
voort te duwen). Polsstok. Hengeistok,
-roede. Klimstok. Trolleystaak (electr. te gronde doen gaan, -richten, ruineeren;
tram). Conduire a la -: Voortboomen. verliezen (zaligheid). z. corps 3 en fonds
3. Des enfants perdus : Soldaten op gevaarSaul a la -: Polsstokspringen. (fig.)
lijke plaatsen gezonden. Les enfants perdus
Tendre la - a qn: Iem. de reddende hand
bieden., z. se battre. - a houblon: Hop- de la colonisation : De voortrekkers (bij
staak. (f ig.) C'est une grande -: 't Is een de Boeren). Sentinelle perdue : Uiterste
(boonen)staak. 3. Lengtemaat van 5,8 of wachtpost. Femme -; Ville perdue: Gevallen
7,1 Meter. - carree: Maat van ben drie- vrouw; - meisje. - qn dans l'esprit d'un
honderdste H
H.A. 4. Gewei. Perchee v. : Rij autre : Iem. bij een ander zwart maken,
zittende vogels. Percher onov.w. en se maken dat fem. geen goed meer kan doen
-: Nederstrijken, uitrusten op een staak bij een ander. - qn de reputation; - d'honof tak, roesten. (f a m.) Hoog gaan wonen; neur: Iem. van zijn goeden naam -; zijn eer
op een hooge plaats klimmen. Tirer au berooven. it est perdu de reputation: Zijn
goede naam is weg. Perdu de vices: Rot,
perche: Op roestende vogels schieten. Le
afgesjouwd. Perdu de detles : Diep in de
volant est perche: De pluimbal is ergens
in de hoogte blijven steken. Jouer au schulden. Perdu d'honneur: Eerloos. Un
metier perdu: Een beroerd vak.
chat perche: Wip-van-l-stoeltje spelen.
2. Van den rechten weg afbrengen, doen
Le dernier perche en est : Wie 't laatst honk
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verdwalen. Pays -; quarlier perdu: AfgePerdreau m. : Jonge patrijs. (thans
legen , stille streek ; - wijk, een gat. Perdu o o k) Patrijs. Perdrigon m . : Groote
parmi ses camarades : Verlaten te midden
blauwe pruim. Perdrix v. : Patrijs. van zijn k . 3. Bederven, onbruikbaar maken, des neiges: Sneeuwhoen. (v o lk ) - de ribeschadigen . z . eire 1.4. Doen verdwijnen. viere: Baars. - de mer: Zwaluwplevier..
Ballon perdu : Ballon zonder bemanning.
z. ail 7. Toujours -: Altijd hetzelfde,
Acception perdue : Verloren gegane beteeal is 't oak nog zoo lekker, verveelt toch
kenis. Les especes perdues: De uitgestorven op den dour.
soorten . Une reprise perdue : Een onzichtPerd-sa-queue (mu. onv.) v. : Langbaar gemaasd stuk . 5. Nutteloos besteden, staartmees . Perdu by .nw. z . perdre. /
verliezen, verbeuzelen (tijd ). Moments m. : Dolle, bezetene. Crier comme un -:
perdus, heures perdues : Verloren oogenTe keer gaan als een bezetene.
blikken , snipperuurtjes. Vous perdez vos
Pere m. : 1. Vader. Ses - et mere: Zijn
paroles : Gij praat te vergeefs. z . pas (m.
ouders. Le - de famille: 't Hoofd van
6 ) en parole 3. Des coups perdus : In 't 't gezin, de huisvader. En ton - de /awild -, in 't honderd gedane schoten.
mine: Zorgvuldig. Placement de - de
6. Verliezen, kwijtraken. - de vue: famille: Soliede geldbelegging. Des valeurs
Uit 't oog verliezen ; niet meer omgaan de - de famille : Soliede effecten. De - en
met. z. fonds 4 en haleine 2. A cceur fils: Van vader op zoon, van ouder tot
perdu : Als wanhopig. Vivre a cceur perdu:
ouder. z . noble. en eontenter. Notre
Zich geheel uitleven . - la parole : Stom premier -, le - des humains: Adam.
warden ; sprakeloos staan. - la tete: (oud ) Nos -s: Onze voorvaderen . 2. (t i t el)
Onthoofd -; (f ig. ) krankzinnig warden; Vader. - spirituel: Geestelijke -, biechtzijn tegenwoordigheid van geest verliezen. vader. . Le saint--, le - des fideles: De
Avoir la tete perdue : Geheel van streek
pans, de Heilige Vader. Les -s de l' Èglise:
zijn . Perdu d'inquietude; - d' amour : Buiten De Kerkvaders. Les -s du desert : De
zich zelven van ongerustheid ; - van liefde. kluizenaars. 3. Pater, Vader. Les -s
z . nom 1. Faire - une habitude : Een Jesuites: De Jezuletenpaters. 4. Beschergewoonte afleeren. - pied : Van de been mer, weldoener, vader. Le - des pauvres .
geraken ; geen grand meer voelen ; (fig. ) 5. Schepper, grondlegger, stichter. (fig. )
achteruitgaan. C 'est de l'argent perdu: Dat Oorzaak, bran, beginsel. Le travail est
is weggegooid geld. (ha nde 1) Emballage le - du plaisir. 6. (f a m . ) Vadertje, vader,
perdu; flit perdu: Emb .- ; fust niet terug.
oude. Le - Lagarde : De oude L . Un bon
- une bonne occasion : Een goede gelegen- gros -: Een goede, dikke oude heer .
heid verzuimen. Pour an (de) perdu, Bonjour, - Jean: Goeden dag, vader Jan.
deux de retrouves: Voor jou (hem ), tien
Un - douillet: Een verwend heertje. Un
anderen. z . boire m. - du terrain : Grand, - la coltque: 'n Poppetje op 'n potje.
terrein verliezen ; (f ig. ) achteruitgaan.
Perdurable: (o u d) Eeuwigdurend . PerRegard perdu : Onbestemde, starende blik .
durer onov .w .: Eeuwig duren.
Peindre qn a regards perdus: Iem. schilPeree v . : Perwa (deel van Palestina ).
deren met starende oogen.
Peregrinant, -ateur m . : Reiziger,
II. Perdre onov .w. : 1. Verliezen (bij vreemdeling. Peregrination v . : V erre
spel, in zaken ) . - en vendant au poids : reis, zwerftocht. Les -s: Het reizen en
Inwegen. 2. Achteruitgaan, aan waarde trekken. Peregriner onov .w . : (o ud ) Bondverliezen, slechter warden. Il a beaucoup zwerven . Peregrinite v . : V reemdelingperdu depuis qq temps : Sedert eenigen tijd
schap . Peremption (spr. spr. -ranpsyon)
is hij heel wat vermagerd ; we hebben aan v.: (recht) V ervallen door verjaring,
hem verloren. La mer peril : De eb begint. vernietiging. Peremptoire (spr. -ranpt-):
Le robinet perd: De kraan lekt.
1. (recht) Opheffend (door verjaring).
III. Perdre (se) 1. Zich in 't verderf 2. Afdoend, beslissend. Peremptoirestorten, - rulneeren. (godsd.) Zijn zalig- ment (spr. -ranpt-): Op afdoende wijze.
heid verliezen, zich verdoemen. - d' hon- Perennant (spr. pere-): Die overblijvend
neur : Zijn eer kwijtraken. Jouer a -:
kan warden. Perenne: Het geheele jaar
In zijn verderf loopen. 2. Verdwalen. Elk. durend, a ltijddurend . Overblijvend, vast
kwijtraken. (b i 1 j a rt) Verloopen . (f i g . ) (plant ) . Pêrennite (spr. pere-)v . : V oortduV erward geraken. - en conjectures : Lich ring, voortdurend bestaan. Perennisation
in gissingen verdiepen. - en excuses: v . en -iser ov .w. : (Het) overblijvend
Zich in exc . uitputten. Je m'y perds, ma maken. Overblijving (plant). Perequation
téte s'y perd : Daar staat mijn verstand
(spr. -kwa-) v . : Gelijke verdeeling (der
bij stil. - dans une pensee: Niet wijs belastingen ), - omslag. Nivelleering, aankunnen warden uit een gedachte. 3. V er- passing (salarissen). Perequer (spr. -kwe)
loren gaan. Wegraken. Schipbreuk lijden . ov .w. : Gelijkelijk omslaan. Nivelleeren
- corps et biens : Met man en muis (sa larissen ), aanpassen.
vergaan. 4. Verdwijnen, uitsterven; vluchPerfectibilite v . : V atbaarheid voor voltig warden, vervliegen ; zich oplossen, making . Perfectible: N, atbaar voor volverloren gaan. Verdwijnen, verloopen (ri- making, volmaakbaarheid. Perfection v . :
vier ). Afdwalen (bilk). - en Dieu: In 1. Voltooiing. -V olmaking. 2. Volkomen-,
God opgaan. Le chemin se perd : De gebaande volmaaktheid. Dans la -, en -, (o u d )
weg houdt op. - l'un dans l'autre: Ineen- a la -: Voortreffelijk, onverbeterlijk . Dans
vioeien. - dans les livres; - dans l' etude: la derniere -: Allervoortreffelijkst. Des
In de boeken ; - de studie geheel opgaan. -s : Uitmuntende hoedanigheden ; schoon- dans les nuages : Vaag -, hersenschimmig heden . Jeu de la -: Boerenschroom. Perworden.
feetionnement m.: Volmaking , verbetering.
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Het volkomen maken. Ecole de -: School Borstwijdte. 2. Lengte (v. gebroken lijn).
voor voortgezet onderwijs. Conseil -, comite Pêrineal : Van de bilnaad. Perinêe m.:
Bilnaad.
de - : Raad van toezicht (op studie,
I. Pêriode v. :1 . Tijdperk (aardvorming).
school ) . Perfeetionner ov .w . : Volmaken .
Omloop,
-stijd (ster). Tijdperk, -vak
Verbeteren, volkomener maken. / se -:
(geschiedenis
; korter dan epoque ) . TijdVolkomener -, volmaakter -, veredeld
worden. Zich grondig bedreven maken, perk, stadium (ziekte). Vaste tijd van
terugkeer (ziekte). - d'etat : Tijd, waarin
zich inwerken (in).
Perfide : Trouweloos, ontrouw. Verra- de ziekte opkomt, -s d'appel: Tijd der
derlijk, valsch. I m. en v.: Trouwelooze, herhalingsoefeningen . 2. (w i s k . ) Repetent
snoodaard. Perfidement : Op trouwelooze (v . breuk) . 3. Volzin . (m u z . ) Muzikale satz .
II. Periode m.: 1. Tijdruimte, tijd,
-, verraderlijke wijze. Perfidie v.: Trouweloos-, valsch-, snoodheid, verraad. Trou- trap. Le dernier -: 't Einde ; 't toppunt.
2. Toppunt, hoogste punt, - trap. Periowelooze daad.
Perfoliè : (plantk.) Doorgroeid, stengel- dicit6 v.: Geregelde kringloop, - terugkeer.
Periodique bv.nw.: 1. Op geregelde
omvattend. Met doorgroeide bladeren. Met
bladvormige uitsteeksels (spriet). Per- tijden wederkeerend, afwisselend. Fraction
forage m.: Doorboring. Perforant : Door- - (simple): Zuiver repeteerende breuk.
borend, die een gat maakt. Perforateur, Fraction - composee, - mixte : Gemengd
-atrice : Doorborend. Marteau -: Boortoe- repeteerende breuk. Publication -, ouvrage
stel. / m.: Boorpons. / v.: Boortoestel. -: Tijdschrift, vervolgwerk. Vents -s:
Perforation v.: Doorboring, -steking. Wisselwinden. Fleur -: Bloem, die zich
Perforer ov .w . : Doorboren . / se -: bij perioden opent en sluit. 2. Geregeld
Doorboord worden. Performance v. : (Door samenhangend en geheel afgerond (volzin,
een renpaard) afgelegde proeven (op een stijl, muziek). / m.: Tijdschrift. Perin wedstrijd). (fig.) Bewijzen van bekwaam- diquement : Op geregeld wederkeerende
wijze . (s p o t ) In afgeronde volzinnen .
heid. Stout stuk, knap werk.
Periceciens (spr . perge-sgin) m .mv . :
Pergame v.: Pergamum (in Kl.-Azie).
Zij die aan dezelfde zijde van den evenaar
Pergamien : Pergameensch.
Pergola, -ole v.: Op palen of zuilen op dezelfde breedte wonen met 180° lengteverschil, omwoners. Perioste m.: Beensteunend prieel van latten, pergola.
vlies. Pêriostite v.: Beenvliesontsteking.
Pergoule V. z. spergule .
Peri v.: Peri, fee -, genius der Iraniers. Periostose v.: Chronische beenvliesontsteking. Peripateticien b y .nw . en m.:
Peri . . .: (in samenst.) Rondom,
(Wijsgeer,) die de leer van Aristoteles
om, omheen. Perianthe m.: (plantk.)
Bloembekleedsel. - simple: Bloemdek. volgt . Peripateticienne v . : (gra p ) StraatPeribole m.: Tempelgaard, -tuin. Peri- slet. Pêripatetique : Van de leer van
carde m.: Hartzakje, -vlies. Pericardiaire Le -: Aristoteles. Peripatetiquement :
Van 't hartzakje. Pericardique : Van 't Op de wijze der leerlingen van Aristoteles.
buitenste hartvlies. Pericardite v.: Hart- Pêripatetiser onov .w.: Redeneeren -,
vliesontsteking. Pericarpe m.: Vrucht- oordeelen volgens de leer van Aristoteles.
wand . Pericarpique : Van den vruchtwand . Peripatetisme m.: Wijsbegeerte van
Pêrichondre (spr. -kon-) m.: Kraakbeen- Aristoteles. Peripetie (spr. -si) v.: 1.
(tooneel) Plotselinge omkeer, die een
vlies.
Pericliter onov.w.: Gevaar loopen, op andere ontknooping (in roman, stuk)
meebrengt ; verwikkeling. 2. Onverwachte
vallen staan. Achteruitgaan.
gebeurtenis, wederwaardigheid, wisselvalPericrane m.: Bekkeneelvlies.
Peridot m.: Bastaardsmaragd, vulkaan- ligheid. Pêripherie v.: Omtrek. Buitenzijde. Peripherique : Aan de buitenzijde
chrysoliet.
Pêridrome m.: Overdekte wandelga- -, de stadsgrens gelegen.
Periphrase v.: Omschrijving. Perilerij . Perigee m.: Punt van de maanbaan, waar deze 't dichtst bij de aarde is, phraser onov.w.: Omschrijvingen gebruiken. / ov.w.: Door een omschrijving
perigeum.
Perigourdin : Uit -. Bewoner van de weergeven. Pêriphraseur by .nw .: Omschrijvend. I m.: Iem. die veel omschrijvroegere provincie Le Perigord.
Perigueux m.: Zwart-, bruin-, polijst- vingen gebruikt. Periphrastique : Omschrijvend. Vol omschrijvingen. Periple
steen.
Perihelie m.: Punt van een planeten- m.: Omzeiling, omvaart. Kust-. Reisbaan, dat 't dichtst bij de zon is, peri- beschrijving. Peripneunomie v.: Longhelium. Planete -: Planeet, die op dat ontsteking. Longziekte (- contagieuse;
van hoornvee). Periptêre by .nw . en m.:
punt is.
(Gebouw) door een zuilengang omringd.
Peril (spr. -ile) m.: Gevaar. En -:
Perin onov.w.: Omkomen, een geweldIn nood, dat noodseinen geeft. Au dadigen dood sterven; sneuvelen; schipde: Op gevaar van. A ses risques et -s:
Op eigen risico. z. demeure 1. Au - de breuk lijden, vergaan. z. bien (m. 2).
Een einde nemen, to niet gaan, vergaan.
sa vie: Met levensgevaar. Wrilleusement
en -eux : Gevaarlijk, -vol, hachelijk. Vervallen, instorten. Vernietigd worden.
- de faim: Verhongeren. - d'ennui:
Saut -eux: Salto mortale.
Perimer ov.w.: Doen vervallen (door Zich dood vervelen. - assassins: Door
verjaring ) . / onov .w . en se -: Vervallen. sluipmoord vallen. Perisse mon espoir;
Waardeloos worden, niet meer dienen. - mon amour : Moge mijn hoop -; mijn liefde
vergaan. (recht) Laisser -: Afzien van,
(f ig. ) Perime: Verouderd.
Perimetre m.: 1 . Omtrek. - thoracique: laten verjaren.
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Perisciens—P ermutation

Perisciens m .my . : Aardbewoners , die
aan de polen wonen en hun schaduw in
24 uren naar alle richtingen om zich heen
zien, rondomschaduwigen. Periscolaire :
Zich aan de school vastknoopend, zich
om de school bewegend. Periscope m.:
Toestel om, onderzeesch, rondom zich te
zien, kijkbuis. P6riscopique : Waarmede
men den gezichtskring uitbreidt, rondomziend. Perisperme m.: Buitenkiemwit.
Pêrispermique : Membrane —: Zaadvlies.
Perissabilite v.: Vergankelijkheid. Pe rissable : Vergankelijk. Aan bederf onderhavig. Périssoire v.: Pagaaivaartuig.
Pêrissologie v.: Onnoodige herhaling
van de gedachte.
Peristaltique : Wormsgewijs. Peristal tisme m.: Wormsgewijze beweging. P6ristole v.: Wormsgewijze samentrekking
(der verteringsorganen). Peristome m.:
(plantk.) Mondbeslag. (dierk.) Monddraad (weekdier). Peristyle bv.nw. en
m.: (Gebouw ) met een zuilengalerij.
Prachtige voorhal. Perisystole (spr. -ri-si-)
v.: Tusschentijd -, rust tusschen inkrimping en uitzetting van 't hart. Peritoine
m . : Buikv lies . Peritoneal: Van 't buikv lies .
Peritonite v.: Buikvliesontsteking. Pe rityphlite v.: Ontsteking van 't weefsel
om den blinden darm. Pèriviscêral : Om
de ingewanden liggend.
Perkal, -ine z. pereal, -ine .
Perlaire : Paarlkieurig, -vormig. Per lasse v.: Zuiverste potasch. Perle v.:
1. Parel. — fausse: Glas-. — fine : Echte -.
— de culture, — japonaise: Gekweekte -.
— de coco : Kokosparel. —s de compte:
Parels bij den tel. Semence -, graine de —s:
Kleine parels. Net comme une —: Klaar
als een klontje. 2. Kraal (— de V enise,
— de verre). z. enfiler I. (bouwk.) Des
—s: Paarlen, ronde ballen. 3. Gasbelletje
(op vloeistof). Faire la —: Belletjes
vertoonen. 4. Pilletje, capsule (voor geneesmiddel). Suikerballetje, muisje. 5.
(fig.) Parel, beste, edeiste, 't puikje.
(spot) Domheid, dom gezegde. 6. Yard.vlieg. Perle: 1. Met paarlen bezet. Met
een parelrandje afgezet. 2. Paarlvormig;
blank als een parel. Sucre —: Parel-, geparelde suiker. Bouillon —: B. met oogjes vet.
z. orge 2. (fig.) Trine —: Zuivere triller,
waarvan iedere noot afgerond is. Rire —:
Kristallen lach. Ouvrage —: Zorgvuldig
bewerkt stuk werk. Greve —e : Partieele
werkstaking.
PerMche (s ) v . (my . ) : Kapotte mondhoeken (een kinderziekte).
Perler ov .w .: Met paarlen bezetten.
Parelvormig bewerken. (fig.) Zorgvuldig
uitvoeren, elk nootje laten hooren. C'est
perle: Iedere noot komt tot zijn recht.
Travaux a —: Kralenrijgwerk (kind).
/ onov .w . : Parelen ; paarlen vormen (suiker ) .
Helder klinken (lach). Perlette v.: Pareltje. Perlier : Die paarlen oplevert. z.
huitre 1. Matiere -iere: Parelstof. Perliêre
v.: Prachtrozenkransje. Glad parelkruid.
Perlimpinpin m.: Poudre de —: Wonderpoeder..
Perlon m.: Groote of roode poon.
Perlot m.: (leger) Tabak. Oester.
Perlure v.: Knobbel (a. h. gewei).
Fransch-Nederlandsch. I.
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Perm m.: (leger) Verlofganger. / v.:
(leger) Verlof. En —: Met verlof. Permanence v.: 1. Duurziamheid, onafgebroken duur. Het blijven op een plaats.
Onafgebroken zitting . Het aanblijven . En —:
Voortdurend, aanblijvend (vergadering),
die niet weggaat. Se declarer en —: Verklaren, dat zij onafgebroken zitting zal
houden (vergadering), zich permanent verklaren . (Commission de) —: Commissie, die
tusschen de zittingsjaren werkzaam blijft.
Etablir une —: Een vaste wachtpost plaatsen (z. 2). 2. (nieuw) Politieposthuis.
Inlichtingen-, informatiebureau (congres).
Verkiezingsbureau, vaste vergaderzaal w a ar
steeds bestuursleden aanwezig zijn. Etablir
une —: Een vasten dienst instellen ; een
informatiebureau inrichten. Permanent :
Voortdurend, duurzaam ; blijvend (vestingwerk ; haargolf ) ; staand (leger); altijddurend (kalender) ; aanblijvend (vergadering) ; vast (personeel). Cinema —: C. met
doorloopend program . / m . : (w ij s b . ) Het
blijvende. Permanente v.: Blijvende haargo If . Permèabilitê v . en -able by .nw . :
Doordringbaar (heid) . Permeamêtre m . :
Toestel om magnetische doordringbaarheid
te meten.
Permettre ov .w . : 1. Vergunnen, toestaan, veroorloven. S'il m'est permis de
parler ainsi: Als ik dat zoo zeggen mag.
11 n'est pas permis d'être aussi laide: Hoe
kan een vrouw zoo leelijk zijn. Permis a
vous de . . .: Het staat u vrij om ...
Permettez! Sta mij toe (dat ik u in de rede
val)! Wacht even! Met uw verlofl 2. Gedoogen, toelaten, dulden. Il lui jut permis de respirer : Hij kon een weinig uitblazen. / se —: De vrijheid nemen, zich
verstouten. Veroorloofd worden. — beaucoup de choses : Te vrij zijn. Permis m.:
1. Verlofbrief, vervoerbiljet; verlof, akte,
consent. — de chasse, — d'armes: Jachtacte. — de circulation: Spoorwegvrijkaart.
— de conduire : Chauffeursrijbewijs. —
d'inhumer: Attestatie de morte. — de
recherches: Mijnconcessie. — de sejour:
V erblijfkaart, -vergunning. 2. 't Toegestane .
Permission v . : Vergunning , toelating,
verlof. Soldat en —: Soldaat met verlof.
Une — de moisson : Een verlof om te helpen
oogsten. Par la — de Dieu : Door Gods
beschikking. Avec -, sauf voire —: Met uw
welnemen. (school) Demander une —:
Vragen om naar achteren te mogen gaan.
—? ...: Mag ik even ...? Une — de
24 heures. Een verlof van 24 uren. — de
minuit: Avondverlof. Permissionnaire m.:
Verlofganger. Houder van een vrijkaart
of akte (z. permis ) . Permissionner ov .w . :
Van een vergunning voorzien (om op straat
te venten).
Permutabilite v . en -able by .nw . :
Verwisselbaar (heid)) . (e 1 ec tr. ) Omschakelbaar (heid ) . Permutant m . : V erwisselaar , ruiler, iem., die van standplaats
verwisselt. Permutateur m.: Omschakelaar. . Permutation v.: Verwisseling,
verruiling , omzetting ; (w isk . ) omzetting .
Verwisseling, omruiling (standplaats der
ambtenaren). Loi de la — des sons : Wet
der klankverwisseling. — dans les hussards:
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Permutatrice-Persil
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Overgaan door omruiling bij de huzaren.
Perre m. : Steenen bekleeding, - beschoeiPermutatrice v. : Commutatorgelijkrichter. ing . Strand vol keien . Steenen gootje.
Permuter ov .w. : Ver-, omwisselen, ern- Perrette v . : (n a a m ) Pietje . z. boite 1.
zetten . / onov .w . : Van standplaats -, Perreye : Met steenen bekleed. Perriere
van ambt verwisselen, ruilen . / se -: v. z. pierrier. Perron m. : Bordes. Hooge
Verwisseld -, omgezet worden. Permuteur stoep . Terras.
Perroquet m.: 1. Papegaai. Nez en
m. z. permutant .
Pernamboue m.: Pernambuco .
bec de -: Groote kromme neus. z. bâton.
Pernieieusement en -ieux : Verderfe- (y olk) - de mer: Lipvisch. (grap)
lijk, schadelijk. Fievre -euse: Kwaadaardige
-desavtir:
Merel, ekster (in kooi). (f ig.)
C'est un -: Hij is een papegaai, een nakoorts (die bij den len of Zen aanval doodt).
Perniciositê v. : Schadelijk-. Kwaad- prater. 2. (zeev.) Bramsteng (mat de
-). Bramra (vergue de -). Bramzeil
aardigheid .
Perone m. : Kuitbeen. Peronier by.
(voile de -). 3. (oud) Vouwstoel. 4.
nw. : Van 't kuitbeen. / m.: Kuitbeenspier.
(fam.) Glas absinth. 4. Staande kapstok.
Peronnelle v.: Petronella . Zottin, gekkin, Perruche V. : 1. Parkiet. 2. Onnoozel,
kwebbel.
snapziek vrouwtje . 3. (z e e v . ) BovenPeroraison v.: Slotrede. Slot. Perorer kruiszeil, grietje. Vergue de -: Bovenonov .w . : Breedvoerig -, hoogdravend redekruisra .
neeren. Pêroreur m. : Praatjesverkooper,
Perruque v. : 1. Pruik . Tete a -:
veelprater.
Pruikebol; (fig.) oude pruik (vieille -).
Perot m. : Overblijver (boom).
Les socialistes a -: De oude heeren onder
Wrote: Uit -. Bewoner van Pera .
de socialisten. 2. (fam.) Standje, uitPeron m . : Peru . (f a m . ) Schatten , brander . / by .nw . : Pruikerig, ouderwetsch.
een massa geld. ga n'est pas le -: Dat Perruquer ov.w.: Een pruik opzetten.
zijn nog geen schatten. Gagner le -: Razend Perruquier m. : Pruikenmaker, kapper.
veel verdienen. C'est un -: Dat is een Minute de -: Boerenkwartiertje. Perrugoudmijn.
quiere v. : Kappersvrouw.
Perouse V. : Perugia (in Italie).
Pers : Groenblauw, zeegroen. La deesse
Peroxyde m.: Hoogste zuurstofver- aux yeux -: Minerva . Persan by .nw . :
binding, super-, peroxyde. Perpendieu- Nieuw-Perzisch. / m.: Pers. Perzische kat.
laire by .nw . ; Loodrecht , rechtstandig . Le -: Het Perzisch. Persane v.: PerEcriture —: Schrift waarvan de regels zische vrouw. Persanisant m.: Iem. die
verticaal loopen. / v.: Loodlijn. -ment zich met 't Perzisch bezighoudt. Perse
bw. Perpendicularite v.: Rechtstandig- v . : Perzie. Gebloemde sits. / b y .nw. :
heid . Perpendieule m . : 1. (o u d ) Schiet- Oud-Perzisch. / m. en v. : Pers. Perzische
vrouw. / m. : Persius (Rom. dichter).
lood . 2. Loodlijn (v. e . plaats ). Perpete
Persecutant : Vervolgend . / m. : Verv . : (v o l k ) Voortdurendheid (z. perpetuite ). Perpetration v.: Het volvoeren, volger. - persecute: Quwrulant. PersePerpetrer
ov
.w
.
:
cute
- bedrijven, volvoering.
m. : Iem., die aan vervolgingswaanzin
lijdt. - revendicant: Quwrulant. PerseBegaan, volvoeren, bedrijven. (grap)
cuter ov.w.: 1. Wreed vervolgen, verEen (prullig) boek op zijn geweten
-unlivre:
hebben . Perpetuation v.: Voortplanting drukken . 2. Kwellen, lastig vallen, plagen.
(geslacht) . 'V oortbestaan, het in wezen Persecuteur m., -trice v. : Vervolger, verdrukker, kwelgeest. Vervolgster. / b y .nw . :
houden, bestendiging.
Perpetuel : 1 . Voortdurend, onafgebroken, Door vervolgzucht gedreven. Persecution
bestendig, blijvend. Onaflosbaar (Staats- v.: Vervolging, verdrukking. Kwelling,
schuld ) . Effets mobiliers a -le demeure: overlast. Delire de la -: VervolgingsOnverplaatsbare, roerende goederen. Les waanzin .
Persee m. : Perseus.
neiges -les: De eeuwige sneeuw. z. mouvePersegue v.: Zeebaars.
ment 3. 2. Levenslang. Secretaire -:
Perseide v.: Stem uit het sterrebeeld
Voor 't leven benoemd secretaris. 3.
Eeuwig (Edict). 4. Herhaald, voortdu- Perseus afkomstig.
Perseveramment : Met volharding . Perrend . / m. : Staatsschuld. Perpetuellement: Voortdurend, onophoudelijk, eeuwig. severance v. : Volharding, standvastigm.
z.
heid,
- in 't geloof, het volhouden. z.
Dikwijls, telkens. Perpetuement
-ation . Perpetuer ov .w . : Doen voort- catechisme 1. Perseverant : Volhardend,
duren , vereeuwigen , voortplanten (geslacht) . standvastig . Perseverer onov .w . : VolI se -: Zich -, zijn geslacht voortplanten. harden (in), volhouden, blijven bij, standVoortdurend -, blijvend gemaakt worden, vastig blijven in (geloof). Voortduren.
Persieaire v . : Perzikkruid (- deuce) .
in wezen blijven. Blijven voortleven. - acre , - briaante: Waterpeper. Persieot
dans une charge: Niet aan heengaan denken. Perpetuite v. : Bestendig-, duur- m.: Perzikpittenlikeur, persico. Persien:
(o u d ) Oud-Perzisch . Persiennage m . :
zaam-, onvergankelijkhe id, onafgebroken
duur. A -: Voor altijd, voor eeuwig. Afsluitingssysteem door zonneblinden. Persienne v.: Buitenzonneblind, openslaande
Travaux forces a -: Levenslange dwangjaloezie. - de verre: Glazen jaloezie . - de
arbeid.
Perplexe: Verlegen, verslagen. Zonder signalisation: Verspringend lichtbord.
Persiflage m.: Fijne bespotting. Peruitweg. Perplexitê v.: Verslagenheid.
Perquisition v.: Navorsching, onder- sifler ov .w . : Fijntjes bespotten . / onov .w . :
zoek. - a domicile, - domiciliaire: Huis- Spotten. Persifleur m. : Bespotter. / by.
zoeking . Perquisitionner onov .w.: Huis- nw.: Spottend, vol ironie.
Persil (spr. . -si) m. : 1. Peterselie.
zoeking doen.
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Faux -, - des fous, - de chien : Hondsp.
- de marais: Varkenskervel; selderie. d'eme : Toeters, piokruid. -be/lard : Hester;
weidekervel. - de bouc : Pimpernel. Faire
son -, alter au -: Heen en weer loopen

op 't trottoir, op de baan loopen. z. greler onov .w . 2. (v o 1 k ) Haar . Persillade
v.: Sneedjes koud rundvleesch met olie,
azijn en peterselie opgemaakt. Persille:
Met groene schimmelvlekken op de korst
(kaas). Persiller (se): Groen beschimrne len .
Persique : (Oud)-Perzisch.
Persistance v.: Duurzaam-, bestendigheid. Voiharding. 't Blijven voortbestaan, 't aanhouden. Het aanblijven (blad).
Avec -: Bestendig. Persistant : Volhardend, bestendig. Blijvend (orgaan).
Persister onov .w . : Volharden, standvastig
blijven. Bij zijn meening blijven. Aanhouden . Il persiste ? Blijft hij daarbij ?
Personnage m.: 1. Manier van doen.
Homme de grand -: Voornaam man. H.
de petit -: Eenvoudig man. 2. Man -,
persoon van gewicht. 3. Figuur, (op schilderij, behangsel, bord). 4. Rol, persoon.
(fig.) Jouer un petit -; un sot -: Zich
klein -; dwaas voordoen. Un plaisant -:
Een grappig heer. Personnaliser ov.w.:
Verpersoonlijken . / onov .w . : Persoonlijk
worden. Personnalisme m.: Zelfzucht.
Personnalite v.: 1. Persoonlijkheid. civile: Rechtspersoonlijkheid. - morale:
Vorming van een zedelijk lichaam. 2. Het
persoonlijke, de karakteristieke hoedanigheden. 3. Zelfzucht. 4. Persoonlijke toespeling, - beleediging. Personnat m.:
Prebende, die voorrang boven kanunniken
geeft.
Personne v.: 1. Mensch, persoon (humaine). Ce garcon est une grande -:
D. j. is al een heel mensch. // g a - et
-: De een is de ander niet. Grande -:
Volwassene. Une petite -: Een dametje.
Une belle -: Een mooie vrouw. Une jeune
-: Een (jong) meisje. Ainsi qu'une naturelle : Net als een mensch. 2. Lichaam.
Accident de -: Persoonlijk ongeval. En
(pro pre) -: In (eigen) persoon. Etre
assis de toute sa -: Ruim zitten. II est
bien fait de sa -: Hij is flink gebouwd.
Etre - a: In staat zijn om, er de man
naar zijn om. On s'est assure de sa -:

Men heeft zich van hem meester gemaakt.
Etre content de sa (petite) -: Met zich
zelven zeer ingenomen zijn. Payer de sa
-: Zelf meedoen, - meevechten, zich
zelven niet ontzien; zich niet onbetuigd
laten. Aimer sa (petite) -: Zich vertroetelen. 3. Persoon, -lijkheid. - civile:
(Vereeniging, die) rechtspersoonlijkheid (bezit ) . 4. (ta a lk.) Persoon. 5. m. en vnw.:
Iemand. (met ne) Niemand. (met weglating van ne) Niemand. Est-il venu
qn ? -: Is er iemand gekomen? Niemand.
11 joue du violon comme -: Hij speelt viool
als de beste. -? Volk! Sorti de ce sujet,
plus -: Als men 't over wat antlers heeft,
is hij niet te spreken. Elle rougit, et plus
-: Zij bloosde, en uit was 't.
Personne : Masker-, muilvormig, gemaskerd . Personnel by .nw. : 1. Persoonlijk. Bureau -: Prive-kantoor. Contribu-
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Lion -le, cote -le: Pers-oneele belasting.
De ses deniers -s: Uit zijn eigen zak. (a ls
apse hr ift) -le : Eigenhandig, persoonlijk. 2. (taalk.) Persoonlijk. 3. Zelf-

zuchtig. 4. (nieuw) Egocentrisch. / m. :
Personeel, beambten. Personnelle v.: Per:
soneele belasting. Personnellement: Persoonlijk, in eigen persoon. Personnification v . : Verpersoonlijk Eng . Personnifier
ov.w.: Verpersoonlijken. Belichamen, werkelijkheid doen worden. C'est la sottise
-fiee: 't Is de zotheid in persoon. / se -:
Belichaamd worden.
Perspeeteur m.: Iem. die vergezichten
ontwerpt (architecte -). Perspeetif : Als
van verre gezien (voorstellend), perspectivisch . Perspective v.: 1. Perspectief (voorstelling der voorwerpen overeenkomstig
de veranderingen die door verwijdering in
gezichtspunt worden aangebracht. - lineaire : Lijn-. - aerienne : Luchtperspectief.
2. Verschiet, vergezicht. 3. (fig.) Vooruitzicht. Avoir en -. Perspeetiviste m.:
Architect die de gebouwen opvat uit
het oogpunt der perspectief. Perspicace:
Scherpzinnig. Perspicacite v.: Doorzicht,
scherpzinnigheid. Perspirable : Verdampbaar. Perspiration v.: Doorzweeting. Perspirer onov .w . : Doorzweeten.
Persuader ov .w . : 1. Overtuigen, -reden.
L'art de -: De kunst der overreding.
2. Doen gelooven, wijsmaken, bepraten.
- a qn de, - que : Iem. bepraten, - overhalen om, - dat. / se -: Zich verbeelden,
- diets maken, - (iets) opdringen. Door
overtuiging verkregen worden. Persuasible : Voor overreding vatbaar. Persuasif :
Overredend, overtuigend. Persuasion v.:
1. Overreding. Obtenir par -. 2. Overtuiging, geloof. 3. Overredingskracht (force
de -).
Perte v.: 1. Ondergang, dood, verderf ;
verval. Courir -, aller a sa -: Zijn ondergang te gemoet gaan. Jurer la - de qn:

Zweren, dat men iem. in 't ongeluk zal
storten. La - d' un navire: 't Vergaan
van een schip. Tailler une etoffe de maniere
a ne pas avoir de -: Stof knippen zoo
dat er niets verloren gaat. La - du temps:
't Onnut gebruik van den tijd. En pure
-: Zonder eenig nut, geheel onnoodig,
te vergeefs. Parler en pure -: In den
wind praten. 2. Verlies. Faire des -s
Verliezen lijden. (handel) - de place:
Inningskosten. A -, avec -: Met verlies,
met schade. z. haleine 2 en wile 1. A
- de vue: Zoover 't oog reikt, eindeloos,
onafzienbaar. Raisonner -, discourir a
Honderd uit redeneeren. A - -decu: de
heures: Met verlies van veel tijd. Etre
en - (de): Verloren hebben, „achterop
zijn". Se mettre en - de vitesse: Zijn snelhe 'd matigen (auto) . z. passer (ov.w. 10).
Se retirer sur sa -: Met spelen ophouden,
als men verloren heeft. 3. Ondergrondsch
deel (v. e. stroom); plaats waar de stroom
in den grond verdwijnt (b.v. la - du
Rheme). 4. Vloeiing (bij vrouw); bloeduitstorting. - blanche: Witte vloed. 5.
(electr.) Verlies. 6. Lek.
Perterebrant: (geneesk.) Stekend.Pertinace by .nw . (s o m s) en -acite v. :
Hard nekkig (he id ) . Pertinemm.ent: Van
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een hefboom). 3. (fig.) Druk. 4. Overpas, ter zake (dienend). Volkomen zeker.
Ad rem. Pertinence v. : Gepast-, juistheid. wicht, toeslag. Pese -esprit (s ) (mu. onu.)
Pertinent : Gepast, tot de zaak behoorend. m.: Alcoholweger. Pêse -ether (s ) (mu.
Volkomen zeker. Afdoend. Pertuis m.: onv.) m.: Etherweger. Pese-filtre (mu.
Opening. Zeegat. Doorvaart (in een dijk). ---s) m.: Weegfleschje , -glaasje . Pêse grain (mu. onv.) m.: Graanweger. PeseVerlaat. Engte (in rivier).
Pertuisane v.: Lange hellebaard, par- buile (mu. onv.) m.: Olieweger. Pése tisaan . Pertuisanier m . : He llebard ier,, lait (mu. onv.) m.: Melkweger. Pêselettre (s ) (mu. one.) m.: Brievenweger.
partisaandrager.
Pertuiser ov.w.: Doorboren . Pertur - Pêse -liqueur (mu. --s) m.: Vochtbateur m . : Rustverstoorder . I b y .nw . : weger. Pese-monnaie (mu. ---s) m.;
Die de rust verstoort, - onrust stookt. Muntschaal. Pêse -mold (mu. one.) m.:
(sterrenk.) Storend. Emission -trice: Mostweger.
Peser ov.w.: Wegen, afwegen, 't geStorende uitzending. Perturbation v . :
Storing, verwarring, onrust. (sterrenk.) wicht bepalen van. (fig.) Wikken en
Storing, afwijking. Storing (radio). Ater wegen, overleggen, -wegen. Tout bien pese:
Alles wel overwogen. / onov.w.: 1. Een
la - dans : De rust verstoren in. Perturbê :
Gestoord, in de war. Perturber ov.w.: gewicht hebben van, wegen. z. once 1.
(f ig . ) Wegen, van gewicht zijn. 2. Ge(nieuw) Verstoren.
Perugin : Uit -. Bewoner van Perugia. wicht hebben. 3. Drukken. - sur un levier:
Een
hefboom neerdrukken. - a la main:
Perugino,
Pietro
Vannucci
(Ital.
Le P-:
Zwaar in de vuist liggen, veel op den Loom
schilder).
drukken (paard). - sur l'estomac: Zwaar
Peruvien : Peruaan. -sch.
Pervenehe v.: Maagdenpalrn. Des yeux op de maag liggen. - sur une note: Een
noot aanhouden. - sur une syllabe: Den
de -: Lichtblauwe oogen.
Pervers : Verdorven, snood, boos, in- klemtoon op een lettergreep laten vallen.
slecht. / m.: Booze, goddelooze. Per- - sur qn : Druk op iem. uitoefenen. 4.
version v.: Verbastering, ontaarding, be- Den nadruk leggen op, doen uitkomen.
derf. - de l'appetit: Zucht naar vreemde 5. Overlast aandoen, zwaar vallen. A
of overvloedige spijzen. - des instincts: chacun son fardeau pese: Ied-er heeft zijn
Tegennatuurlijkheid. Perversite v.: God- pak te dragen. Le temps me pese: Het
deloos-, snood-, verdorvenheid. Perver - wachten valt me zwaar. - sur les epaules
tir ov.w.: Bederven, op den slechten a qn: Iem. tot last zijn. - sur le cceur a
weg brengen. Verstoren (toestand). V er- qn: Iem. zwaar op 't hart liggen. Ce secret
draaien, vervalschen. / se -: Ontaarden, lui pese: Dat geheim bezwaart hem. 6.
slecht worden. Pervertissable : Voor be- 't Volle gewicht hebben. Pêse -sel (mu.
onv.) m . : Zout (oplossing )weger, sa linoderf vatbaar . Pervertissement m . : Ni ermeter . Pêse-sirop (mu. onv.) m.: Siroople id ing , verderf . V erva isch ing , verdraa ling .
.
1
bv
.nw
.
:
weger.
Pervertissetu. m . : Verleider.
Peseta (spr. pe-seta) v. : Peseta (Spaansch
Verderfelijk.
muntje).
v.:
Steigerende
stand.
na
Pesade
Pesette v.: Munt-, goudschaaltje. Pe een galop. Faire une -: Steigeren.
Pesage m.: Het wegen. - der jockeys. seur m.: Weger, waagmeester (- public).
Weegplaats. - des syllabes: Lettergrepen- Peseuse v.: Weegster. Weegtoestel. Pêse telling. Pesantment : Zwaar, log, loom; yin (mu. onv.) m.: Alcoholmeter voor
moeilijk (spreken). Zonder bekoring. Mar- wijn. Peson m.: 1. Gewichtje aan de
spil van 't spinnewiel. 2. Unster, weeghaak.
cher -: Een loggen gang hebben. - arme:
Petit -: Brievenwegertje.
Zwaar bewapend . Pesant b y .nw . : 1.
Pessaire m.: Moederkrans, pessarium.
Zwaar, gewicht hebbend. Avoir la main
Pesse v., -reau m.: 1. (plantk.)
-e: Hardhandig zijn. Sommeil -: Zware
slaap. 2. Zwaar, log, loom, onbeholpen. Lidsteng - vulgaire, - d'eau: Gemeene -.
(f ig.). Zwaar op de hand. 3. (fig.) Lastig, 2. Spar.
Pessimisme m . : Standpunt dat alles donmoeilijk, die zwaar valt, drukkend. 4.
Het vereischte gewicht hebbend. Ducat ker doet inzien. Leer van hen, die 't leven
haten,
omdat 't alleen slechte dingen
-: Wichtige ducaat. Pain -: Brood,
dat bij 't gewicht wordt verkocht. / m.: oplevert. Pessimiste m.: Iem., die alles
Gewicht. z. or (m. 2 ) . / bw . : Cent liures donker inziet. Iem., die 't leven haat. /
bv.nw.: Pessimistisch, 't leven hatend.
- d'or: Goud ter zwaarte van honderd
Peste v.: 1. Pest. Dire la - de qn:
pond. Pesanteur v.: Zwaarte, gewicht.
Gevoel van zwaarte. Kracht (slag). (f ig.) Alle mogelijke kwaads van iem. verLog-, loom-, traagheid (geest); stroefheid tellen. La - soil de lui! De duivel hale
hem! (La) - ! Drommels! Verduiveld!
(stijl).
Pêse v.: (y olk) 1. Geld, peseta's. 2. La - m'etoulle si ... : De drommel
mag me halen, als ... - porcine : VlekStoel.
Pêse-aside (mu. --s) m.: Toestel ziektd der varkens. 2. (fig.) Plaag, pest,
om de dichtheid van zuren te meten, zuur- bederf, oorzaak van ellende. 3. Plaagweger. Pêse -alcohol (me. one.) m.: Vocht- geest, ondeugd. Pester onoy .w . : Bulmeter voor alcoholen. Pise-bêbes (mu. deren , uitvai en , razen . Pesteux : Van
de pest. Door de pest aangetast. Pestionv.) m.: Kinderbascule. Peske v.: 1.
Het wegen. Wik, 't te zamen gewogene. fêre : Verpestend, die de pest overbrengt.
Pestifère : Verpest, door de pest besmet.
Faire la - de : Wegen. 2. Druk, drukking
(op hefboom) ; duw, zetje. Faire une - / -m.: Pestlijder. Pestilence v . : Heerschende pest, verpesting. (fig.) Verderfesur la porte : Op de deur drukken (met
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lijke -, verpestende leer. Pestilent : Verpestend , besmettend . (f ig . ) V erderfelijk .
Pestilentiel: Pestachtig, op pest gelijkend.
Die de pest overbrengt, besmettelijk,
verpestend.
Pet (spr . pe) m.: Wind. z. nonne .
(fig.) C'esl vouloir firer des —s d'un
line mort: Dat is 't onmogelijke verlangen.
C'esl pour moi comme des -s de lapin,
- d'One: Daar geef ik geen sikkepit om.
.11 y a du —: Het is hommeles; er is gevaar.
— de loup: Schoolvos; leeraar.
Male m.: Bloemkroonblad. Petalisme m.: Volksgericht te Syracuse (dat
't oordeel op olijfbladeren uitbracht). Petalolde : Bloemkroonbladvormig.
Petarade v.: Menigte winden (die een
dier laat). Geknal, geschiet. Geschetter
(koperinstrumenten). Geknal (motor), knal.
(f i g . ) Knaleffect . Petarader onov.w.:
Knetteren. Petard m.: Springbus. Voetzoeker, zwermer. Knalsignaal (op spoorweg ; - de protection). (f a m . ) Achterste .
Schop voor 't achterste. Bombardeerkever.
(plat) Revolver. (fig.) Schandaal, herrie,
drukte. Opzienbarend bericht, - iets;
nieuwtje verspreid om opspraak te verwekken. Cela era un -: Dat zal me een
gedoe geven. Tirer des -s: Opzienbarende
dwaasheden zeggen, den boel op stelten
zetten. Nom d'un —I Drommels! Petarder
ov .w.: Doen springen, „opblazen". Les
Boers onl petarde la ligne. I onov.w.: (fig.)
Herrie, drukte maken. Petardier m.:
Springbussenmaker. (fig.) Druktemaker,
lawaa ischopper .
Masse m.: Breedgerande hoed, petasus.
Petasite m.: Hoefblad.
Petasson m.: Windenlater. Maud z.
eour 1. Petaudiêre v .: (f ig . ) Poo lsche landdag. Janboel, huishouden van Jan Steen.
Petauriste , -ode m.: — ecureuil:
Eekhoornbuideldier.
Petechial : Van roode vlekken. Fievre
—e : Vlekkenkoorts. Petechie v.: Roode
vlek.
Pet-en-Fair (my . onv.) m.: Buisje,
billentikkertje. Peter onov.w.: Een wind
laten. Knappen, barsten, springen. z.
main 2 en cul 1. Knetteren (zout op
vuurl. Hommeles worden. Tout petant
de graisse: Die uit zijn vel barst.
Petersbourgeois : Uit -. Bewoner van
Sint-Petersburg.
Pêtesec m.: Lastig beer. Peteur,, -eux
m.: Windenlater. On l'a chasse comme
un —: Men heeft hem met schimp en
schande weggejaagd. Poule -euse : Trompetvogel. Petillant: Knetterend (vuur).
Parelend, fonkelend (wijn). Schitterend
(oog). Vurig, levendig (karakter). Fonkelend (geest). Petillement m.: Knettering. Fonkeling. Schittering. Vurig-, levendigheid. Fonkeling (geest). Miller
onov .w . : Knetteren, knapperen . Parelen ,
f onkelen . Schitteren . Bruisen, koken (bloed ) .
Branden (van verlangen). — de joie:
Buiten zich zelven van vreugde zijn. d'esprit: Van geest tintelen.
Petiolaire (spr. pe-sioler) m.: Van
een bladsteel. Petiole (spr. pe-siol') m.:
Bladsteel. Petiole (spr. pe-sio-le) : Gesteeld.
Petiot, -ote bv.nw.: Heel klein,

-fils
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petiterig. j m. en v.: Kleintje, kleuter.
I. Petit bv.nw.: 1. (verkleinwoorden) Klein. Lief. (fig.) Au — pied:
In 't klein. Du - bois: Spaanders. (fig.)
Etre dans ses -s souliers : In 't nauw
zitten. z. monde 10 en garcon 2. Mon
— ami: Vriendje. Mon — mari: Lief
mannetje, manlief. Ma —e femme:
Vrouwtje, wijfjelief. Se faire —: Zich
verschuilen ; (f ig.) - nederig gedragen ;
bang worden; alle opzien vermijden. Des
-s mots; - noms: Lieve woordj es ; - naampjes .
2. Gering, onbeduidend, zwak. Un —
sou, s'il vows plait: Een centje, als 't u
belieft. Jouer - jeu: Laag inzetten. Frapper
a —s coups: Tikken op. — yin: Mindere
wijn. z. biêre 2. Une -e robe : Een gewone
-, daagsche j . Faire une —e visite a qn:
Iem. even bezoeken. z. mot 3 en bon j our . Un pouls —: Een zwakke polsslag.
z. guerre 1 en bonheur 1. De -e sante:
Van een zwakke gezondheid. Avoir son
— merite: Niet zonder verdienste zijn.
Ce n 'est pas une -e affaire: Dat is geen
kleinigheid. 3. Gering, laag, minder in
rang. z. peuple 3 en personnage (1 en
4). Le - commerce: De kleinhandel. —
deuil: Halve -, lichte rouw. z. gens 1.
La —e noblesse: De lagere adel. Les -s
freres; les -es sceurs: De (geestelijke)
broeders ; - zusters. 4. Onedel, gemeen,
laag. Bekrompen, kleingeestig. Il n 'a
concu que de -s desseins : Hij heeft nooit
anders dan bekrompen opvattingen gehad.
-e lime : Lage ziel.
H. Petit m. en —e v.: 1. Kleine. Les
-s: De kleintjes, de jongsten. 2. Jong
(v . dier ) . z . faire (ov .w . 2 ). Ses ecus
ont fait des -s: Zijn kapitaal is gegroeid.
3. Onaanzienlijk mensch . Les -s : De kleine
man. 4. Het kleine. z. infiniment 1. Du
- au grand: Als men 't kleine met 't
groote vergelijkt; van onder naar boven
in de maatschappij. En (plus) -: In
't klein. 5. Kleine hoeveelheid. — a —:
Allengs, langzamerhand. - a - l'oiseau
fait son nid: De tijd baart rozen. (fam.)
Se reposer un -: Een oogenblik uitrusten.
Petit -beurre (m y . -s--s) m.: Droog
biscuitje. Petit -blane m.: Gewone witte
wijn. Petit-bleu (my . -s--s) m.: Stadstelegram . Gewone roode wijn. Petit ehéne m.: Gamanderkruid. Petit -ereve
(m y . -s--s) m.: Fat. Petit -dunkerque
(my . --s-s) m.: Ivoren etagere-voorwerp . Petite -epouse (my . -s--s) V.
Bijzit, „snaar". Petite -fille (my . -s--s)
v.: Kleindochter. Petite -maitresse (my.
—s--s) v.: Pronkster, modepopje; nufje.
Des nerfs de -: Zenuwen van een poppetje. Petitement : Povertjes, sober, karig,
bekrompen, eng, op bescheiden voet,
bij kleine beetjes. Kleingeestig. Laag.
Petite-niece (mu. --s--s) v.: Achternicht. Petite -oie v. z. oie . Petites maisons v .mv . z. maison 2 en echappë .
Petite -Russie v.: Klein-Rusland. Pe titesse v.: 1. Kleinheid, kleine. 2.
Gering-, nietig-, onbeduidendheid. 3 . — de
c mur,, - d' ame : Kleinzieligheid. - d' esprit :
Bekrompenheid. 4. Kleingeestige -, lage
daad. Petite -verole v.: Pokken. Petit fils (my . -s--) m.: Kleinzoon. Petit-
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fond (mu. --s-s) m. : Ondiepte. Petit- de haargroei geeft, haarrevigorator. Petro fournier (mu. -s--s) m. : Kleingoed- ler ov .w . : Met petroleum besmeren ; bakker.. Petit -gendre (mu. -s--s) m. : besproeien (stilstaand water) ; - in brand.
Zoon van een schoonzoon. Petit -gris steken. Pêtrolerie v. : Petroleumrafflm. : Grijs pelswerk van den (Noorschen ) naderij. Petrolette v.: Motorfiets - ; motoreekhoorn. Petit -houx m. : Stekende palm. bootje met petroleum bewogen. Petroleur
Petition v.: 1. Het verzoeken. 2. m., -euse v.: Brandstichter -, -ster, die
(w ij s b . ) - de principe : Schijnredeneering zich van petroleum bedient (vooral bij
waarbij men als bewijsgrond aanvoert de Commune in 1871 ) . Petrolier : Van
datgene, wat bewezen moet worden, petitio petroleum. Societe -iere: Petroleummaatprincipii. 3. Verzoek-, smeekschrift. Pe- schappij . 1 m.: Petroleumschip. Petro titionnaire m. : Verzoeker. Petitionne - lifere : Die petroleum oplevert, petroleumment m.: Het indienen van een verzoek- houdend . Valeurs -s: Petroleumwaarden.
schrift . Petitionner onov .w . : Een ver- Petrolique : Petroleumachtig. Petrolisa zoekschrift indienen.
tion v. : Bedekking met een laag petroPetit-fait m. : Wei, hui. Petit-maitre leum. Petrologic v. : Gesteentenleer,
(mu. -s--s) m.: Fat, pronker. Petit -kunde. Petrone m. : Petronius (Latijnsch
muguet m . : L ievevrouwenbedstroo . Petit - schrijver ) . Petronelle v . : Petronel la , P ietje .
negre m. : Neger-engelsch. (f i g.) Brab- Petrosilex (spr. -tro-si) m. : Bergkiezel.
beltaal. Petit -neveu (m y . -s--x) m . :
Petrousquin m . : (p la t ) Achterste ,
Achterneef. Nos -s---x: Onze nakomelin- gat. Boer.
gen ons nageslacht.
Petto (in ) z . in petto .
m. en by .nw . : Eisch (action
Petitoire
'
Petulamment : Uitgelaten, dol. Pe-), waarbij men de erkenning van eigentulance v. : Dartel-, uitgelaten-, baldadomsrechten vordert.
digheid. Plein de -: Opbruisend, dol.
Petit -Poucet m.: Klein Duimpje. Pe - Petulant : Dartel, brooddronken, uitgetit -russe (mu. -s--s) m. : Bewoner laten .
van Klein-Rusland. Petit -russien (mu.
Petun m . : (o u d ) Tabak . Petuner
---s) : Klein-Russisch. Petits-enfants
onov .w . : (o u d ) Rooken . Petunia m . :
m .my . : K le ink inderen . Petits -pieds m . (p lantk. ) Petunia , nachtschade .
my .: Kleine vogels.
I. Peu m. : Weinigje, kleine hoeveelPetoche v.: Kaarsje van hars.
heid, de weinigen. Le - d'heures que
Petoffe v. : o lk) Nietigheid. -s: j'ai: De weinige uren, die ik heb. Son
Gedoe, gezanik.
- de merite: Zijn geringe verdienste. z.
Moire v . : Proppenschieter.. (f am. ) excuser 3. Ayez un - de patience : Heb
Slecht geweer, spuit. Zwaar kanon.
een weinig geduld. Quelque - -, un petit
Petomane m. : Windenkunstenaar.
- d'argent: Een klein beetje geld. Quelque
Peton m.: (f am.) Voetje, pootje.
-: Eenigermate. z. chose (kol. 355).
Petoncle m. : Kamschelp.
C'est - de ...: 't Is niet voldoende
Petrarque m.: Petrarca.
om ... Trop - pour : Te weinig dan
Petras )spr. -tra) m . : (f a m . ) Bekrom- dat, - om. C'est trop - que de .. .: Het
pen , dom mensch. Petro : Steenachtig. is to weinig, onvoldoende dat ... C'est
de dire que ... : Onweerlegbaar ...
Apophyse -e: Rotsbeen. L'Arabie -e:
Petrelsch -, Steenachtig Arable. Petrel Considerez le - que uous etes : Ga eens na,
m. : Stormvogel. Petreux : Van rotsen. hoe gering gij zijt. Un homme de -, des
Petricole : Op rotsen levend. Petrifiant : gens de -: Een mensch -, menschen van
Versteenend; die kalk afzet. Petrification weinig waarde, onbeduidende -. Il y echappa
v.: Versteening, steenwording. Petrifier de -: Hij ontkwam er maar net aan.
Enleuer le prix de -: Den prijs net halen.
ov .w. : Versteenen, met een steenachtige
laag overdekken. (fig.) Versteenen, onbe- Dans -, sous -; Weldra, eerlang, straks.
weeglijk maken, doen verstijven. / se -: Depuis -: Sedert korten tijd. I/ y a -:
Voor kort. A - (de chose) pries: Ongeveer,
Versteenen . (fig . ) Verstijfd worden .
Petrin m . : Kneed- , bakkerstrog . (v olk ) bijna, nagenoeg, schier. Par a - pHs:
Verlegenheid, /dem. Etre dans le -: Ongeveer. Tant snit -: Een weinigje,
Er beroerd aan toe zijn. Petrir ov .w. : eenigszins, in 't allerminst. Si -, aussi
Kneden ; treden (leem). (f ig.) Vormen, -: Zoo weinig, zoo weinig moeite. Si
bewerken. Petri d'orgueil; - de boue: Vol - que, aussi - que: Hoe weinig ook.
hoogmoed; - laagheid. Etre petri d'in- Pour - que : Als ... slechts. Pour que cela continue : Als 't nu maar zoo
dulgence pour : Overvloeien van zachtheid
voor. - la taille a qn: Iem. onwelvoeglijk blijft. Pour - que l'on s'efforce, on troubetasten. / se -: Gekneed worden. Pe- vera: Als men slechts eenigszins zijn best
trissable : Kneedbaar. Petrissage m. : doet, dan zal men 't ook vinden. Pour un
Het kneden. Petrisse m., -e v.: Kneedsel. - it aurait tout abandonne: Het scheelde
Petrisseur m. : 1. Kneder. (f ig.) - weinig of hij had -, bijna had hij alles in
den steek gelaten. Pour si - que : Als
de mondes: Schepper van werelden. - de
maar eenigszins, hoe weinig ook. - souuent:
ceruelles : Vormer van gemoederen. 2. =
Zelden. (fam.) Un - bien cite: Wel een
Kneedmachine.
Petrisseuse
Petrograd m. : Petrograd. Petrographie beetje gauw. Un -: Een beetje. Un v.: Gesteentenleer, -kunde. Petrolage m. : beaucoup demode: Wel een beetje heel erg
Besproeiing -, drenking met petroleum. uit de mode. Attendez un -: Wacht een
Petrole m. : 1. Petroleum. Hui le de -: oogenblik, - even. Je vous demande un
Brandpetroleum. Essence de -: Benzine. -: Nou vraag ik je. Expliquez-moi cela
2. Haarmiddel dat nieuwe kracht aan un -: Leg mij dat eens uit. Un - que je
(NT
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1582
Peucedan (um) —Pharisalque -went
En 6f ik 't weet. Plre un — lei: durft toch wel te. / m.: Jets onzekers, het
Er mogen zijn, meetellen. Un — plus et onzekere. Il n'y a pas de —: Hier komt
geen misschien to pas. Des —: Vage moge...: 't Lijkt wel of, 't is net alsof ...
(grap) Un —, mon neveu: Dat zou ik lijkheden.
Peze v.: (plat) Geld (z. pese) .
meenen. — a —: Langzamerhand. (spot)
Phacee m.: Pekah (koning van Israel).
Vous allez-vous marier ? Un —, mon frere:
Phaeelie v.: (plantk.) Phacelia.
Ga je trouwen? 't Heeft er veel van, lieve
Phaeton m.: 1. Phaeton, zoon van.
broertje. — ou point: Weinig of niets.
Helios. 2. Koetsier, voerman. 3. VierNi — ni point: Hoegenaamd niets.
II. Peu bw.: Weinig, niet erg, niet wielig, licht rijtuig. 4. Keerkringsvogel.
Phagedenique : Inbijtend, invretend.
zeer. — intelligent: Niet zeer verstandig.
Phagedenisme m.: Invret.ing (v. zweer).
— amical: Onvriendschappelijk. — ordiPhagocytaire : Van -, betrekking hebnaire: Niet alledaagsch. (ram.) Si — que
bend op phagocyten. Phagocyte m.: Cel
pas: Bijna niet. Si — que rien: Bijna niets.
Peueedan (um ) m.: Varkenskervel (- die schadelijke microben verdelgt. Pha goeytose v.: Eigenschappen der cellen,
des marais).
Peuh tusschenw.: Kom wat! 't Mocht wat! die 't organisme tegen schadelijke microben
Peuplade v.: 1. (oud) Volkplanting. verdedigen.
Phalange v.: 1. (ontleedk.) Kootje,
2. Volksstam. Vischbroed. Peuple m.:
1. Natie, yolk. Le — roi: 't Romeinsche lid. (g r a p) Serrer les —s a : De hand drukyolk. Le — elu, - de Dieu, le — saint: Het ken . 2. (m il. ) Slagorde Gesloten gelederen ;
uitverkoren yolk, de Israelieten. 2. Volk phalanx. (f ig. ) Legercorps, troep . Schare .
(tegenover vorst). Tribuns du —: Voiks- Les —s celestes: De hemelsche heirscharen.
tribunen; (fig.) -leiders. 3. De (volks)- 3. Vereeniging van ± 1600 gelijkgezinden
massa, -klasse. Le bas —: 't Gemeene (in 't stelsel van Fourier), gemeente.
yolk. Le petit —: De lagere standen; Phalanger m.: (soort) Buidelrat. Pha (grap) de kinderen, 't kindervolkje. 4. langêre v.: Graslelie. Phalangette v.:
Menigte, volkshoop. 5. (oud) z. peuplier.. Uiterste (vinger-, teen-)lid. Phalangide ,
-ien : Van de kootjes. Phalangine v.:
I bv.nw.: Gemeen, Bering, onbeschaafd.
Middelste kootje. Phalangite m.: Soldaat
Je suis —: Ik ben echt uit 't yolk. Peuple:
Volkrijk. Peuplement m. : Bevolking, van de phalanx. Phalanstere m.: Woon't bevolken. Het bevolken met visch huis voor + 1600 gelijkgezinden (z. pha(vijver) ; - met wild (park) ; het beplanten lange 3), phalansterion. (f ig. ) Kazernemet boomen (terrein); het doen uitkomen woning. Phalansterien m.: Aanhanger
van infusiediertjes (in vloeistof). Colonie van de leer van Fourier. Bewoner van een
phalansterion. / bv.nw.: Van het phalande —: Vestigingskolonie . Peupler ov .w . :
Bevolken. Bewonen (land). (fig. ) In sterion. Le systeme —: Het stelsel van
Fourier.
beslag nemen, Met pootvisch -, wild -,
Phalaris (spr. -ri) m.: Kanariezaad.
bacterien voorzien. Beplanten. / onov.w.:
Phalarope m.: Franjepoot (een steltVoorttelen. / se — : Bevolkt worden.
looper).
Peupleraie v.: Populierenplantsoen.
Phalene m. (en v.): Spanrupsvlinder,
Peuplier m.: Populier. — blanc, - de Holnachtuiltje.
lande: Witte abeel. — argente: Zilver-.
Phallique : Betrekking hebbende op den
— noir,, — franc, — suisse: Zwarte pop.
— tremble :tEsp, ratel-. — d'Italie, — pyra- phallus m.: 1. Afbeelding van 't manlijk
lid (zinnebeeld der vruchtbaarheid). 2.
midal: Italiaansche populier. Les —s ne
Eikelzwam.
montent pas au ciel: Men moet zich geen
Phalsbourg m.: Pfalzburg (in Lothaillusies maken.
Peur v.: Vrees, beangst-, bangheid. Les ringen).
Phanerogame bv.nw. en v.: Zicht—s: Paniekstemmingen . (g es c h .) La grande
—: De ontzettende paniekstemming van
baar bloeiende (plant). Phantasme m.:
1789. En etre quitte pour la —, n'avoir Schrikbeeld. Phantasmagoria, -ique z.
fantasmagorie, -ique.
que la —, avoir plus de — que de mal:
Pharamineux : (y olk ) Waar je van
Er met den schrik afkomen. Avoir une
omvalt.
belle —: Vreeselijk bang zijn, - schrikken.
Pharamond m. : Pharamund (eerste
Il a eu plus de — que de mal: De schrik
is grooter geweest dan 't letsel. Avoir Frankische vorst).
— de: Bang zijn voor, vreezen. Elle eut
Pharaon m.: 1. Pharao. 2. Farospel.
—: Zij schrok. J'ai — pour lui: 1k maak
Pharaonique : Van een pharao.
me bezorgd over hem. Faire — a: Schrik
Phare m.: 1. Pharos (eiland). 2. Vuuraanjagen. A faire —: Vreeselijk, bij uit- toren, licht. — a eclats , -a eclairs, - a
stek. z. laid 2. De — de, - que: Uit vrees eclipse: - met flikkerlicht. —s et balises:
dat, opdat ... niet. Peureusement : Op Licht- en bakendienst. Gardien de —:
vreesachtige wijze. Peureux : Vreesachtig, Lichtwachter. . Bateau —, — flottant:
bang. Schuw. / m.: Bloodaard, bangerd. Lichtschip. Le — de Messine: De Straat
Pent -"etre : Misschien , wellicht . (f a m . ) van Messina. 3. Groote automobiel-lanZeker, toch wel, zou ik denken. (met taarn. — de cimetiere: Kerkhoflantaarn.
ne . . . pas ) Zeker niet, toch niet. Je le — d' eglise: Kandelaar, waarop kaarsen
sais bien —: Ik weet 't toch wel. Je la
in 't rond staan. 4. (zeev.) Tuig. Le —
connaissais —, ma mere : Ik zou toch
de l'avant : De fokkemast. Les —s de l'armeenen, dat ik mijn moeder wel gekend riere: De groote en de bezaansmast. 5.
heb. Ce n'est pas de l'or,, —: Dat is toch (f ig. ) Leider. Pharillon m . : Lichtbak .
geen goud. Tu n'as — pas peur de : Je
Pharisaique, —ment : Schijnheilig, hui1581
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2.
Natuurwonder.
3.
Wonderlijke
gem.
:
Schijnheichelachtig. Pharisaisme
ligheid , farizeesch karakter. -e leer. (fig. ) beurtenis, vreemd voorval, wonder, -dier,
Huichelarij . Pharisien m. : Huichelaar, -mensch, iets vreemds. 4. (wijsb.) Verschijnheilige, farizeeer. / bv.nw. : Huichel- schijnsel. Phenomenisation v. en -iser
ov .w . : (Het) als een (natuur )wonder
achtig.
Pharmaceutique : Van de artsenijbe- voorstellen. Phenomenisme m. : Leer
reidkunde, (in samenst.) apothekers-. die de kennis tot de verschijnselen be/ V. : Geneesmiddelleer. Pharmacie v. : perkt . Phenomeniste : Die zich tot de ver1. Artsenijbereidkunde. Pcole de -: Fa- schijnselen beperkt. / m.: Aanhanger van
culteit voor apothekers. 2. Apotheek (- het phenomenisme. Phenomenologie v.:
Leer der zinnelijk waarneembare verschijnd'ordonnances). - de campagne: Huis-.
- de voyage, - de poche : Reis-, zak-. Phar - selen. Ideeenleer uit zinlijke waarneming
maeien m. : Apotheker. Pharmaeien - geboren.
Phenyle m . : (scheik. ), Phen iel .
ne v. : Apothekeres. Pharmaeoehimie
Phila . . ., philo . . . : Die houdt van,
V. : Scheikunde, die op de artsenijleer
betrekking heeft. Pharmacologie v. : Ge- - bevordert, (in samenst.) -lievend,
neesmiddelleer . Artsenijbereidkunde. Phar - -minnend . Philadelphe m . : (n a a m) Phimacologique : Van de geneesmiddelleer. ladelphus . (gesch. ) Lid van een geheim
Pharmacologiste m. : Kenner der genees- genootschap, dat Napoleon I trachtte ten
middelleer, pharmacoloog. Pharmacopee val te brengen. / bv.nw.: Broeder-, zusterlievend . Philadelphie v.: Philadelphia
v. : Apothekershandboek (met recepten door
(stall). Philandre m. : Buideldier. Phi de wet vastgesteld ). Pharmacopole m. :
Pillendraaier. Pharmaque m. : Genees- lanthe m. : Bijenwolf. . Philanthrope m. :
Menschenvriend. Philanthropie v. : Menmiddel . Blanketsel.
schenliefde . Philanthropique : MenschPharnace m. : Pharnaces.
Pharsale m. : Pharsalus (in Thessalie). lievend . Philanthropisme m. : Systeem -,
Pharynge , -ien : Van de neuskeelholte leer der menschenvrienden. Philantie v. :
(naso--). Pharyngite v.: Ontsteking van Zelfzucht. Philatelie v. en -elisme m. :
de neuskeelholte. Pharynge : Van de pha- Postzegelkunde , -liefhebberij . Philateliste
m. : Postzegelverzamelaar. . -handelaar. /
rynx m. : Neuskeelholte.
bv .nw. : Van postzegelverzamelaars. Phil Phascolome m.: Wombat.
Phase v . : 1. (s t er r en k . ) Schijnge- harmonie v. : Liefde voor muziek. Phil stalte. 2. (f ig.) (Opeenvolgende) toestand, harmonique : Muzieklievend. Societe -:
stadium, phase. Ripe en -: Op stroom zijn. Muziek- of zangvereeniging. Philhellene
Phasemetre m. : Toestel om het phase- bv.nw. : Die de Grieken voorstaat. / m. :
verschil te bepalen tusschen twee wissel- Vriend der Grieken. Philhellenisme m.:
Voorliefde voor de Grieken ( 4- 1820 ).
stroomen van dezelfde frequentie.
Philinte m. : (f ig. ) Allemansvriend.
Phasme m.: (dierk.) Phasma.
Pheaeie V. : 't Eiland der PhEeaken, Philippe m.: Philip, -pus. - le Bel:
Philips de Schoone (Frankrijk ) . - le Beau:
Phacie. Pheacien : Phwacisch. -cier.
Phebe v. : De maangodin, Phmbe. Philips de Schoone (Spanje ). Philippes
Phebus (spr . -uss) m. : 1. Apollo, de m.: Philippi (in Macedonia). Philippin :
god der dichtkunst. 2. De zon. 3. Onbe- Philippijn. -sch. Philippine v. : Philippine.
grijpelijke stijl (door hoogdravendheid of Philippines v .mv . : Philippijnen. Philippique V. : Scherpe redevoering (tegen een
verfijning), bombast.
Phedon m. : Phwdon (vriend v. So- regeerend persoon), philippica . Philippiste
crates ) . Le -: Plato's dialoog, over m. : Aanhanger van Louis-Philippe. Phi lippot m . : Flipje.
Socrates dood.
Philistin m.: (gesch.) Philistijn. (fig.)
Phedre m. : Phmdrus (Lat. fabeldichter) .
Burgerman, ploert, droogstoppel. Un / v . : Phaedra (vrouw van Theseus ).
Phellandrie v. : (plantk .) Watervenkel. du dimanche : Een zondagsheer, -poen. Phi-,
Phenacetine v.: Phenacitine (kleur- listinisme m.:Burgermanachtigheid, droogloos , kristalvormig preparaat tegen koorts stoppelgeest .
Philo v. : (school) De hoogste klasse
en hoofdlijn). Phenakistiscope m. : Kinvan het gymnasium.
derc in ema tograaf .
Philoeome : Dat de haargroei bevordert.
Phene m. : Benzine.
Philoetete m. : Philoctetes (honing die
Phênicie V. : Phenicie. Phenicien : Phoepijlen en boog van Herkules bezat).
nicisch . -ier.
Philologie v. : Taalkunde, -wetenschap.
Phenicoptere m.: (dierk.) Flamingo.
Phenique : (scheik.) Die phenol bevat. Philologique : Taalkundig. Philologique ment : Uit een taalwetenschappelijk oogAcide -: Phenielzuur, carbol. Phenique :
Met phenol. Ouate -e: Pheniel-, carbol- punt . Philologue m.: Taalgeleerde, -vorwatten . Pansement -: Verband met phe- scher, , -man . Philomat (h )ique : (o u d )
nielgaas , -watten. Eau -e: Verdunde Weetgierig. Societe -: Vereeniging tot becarbol. Phëniquer ov .w . : Met carbol vordering der wetenschappen.
Philomêle v.: Philomele. (dichtk.)
behandelen. Phenix m. : Wondervogel,
die uit zijn asch opstond, Phenix. (fig. ) De nachtegaal.
Philon m.: Philo (Joodsch wijsgeer).
Hoogvlieger,, wondermensch . Phenol m . :
Philosemite (spr. -lo-se-): (Iem. ) die
Phenielzuur. - commercial: Carbol.
Phenomenal, --ement : 1 . A ls verschijn- de Joden voorstaat. Philosophal : Van
sel beschouwd. 2. Wonderbaarlijk, onge- de wetenschap der alchemisten. Pierre
hoord . Phenomenalite v. : Wonderlijk -e: (ook f ig. ) Steen der wijzen. Philo karakter. Phenomene m. : 1. Verschijnsel. sophe m. : 1. Wijsgeer. 2. Vrijdenker (in
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Phonetisme
m.: Voorstelling der klanken;
de 18e eeuw). 3. (school) Leerling der
hoogste klasse van een gymnasium. 4. verklanking. Systeem der klankverschijnselen.
Phonique
: Van 't geluid,
Verstandig mensch, die de zaken neemt
stem. Isolement Afsluiting isoleering
zooals ze zijn. 5. (y olk) Valschspeler.
.bv.nw.: Wijsgeerig. Vrijdenkend. Verstan- van elk geluid. Signal -: Geluidsignaal.
d ig . Gelaten . Philosopher onov .w . : 1. Signe -: Teeken dat een klank aangeeft.
Over wijsbegeerte zedeleer redeneeren. klankteeken. Centres -s : Geluids-centra.
2. Geleerd redeneeren. Philosopheur m.: Phono m . : (f a m . ) Gra mmophoon . Phono
Zeurder. Philosophie v.: 1. Wijsbegeerte. gramme m.: Door een phonograaf weer- premiere: Bovennatuurkunde, meta- gegeven woorden. Opgenomen geluid. Phophysica. - de l'histoire, - du droit: Studie nographe m.: Toestel, dat geluiden opvan de grondslagen der geschiedenis ; - neemt om ze door 't draaien van een rol,
van 't recht. 2. Wijsgeerig stelsel. 3. later weer terug te geven, phonograaf.
Hoogste klasse van 't gymnasium. 4. Phonographie v.: Klankopneming ; -weerToepassing der wijsheid. Wereldwijsheid. geving. Phonographier ov .w. : In deGelaten-, gelijkmoedigheid tegenover 't phonograaf opnemen ; - weergeven. Phono noodlot. Prendre avec -: Gelaten dragen. graphique : Van een phonograaf. Phono5. Wereldbeschouwing. Philosophique : lithe v.: Klinksteen. Phonometre m.:
Wijsgeerig . Gelaten , gelijkmoedig . Philo - Klankmeter . Phonometrie v . : K lanksophiquement : Uit een wijsgeerig oog- meting. Phonophore m.: Klankcondenpunt, wijsgeerig. Gelaten, gelijkmoedig. sator.
Phoque m.: Rob. Zeehond (- commun )
Philosophisme m.: (ong. bet.) Overdreven zucht om te philosopheeren. Philo- - a fourrure: Pelsrob. Phoquier m.:sophische systematiseering. Philosophiste Robbenjager (navire -).
Phormion m.: Nieuw-Zeelandsch vlas.
m.: Wijsgeer van den kouden grond. PhiloPhosphatage m.: Phosphaatbemesting,
technie (spr. -tek-1 v.: Liefde voor kunst.
Philotechnique (spr. -teknik) : Kunstlie- Phosphate m. : Phosphorzuurzout.
vend. Societe -: Genootschap tot bevorde- calcaire, - de chaux: Phosphorzure kalk.
Phosphate : Met phosphor . Phosphater ov.
ring van kunsten en wetenschappen.
Philtre m.: Tooverdrank. Minnedrank w. : Met phosphaten bemesten. Phosphatier
(- amoureux).
m . : Phosphaatwerker. . / bv.nw.: PhosPhimosis (spr . -iss) m.: Vernauwing phaten- . Affaire -iere: Kalihandel Phosphatique : Met phosphorverbindingen.
der voorhuid.
Phlebite v . : Ader (wand )ontsteking. Phosphaturie vac Verhoogde phosphatenPhlebotome m.: Laatlancet. Phleboto- uitscheiding in urine. Phosphene m.:
mie v . : (o u d ) Aderlating . Phleboto - Lichttrilling (op 't netvlies). Phosphite
miser ov .w . : (o u d ) Aderlaten . Phlebo- m.: Phosphorigzuurzout. Phosphore m.:
tomiste m . : (o u d ) Aderlater . Kenner der Phosphor (us ). Phosphore : Phosphorus heva ttend . Hydrogene-: Wa terstofphosphide
bloedvaten.
Phlegmagogue bv.nw. en m.: (Middel), Phosphorescence v.: Lichtuitstraling, 't
dat de vochten afvoert. Phlegmasie v.: lichten (der zee). Phosphorescent : LichOntsteking (met koorts gepaard). Phleg - tend , lichtgevend. Phosphoreux: Acide
matique, -me z. fleg . .. Phlegmon
Phosphorigzuur. Phosphorique : Phosm.: Gezwel in 't onderhuidsche celweefsel. phorus bevattend. Lichtend. Acide
Phlegmoneux : Van een phlegmon. Phlo- Phosphorzuur. Phosphorisation v.: Vorgistique m.: (Niet bestaande, door Stahl ming van phosphorzure kalk. Phosphobedachte) stof die verbranding doet ont- roseope m.: Toestel om phosphorescentiestaan, phlogiston. Phlogose v.: Ontste- verschijnselen te bestudeeren. Phosphure
king door branding. Phlox m.: (plantk.) m.: Phosphide.
Vlambloem, phlox.
Photo v . : (fa m . ) Kiek . Photo-bacterie
Phlyetêne v.: Blaartje.
v . : Lichtbacterie . Photoealque m . : Trans Phobie v.: Ziekelijke vrees. Afkeer. parant (afdruk ). Photo-carte (mu . -s--s)
Phobique: Van ziekelijke vrees. / m.: v.: Photo in visitekaartformaat. PhotoLijder aan ziekelijke vrees. Phobisme m.: ehimie v.: Leer van de scheikundige
uitwerkin g van ' t licht . Photoehimique :
Verschijnselen van ziekelijke vrees.
Phocee v.: Phocma. Phoceen : Uit -. Der photo-chemie. Photoehromie (spr.
Bewoner van Phoccea. La cite -ne: Mar- -kro-) v.: Kleurenlichtdruk. Photoeopie
seille.
v.: Afdruk. 't Afdrukken van een cliché.
Phocene v.: Zeevarken.
Photogêne: Van de scheikundige uitwerPhoeide v.: Phocis (Grieksche land- king van 't licht. Lichtgevend . Photogenie
streek ). Phocidien m.: Bewoner van v.: Scheik. uitwerking van licht. GeschiktPhocis.
heid om te fotografeeren. (f ig.) Stralende
Pholade v.: Steenboorder.
aantrekkelijkheid. Photogenique, -meat :
Phonalite v.: Klankkarakter. Phona- Die goede afdrukken geeft. Stralend aanteur Klankvormend. Organe Spraak- trekkelijk, „net voor de film". Photoorgaan. Phonation v.: Klankvorming. glyptie v.: Lichtgravure. Photogramme
Organe de -: Spraakorgaan. Phoneme
m . : Lichtdruk
m.: Spraakklank. Phonetieien m.: Kenner
Photographe m.: Photograaf. Photo der klankleer. Phonetique bv.nw.: Van graphiable : Photographeerbaar. Phothode stem, - de klank. Ecriture -: Phone- graphie v.: Photographie. Photogra tisch schrift (dat elk geluid door 'n teeken phier ov .w . : Photographeeren . (f ig . ) Zeer
voorstelt.) I v.: Klankleer. Phonetique- precies weergeven. Photographique : Phoment : Volgens de phonetische wijze.
tographisch. Photograveur m.: Vervaar-
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diger van photogravures. Photogravure
Pht (h )isie v.: Tering. - pulmonaire:
v.: Door photographie vermenigvuldigde Long-. - largng6e: Keel-. - aigue, - galogravure. Photolithographie v.: Toepassing pante: Vliegende -. Pht (h )isiologie v.:
der photographie op de steendrukkunst, Geschrift over -, kennis -, leer van de
lichtsteendruk .Photolithographique : Pho- tering. Pht (h )isiologue m.: Specialiteit
tolithographisch. Photologie v . : L ichtleer . voor tering. Pht (h )isique : Teringachtig. /
Photolyse v. : Ontleding door (ultraviolette m.: Teringlijder.
stralen van) 't licht. Photolytique : Van -,
Phylactêre m . : (o u d ) Talisman . ( I sdoor ontleding door 't licht. Photom6 a- ra el.) Bidriem, tephillim. Titellint, lint -,
canique v.: Mechanica van 't licht. Pho - strook die eenige woorden bevat bij een
tomêtre m . : L ichtkrachtmeter . Photo - levend wezen op een afbeelding der Middelmêtrer ov.w.: De lichtsterkte meten van. eeuwen of der Renaissance.
Photomêtrie v . : L ichtkrachtmeting . Pho Phylarehie v.: Waardigheid van phy tophile : Door het licht aangetrokken. larque m.: Aanvoerder eener volksafdeePhotophobe : Lichtschuw . Photophobie ling (in Athene).
v . : L ichtschuwheid .
Phylle m.: Kelkblad. Phyllie v.:
Photophone rn.: Toestel, dat de ge(dierk.) Wandelend blad. Phyllithe m.:
luidsgolven met lichtgolven overbrengt. Versteend blad. Versteening met plantenPhotophore m . : Electr . lichtreflector . afdrukken. Phyllode : Bladachtig. Phyllo Lichtboei. Photosensible (spr. -to-sen-): taxie v. : Leer van den bladstand. PhylloxLichtgevoelig. Photosculpture (spr. -skul- era en -era m.: Druifluis (- de la
lu-) v.: Plastische photographische opvigne). Phylloxere : Door de druifluis
neming (die relief doet ontstaan). Photo- aangetast. Phylloxerien en -ique : Van
Photo
sphere v.: Lichtsfeer (der zon).
de druifluis.
th6rapie v.: Genezing door (zonne)lichtPhysicien m.: Natuurkundige. / bv.nw.:
stralen. Phototherapique : Van de genees- Op de natuurkunde gegrond. Physic° - :
wijze door lichtstralen. Phototropisme (in samenst.) Van de natuurkunde,
m.: Neiging tot wending naar 't licht. physisch-. Physic° -chimie v.: Physische
Phototype m . : L ichtdruktoestel . Cliche. scheikunde. Physieo-chimique (mu .---s )
Phototypeur m.: Clichemaker. Photo - Der physische chemie. Physic° -mathê typie v . : L ichtdruk . -kunst . Phototypique : matique (mu. ---s): Die op de mathemaDoor lichtdruk bewerkt. Phototypogra - tische physica betrekking heeft. Physic() phie v. : Photogravure. Phototypogra- mêcanique (mu .---s): Die op de natuurvure v . : L ichtplaatdrIk. Photozinco - en werktuigkunde betrekking heeft. Phy graphie v.: Lichtzinkdruk.
sico -medical (mu. --mëdicaux) : Die
Phrase v.: 1. (taalk.) (Vol)zin. Le op de natuurkunde en de geneeskunde
tour de -: De zinswending, -bouw.. Faire
betrekking heeft . Physic° -therapique (mu.
de grandes -s: Ellenlange zinnen maken.
---5): Der natuurgeneeswijze. PhysioFaire des -s: Mooie, maar zinledige woorcrate . m.: Aanhanger van de physiocratie
den -, holle phrasen gebruiken. Faiseur v.: Leer, die in den landbouw de eenige
de -s : Praatjesmaker, schermer met holle
bron van volksrijkdom ziet. Physiocra phrasen. Des ----s Joules faites: Geijkte alle- tique : Op de physiocratie betrekking
Zonder
hebbend.
daagsche zegswijzen. Sans -s :
Physiognomonie v.: Gelaatkunde. Phy praatjes, kort en goed. La mort sans -s:
De onafwijsbare dood; (fig.) een eenvou- siognomonique : Gelaatkundig. Physio dige afmaking. 2. (muz.) Muzikale phrase gnomoniste : Gelaatkenner. Physiogra (- musicale). ligthme de -: Zinsrhythme. phe m.: Natuurbeschrijver. Physiographie
Phrase: Goed afgerond. / m.: Phrasee- v.: Natuurbeschrijving. Physiographique :
ring. Phraseologie v.: Zinsbouw. Leer Van de natuurbeschrijving. Physiologic
van den zinsbo,w. Studie der in groepen v.: 1. Leer der levensverrichtingen bij 't
geplaatste woorden die een uitdrukking gezonde wezen. - pathologique : Kennis
vormen. Holle klanken, zinledig gepraat. van den invloed van ziekten op 't gezonde
Phraseologique : Den zinsbouw betref- wezen. 2. Natuurlijke geschiedenis. 3.
fend. Phraser onov.w.: Te mooie, zin- Lichaam. Physiologique : Op de physioledige volzinnen maken. (muz.) 't Rhyth- logie betrekking hebbend. Physiologiste
mus en de uitdrukking van een phrase m.: Physioloog, kenner der levensfuncties
goed doen uitkomen. / ov.w.: Afronden van 't gezonde wezen. Physionomie v.:
(zin). (muz.) Spelen -, zingen terwip 1. (01: d ) Gelaatkunde. 2. Gelaatsuitdrukmen 't rhythmus en de uitdrukking doet king. Gezicht. Gedaante. La - des lieux:
uitkomen. / m.: Phraseering. Phraseur,, De eigenaardige aanblik van een plek.
-ier m.: Praatjesmaker, mooiprater. / 3. (f ig.) Persoonlijkheid, figuur. 4. Eigen
aard, karakter. Physionomiste m.: Gebv.nw. : Vol mooie praatjes, klets-.
Phrènesie , -ique z. frene . . . Phre - laatkenner, -kundige. Physiotherapie v.:
nique : Van 't middelrif. Phrenite v.: Geneeswijze door natuurkrachten. Physio Middelrifuitsteking. Phrenologie v.: Sche- therapique : Van de physiotherapie. Phy delleer. Phrènologique : Van de schedel- siopsychologie v.: Leer van 't verband
leer. -ment bw. Phrenologiste , -logue tusschen lichaams- en zielsverschijnselen.
Physique bv.nw.: 1. Lichamelijk , lirn.: Beoefenaar der schedelleer, phrenochaams-. Stoffelijk. 2. Natuurlijk, voor
loog.
Phrygane v.: Kokerjuffer. Schietmot. de natuur. Natuurkundig. Phenomenes -s:
Phrygien : Phrygisch. Phrygier. Bonnet Natuurverschijnselen. Sciences -s: Natuurwetenschappen. Certitude -: Op feiten
-: Vrijheidsmuts (1793).
gegronde werkelijkheid. I m.: 1 . Het lichaPhtiriase of -asis v.: Luisziekte.
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melijke, - physieke. Au —: Uiterlijk,
lichamelijk. 2. (f am. ) Uiterlijk, voorkomen. 11 a un beau —: Hij is mooi .
I V. : Natuurkunde, physica — amusante:
- voor de kleintjes, - in de huiskamer, - in
aangenamen vorm. — du globe : Geophysica . Physiquement : Lichamelijk. Op
natuurlijke wijze.
Phyto . . . : (in samenst.) Van de
planten. Phytoehimie v.: Scheikunde
der planten. Phytogêne : Uit planten
ontstaan. Phytographe m. : Plantenbeschrijver . Phytographie v. : Plantenbeschrijving. Phytolithe v. : Versteende plant.
Steen met plantenafdrukken. Steenvorming in een plant. Phytologie v. : Plantkunde . Phytologique : Plantkundig. Phytonymie v . : Nomenclatuur der planten.
Phytopathologie v . : Plantenziektenleer.
Phytopathologique : Van de plantenziektenleer. Phytophage : Plantenetend.
Phytothèrapie v. : Geneeswijze door kruiden (en fruit ). Phytozoaire m. : Plantdier.
Piaculaire : Verzoenend, zoen-.
Piaf m . : ( y olk) Musch .
Piaffe vV. : (fa m . ) Praa 1, pronk , grootdoenerij . Tomber dans la —: Geuren, swiet
slaan. Piaffement m. : Pronkerij . Getrappel . Piaffer onov .w . : 1. (o u d ) Praatjes
maken . 2. Op den grand stampen, trappelen (paard)). Draven op de plaats. Fier
stampen (paard)). 3. (f ig. ) Zwetsen, pronken , „groat doen" . Piaffeur m. : Praatjesmaker . Cheval —: P. dat fier stapt.
Piaillard (spr. pyd-): Krijschend,
schreeuwerig. / m. : Schreeuwer. Piailler
(spr. pya-) onov .w . : Krijschen, schreeuwen.
(fig. ) Krijschen, kijven. Piaillerie (spr.
pya-) v. : Gekrijsch, geschreeuw. Piailleur
(spr. pyd-) m. : Schreeuwer, krijscher.
Pian m. : Frambozenuitslag (in Z .-

Amerika ).

Piane-piane (spr. pyd-): Zachtjes.

Pianissimo (spr. pya-) : Zeer zacht.
Pianiste (spr. pya-) m. of v. : Pianospeler,
-speelster. Pianistique (spr. pya-) : Van

een pianospeler, - de piano. Litterature —:
Pianolitteratuur. Piano (spr. pya-) bw. :
(m u z . ) Zacht. (f ig . ) Zachtjes. / m. :
1. Klavier, piano . Pianospelen (apprendre
le —). -partij (tenir le —). — droit, —
vertical: Pianino. — oblique: Kruissnarige
piano. — a queue : Vleugelpiano . — a
queue ecourtee, — demi-queue: Salonvleugel . — mecanique: Pianola . 2. (mu z . )
Zacht voorgedragen gedeelte. Les —: De
piano 's. Piano-forte (my . —s--s; spr.
pya-) m . : (o u d ) Piano . Pianotage (spr.
pya-) m. : Gerammel (piano ). Pianotement
(spr. pya-) m. : Getik (v. telegraaftoestel,
schrijfmachine ). Pianoter (spr. pya-) onov .w . : Op de piano rammelen, tokkelen.
Tikken (op schrijfmachine, telegraaftoestel) . Pianoteur (spr . pya-) m . : Rammelaar
(op de piano ).
Piastre v. : Piaster (munt ).
Piat m. : Jonge ekster.
Piaule v.: (plat) Huis, „hok". Knol,
paard.
Piaulement m. : Gepiep, geschreeuw,
gekrijt. Piauler onov .w . : 1. Piepen,
schreeuwen, krijschen. 2. (p la t ) Wonen.
I se —: Naar huffs gaan. Piauleur m. : 1.
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Schreeuwer. 2. (p la t ) Hu isbaas . Piaulis
(spr. -1i) m.: Gepiep.
Piazzava (spr. pyadzerva) v. : Braz iliaansche palmboom. Vezelstof van de bladstengels van dien boom.
Pie (spr. pik) m. : 1. Houweel. Stookijzer, pook . — a hoyau: Pikhouweel. 2.
(f ig.; spe 1) Pic (slag die 60 telt). Faire
—, repic et capot: 60, 90 halen en alle
slagen maken. 3. Bergtop, piek. A —:
Loodrecht, steil. Etre a — sur son ancre:
Met den voorsteven recht boven 't anker
liggen. Couler -, plonger a —: Zinken als
een baksteen ; rechtstandig zinken. Des
a--: Steile wanden. (fig.) Vous tomhez
a —: Ge komt net van pas. 4. Specht.
— vent: Groene -. — cendre: Kleine groene
-. — epeiche: Groote bonte -. — mar:
Middelste bonte -. — epeichette: Kleine
bonte specht. 5. Gaffelpiek. — de come:
Gaffelnok .
Pica m. : (geneesk.) Dwaze trek in
oneetbare stoffen, (dwaze) lust.
Picador m. : Bereden, met een laps
gewapende stierenvechter.
Picage m. : Lust tot pikken (bij hoenderachtigen ).
Picaillon m. : Duit uit Piemont. (f a m . )
Des —s: „Centen", „duiten" .
Picard : Picardisch. -ier. Picardie v. :
Picardie.
Picaresque : Waarin de held een gauwdief is. Roman —: Schelmenroman. I m. :
Schrijver van een schelmenroman. Piearo
m. : Gauwdief .
Picasson m. : Boomlooper, grijze specht ,
Picaud m. : Bot.
Picea m. z . pesse en epicea.
Piehenette v. : Knip (met de vingers ) .
Piehet m. : Tuitkan. Vin au —: Open
wijn. Pieholette v. : Kannetje van 3 d .14 .
Pieholine v. : Ingemaakte olijf .
Picketing (spr . -tin-gue) m.: Het posten
(bij werkstaking). Pickpocket (spr. pikepoket) m. : Zakkenroller .
Picoler onov .w. : Zuipen.
Picon m. : Wolafval.
Picoree v. : Het stroopen (d. soldaten).
- wegkapen (v. ooft ). - inzamelen (v. honig ) .
(fig.) Inzame ling , keus . Picorer onov .w . :
Stroopen. Stelen, kapen. Inzamelen, hier
en daar voedsel zoeken, pikken, scharrelen.
Met den neus dompen (vlieger,schip ) .
Picoreur m. : Strooper, kaper ; houtdief..
Picot m. : Splinter . Steenbrekershamer.
Houten wig (in mijnschacht ). Omoogje,
picotje (aan kantwerk ). Vischnet. Pico tape m. : Het pikken, gepik. Pieotement
m. : Prikkeling. Prikkelend gevoel. Jeuk.
Picoter ov.w. : 1.. Herhaaldelijk pikken,
- bijten, prikkelen, steken. Met den bek
pikken in. Uitplukken (uit een tros ).
Doen jeuken, prikkeling veroorzaken in.
Picote: Met stipjes. Picote de petite verole:
Pokdalig. 2. (f ig. ) Sarren, prikkelen. 3.
Met houten wiggen voorzien. Een omoogje
-, een picotje maken aan (kant). / se — :
Elk. plagen. Picoterie v. : Plagerij , steek,
speldeprik .
Picotin m. : Havermaat. Maat haver.
(v o lk) Eten, kost.
Picotis m. : Gekriebel, geprikkel. Picoture v.: Stippel, puntje.

Pierate —Pied
1591
1592
la
—
a
ate
du
trou
:
m.:
Picrinezuurzout.
SpringPierate
Een gebrek onhandig
middel. Pierate: Met 'n picrinezuurzout. verhelpen. z. arme. De toutes —5: Geheel
Picride v.: (p lantk.) Picris. — eper- en al. Inventer -, forger -, creer de toutes —s:
Geheel uit de lucht grijpen, uit zijn duim
viere: Bitterkruid. Pierine v.: Bittere stof
uit vingerhoedskruid bereid. Picrique : zuigen; uit zijn brein halen. —s anatomiques : Anatomische preparaten. — de
Acide —: Picrinezuur.
Pietes m.mv.: Picten (Schotsche stam). musee; - de cabinet: Stuk, dat waardig is
Pietographie v.: Schrift als ware het een plants in een museum -; een verzamet de pen of het penseel geteekend, beeld- meling to krijgen. — rare : Rariteit, zeldschrift. Pietographique: Als een teeke- zaamheid. — de mobilier: Meubelstuk.
10. Vertrek. Un appartement compose de
ning. Ecriture —: Beeldschrift. Pietural:
12 —s: Een uit 12 vertrekken bestaande
Van de schilderkunst. Schilderachtig.
woning. 11. Schaakstuk (— d'un jeu
Picul m.: Pikol.
d'echecs). Faire — pour —: Stuk om stuk.
Pic-vert m. z. pivert.
Pie m.: (naam) Pius. / bv.nw.: 1. spelen, elk. gelijke stukken afnemen.
Vroom, liefdadig. Faire oeuvre —: Een 12. (wapenk.) Schildstuk (— de 1 1 ecu).
Gode welgevallig werk doen. tEuvres —s: —s d'honneur: Eerestukken, insignes. 13.
Een vroom werk. 2. Bont. / v.: 1. Ekster Akte, stuk, document. (fig.) C'est la
(— vulgaire). z. borgne 1 en nid (1 en 4). meilleure — de son sac : Dat is zijn grootste
steun. z. appui 1 en conviction. 14.
V oleur comme tine —: Zoo diefachtig als
een ekster. — de mer, , - huitrier: Schol- (drukk.) Dun boekje tot 50 pagina's.
Cheval
15. (fam.) Persoon. (spot) Une bonne
ekster. Fromage a la —: Potkaas.
—: Een hartje, een lieverdje. Celle bonne
—: Bont paard. — noir : Zwartbont. -— de Nelly : Die brave Nelly. 16. Stuk,
Babbelkous.
2.
rouge: Roodbont.
Pieta of (beter) piig'a bw.: (oud) brok. En —s: Aan Harden. Mettre en
Sedert lang. Piecard m.: Stukwerkmaker. —s: Stuk maken, vernielen, verscheuren;
Piece v. : 1 . Stuk (dat een geheel vormt ). deelen; (fig.) over den hekel halen, gees
— de gibier ; - de betail: Stuk wild; - vee.— stuk heel laten aan; verknoeien; plunmontee : Monumentale taart. — d'eau : Vij- deren (schrijver). Tomber en —s : In stukver. — de four : Baksel. — d'orf evrerie : Stuk ken uiteenvallen; langzaam wegrotten.
goudsmidswerk. Des oranges a trois sous (la) Tailler en —s : In de pan hakken. Les —s
en sont bonnes: De afzonderlijke stukken
—: Sinaasappelen van drie sou 't stuk.
zijn nog bruikbaar (na 't breken); dat moet
Travailler a la —: Op stuk werken. Ouvrier
men bewaren. z. emporter 2.
aux —s : Stukwerkmaker. (f a m . ) Avoir
Pieeette v.: Stukje. Peseta (Spaansche
une bonne — de 50 ans : Goed in de 50
zijn. Une — de 500 fr . de rente: Om en munt).
Pied (spr. pge, maar plle-t-d-pge) m.:
nabij de 500 frs rente. 2. Veld, akker.
1. (mensch) Voet. A mes —s: Aan mijn
— de ble: Graanveld. 3. Vat (van 220,
228 of 250 L.), fust, stuk. 4. Geldstuk voeten; onder mij. Avoir le — plat : Plat(— de monnaie). Donner -, allonger -, glisser voeten hebben. Un — plat: Een platvoeter;
(f ig. ) een ploert. Bete comme ses —s : Aartsla —: Een fool geven. (grap) z. monnaie 3. — blanche: Zilverstukje. Recevoir dom. z. coup 1, livrer (ov.w. 1), lie 1 en
patte 1. Avoir un — dans la tombe, - la fosse:
la — blanche: Jets verdienen. 5. — de
Reeds met een voet in 't graf staan. Sortir
mariage: Huwelijkspenning. 6. Stuk, kanon,
vuurmond (— d'artillerie). — de siege; -, s'en alter de sa maison les —5 decant:
Begraven -, 't huis uitgedragen worden.
- de position; - de campagne: Belegerings-;
vesting-; veldstuk. — anti-avion: Afweer- Etre -, se tenir en —: Rechtop staan. Se
kanon. Chef de —: Stukvoerder. 7. Too- dresser sur ses —s, - en —: Zich oprichten.
neelstuk (— de theatre). (kunst) Tooneel- En —: Ten voeten uit (portret). (fig.)
stuk van gemengden aard. (fig.) Jouer Etre en — qq part, - dans qch : Ergens
vasten voet hebben. Etre sur ses —s:
une —, faire (une) — a qn : Iem. een poets
bakken, - een koopje leveren. Faire — a Op zijn beenen staan. Etre sur —: Op de
been -, op zijn. Remettre qn sur ses —s:
qn: Iem. 'n hak zetten. (fig.) La — est
Iem. weer op de been helpen, iem. helpen
bonne, - plaisante: Die trek is aardig. 8.
Werk (des geestes). — d' eloquence: Wel- opstaan. Remettre qn sur —: Iem. er bosprekend werk. — de vers ; - de prose: Dicht- venop -, op de been helpen (zieke). (fig.)
stuk ; prozawerk. — d' ecriture: Schoon- Remettre qn sur ses —s, - sur —: Iem. er
schrift. —s pour clavecin : Clavecimbel- weer bovenop helpen. Mettre sur —: Op de
stukken . La — aux cent florins: De honderd been brengen ; in elk . zetten (werk ) . (f a m . )
Mettre les —5 dans le plat : Ongemanierd
guldensprent (v. Rembrandt).
9. Stuk, deel (dat zelf een geheel vormt). zijn gang gaan. Ne vous mettez pas sur
ce --la: Pak de zaak niet z66 aan.
—s de rapport d'une mosaique: Stukken
voor mozalekwerk. Fait de —s et de mor- Si vous le mettez sur ce --la : Als ge
z66 begint. Etre de — avec qn : Opgewasceaux , (soms) fait de —s de rapport:
Samengelapt, -geflanst. — a —: Stuk sen zijn tegen iem. Faire des —s et des
voor stuk. Tout d'une —: Uit een stuk, mains pour: Hemel en aarde bewegen om.
in zijn geheel. Un homme tout d'une —: Mettre sous ses —s: Verachten ; ter zijde
Een man uit een stuk; een zeer eenvoudig stellen. Mettre a ses —s: Onderwerpen.
man. Corsage - ; chemise a —: Lijf -; hemd Mettre aux —s de : Aan de voeten leggen
met een ingezet stuk. z. aceommoder van. Ne pas mettre les —s dehors : Geen
(ov.w. 6) en habiller 4. Robe en —: voet buiten de deur zetten. z. lever (ov.w..
Japon in een doos. Mettre une — a: Een 2) en etrier 1. Mettre — a terre : Van 't
stuk -, een lap zetten op. (fig.) Mettre paard stijgen; uitstappen, landen. Ne pas
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Pied-d'alouette-Pie-grieclie
(sla
).
Op
den
stengel
uitSecher
sur
-:
Geen
voet
mettre un - devant l'autre:
verzetten. Je n'y metlrai pas les -s: Ik drogen; (f ig. ) van verdriet, verveling,
zet daar geen voet. Mettre un cocher a -: ongeduld vergaan. Une recolte -; du ble
Een koetsier verbieden te rijden. Un sur -: Een te velde staande oogst ; - koren.
- de vigne: Wijnstok. - d' (Billet: Anjecocher en -: Een koetsier, die rijden mag.
lierplant.
Meltre qn a -: Iem. aan den dijk zetten.
5. (maat) Voet (- de roi; ± 32 c.M.).
z. mise 1. Meltre qn en -: Iem. in dienst
stellen. Sur le - de guerre: Op voet van z. langue 1 en nez 1. Elle a un - de
oorlog. z. paix 4. Sauter sur un -: Hin- rouge sur le visage : Zij heeft zich dik gekelen . z. air 1 en danser 1. Sur quel blanket. Il voudrait etre a cent -s sous
terre : Hij zou wel in den grond willen
- etes-vous ensemble ? Op welken voet
staat ge met elkaar ? z. egalite. Étre sur zinken. J'en ai cent -s par-dessus la tete:
Ik heb er nu meer dan genoeg van. 6.
un grand - dans le monde : Op grooten
voet leven. Etre sur un bon -: In goeden (f ig. ; maat) Verhouding, maatstaf, voet.
doen zijn. z. cap 1, fouler (2 en se -) en Mesurcr qn au - de: Iem. afmeten in
gorge 1. (f ig . ) z. baiser (ov.w. 1). vergelijking met. z. lettre 5 en petit
(by .nw . 1) . Payer qn sur le - de dix francs:
Envoyer le - dans qch : Op -, in iets trappen. Avoir -: Grond (onder de voeten) Iem. betalen tegen een gemiddelde van tien
hebben, - voelen (in 't water). Un endroit francs. Sur ce --lei: In die omstandigheoft it n'y a pas -: Een plek, waar men den, als 't zoo is. 7. (dichtk.) Letterniet staan kan (idem), z. perdre 6, ferme greep. Voet (- rhythmique). 8. (leger)
(bv.nw. 2) en se moucher. Prendre -: Korporaal(- de bane) . 9. (p la t) Stommerik .
Pied -d' alouette (my . -s-d'-) v.:
Zich voor goed vestigen, vasten voet
krijgen. Prendre un - chez qn : Een voet- Ridderspoor. Pied-a-terre (spr. pye-t-a-;
breedte bij iem . binnendringen. Ceder -: my . onv.) m.: Tijdelijke verblijfplaats.
Toegeven. z. licher 2, spine 2, couper Optrekje, paviljoen. Pied-bot (my . -s(ov .w . 1 ) , chaussure en marcher (onov. -s) m.: Horrelvoet. Pied-de-biche (mu..
w. 1). Reprendre -: Weer grond onder -s-de--) m.: Klauwhamer. Koevoet.
de voeten krijgen; (fig.) weer tot zich Handvat a. e. schelkoord. Platte kwast.
zelven komen. Partir du -- gauche: Zich Worteltang (tandarts). Pied-de-chat (my.
op weg begeven. Se lever du - gauche: -s-de--) m.: Toestel om geschutloopen
Met 't verkeerde been uit 't bed stappen. te onderzoeken. Droogbloem. Pied-dez. gagner (ov.w. 6) en ehausser 2. eheval (m y . -s-de--) m.: Groote oester.
Pied -de -chevre (my . -s-de--) m. :
De - ferme: Onvervaard, onverschrokken.
Koevoet. Onderlaag van een kraan.
Avoir bon -, bon ceil: Krachtig, gczond
zijn. Etre a -: Te voet zijn, niet rijden; Pied -de -eorneille (mu. -s-de--) m.:
geen betrekking hebben. Arriver un - (plantk.) Kraaiepoot. (plantk.) Kruipende boterbloem. Pied-de-griffon (mu.
devant l'autre: Langzaam opklimmen. a -: Voetje voor voetje, langzaam ; be- -s-de--) m.: Nieskruid. Pied -de -lievre
hoedzaam, voorzichtig. Defendre - a -: (mu. -s-de--) m.: (plantk.) Hazepootje.
Pied-de-lion (mv.-s-de-)m.: (p Ian t k . )
Hardnekkig verdedigen. Un combat
Leeuweklauw. Pied -de -loup (mu. -s-deDiscuter
-a:Eenhrdkigvct.
- a -: Koppig -, vurig (be )twisten. z. -) m.: Wolfsklauw. (ook) Wolfspoot.
cheval 1. Les gens de -, un homme de Pied -de -mouche (mu. -s-de--) m.:
(drukk.) Hanepoot. Pied-de-poule (mu.
: Voetknecht (en ) , infanterist (en ) . Valet
-s-de--) m.: Hanevoet. Piedestal (spr.
de -: Livreibediende, palfrenier, lakei.
-des-) m.: Voetstuk. (fig.) Mettre sur un
A - sec: Droogvoets. Haut le -: Gauw,
vlug ; vooruit (z. haut-le-pied‘ . Y alter -: Op een voetstuk plaatsen, vergoden.
Pied -de -veau (mv .-s-de--)m .: (plantk .)bon -: Flink voortstappen.
2. (dier) Poot, voet. Bete a quatre -s: Aronskelk. Pied -droit (mu. -s--s) m.:
Viervoetig dier. A - lourchu: Met gespleten Loodrechte muur. Vierkante pijler, poot.
hoeven. .Retomber sur ses -s : Op zijn pootjes Deur-, vensterpost. Pied-fort (mu. -sterechtkomen. Galoper sur le bon -: Op -s) m.: Proefslag, -munt. Pied -gris
't goede been -, rechts galoppeeren. Faire (mu. -5--) m.: Zeezwaluw. Pied -noir
(mu. -s--s) m.: Blackfoot-Indiaan. Piechanger de - un cheval: Een paard laten
verspringen. Manquer des quatre -s: douche m.: Klein onder-, voetstuk. PiedLanguit vallen. (fam.) Etre sur ses -s plat (mu. -s--s) m.: Ploert. Piefort z.
pied -fort .
de derriere: Zich trots aanstellen. ReconPiege m.: 1. Val, strik, knip. - a
naitre au - que c'est un cerl: Aan 't voetspoor herkennen, dat 't een hert is. z. loups: Wolfsklem. --cage Klepkooi. -grue 1 en aile 4. -s de mouche : Gekrabbel, pince: Kiem. - lumineux: Lichtbak. 2.
fijn schrift. Betail -, viande sur -: Onge- (f ig. ) Val, hinderlaag, valstrik . (school)
slacht vee. - de b cell!: Ossepoot. Huile Diclee a -s : D. met voetangels en klemmen. Piegeage m.: 't Zetten van vallen
de - de b cell': Wonderolie. 3. Onderstuk,
voet. Poot. z. mur 1. Donner du - a of strikken. - lumineux: 't Jagen met
den lichtbak. Pieper ov.w.: Met strikken
un mur: Een muur van onderen verbreeden.
vangen. Piegeur m.: Strikker.
Donner du - a une echelle : Een ladder
Pie-grieche (mu. -s-s) v.: 1. Wurschuin zetten om hem steviger te doen
staan. - du lit: Voeteneinde. z. oeuvre ger. - grise : Klapekster, blauwe klauwier.
(m. 2) en marmite 1. (meetk.) - d'une - d'Italie: Kleine klauwier. - ecorcheuse:
(Bruine) doorndraaier, grauwe klauwier.
perpendiculaire : Voetpunt van een loodlijn. - du col: Randje aan hemd. 4. Voet - rousse : Roodkopklauwier. 2. Twistzieke
(v. boom, plant). Steel. Plant. Krop vrouw, heibei.
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Pie -mer Pigeonnier
1595
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Pie-mere (my . -s--s) v.: Onderste
Pietement m .: Voetruimte (onder bureau ) .
Verb inding . Pieter onov .w .: Loopen (vogel ) .
hersenvlies, pia.
Piemontais: Uit -. Bewoner van Pie- (spel) Voet aan meet houden, op de meet
mont , Piemontees .
staan. Naast elk. staan. De diepgangsmerken aangeven. I se -: Zich schrap
Pier (spr. pire) m . : (E ng . ) Pier.
zetten. / ov.w.: (Laken) met de kaarde
Pieride v.: Witje.
Pierraille v.: Puin, grof grind.
garneeren. (Gras) bij den grond afsnijden.
Pierre v.: 1. Steen. z. age 2. Pour- (fig.) Tot weerstand prikkelen. Pietin
suivre a coups de -: Met steenworpen
m.: Klauwzeer (bij hoornvee). Korenziekte
achtervolgen. z. ehemin 2, jardin 1 en ontstaan door een ophisbolus. Pietinement
jeter 1. Faire dune - deux coups : Twee m . : Getrappel . Pietiner onov .w . : Trapvliegen in een klap slaan. z. amasser. pelen, stampvoeten. (fig.) - sur place:
- d'achoppement, - de scandale: Steen des
Niet vooruit komen, de pas markeeren.
aanstoots. Af ire comme une -: Als ver- / ov.w.: Vertrappen, plattreden . (fig. )
steend -, onbeweeglijk zijn. C ceur de -: Un terrain pietine: Een afgegraasd terrein.
Pietisme m.: Mystieke vroomheid, zonOngevoelige ziel. z. geler (onpers.w.).
2. (nat. hist.) Steen, versteening. Fruit der veerkracht. (P r o t.) Beweging om
a -s: Vrucht met harde plekken. vroomheid en daadwerkelijk geloof te doen
herleven. Pietiste : Aanhanger der leer
biliaire: Gal-. - renale: Nier-. - vesicale:
Blaassteen. z. operer (ov.w. 2) en ope- van 't pietisme.
Pieton m . : 1. Voetganger . 2. (o u d )
ration 5. (fig.) Il a une mauvaise Infanterist. Brievenbesteller. Pietonne v.:
dans son sac: Hij is er beroerd aan toe. 3.
(bouwk.) Steen. De la - a batir: Bouw- Voetgangster. Pietre: Armzalig, erbarsteenen. De la - de taille : Gehouwen melijk, poover, „dunnetjes". Pietrement
steenen, hardsteen. Il ne rests pas - sur bw. Pietrerie v.: Armzaligheid. Vodderij.
- de l'edifice: Van 't gebouw bleef geen
Piette v.: (dierk.) Witte non, nonnetje.
Pieu m . : Paal, staak . (fa m . ) Bed,
steen overeind. Ne pas laisser - sur -:
Geen muur overeind laten. - a eau: mandje, nest.
Pieusement : 1. Op godvruchtige wijze.
Fonteinbak. z. attente 2, lever (ov.w. 3)
en laver (ov .w . 2). (f ig. ) Poser la pre- (f am. ) Croire -: Te goeder trouw gelooven.
decede : Overleden voorzien van de
miere - de: Den grondslag leggen tot.
- fondamentale: Grondslag. - angulaire,
genademiddelen der H. Kerk; in (God) zijn
- d'angle: Hoeksteen. 4. Steen. - pourrie:
Heer en Heiland ontslapen. 2. Vol eerbied.
Polijst-. - a detacher: Vlekken-. - a
Pieuter onov .w . : Maffen . / se -: Gaan
fusil, - a feu, - a briquet : Vuur-.- infernale:
maffen, in zijn nest kruipen.
Pieuvre v.: Achtarmige poliep. (fig.)
Helsche -. - d'aimant: Zeil-. - de lard,
Vampier.
- a magot: Speksteen. -s precieuses: EdelPieux: 1. Vol kinderlijke, eerbiedige
gesteenten. -s de couleur: Gekleurde
edelgesteenten. -s fines : Halve edelge- liefde, diep gevoeld. - a sa mere: Vol
steenten (b .v. onyx); echte steenen. - pieteit voor zijn moeder. 2. Vroom, godvruchtig. z. legs 1.
de Liege: Arduinsteen. - d'Italie: LeiPiezometre m.: Toestel om de samensteen. 5. (naam) Piet, Pieter, Petrus.
drukbaarheid van vloeistoffen te meten.
- et Paul: Jan en Alleman. - ou Paul:
Pif m.: 1. (f a m.) Groote neus, kokkerd.
Jan, Piet of Klaas. Decouvrir - pour
2. Klophengst. / bv.nw.: Te hard voor
couvrir Paul: Van den een leenen om den
plaveisel.
ander terug te betalen.
Piffre m., -esse v.: Dikzak. Vreetzak.
Pierree v.: Waterloop van losse steenen,
steenglooiing . Pierreries v .mv . : Edel- Piffrer (se -): (oud) Zich met eten volgesteenten. Pierrette v.: 1. Steentje. stoppen.
Pigamon m.: (plantk.) Ruit. Jouer a la -: Met steentjes knikkeren.
2. Wijfjesmusch. 3. Vrouwelijke Pierrot. jaune: Poel-. Petit -: Kleine -.
Pige v . : 1. (y olk) Maatregel . Faire
4. Petronella, Pietje. Pierreuse v.: Pula - a :De baas zijn; met iem. doen wie
blieke vrouw, die haar toevlucht zoekt in
't wint. 2. (drukk.) Uurtaak. Gevangenis.
de in aanbouw zijnde huizen. Pierreux:
Portefeuille. Uur. Jaar. Jaar gevangenisVol steenen, steenig (vrucht), steenachtig.
(geneesk.)Van blaassteenen. Colique -euse: straf, - „zitten".
Pigeon m.: 1. Duif. - male: Doffer.
Blaassteenkoliek. I m.: Graveellijder.
Pierrier m . : Steenmort ier . Pierrot m . : 1. - de voliere: Slag-. - voyageur, - messager:
Pietje, de kleine Piet . 2. Huismusch. (vo lk) Post-. - a capuchon: Sluier-. - grossegorge, - boulant: Krop-. - a collier, - a
Asphyxier le -: Een pierenverschrikkertje
nemen. 3. Pierrot, onnoozele hansworst. ramier: Ringduif. - culbutant, - acro(fam.) Un vi lain -: Een gemeen heer. bate: Tuimelaar. z. gorge-de--.
Alle vogels vliegen ! Aile de -:
-vole!
Pierrotade v.: Hansworsterij. Pierrures
Duivenboutje ; verouderd kapsel; - mensch;
v.mv . : Rozenkrans (parels aan gewei).
Pieta v.: Afbeelding van Jezus met de floddersprong. rare loge comme les -.3:
Madonna (der Zeven Smarten), Nood-Gods. Onder de hanebalken wonen. 2. (fig. )
Onnoozele hals, bloed. Plumer le -: Den
Pietage m.: Diepgangsmerken.
Pietaille v.: 't Arme y olk. De voet- vogel plukken. 3. Handvol pleister. Pigeonne v.: Wijfjesduif. Pigeonneau m.:
gangers. (leger) 't Voetvolk.
Piete vV. : 1 . (o u d) Medelijden . z . mont- Duifje. (fig.) Bloed; hals. (fam.) Gede---. 2. Eerbiedig gevoel, liefdevol aan- zwel in de hand. Pigeonner ov.w.: Plukdenken, liefde, liefdevolle eerbied. 3. ken, uitschudden. Met handen vol pleister
optrekken. / se -: Trekkebekken. PigeonVroomheid, godsvrucht.
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Piger-Piment

Bier m.: Duivenslag. Torentje in den vorm
van een duiventil.
Piger ov .w . : (f am. ) Snappen . Betrappen. Opvangen. Oploopen. Uitteekenen,
„nemen". Kijken naar, bewonderen. Pigezmoi cela: Kijk me dat Bens, „daar heb je
niet van terug". / onov .w . : Concurreeren
met. 't Winnen van. Den afstand meten
van de werpschijven tot 't doel.
Pigment m.: Kleurstof (bij de levende
wezens). Pigmentaire : Van de kleurstof
(idem). Pigmentation v.: Vorming van.
kleurstof (idem). Pigmenter ov .w. : Kleuren .
Pigne v.: 1. Goud- of zilverkoek. 2.
Pijnkegel.
Pignerol m.: (aardrijksk.) Pinerolo.
Pignochage m . en -ocher onov .w . :
(Het) kieskauwen; (fam.) - zeer zorgvuldig schilderen of beschrijven, - „likken".
Pignon m.: 1. Puntgevel, driehoekige
nokgevel. - a redents, - a redans, - en
escalier, , - dentele: Trapgeveltop. Avoir
sur rue: Een eigen huis hebben. 2.
Kleinste tandrad, invallend rad. - de
renvoi: Rondsel. - a chaine: Kettingwiel.
- du demarreur: Startertandwiel. 3. Noot
van den piniepijnboom. z. pin. - d'Inde:
Zwarte braaknoot. 4. Conisch drijfrad,
pignon (auto).
Pignoratif (spr. pig-no-): Van een panel.
Pignouf m . : (p la t ) Vlegel . Vrek .
Schoenlappersmaatje.
Pilaf (f) m.: Rijst met vleesch of schaaldieren.
Pilage m.: Het stampen.
Pilaire: Van de haren. Systeme -: Beharing ; haardos.
Pilastre m.: Kantige zuil. Staander.
Pilate m. : Pilatus.
Pilau m.: Rijst met vet en Spaansche
peper (z. pilaff) .
Pilchard m.: Pelser (visch).
Pile v.: 1. Stapel, hoop. Mettre en -:
Opstapelen. En -s : Opgestapeld. 2.
(bouwk.) Brugpijler. Penant (tusschen
vensters ) . Steenen hekpij ler . 3. (n a t k . )
Batterij, zuil (- electrique, - de Volta).
Accu (van radio ) . 4. Zijlijn (aan vischsnoer ) .
5. Vollers-. Stamptrog. Olievergaarbak. 6.
(fa m .) Opstopper ; rammeling Prendre la -:
Een opstopper krijgen. S'arreter -: Opeens
-, ,,klem" stoppen. Se donner des -s : Zich
bezuipen. 7. Muntzijde (v. geldstuk). z
croix 10 en face 5. 8. ( y olk) Tand. Pifer
ov.w.: Stampen, kneuzen, kleinstooten.
Braken. Instampen, -stoppen. (f a m.,
f ig.) - du roivre: In den zadel opspringen.
Pilerie v.: Stamperij. Pileur m.: Stamper.
Pilet m.: Steun, nok. Wilde eend. Pileum (spr. pileomm) m.: Voorhoofd, schedel en achterhoofd (v. vogel). Pileus (spr.
pileuss) m.: Vilten mutsje. Pileux : Van 't,
haar, harig. Systeme -: Haardos.
Pilier m.: 1. Pijler, pilaar. Steenen hek-.
Brugpijler. - butant: Hoeksteenschoor.
a vent: Onderstuk van een molen.
-demoulin
de mine: Mijnpijler. (f a m.) Avoir de
gros -s : Zware beenen hebben. Se Trotter
au -: Kwade gewoonten van zijn omgeving
aannemen. 2. (f ig.) Steun, -pilaar. Vaste
kiant. - bezoeker. z. cabaret 1 en eglise 3.
- de bar: Drinker. - de salle d'armes:
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Schermliefhebber, vechtersbaas. - d'anti"
chambre: Baantjesjager. 3. Stal-, manegepaal. 4. (ontleedk.) Gehemelteboog. 5.
Stijltje (in horloge).
Pilifere : Haardragend. Haargroei bevordere nd .
Pillage m.: Het plunderen, plundering.
Mettre au -: Plunderen. Livrer -, abandonner au -: Aan plundering prijsgeven. Une
maison oil tout est au -: Een h. waarin
gestolen en verkwist wordt. Les finances de
l' Plat sont au -: De schatkist wordt
geplunderd. Pillard m.: Plunderaar. (f ig. )
Plagiator. Bitse hond. / bv.nw.: Plunderziek , roofzuchtig . Piller ov .w . : 1. (Uit )p lunderen . Bestelen.Woest overvallen. Aanvatten,' -tasten (wild). Pille! Pak ze! Sa! 2.
(f ig.) Stelen, van andere schrijvers, enz.
overnemen. Pillerie v.: Rooverij, knevelarij , plundering. Pilleur m.: Plunderaar, roover.
Piloche v . : ( y o l k) Tand .
Piloir m.: Stamper (huiden). Pilon m.":
1. Stamper. Mettre un livre au -: Een
boek in de papierkuip werpen, - vernietigen.
2. Vogelboutje . (v. o 1 k ) Been. Duim ; vinger .
Bedelaar.. Pilon (n )age m . en - (n )er ov .w . :
(Het) stampen. (leger) (Het) verbrijzelen,
van de prikkeldraadversperring (door geschut); (het) vernietigen door roffelvuur;
- door zwaar weer.
Pilorhize v.: Wortelkapje.
Pilori m.: Schandpaal, kaak. Clouer au
- = Pilorier ov .w . : Op de kaak zetten.
Pilori(s) m.: Muskusrat.
Piloselle v.: Havikskruid.
Pilot m.: Heipaal. Kegelvormige hoop
zout. Pilotage m.: 1. Hei-, paalwerk. Het
heien. 2. Het loodsen. Loodswezen. -gelden
(droil de -). Stuurmanskunst. Pcole de -:
Loodsschool. 3. Het leiden, - sturen. Het
besturen (vliegtuig). Poste de -: Stuurstoel.
Pilote m.: 1. Loods. Bestuurder (ballon).
Stuurman. Piloot (vliegtuig) Autobestuurder, -renner. - Mier : Binnen-. - hauturier
: Buitenloods. Bateau -: Loodsboot. Locomotive -; train -: Verkenningslocomotief;
-trein. Drap -: Pillow. - aerien: Luchtschipbestuurder. Balton -: Loodsballon.
Fil -: Proefdraad. - de train: Treinopzichter. - de tramway : Voorlooper voor 'n
tram. 2. Loods (schip bij den admiraal).
Atlas met zeekaarten. (f ig.) Gids. 3. (nat.
hist.) Loodsmannetje. Piloter ov .w . : 1.
Met heipalen voorzien, op - bouw en. 2.
Binnen-, naar buiten loodsen. Besturen
(auto, vliegtuig). (Rond)leiden, den weg
wijzen. Ingang doen vinden (artikel). 3.
Leiden, sturen. Pilotin m.: 1. Stuurmansleerling. (nat. hist.) Loodsmannetje. 2.
Hoofdpaal. Pilotis m.: Paal-, heiwerk.
Hei-, fundeeringspaal.
Pilou m.: Pluizige, katoenen stof (drap
-).
Pilulaire : Pilvormig, van pillgn. / v.:
Pilvaren. Pilule v.: Pil. (f ig. ) Onaangenaamheid, verdriet. z. dorer 1. Avaler
la -: De bittere pit slikken ; iets gelooven,
- slikken. Pilulier m.: Pillenmachine.
Pimbeche v.: (f am.) Snibbige vrouw,
feeks. Nuf.
Piment m.: 1. (oud-) Honig- en kruidendrank. 2. Spaansche peper. - enrage:
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Pimentad e-Pin6en
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Cayenne-peper, „lombok". 3. (fig.) lets ce-pantalon (mv. onv.) m.: Broekknijper
(van fietser).
prikkelends, - gekruids. Prikkel, stimulans.
Pincer ov.w . : 1. (Met de vingers) knijPimentade v.: Gepeperde saus. Pimenter
ov.w.: Met Spaansche peper kruiden. (f ig.) pen; knijpen in. - jusqu'au sang: Bont en
Vol prikkelende bijzonderheden makdn. blauw knijpen. (f ig.) - qn sans rire: Iem.
met een onschuldig gezicht steken onder
Conte -le: Gepepeid -, schuin verhaal.
water geven. - la taille d'une femme : Fen
Grace -tee: Wellustige gratie.
Pimpant: Sierlijk, schitterend, fijn, vrpuw om 't middel vatten. V element qui
pince la taille : Kleedingstuk, dat nauw om
(f a m . ) kittig .
't middel sluit. Taille pincee: Ingepend
PimPesouee (spr. ping-soue) v . : (o ud )
middel. - un corsage: Platgenaaide naden
Ingebeelde nuf.
Pimprenelle v.: (plantk.) 1. Sorben- in een lijf leggen. - un arbre: De jonge
knoppen v. e. boom afknijpen. - les cordes
kruid. 2. Pimpeinell.
Pin m.: Den. - maritime, - des Landes, d'une guitare, - d'une harpe : De snaren van
een gitaar -, een harp pizzicato doen tril- de Bordeaux: Zeepijn. - noir d'Autriche,
len. - de la guitare: Op de gitaar tokkelen.
- a crochets: Bergden. - pigeon, -. parasol:
(f ig.) J'ai pince de ce métier-la: Ik heb aan
Piniepijn. - sylvestre, - sauvage, - commun,
dat yak ook gedaan. (fig.) - d'une autre
- de Russie : Grove den .- rouge, -d' Ecosse:
Boode pijn, Schotsche spar. - laricio : Lier- corde: Uit een ander vaatje tappen. 2. (Met
boom . - aquatique: Lidsteng. - americain: een toestel) vastklemmen, - knellen. Le
Pitchpin. Pinace v.: (zeev.) Smal, licht perroquet lui a pince les doigts : De papegaai
vaartuig voor de kaapvaart. Groote sloep, heeft hem in de vingers geknepen. Le froid
pince: De koude nijpt. Que ca pince: 't Is
pinas.
Pinacle m.: Tinne (v. gebouw). (fig.) nijp end koud. 3. (f ig.) Op heeter daad beIem.
hemeihoog
trappen,
knippen, vatten. ( y olk) Stelen,
Metire -, porter qn au -:
wegkapen. Vinnig doorhalen. Oploopen
verheffen.
(ziekte). (nieuw) Elle m'a pince: Ik ben
Pinaire: Van dennen.
verliefd op haar. Etre pince : Verliefd zijn;
Pinard m.: (1 eg er ) Wijn.
(ook) deftig doen, - zijn. Un langage un peu
Pinasse v.: 1. Pinas, lichte boot. 2. z.
pince : Een beetje gemaakte taal. Un sourire
pinastre.
pince : Een vinnig lachje. En - pour : VerPinastre m.: Zeeden.
Pinyade v.: Kneepje. Pincage m.: Het liefd zijn op. 4. Hard drukken. - les levres:
(in)nijpen. Pinyard: Dat op een stelthoef De lippen op elk. klemmen. (fam.) - les
levres, - le bee: Preutsch doen. (f ig.) Un air
loopt. Pied -: Stelthoef.
Pince v.:1. Het knijpen. Avoir bonne -: pince; des airs pinces : Een gemaakt-deftig
Stevig kunnen knijpen, goed klemmen. 2. -; een koel-geergerd voorkomen. (zeev.) (fam.) Hand. 3. (vooral mv.) Tang, le vent: Tegen den wind inkrimpen. 5. Innijtangetje. - a pansement: Verbandtang. - pen (plant). I se 1. Geknepen worden.
a percer: Kniptang. - a mors aigus: Spits- Zich knijpen. - klemmen. Smaller worden
tang. - a Wier: Trek-, draadtang. - a (neus).- les levres : Zijn lippen stijf samenknijpen . - pour se faire rire : Zich geweld
lute: Pijptang. - a linge: Knijper - a
aandoen om maar te lachen. 2. (muz.) Met
billets: Ponstang. - a sucre: Suikertangetje.
de vingers gegrepen worden.
-s de cycliste: Broekknijpers van 'n tietser.
Pince -sans -Are (mu. onv.) m. en by.
4. Koevoet. 5. (d ier k. ) Schaar (v.
kreeft, enz.). Snijtand (der planteneters). nw. : (Iem., ) die leukweg steken onder water
Stelthoef. Uiteinde (nagel). Platgenaaide geeft, droogkomiek, koele spotter. Pineeter
plooi. 6. - des bibliotheques: Boeken- ov.w.: Met een tangetje 't haar uittrekken.
schorpioen.
Pineette v.: 1. Kneepje. En -: Tusschen
Pinceau m.: 1. Penseel, kwast. z. coup duim en vinger. Embrasser a la -, - en -:
4. - a barbe : Scheerkwast. 2. Schildorwerk, Kussen terwijl men in de wangen knijpt,
manier van schilde. en. (f ig.) Penseel. knuffelen. 2. Haartangetje. - a ressort:
Schilder. 3. Bosje haren, - veer en. 4. Licht- Veertang. 3. (Vuur)tang (des -s of une
streep (- lumineux). Pineeautage m. en paire de -5). Il n'est pas a prendre avec des
-Ceauter ov.w.: (Het) verbeteren met 't -s : Men zou hem met geen tang aanpakken;
p ense,e 1 . Pince-bane (mu. - -s) m . : hij heeft gloeiend 't land. Pinceur m.: Hij
Kogeltang , -trekker . Pine6e y . : 1. Gi eepje die de steenen draait bij 't hijschen. Pincetussciien uuim en vinger, snuifje, beeLje. voleurs (mu. onv.) m.: Voetangel. Pinchard
2. Nuf. Pince-fil (mu. ---s) m.: Draad- bv.nw. en m.: IJzergrauw (paard). Pinregulateur. . Pinee-homme (mu. - -s) chart m.: Schildersvouwstoel. Pinyon
m.: 1. Kneep, blauwe plek. 2. Lip a. e.
m.: (grap) Smeris.
hoefijzer. Pincoter ov.w.: (f a m . ) Zachtjes
Pincelier m.: Penseelbakje.
Pince -maille (mu. ---s) m . : (f a m . ) knijpen. Pinyure v.: Vouw. Kneep.
Pindare m.: Pindarus. Pindarique:
Vrek, gortenteller. Pincement m.: 1.
Het knijpen. - aanvatten der snaren (harp, Pindarisch, in den trant van Pindarus.
gitaar, piano). -s de harpe : Harpgetokkel. Pindariser onov.w.: Bloemrijk -, gezwollen eh duister schrijven. Pindariseur m.:
-s de cordes: Pizzicati. 2. Het innijpen
(tak). 3. 't Samenknijpen (lippen). Pince- Gezwollen schrijver. Pinde m.: Pindus,
monseigneur (mu. -s---s) m.: Kleine muzen-, zangberg. Nourrissons -, habitants
koevoet om sloten te verbreken. Pince-nez du -: Dichters. Le dieu du -: Apollo.
Pineal : Pijnappelvormig. Glande -e:
(mu. onv.) m. (soms my .): Lorgnet.
Pijnappelklier. ffil -: Kruinoog. Pineau
Neuskiem (om het ademen te beletten).
Neusknijper, prangijzer. Pince -notes (mu. m.: Kleine Bourgognedruivensoort. Pinkie
v.: Dennenwoud. Pineen: Waarin fossiele
onv.) m.: Bescheiden-, papierknijper. Pin-
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pijnboomresten zijn. Pineraie v. : Pijnbosch.
Pingouin m.: Vetgans, pinguin. Alk
(- macroptere).
Pingre bv.nw. : Inhalig, vrekkig, schriel.
I m.: Vrek. Pingrerie v.: Inhalig-, vrekkigheid.
Pinguin (spr. -gain) m. z. pingouin.
Pinicole: Op dennen -, sparren levend.
Pinier m.: Piniepijnboom. Piniêre v.:
Dennenbosch. Pinifére: Dennen voortbrengend, - dragend. Pinine v.: Dennenhars.
Pinique : Acide -: Dennenzuur.
Pinnace z. pinaee.
Pinnal : Veervormig. Pinnatifide : Vin-,
veerlobbig. Pinnatifolie: Met gevinde bladeren . Pinnatilob6 : V inlobb ig . Pinnati nerve: Vinnervig. Pinnapartite : Vin-,
veerspletig. Pinnaseque (spr. -nasse-):
Vin-, veerdeelig.
Pinne v . : (d ierk.) Kamdoublet.
Pinne z. penile.
Pinnifere: Met vinnen. Pinniforme: Vinvormig. Pinnipede bv.nw. en m.: Vinpootig (flier). Pinnule v.: Vinnetje. Blaadje
(van gevind blad). Vizier (aan waterpasinstrument ).
Pinoeher z. epinocher.
Pinot z. pineau.
V. : (Visschers )pink .
Pinque v
Pinson m.: Vink. - des montagnes :
Bergvink, keep. Gai comme un -: Zoo vroolijk als een vogeltje. (fig.) Mimi -: 't
Type der vroolijke ateliermeisjes te Parijs.
Pinsonnêe v.: Nachtelijke vogeljacht.
Pinsonnfère v . : (v olk ) Koolmees .
Pintade v.: Parelhoen, poelepetaat (poule -). (fig,) Des Cris de -: Groot misbaar.
Pintadeau m.: Jong parelhoen. Pintadine
v.: Pareloester.
Pinte v.: Pint (± 0,9 L.). Se faire une
- de mauvais sang : Zich boos maken. Se
faire une - de bon sang : Eens hartelijk
lachen . Pinter onov. w.: (f a m . ) Pimpelen,
pooien.
Pioehage m.: 1. Het hakken. - mecanique : Het opbreken (van een weg) door een
motorhakmachine. 2. (fm.) Het blokken.
Pioche v.: 1. Houweel.- ei deux dents: Pikhouweel. Avoir le coup de - vigoureux:
Krachtig graven. Donner le premier coup de
-: De eerste spade steken; den eersten slag
toebrengen. La - du demolisseur : De mokerslagen. 2. (school) Het harde werken, vossen, - blokken, - hengsten. Se meltre a
la -: Eens !link aanpakken. Piocher
onov.w.: 1. Met een houweel hakken. 2.
(school) Blokken, vossen, hard werken. /
ov.w.: 1. Met een houweel omhakken.
(f ig.) - sa mecanique: Zijn mechanica „er
in vossen". 2. (spel) Koopen. / se -: Met
een houweel bewerkt worden. (fam.) Elk.
afrossen. Pioeheur m.: Hakker. (school)
„Blokker", hard werker. I bv.nw.: IJverig,
blokkend. Piocheur m., -euse v.: Excavator. Pioeheuse v.: Motorhakmachine
voor wegen. Piochon m.: Timmermanshamer om groeven te maken. Houweeltje.
Pioler z. piauler.
Piolet m.: IJs-, gletscherbijl, -houweel.
Pion m . : 1 . (o u d ) Infanterist . Bediende,
„jongen". Arme drommel. 2. (school;
spot) Studiemeestor, surveillant, „schoolFranseh-Nederlandsch. I
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vos", „frik". Avoir l'espril -: Op een
woord doodblijven. 3. (spel) Boer, pion.
Damschijf. z. darner 1.
Pioncage m-. en -ce v. : (y olk) 't Slapen,
't maffen. Pioneer onov.w.: Maffen. Pioneeur m.: Slaapkop, maffer.
Pionne v.: „Schooljuf". Pionner onov.
w . : (s p el) . Pionnen nemen. Evenveel
damschijven slaan als men er zelf verliest.
Pionnier m. :1. Schansgraver, geniesoldaat.
2. „Voortrekker", eerste ontginner. 3.
m. en -iere v.: (fig.) Baanbreker, -breekster, voorlooper, -ster.
Piot m.: 1. Wijn. 2. Vogeltje.
Pioupiou m . : 1. Gesjilp . 2. (f a m . ) Infanterist, zandhaas. Simple -: Gemeen soldaat.
Pipa m.: Z.-Amerik. pad.
Pipe v.: 1. Pijp, buis. 2. Vat (van 400
A 560 L.). Grande -: Vat (van 900 L.). 3.
(Tabaks)pijp. (fig.) Rooker. Fumer la -:
Pijpen rooken (geen sigaren of cigaretten).
(fam.) Casser sa -: Om zeep gaan. Terre
de -: Pijpaarde. Nom dune -I Wat drommel! Pipeau m.: Herdersfluit, schalmei.
Lok-, vogelfluit. Lijmstokje. (fig.) Listje.
Pipêe v. : 1 . Jacht met lokfluitje of lijmstok.
(f ig. ) Prendre -, attraper a la -: In 't net
lokken. 2. Trekje aan een pijp. 3. Boerenbedrog. Pipelet m., -te v.: (spot)
Concierge. Pipeline (spr.. paip' lain') m.:
Pljpleiding . Piper onov .w . : 1. Piepen.
( y olk) Kikken. Il n'a pas pipe: Hij heeft
niet gekikt. 2. Op een lokfluit blazen; den
uil nabootsen. / ov.w.: Met een lokfluit of
door 't nadoen van den uil vangen. (fig.)
Bedriegen, bedotten. Vervalschen. - des
des ; - des cartes : Dobbelsteenen -; kaarten
merken. (fig.) Arguments pipes : Schijnarbedriegen.
gumenten. / se -: Zich bedriegen.
Piperaee b y .nw ., -e v . :
achtig. -e.

Piperie v.: Bedrog, valsch spel.
Pipêrin m., -e v.: Alcaloide van peper.
Pipette v.: Proef-, hevelbuisje, pipet.
Pipeur m., -euse of (oud) -eresse v.:
Bedrieger, -ster. Vogelvanger.
Pipi m.: 1. (kind) Urine, pis. Faire -:
Wateren, e,en kleintje doen. Ton -: Je
dingetje. 2. (nat. hist.) z. pitpit.
Pipiement m. en -ier onov .w.: ( Het)
piepen.
Pipistrelle v.: Dwergvleermuis.
Pipo m.: (gra p ) Leerling der Ecole polytechnique .
Piquage m.: (z. piquer) Het indringen,
- ruw maken. - aansteken. - aanboren. stikken. - schoonbikken (ketel). - besteken,
- lardeeren. - a la pioche : Bewerking met
't houweel. Piquant bv .nw . : 1 . Prikkelend,
stekelig. 2. (fig.) Bijtend, scherp, schamper, vinnig. 3. Prikkelend (smaak); snijdend (weer). Sauce -e : Kruidige pikante
saus. 4. (f ig.) Geestig, aantrekkelijk, boeiend, aardig, dat een levendigen indruk
maakt. / m.: 1. Stekel, prikkel, naald,
punt. 2. (f ig.) Het leuke, - aantrekkelijke.
Donner du - a: Aantrekkelijk maken.
Pique v.: 1. Piek, spies. A la longueur de
la -: Op pieklengte. A cent -s au-dessus
de ; - au-dessous de: Ver boven; - onder. 2.
Oneenigheid, verwijdering, twist. Kwetsing.
Mettre en -: Twist doen krijgen. Par 51
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Uit gekwetste ij. / m.: (sp el) afstevenen in. - du nez : Met den kop voorSchoppen. Valet de -: Schoppenboer. uit omlaag gaan (vliegtuig); „zijn neus
Piqué m.: Stiksteek. Katoenen stof, die spoelen", dompen. Vol piqué: Duikvlucht.
gectikt schijnt te zijn. / bv.nw. z. piquer. (zeev.) - du nez dans la plume: Dompen.
III. Piquer (se) : 1. Zich prikken, - stePique-assiette (mu. onv.) m. en v.: Tafelschuimer, klaplooper, -ster .Pique -baeuf (s ) ken. z. se irotter 2. Watervlekken krijgen
(boek, plaat). Schimmelplekken vertoonen
(mu. ---s) m. : Ossendrijver. (n a t.
hist.) Ossenpikker (Vogel). Pique-bois (jam). Verschalen, zijn kracht verliezen
(drank ) . Door worm aangetastworden (hout ) .
(mu . onv.) m.: Zwarte specht. Piquee v.:
Du vin piqué : Verschaalde wijn. Diamants
Je n'avais pas une -: Ik kreeg geen beet,
de visch beet niet. Pique-feu (mu . onv .1m. : piques: Onzuivere d. Se - le nez: Zich een
Pook. Pique-nique (mu. - -s) m.: Maal- rooden neus drinken; zich besissen. (plat)
tijd, waarbij ieder zijn aandeel betaalt of Il est piqué: Hij is mesjochen. 2. Zich beleemeebrengt , pic-nic . Piqueniquer onov .w . : digd gevoelen, boos worden. 3. se - de:
Een pic-nic houden. Piqueniqueur m.: Zijn eer er in stellen om, zich laten voorDeelnemer aan een pic-nic. Piquenot m.: staan op. z. honneur 1 en jeu 2. Il a l'air
Dagjesmensch. Pique-notes (mu . onv.) m.: de ne se - de rien : Hij doet alsof alles hem
koud laat; (oud) niets verraadt den man
Liashaakje, liaspen.
I. Piquer ov.w.:1. Steken, prikken (in) ; van een vak.
Piquet m.: 1. Puntige stok. - met een
steken (dier) ; knagen (worm) ; de spot en
geven aan (paard) ; ruw maken, - beitelen meetlijn. (m i 1 . ) Tent-, piketpaal ; haring.
Table a - Klaptafeltje op ben poot. - a
(steen); de omtrekken doorprikken van
(teekening). z. mouehe 1. - l'aiguille: tracer : Richtpaal. Planter le -: Zijn tent
Naaien. - autrement: Omsteken. Piqué opslaan; (f ig.) zich vestigen. 2. Troep
huzaren, die gereed is om op te stijgen,
des vers : Wormstekig. (fig., fam.) Pas
piket. (school) 't In den hoek staan.
piqué des vers , - des hannetons . Uitstekend,
best; heel knap. - l'epingle: Een speld in- Mettre un ecolier au -, donner du - a un
een boek steken (om te raden). - une ecolier: Een schooljongen in den hoek zetten. - de grêve : Posters, groep p. 3. - de
leltre : Een draad door 'n brief halen (voor
't zegel). (school) - la note: Aanteeke- fleurs: Bloemtuiltje (op hoed). 4. Piket,
ningen maken. - des noms sur une lisle: -spel. Faire un cent de -: Een partijtje
Namen op een lijst merken, „turven". - piketten. 5. Gaspeldoorn. Piquete m.:
Spikkeling. Piquetage m. en -eter ov .w.:
les absents: De afwezigen aanteekenen.
(school) - un chiffre: Een cijfer „ha len " . 1. (Het) afpalen, - met palen afbakenen,
- zero: Nul krijgen . (s p el) - une bille: Een (het) uitzetten . (m i 1 . ) Met piketpalen
biljartbal masseeren. - la cloche: De voorzien. 2. Spikkelen. 3. Den vorm aanklok slaan. (zeev.) - l'heure: De glazen geven van. Piqueton m . = Piquette v.:
slaan. 2. Doorsteken, -prikken; lardeeren Nawijn (water en druivenmoer). Slechte,
(vleesch) ; stikken (stof) ; doornaaien (vel zure wijn.
Piqueur m . : 1. (so m s -eux ) Jachtdruks). Bceuf piqué : Gelardeerd ossenvleesch. - a la main; - a la machine: Met knecht te paard. 2. Pikeur, paardenafde hand -; met de machine stikken. - des richter. Voorrijder. 3. Machinestikker. 4.
Lardeerder van gebraad. 5. Werkman, die
bottines : Laarsjes stikken. Piques gli et ld:
Hier en daar verspreid. - le feu: De sintels steen ruw behakt. W., die steenkool loshakt.
uithalen. Fosse a -: Sintelkuil. - une Pneumatische stamper. 6. Helper bij opmelingen . Opzichter (over werkvolk ) . Baanchaudière: Een ketel uitbikken. 3. Steken
(met de punt) in. - les tables , - l'assiette : vakmeester (op spoor). 7. - d'assiettes:
Tafelschuimen. - une tete : Een duck nemen, Klaplooper. - de fat: Dief die vaten
duiken. (muz . ) - une note : Een noot afzon- opensteekt.- de yin: Wijnproever. Piqucuderlijk aangeven. Notes piquees: Spiccato- se v.: Machinestikster. (fig.) Naaimeisje,
noten . 4. (f am . ) Doen, maken. - un chien: „kipje". Piquier m.: Piekenfabrikant.
Een uiltje knappen. - un fard , - un soleil: Piekenier, piekdrager. Piquoir m.: SteekEen hoofd als vuur krijgen. - tine Mite: naald. Piqfire v.: 1. Prik, steek. Beet
Op de vlucht slaan. - une course : Een (slang). Punctuur (in fietsband), lek. Lanboodschap doen, uitloopen. - une mazette: cetprik. -s de uers: Wormgaten, -steken,
Fen knol berijden. - une crise de nerfs: Een motgaatjes. - anatomique: Bij een ontleCoeval krijgen. (f a m . ) - l'etrangere : Er ding ontstane punctuur. (f ig.) Des -s
niet bij zijn, aan wat anders denken. 5. d'amour-propre : Kwetsingen van de eigen(fig.) Kwetsen. Opzetten (tegen), boos Heide. 2. Stiksel, stiknaad. 3. Vlekje. -s
maken, Ergeren. 6. Prikkelen, gaande de mouche : Vliegenpoep. -s dans un Here:
maken, opwekken. - au vif : Diep krenken. Vochtvlekken -, vuur i. e. boek. - de la
- qn d'honneur: Iem. eergevoel kwetsen. toile: Vochtvlekken -, 't weer in 't linnen) inspuiting
7. Prikke , en , bijten (tong, gehemelte , neus ) . goed. 4. (ni e u w ) (Minimale
(met morphine, e,nz.), (f am.) een spuitje.
Le froid pique le visage : De koude schrijnt 't
gelaat. Du yin qui pique: Zure wijn. 8. (f ig. ) 5. Brochuretje van 4 bladzijden. Piqure:
Met prikjes. - vochtvlekken.
Een levendigen indruk maken, boeien.
Piratage m.: Onbeschaamde navolH. Piquer onov.w.: Rijden. Als pikeur
Zeeroover.
dienst doen. z. deux 1. Vooruitstuiven ging; - letterdieverij. Pirate m.:
Roover, afzetter. (fig.) - de lettres: Let(jager). Bijten. Bedorven smaken (spijs).
onov
.w.:
(Zee
)roof
plegen.
Prikkelen. (f ig. ) Kwetsen. Op- en neergaan terd ief . Pirater
(dobber ) . (Af )stevenen. - droit aux ecus: / ov.w.: Onbeschaamd navolgen (auteur).
De dubbeltjes pakken. (zeev.) - au vent: Piraterie v.: Zeeroof, -schuimerij. KneIn den wind opvaren. - droit contre: Recht velarij, afpersing. Letterdieverij.
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Pire bv.nw.: 1. Slechter, erger, slimmer.
z. dormir 3. 11 a ete mauvais et Hij
heeft slecht werk gedaan en nog erger dan
slecht. 2. (met lidw.) Slechtste, ergste,
ellendigste. / m.: Het slechtste, ergste.
Verergering. Les choses sont au -: De toestand is allerhachelijkst. Pnlitique du -:
P. om alles tot 't ergste te drijven. Metire
les choses au -: Het ergste er van denken,
- onderstellen.
Piree m.: Piraeus (haven v. Athene).
Piriforme: Peervormig.
Pirogue v.: Prauw, uitgebolde boomstam.
Piroguier m.: Prauwvoerder.
Pirouette v . : Draaitolletje, mol entje .
Omzwenking op een been. Ronddraaiing op
de teenen. Zwenking op een pool (paard).
Omzwaaiing (in de politiek). I1 fil une
Hij draaide zich snel om en
-ets'nal:
ging heen. z. payer 1 (kol. 1539). Qui a
Voor
geld
koopt
men
de l'argent a des -s:
boter. Pirouetter onov. w.: Omdraaien,
-zwenken. Ronddraaien.
I. Pis m.: 1. (oud) Borst. 2. Onderste
deel van den buik (v. rund). 3. Uier.
II. Pis bw.:1 . Slechter, erger, slimmer. Il
que cela: Hij heeft nog erger dingen
a fait
gedaan. Metire qn a faire Iem. uitdagen
om het nog bonter te maken. Qui - est:
Wat nog erger is. (C'est) tan! - pour lui:
Zooveel te erger voor hem; hij moet maar
weten, wat hij doet, hij heeft er de misere
van. Tan! - pour les sommes perdnes: Wat
komt 't er op aan dat er geld verloren gaat.
Tant 't Komt er niet op aan! 't Kan me
niet schelen! 't is mijn schuld niet! afijn!
De mal en -, de - en -: Steeds erger, slechter. z. pendre (ov.w. 1.). 2. (als
b y .nw.) Slechter. (Pea. ) crainte de -: Uit
vrees voor erger. 3. (met 1 idw .) 't Slechtst,
't ergst. C'est le - qui puisse arriver: Dat
is 't ergste, dat er gebeuren kan. Mettre
les choses au - (z. pire m.): 't Ergste
onderstellen. Un - alter, le - alter: 'n
Laatste toevlucht, noodhulp. Au - alter:
In 't ergste geval.
Pisaire : Zoo groot als 'n erwt.
Pisan : Uit
Bewoner van Pisa.
Piseenois : Uit Bewoner van Pezenas.
Piseieole : Op visschen levend. Van de
(kunstmatige)vischteelt. Richesse Vischstand . Piseiculteur m.: Vischkweeker,
-teler. Pisciculture v.: Kunstmatige vischteelt.- marine Piscifacture v.: Kunstmatige zeevischteelt. Pisciforme Vischvormig. Piscine v.: 1. (gesch.) Waterbekken voor de offerdie.en. Groote vischkom, - vijver (bij de Ouden). 2. (Kath.)
Bekken, waarin 't waschwater der heilige
eaten wordt gestort Doopbekken . (bij b e 1)
La - probatique : Het badwater van Bethesda. 3. (Overdekt) zwembassin, -bad. Pisci yore : Die zich met visschen voedt.
Pise v.: Pisa (in Italie).
Pise m. : Stampaarde. Bouwwerk van
stampaarde gemaakt. Piser ov.w.: Stampen (aarde). Piseur, -eyeur m.: Pise-werk er
Pisiforme : Erwtvormig.
Pisistrate m.: Pisistratus (Atheensche
tyran).
Pisoir m.: Houten stamper.
Pissat m . : (Dieren )p is . Pisse v. : 't
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Pissement m.: 't
Waterloozen, waterloozing. - de sang:
Bloedloozing. Pissenlit m Pissebed (kind)) .
Wateren. (Dieren)pis.

Paardebloem. Molsla (salade de -). Engraiss(r les -5 , manger les -s par la racing:
Dood en begraven zijn. Arroser les -s:
WateTen. Pisser onov. en ov.w.: Wateren,
pissen. Afdruipen. (p la t ) - des geux: Weenen. Pissette v.: (scheik.) Spuitflesch.
Pisseur m.: Iem., die dikwijls watert,
„piskous". - de copie: Veelschrijver.
Pisseuse v.: (plat) Meisje, meid (naast
salt, m . ) . (y olk) Snot meid .Pisseux : Urinek leurig -achtig . Geelachtig. Pissevinaigre (mv .onv .) m . : (p la t ) Zuurmuil.
Pissoir m.: Waterhak, -plants. Pissoter
onov .w . : D ikwij Is wateren . Pissotiêre v . :
(f a m . ) Openbare waterplaats
Pistache v.: 1. Pistache (groene amandel). (Couleur) -, vent
Zachtgroen. 2.
Pinienoot. 3. Aardnoot (- de terre).
sauvage : Pimpernoot. 4. (v. o 1 k ) „Stuk in",
roes. Pistaehier m.: Pistacheboom. Faux
Pimpernoot. - noir: Hamamelis.
Pistard m.: Wielrenner op de baan.
Piste v.: 1. Hoefspoor (paard). Deel van
de manege, waar de paarden loopen; arena
(van circus). Renbaan. Fling (om de dieren
te toonen). Schaatsen-, ijsbaan. Fietsbaan.
- de danse : Dansvloer. - cendree : Sintelbaan. - cavaliere : Ruiterpad.- d'entrainemen!: Oefeningsbaan. - cyclable : Rijwielpad. Champion sur Kampioen op de
baan. - de luge: Sleebaan. Sur -: Op de
baan. Un tour de -: Een ronde. 2. (j acht)
Spoor. Suivre a la -, etre a la - de : Op 't
spoor volgen; (fig.) in de voetstappen treden van. Pister ov.w.: (plat) (De reizigers) naloopen om een hotel aan te bevelen.
(fig.) Volgen, de gangen nagaan van.
Pisteur m.: Iem., die de reizigers een hotel
wijst (- d'hôtel), hotelconducteur. Stille
agent.
Pistil (spr. -ile) m.: (plantk.) Stamper.
Pistillaire (spr. -i-le-) : Van den stamper.
Pistille (spr. -i-le): Van een stamper
voorzien.
Pistoie v.: Pistoja (in Italie). La -:
Gebied om P. Pistole v.: 1. (oud) Ruiterpistool. 2. Gouden munt, pistool. 3. Bijzonder vertrek in een gevangenis voor hem
die eigen kost betaalt. Pire a la -. 4. (oud)
Rekenmunt van 10 francs. Pistolet m.: 1.
(vroeger) Korte Ital. dolk. Lancet.
(thans) Miknwerkersboor. 2. Pistool. d'argon: Ruiter-, zadelpistool. Manier le
tirer le -: Met 't p . omgaan . (fa m .) Un
drOle de --: Een rare „snijboon", - snack.
3. Broodje. 4. Mal, schaats (v. teekenaar).
5. Slachtpistool (- d'abattoir). 6. (leger)
Hospitaal-urineflesch. Pistolet-mitrail leur (mv .-s--s) m . : Mitra illeurp istoo I .
Pistolier m.: Pistoolfabrikant. -schutter.
Gevangene die een bijzonder vertrek heeft.
Piston m.: 1. (oud) Zundstiftje (a. geweer ). Fusil a -: Percussiegeweer. 2. Drukknop (om doos te openen). 3. Zuiger.
Course -, jeu du -: Zuigerslag(lengte).
4. (fig., fam.) Iem., die voorthelpt,
„kruiwagen". Avoir du -: Voortgeschopt
worden. 5. (muz.) Zuigerstang; (in samenst.) ventiel- . z. cornet 1. 6.
(grap) Candidaat voor de lcole Centrale.
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Pistonnage m. en -ncr ov .w . : (f a m . ) . om wien alles draait. 2. (plantk.) Hart(Het) voorthelpen, - met een „kruiwagen" wortel . Pivotant : Draaiend. Draaibaar.
verder brengen. Piston -plongeur (mu. -s (m i 1. ) Zwenkend, draaien.d . (p lantk. )
Loodrecht. Racine -e: Hartwortel. Pivo --s) m.: Plungerzuiger.
Pitanee v.: 1. Portie eten (in klooster). tation v., -ement m.: Draaiing. Pivoter
onov.w .: 1. Om een spil draaien. - stir
Maigre -: Schrale kost. 2. Voedsel. Rantsoen. (fam.) 't Eten (tegenover 't brood). ses talons: Zich op zijn hielen omdraaien. 2.
(m i 1. ) Zwenken, draaien. 3 . (p la nt k . ) Een
Verdienste . Pitancier m . , -iêre v . : (o u d )
-Monnik -, non, die op de verdeeling der hartwortel schieten, recht naar beneden
groeien.
spijzen toezicht hield.
Pizarre m.: (naam.) Pizarro.
Pitaud m.: Lomperd, kinkel.
Pizzicato (mv.-ati; spr . pi-tsi-) m . : Met
Pitchpin m.: Amerik. den. - dennehout.
Pite v.: 1. Koperen muntje ( 1/4 denier 2). de vingertoppen gespeelde passage.
Placage m.: 1. ( 't Maken van) ingelegd
2. Amerik. agave, pita. Vlechtwerk -,
metaal-, houtwerk, fineerwerk. (f ig. ) ('t
touw uit pitavezels vervaardigd.
Piteusement en -eux: Jammerlijk, erbar- Aanbrengen van een) ingelapt stuk (in
roman, muziek, rede, enz.). Bois de -:
melijk, met een deerniswaardig gezicht.
Pithècanthrope m.: Pithecanthropus Opleg-, fineerhout. Fabricant de -: Fineer(onderstelde tusschenvorm tusschen aap en der. 2. 't Aanbrengen van zoden. 3. 't Oculeeren (met een stuk schors).
mensch ) . Pithêciens m .mv . : Ap en .
Placage m.: Staangeld. Aanwijzing van
Pitiê (spr. -tye) v.: 1. Medelijden,
-doogen, deernis. Digne de -: Beklagens- staanplaatsen.
Placard m.: 1. Bedekking met timmerwaardig. Sans -: Meedoogenloos. Prendre
werk. 2. Binnenkast, kast in den muur,
- de, p. en -: Medelijden krijgen met, te
doen hebben met. Faire - a: Medelijden vaste kast. Keukenkast (meubel). 3. Aaninboezemen. Queue -: Hoe treurig. Par plakbiljet, plakkaat. Oproerig p. 4. On-I Om Gods wil! Cela fait -, c'est (une) -, gevouwen stuk. Zonder pagineering, op een
strook getrokken proef (epreuve en -),
it y a -: 't Is treurig, - naar(z. 2) .Bafouiller
strook. E'tablir un -: (Zetsel) opgemaakt
que c'est une -: Broddelen dat je er naar
van wordt. Ce serait grand -: Dat zou zonde naast elk. zetten. Almanach en -: Plakalen jammer zijn. La grande -: Het groote manak. 5. Lap (op zeil). 6. (y olk) Pleister.
leed, de groote ellende. II vaut mieux faire Placarder ov.w .: Op-, aanplakken. Met
plakkaten bedekken. Op een strook, zonder
envie que -: Beter benijd dan beklaagd. 2.
Verachtend medelijden. Regarder en -: pagineering trekken. In pamfletten bespotDen neus optrekken voor. Vous me faites -: ten .
Place v.: 1. Plaats, plek. Tenir beaucoup
Je valt me tegen. A faire -: Erbarmelijk.
de -: Veel p. innemen. Tenir la - de qn:
Cela fail -: 't Is erbarmelijk.
Piton m.: Oog-, ringbout, ringnagel, Iem. p. innemen. Ne pas tenir en -: Rust
-schroef, schroefoogje. Hoogtetje, „kopje". noch duur hebben. II sait se tenir a sa -: Hij
Haak aan kapstok. ( y olk) Neus, kokkerd. weet, waar hij hoort te staan. Tenir sa Piton m.: 't Type van den soldaat (van dans le monde : Zijn rol in de wereld waardig
vervullen. Tenir de la -: Zich op den voorbuiten Parijs). z. payse.
Pitoyable : 1. Vol medelijden, deelne- grond stellen. Quitter -, ceder la -: Het
mend. 2. Jammerlijk, deerniswaardig. 3. opgeve1, heengaan, wijken. Faire de la
qn: Plaats voor iem. maken. Faire -_-a a
Erbarmelijk, s pecht, ellendig. -ment bw.
Pitpit (spr. pipi) m.: (dierk.) 1. Pieper. qn: Voor iem. uit den weg gaan; (ook)
- des pres , - farlouse: Gras-. - rousseline: vervangen worden door iem. Se faire -:
Duin-. - obscur : Oever-. - richard : Groote Zich ruimte verschaffen, - een weg banen.
Faites - of -I Op zij! Uit den weg! - au
-. - des arbres : Boom-. 2. Suikervogel.
Pitre m.: 1. Hansworst, die voor de tent marquis de C; - aux jeunes. Uit den weg voor
grappen verkoopt (z. parade 3). 2. Lompe den markies de C; - voor de jongeren. En
grappenmaker. Pitrerie v. :Hansworsterij, -, a vos -s, les danseurs! De dansers op
hun plaatsen! z. net (bv.nw. 1), se mettre
flauwe grap.
1 en mise 1. Rester en -: Op zijn -, dezelfde
Pittoresque bv.nw.: 1. Van de schilderkunst. (f ig.) Style -: Beeldende stijl. 2. plaats blijven. (fig.) Chacun restait a sa -:
Met platen versierd. 3. Teekenend, typisch. Niemand wilde hooger op. (f ig.) II -; cc mat
4. Schilderachtig. / m.: 't Schilderachtige. n'y est pas a sa -: Hij -; dat woord is daar
misplaatst. Cela n'est pas a sa -: Dat is
Pittoresquement : Schilderachtig.
Pituitare : Slijm-. Membrane -: Neus- niet passend. Remettre qn a sa -: lem. op
slijmvlies . Corps -, glande -: Hersenver- zijn voorman -, zijn nummer zetten. Occuper
lengstuk. Pituite v.: Slijm. Snot. Maag- -, tenir une grande - dans : Een gewichtige
slijm . Avoir la -: Slijmig -, snotterig zijn. plaats innemen -, een groote rol speien in.
Pituiteux : Slijmig, -erig, vol slijm. / m.: Je ne voudrais pas etre a sa -: Ik zou niet
graag in zijn plaats zijn. - de decant : VoorLijder aan slijmerigheid.
Pityriasis (spr . -its) m.: Schilferachtige plaats. - de fond: Plaats op de achterbank.
assise : Zit-. - debout : Staanplaats.
huiduitslag.
Laisser - a: Plaats -; (fig.) gelegenheid
Pivert m.: Groene specht.
Pivoine v.: Pioen (- officinale, femelle, laten voor. Trouver (sa) -: Vermeld worden, een plaatsje vinden. Rester -, demeurer
des jardins). - en arbre : Heesterpioen. / m.:
en -: Stil staan, - zitten. z. lieu 2. Par
Bloedvink.
Pivot m. : 1 . Spil, stift; taats, tap. (m i 1. ) -s : Hier en daar. De - en -: Hier en daar.
Changer qch de -: lets verplaatsen. Sur -:
Spil (voor zwe;nking). (f ig. ) Hoofddrijfveer,
-punt, grondslag. Voornaamste steun, iem., Op. de plaats zelf ; op stel en sprong; te
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spreken voor inlichtingen. (landb.) Semer sen (loten), aan den man brengen (ook
meisje). / se -: 1. Zich plaatsen, gaan
en -: In een regel zaaien.
2. (school) Plaats-, rangnummer. Com- staan, - zitten. Een betrekking vinden.
In betrekking gaan. Een plaats innemen.
poser pour les -s : Repetitiewerk voor de
rangnummers maken. 3. Betrekking, post, In dienst treden, zich verhuren (dienstdienst, ambt. Les gens en -: De menschen, bode). (sport) Tweede of derde aandie een (hooge) betrekking hebben. Faire komen. 2. Geplaatst -. Uitgezet -, belegd -. Verkocht worden.
une -: Een betrekking (als dienstbode)
H. Placer.
(spr . -s er ) m.: Goudvindplaats.
hebben. Il a perdu sa -: Men heeft hem
Placet (spr . -ce) m.: 1. Verzoek-, smeekontslagen. Sans -: Buiten dienst. 4. Plein
(- publique).- de fiacres: Standplaats voor schrift. (recht) Verzoek om gehoord te
rijtuigen. Voiture de -: Stationneerend worden. 2. (oud) Tabouret.
Plaeette v.: Pleintje. Placeur m.,
huurrijtuig. Auto de -: Huurauto. Faire
euse v.: Schouwburg-, cinema-, avondla - (z. 5): Op de baan loopen. - d'eau:
Wijkplaats (in kanaal). 5. Beurs. De gelegenheidsuppoost. Dienstbodenverhuurbeursmannen. Avoir du credit sur la -: der. Besteedster.
Placide: Vreedzaam, kalm. -ment bw.
Krediet op de beurs hebben. Billet de Placidite v.: Kalmte, rustigheid.
sur -: Wissel op een plaats. Faire la -:
Placier m., -iêre v.: Marktmeester,
Een plaats als stadsreiziger bezoeken, - afreizen, afloopen. 6. - d'armes: Exercitie- -es. Schouwburgsuppoost. Plaatsaanwijzer.
veld, -terrein; grensstad, die als middelpunt Stadsreiziger (agent -), colporteur, agent.
voor troepen en benoodigdheden dient. 7. Dienstbodenverhuurder. Besteedster. - en
Vesting (- forte, - de guerre). Canon de -: titres: Effectenmakelaar. Placiere v.: 1.
Vestingstuk. - frontiere: Grensvesting. 8. z. -ier. 2. Handkar.
Plaeune v.: Schijfschelp.
Bureau van den plaatselijken commandant.
Plafond m.: 1. Zoldering. ZolderbeschilPlacement m.: 1. Plaatsing, het zetten.
2. (Geld)belegging, -uitzetting. - de pere dering. Regarder au -: In de lucht staren.
Bas de -: Laag van verdieping; (yolk)
de famille, - de tout repos , - de tout premier
ordre, - de toute securite: B. in zeer solide
met een laag voorhoofd. z. araignee 1 en.
fondsen. Faire un -: Geld uitzetten. 3. hanneton 1. Sauter au -: Van verwondeUitgezette geldsom. 4. Het bezorgen van. ring huiz&nhoog springen. 2. Bodembreedte
werk, - een betrekking. Bureau de -: Ver- (v. kanaal). 3. Hoogtegrens (van vlieghuurkantoor. 5. Verkoop, aftrek; 't aan tuig), maximumgrens. 4. Grondslag, limiet
den man brengen. D'un - facile : Gemakke- naar beneden. - fiscal: Minimum van belijk te verkoopen, dat grif gaat.
lastbaar inkomen of vermogen. 5. (Hoogte
Placenta (spr. -sin-) m.: (ontleedk.) van een) laag (mist) . 6. Maximum van
Moederkoek, nageboorte. (plantk.) uitgifte van papieren geld. Plafonnage,
Zaadkoek. Placentaire (spr. -sin-):
ement m . en -er ov .w . : (Het) aanbrengen
Van den moederkoek (gateau -). 1 m.: van een zoldering. -er une figure : Een figuur
Zoogdier met een moederkoek.
schilderen met de perspectivische verkortinI. Placer ov.w.: 1. Plaatsen, stellen, gen. Peinture -ante : Perspectivische schildeleggen, zetten, een plaats aanwijzen, - ring . Haut platonne: Hoog van verdieping . /
geven. Etre bien -; mal place: Een goede onov.v.: Op de hoogtegrens vliegen. Pla-; slechte plaats hebben. - qn a cheval: fonneur m.: Plafondwerker, stukadoor.
Iem. in de goede houding te paard zetten. Plafonnier m., (s o ms ) -iére v . : P lafond- un domestique: Een knecht een betrek- licht .
king verschaffen. - qn dans une admiPlage v.: 1. Strand. (dichtk.) Oord.
nistration: Iem. een post -, een ambt
DepOts de -s: Aanslibsel. Les -s: De
verschaffen bij een tak van dienst. (tam.) zeebadplaatsen. 2. (zeev.) Plecht. 3.
- sa fille: Zijn dochter „aan den man"
(aardrijksk.) Hoofdstreek. 4. (nieuw)
brengen. Etre place entre son devoir et Strandbad.
son interet : Niet weten of men zijn plicht
Plaigiare m . : Letterdief . / bv .nw. : Die
of zijn eigenbelang zal volgen. (sport) naschrijft. Plagiat m.: Letterdieverij. Des
Cheval place: Tweede of derde aanko-s: Overgenomen, gestolen passages. Plamende. Une maison bien placee: Een gier ov.w.: Naschrijven, nabootsen. (fig.)
gunstig gelegen huis. (f ig.) Etre bien -; Naapen.
mal place a: Goed -; verkeerd er aan
Plagiostome m.: Dwarsbek (haai, rog).
doen om. (fig.) Oa placez-vous cet auPlaid (spr. ple) m.: 1. (oud) Gerechtstear ? Wanneer heeft die schrijver zoowat
zitting. Proces. 2. (spr. pie) Geruite mangeleefd? Bien -; mal - son amities- sa tel. Reisdeken, plaid. Plaidable: Bepleit-,
confiance: Zijn vriendschap -; zijn ververdedigbaar. (soms) Aanvechtbaar. Plaitrouwen schenken aan menschen, die 't dant: Pleitend, practiseerend, die als pleiwel -; niet verdienen. Avoir le c oeur ter optreedt. Plaider onov.w.: Procedeebien place: 't Hart op de rechte plaats
ren, een proces voeren. Pleiten. - coupable:
hebben. - un mot dans la conversation: Schuld erkennen. / ov.w.: 1. (oud) Een
Ook meepraten, - een duit in 't zakje proces aandoen. 2. Bepleitdn, pleiten in
doen, - een geestigheid te berde brengen.
(zaak), verdedigen. 3. Volhouden, aan- une citation: Een aanhaling te pas voeren. - la bonne foi de son client: Volbrengen. - le bonheur dans la vertu: houden, dat zijn client bona fide gehandeld
Het geluk vinden in de deugdzaamheid. heeft. 4. (fig.) Verdedigen, bepleiten.
2. Beleggen, uitzette,n, investeeren (geld)).
-lefauxporsvi :
Door een leugen,
Un florin mal place: Een slechtbestede g.
achter de waarheid kome'n. / se -: Bepleit
3. Afzetten, verkoopen (waren). Plaat- -, verdedigd worden. Plaiderie v.: Gepleit,
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proces. Plaideur m.: Procedeerende, plei- welnemen, meneer. Plait-il? Wat zegt u?
ter. Plaidoirie v.: Pleidooi, verdediging. Wat vraagt u? / se—: Elk. bevallen. se —
Plaidoyable: Waarop gepleit kan worden. A : Behagen scheppen in, er van houden om,
Plaidoyer m . : Pleidooi, verdediging, pleit- er een genoegen in vinden om. Gaarne omrede.
gaan met. Zich gaarne ophouden te, graag
Plaie (spr. pie) v.: 1. Wonde. — par -, zip te. Vous éles-vous pin a Paris ? Is 't
d'arme a feu : Schotwond. N'are -, ne former
u te Parijs bevallen? La vigne se plait dans
qu'une —: Met wonden overdekt zijn, een
ce sol: De wijngaard tiert op dien grond.
en al wond zijn. z. bosse 3. 2. (f ig.) Won- Plaisamment: Aardig, bevallig. Koddig;
de; bederf, kanker. z. doigt 2 en rouvrir grappig. Plaisance v.: 1. (in samenst.)
ov.w. — d'argent n'est pas mortelle, - peut Lust-, pleizier-. Maison de —: Lusthuis.
se guerir : Geldverlies kan men te boven
Bateau de —: Pleizierboot. z. lieu 1. 2.
komen. 3. ( b ij v erg.) LittPeken. 4. Ramp, Piacenza (in Italie). Plaisancier m.: Pleiontieil. (fig.) Leed. (bijbel) Les sept —s ziervaartuig. Plaisant bv.nw.: 1. Aardig,
bevallig. 2. Koddig, grappig. (ong. bet.)
d'Pgypte: De zeven plagen van Egypte.
Bespottelijk. Le —: 't Grappige. Un —:
Quelle — que cet homme : Wat is die vent een
ellendeling. 5. Beschadigde plek (boom).
Een grappenmaker. Un mauvais —: Een
Plaignant by .nw. en m.: Aanklagend. flauwe grappennker, iem., die zich ten
Aanklager, eischer. Plaignard: (fam.) koste van anderen vermaakt. Pierre est —
Zeurig.
de pretendre . . .: Het is nog al grappig
Plain bv.nw.: Vlak, plat, glad (stof). dat P. heweert . . . Plaisanter onov.w.:
De
--pied:
Tit de — fouet: Kernschot.
Schertsen, gekheid maken. Je ne plaisante
gelijkvloers, op een hoogte; (fig.) zonder pas: Ik meen 't ernstig. Il ne plaisante pas
hinderpalen, vanzelf. De --pied avec nous: la-dessus: Daarmee is 't hem ernst. C'etait
Van onzen tijd; als onze gelijken, op het- pour —: 't Was maar mailigheid. — sur -,
zelfde niveau (als wij). Alter de —: Op de de la loi : Sollen met de wet. / ov.w.: Beetwieken drijven (valk). (wapenk.) Ecu —, hebben, een beetje voor den gek houden.
Plaisanterie v.: 1. Geestig-, aardigheid,
armes —es : 't Voile wapenschild. I m.:
Kalkbad, -kuip. Plain-chant (mv.—s--s) scherts, snakerij. Mauvaise —: Flauwe
aardigheid; on,;epaste spotternij. C'est une
m . : (m uz . ) Gregoriaansch kerkgezang.
Plaindre ov.w.: 1. Beklagen. Betreu- mauvaise —: Dat is niet ernstig gemeend.
ren, bejammeren. A —: Beklagenswaardig. Tourner en —: Een gra pje maken van, -over.
2. Ongaarne missen, - geven. Ontzien. Il Par —: Uit de grap. 2. Spotteinij,
spot. Cela passe la —: Dat gaat te ver. II
ne plaint pas son argent: Hij heeft 't geld
er graag voor over. z. peine 4. Ce peintre n'entend pas la —: Hij verstaat geen gekscheren, - is lichtgeraakt. 3. Nietigheid.
ne plaint pas sa couleur : Die schilder ziet
niet op een beetje verf. / se —: Kiagen, Plai*an tin m.: 1. Bewoner van Piacenza.
jammeren. Se — qch: Zich iets ontzeggen. 2. (Flauwe) grappenmaker, „grapjas".
Plai...ir m.: 1. Genoegen, vreugde, bekose — de: Kiagen -, zich beklagen over.
ring. Prendre -, trouver (du) — el: Een
Een klacht indienen wegens.
Vlak
genoegen
vinden in. Il y a — a, c'est — de:
Plaine v.: Vlakte. Pays de —(s):
't Is een lust om. II avail — a manger: 't
land. La — liquide, - hurnide: De zee.
Plainer ov.w.: In kalkwater bereiden. Smaakte 'm best. Se faire un — de: 't Zich
tot een genoegen rekenen om. A —:
z. plamer.
Plainette v.: Vlaktetje. Plain-pied Tot -, met vermaak ; zonder grond ; - reden,
om Diets; naar hartelust, - believen; bela(de) z. plain (bv.nw. 1) .
Plainte v.: Wee-, (jammer)klacht. Be- chelijk, ongelooflijk (dom). Conte fait a —:
zwaar. Aanklacht; verwijt. Porter —: Een Verdicht verhaal, sprookje. Par —: Voor
aanklacht indienen. Plaintif : Klagemd, zijn genoegen, als tijdverdrijf. 2. Vermaak,
klaaglijk . K laagz icik . Plaintivement: Met genoegen, pleizier .Dewereldsche genoegens,
weelde, wellust. Une vie de —: Een leven
klagende stem, op - wijze.
Plaire onov .w.: Behagen, aanstaan, be- vol vermaken. Homme de —: Pretmaker.
vallen. Believen, gelieven. Cela vous plait Marchand de —: Houder van ee'n huffs van
ontucht. z. menu 2. —s du roi: Koninklijk
a dire: Dat zegt ge nu maar zoo (maar
bewijst 't niet). Il me plait de . . .: Ik jachtgebied (voor 1789). (fig.) Chasser sur
vind 't prettig om . . . Vous plait-il de les —s de qn: Onder iem. duiven schieten.
Le — de la chasse: 't Jachtvermaak. 3.
m'accompagncr ? Hebt ge lust mij te vergezellen? Je ferai ce qu'il vous plaira: Ik zal Welbehagen. Car tel est noire (bon) —:
doen, wat ge wenscht. Plaise -, plea a Want dit is mijn wil. Le bon —: De willekeur (van den autocraat) . 4. Dienst, geDieu, - au Ciel que . . .: God geve -, gave
dat ... A Dieu ne plaise que . . .: God ver- noegen, bewijs van vriendschap, de eigenhoede dat . . . Il est tout ce qu'il vous plaira, machtigheid. Pour eons faire —: Om u van
dienst te zijn. 5. Oblie. Voila le—, Mesdamais it est un mechant auteur: Wat je ook
zegt, hij is een prulschrijver. Cela va mes! Oblieen te koop!
Plamage m.: 't In kalkwater bereiden,
comme it plait a Dieu : Men laat Gods water
maar over Gods akker loopen. S'il volts 't beeten. Plamee v.: Looierskalk. Plamer ov.w.: In kalkwater bereiden, beeten.
plait: Als 't u belieft; zoudt U dat willen?
Plameur m.: Beeter.
M. X, s'il eons plait: Weet u ook waar
I. Plan bv.nw.: Plat, vlak. (meetk.)
mijnheer X woont? La Rue de Buci, s'il
Angle —; surface —e : Vlakke hoek; plat
vous plait ? Kunt u me zeggen waar de Rue
de Buci is ? Un violon . . . un Gaspardo vlak.
II. Plan m.: 1. Vlak. Dek (vliegtuig).
da Salo, s'il eons plait, Monsieur: Een
viool . . . een G. d. S. nog wet, met uw — incline: Hellend vlak. Le — d'eau: 't
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Oppervlak. (muz.) — tonal: Tonaliteit.
2. Meerdere of mindere verwijdering, plan.
(tooneel) Premier —: Voorgrond. Second
: idd en . 7 roisieme Achtergrond.
(fig.) Un personnage de premier -; de
second —: fem., die veel -; weinig op den
voorgrond treedt; een hoofd-; een bijpersoon. La degradation des —s : Het verschil
in verhouding en sterkte, naarmate de
voorwerpen dichterbij of verderaf zijn. (f ig.)
Rien n'y est a son —: Alles is er verward
dooreen. II ne sail rien metire a son —: Hij
heeft geen kijk op de meerdere of mindere
belangrijkheid der Bingen. 3. Ligging. (f ig. )
Laisser en In den steek laten. Demeurer
-, rester en —; Biijven steken. 4. Teekening,
plan, plattegrona. — en relief: Heliefmodel. — de situation: Situatieplan. 5. Ontwerp (van werk). 6. Voornemen, plan. —
d'etudes: Programma van onderwijs; studieplan. — de campagne : Plan voor de veldtocht; (fig. ) werkprogram. Planage m.:
Het plat -, glad -, effen maken, - platslaan.
Polijsting der graveerplaten. Planaire v.:
Platworm.
Planehe v.: 1 . Plank. (f ig. ) — de salut:
Redmiddel in nood. C'est sa derniere —:
Dat is zijn laatste uitkomst. S'appuyer sur
une pourrie : Op jets vertrouwen, dat te
zwak is. Faire la —: Op den rug drijven;
(gymn.) de plank maken. (fig.) Faire
(la)
a: Den weg banen -, het ijs breken
voor; als voorbeeld dienen voor. z. pain
1. — a repasser : Strijkplank. — a couteaux:
Slijpplank. — a gtu: Lijmstok. (zeev.)
Jours de —: Ligdagen. (fam.) Mager
mensch. Platte vrouw. 3. Les —s: De
planken, 't tooneel. ll a des —s: Hij heeft
veel ondervinding als tooneelspeler. z.
monter (onov.w. 1, kol. 1340) en brider
3. 4. Houten -, koperen graveerplaat. Afdruk, gravure, houtsnee-, koperplaat. La
— a assignats: De plaat om assignaten te
drukken; (fig.) de altijd werkende bankbiljettenpers. 5. Bed (planten). 6. (school)
Het zwarte bord. 7. Schermzaal. 8. Zijde
spek. 9. (fam.) Ski. Plancheiage m. en.
-chkier ov.w.: (Het) bevloeren, - bekleeden met planken. Plancheieur m.: Vloerenlegger. Plancher m.: Planken
vloer. Zolder, -ing. Dek (v. schuit). Faux
perdu: Looze zoldering, - vloer . (f ig. )
Le — des vaches : De vaste wal. Vous me
feriez saucer au Ge maakt, dat ik van
ongeduld uit mijn vel spring. / ov.w.:
(plat) In den steek laten. Planchette v.:
Plankje. Houten naamplaatje. Meettafel.
Plancon m.: Plantje. Stek, loot. Gespleten boomstam.
Plan -concave (mu. —s--s): Plat-hol.
Plan -convexe (mu. —s--s): Plat-bol.
Plancton z. plankton.
Plane m.: Plataanboom. I v.: 1. Mes
(steenbakker). Haal-, trekmes. Strijkhout.
2. ( y olk) Bot.
Planeite v.: Vlakheid. Planement m.:
Het zweven. Planer ov.w.: Glad-, gelijk-,
effen maken. Polijsten (graveerplaat). Met
een haalmes glacimaken. Met een hamer
platslaan. / onov.w.:1.Zweven. Vol plane:
Zweefvlucht. 2. Overzien. 3. (fig.) Van
uit de hoogte neerzien op, omvatten. Boven
lets of boven alles verheven zijn. Zweven
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over, bedreigen, rusten op. Laisser — des
obscurites: Geen licht brengen.
Planetaire bv.nw.: Van de planeten.
Annee Omlooptijd van een planeet. /
m.: Planetarium, toestel dat de beweging
der planeten weergeeft. Planete v.: 1.
Planeet, dwaalster. — inferieure: Binnen-.
— superieure: Buiten-. 2. (f ig. ) Gesternte.
Planetique: (geneesk.) Vliegend. Planetoide m.: Kleine planeet. Planetolabe m.:
Werktuig om den loop der planeten te
meten. Planetule v.: Kleine planeet.
Planeur m.: Planeerder, gladmaker.
Polijster (graveerplaten). Zweefvogel (oiseau —). Zweefvliegtuig, -toestel; -vlieger. Planeuse v.: Vlakmachine. Planimetre m.: Vlaktemeter. Planimetrie v.:
Vlakke meetkunde. Planimetrique : Van
de vlakke meetkunde. Planirostre bv.nw.
en m.: Vlaksnavelig. -e. Planilier ov.w.:
Planmatig inrichten. Regime-fie = Planisme m.: (Duitsch) Planwirtschaft,
economische ordening. Planisphere m.:
Wereld-; hemelkaart der beide halfronden.
Planitude v.: Vlakheid.
Planktique: (oud) Behoorende tot het,
plankton m. : Rondzwevende, microscopische zoutwaterorganismen aan 't zeeoppervlak (tot 200 M. diepte). Planktonique : Van het plankton. Planktonologie
v.: Kennis van het plankton.
Planoir m.: Vlakijzer.
Planorbe v.: Schijfhorenslak.
Planquer onov .w. : (vo lk . ) Tegen den
grond gaan. / ov.w.: Wegstoppen. / se —:
Zich schuilhouden.
Plan -relief (mu. —s--s) m.: Reliefmo-kaart.
Plansiehter (spr. -sikter) m.: Builmachine.
Plant (spr. plan) m . : 1. (o ud ) Planting. Connaitre du pied et du —: Van
aver tot aver kennen. 2. Aanplanting,
plantsoen. Aspergebed. Stekje, pooteling;
plantgoed. II y a du Daar staat jong goed.
Plantage m.: Het planten. Aanplanting.
Draaipaal. Plantaginees v.mv.:(plantk.)
Weegbree-achtigen. Plantain m.: Weegbree. — d'eau, - aquatique: Waterweegbree. — de moine: Strandbloem. Plantaire: Van de voetzool. Face Onderzijde (v. d. voet). Plantard m.: Stek van
een wilg. Plantation v.: 1. Het planten,
- poten. (nieuw) Het plaatsen (van decoratief). Plantsoen. Aanplanting. 2. Onderneming (in kolonien). — de contrOle. Controleplantageveld. — experimentee: Proefveld. Plante v.: 1. Voetzool (—des pieds).
2. Plant, gewas. — d'appartement; - d'agrement: Kamer-; sierplant. z. jardin 1. —
sacree: Esparcette.— romaine : Bazielkruid.
— a fibres: Vezelplant. — a huile: Oliehoudende plant.
Planter ov.w.: 1. Planten, poten. Aanleggen (laan, tuin). z. ehou 1. Arrive qui
plante: Er moge van komen wat wil. (fig.)
— la croix: 't Kruis oprichten, het Christendom invoeren. Avoir des cheveux bien
plantes : Geregeld geplaatste haren hebben.
2. Inzetten, steken, oprichten, plaatsen;
planten (vlag) ; opslaan (decoratief, tent).
— un poignard dans le c (Bur de qn : Iem.
een dolk in 't hart stooten. (fig.) — sa
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veren . Acier plaque: Nieuwzilver . 3. (sport)
Tegen den grond slaan. / se -: Languit
vallen. Plaquesin m.: Glazenmakerspotbedriegen. 3. Stichten, bouwen, plaatsen. je. Plaquette v.: Plaatje. Schijfje, sneetje.
Boekje van 10 tot 50 blz. Vierkante gedenkPierre plantee : Rechtopstaande steen (van
menhir, hunebed). - des echelles: Ladders plaat, -penning. Plaqueur m.: Maker van
aanleggen (voor stormloop). Une maison opgelegd (hout)werk, fineerder. Platteerder. (plat) Iem., die zijn vrienden in den
bien plantee : Een hecht gebouwd huis.
steek laat.
Plante au coin du feu : Voor goed aan 't
Plasma m.: Bloedwei, serum. Plasmahoekje van den haard. - un baiser sur
teur m.: Bouwmeester van 't Heelal.
la joue de qn: Iem. op de wang zoenen, dat
't klapt. - un soufflet sur la joue de qn: Plasmatique : Van 't serum. PlasmotheIem. een flinken oorveeg geven. Bien rapie v. : Genezing door serumbehandeling.
Plasticine v.: Boetseerstopverf. Plastiplante (sur ses jambes): Die stevig op zijn
beenen staat. z. lit (bw. 3). / se -: Ge- cite v.: Kneed-, vervormbaarheid. (fig.)
plant -, gepoot worden. Gaan staan (op Mogelijkheid om zich tot beelden te leenen
(stijl). Plastique : bv.nw. 1. Van de
een brutale wijze). Zich vestigen.
Planteur m.: 1. (Aan)planter. - de lichaamsvormen. Arts -s: Beeldende kunsten . 2. Weefselvormend (s pij s) . 3. Kneedchoux: Iem., die buiten gaat wonen. 2.
Plantagebezitter, planter. Planteuse v.: baar. Substances -s: Stoffen om modellen
Plantmachine. Planticite v.: Plantach- te maken. (fig.) Arne -: Kneedbare ziel.
tigheid. Plantigrade bv.nw. en m.: (Dier) Poesie Beeldende dichtkunst. / v.:
dat op de voetzool loopt, zoolganger. Plan- Beeldhouw-, boetseerkunst. (b ij v erg. )
tis m.: (oud) Het planten. Plantsoen. Plastische vormen, vormschoonheid. PlasPlantoir m.: Poothout, -ijzer. Planton tiquement : Afbeeldend, plastisch.
Plastron m.: 1. Borstrok, -harnas.
m. : (m i 1 . ) Oppasser. . Etre de -: Dienst
hebben. Plantonne v.: Vrouwelijke op- (schermen) Lederen borstlap. (fig.) Mikpasser. Plantule v.: Kiemende plant. punt (der spotternijen, aanvallen). 2.
Plantureusement en -eux: Overvloedig, Borstplaat, -leer, -lap. Schootsvel. Drilplant (v. e. boor). Borstschild (v. schildrijkelijk. Gezond en sterk. Weelderig.
pad). Borstvlek (v. vogel). Bef (van vogel).
Planure v.: Spaander, spaan.
Plaquage m.: Het opleggen, - bedek- Vest (in damesjapon). Voorhemd. Half
ken. (sport) Het tegen den grond slaan. hemdje, frontje. Boutons de -: VoorPlaque v.: 1. (Metalen) plaat. - de hemdsknoopjes. Cravate Dichte das.
- mobile: Los frontje .. Plastronner ov.w.:
cheminee, - de foyer : Haard-, schoorsteen-.
Met een borstlap, -leer, -stuk, enz. (z.
- de blindage, - de cuirasse, - de cuirasplastron) voorzien. onov.w.: Zich oefesement: Pantserplaat. - de proprete: Glazen deurplaat. - tournante: Draaischijf nen op den lederen borstlap. (lam.) Een
(op spoorweg). - d'une epee: Steekblad. hooge borst zetten, „geuren". Plastron neur m.: „Geurmaker".
- de couche: Kolfplaat. - de shako; - de
I. Plat bv.nw.: 1. Plat, vlak. Bateau
ceinturon: Shako-; koppelplaat. - de
(a fond) -: Platboomd vaartuig. Se
commissionnaire; - de marchand des rues:
tomber -, se mettre a - venire:
Aan een kruier -; rondventer afgegeven coucher
Plat op den buik gaan liggen; (fig.) (voor
metalen plaat met zijn nummer er op.
iem.) in 't stof buigen. Visage -: Plat,
Nummerplaat van
-debicylt,'auo:
fiets of auto. - arriere: Nummerplaat aan ingedrukt gelaat. z. pied 1 en course 2.
de achterzijde. - indicatrice: (Straat)naam- Souliers -s: Schoenen zonder hakken.
bord. 2. - pholographique, - sensible: Ge- Vaisselle -e : Glad zilveren vaatwerk. z.
voelige plaat (voor photo). 3. Borstster, ealme (m. 1). Cheveux -s: Sluik haar.
ordeplaat (v. ridderorde; - de cou). 4. (fig.) Rimes -es: Gepaarde rijmen (twee
- de gazon: Graszode, plag. 5. Steunplaat. aan twee rijmend). Teinte -e : Vlakke
6. (oud) Grammophoonplaat. 7. Gladde tint. Le - pays: De vlakte, 't platteland.
rots. 8. (geneesk.) Plek. 9. (plat) Geld- Pays -: Vlak land. 2. Onbeduidend;
stuk ; biljet. Plaque m.: Opgelegd (goud-, saai (leven ) ; verschaald (wijn ) ; alledaagsche
(stijl) ; zouteloos (boek) ; zonder uitdrukzilver)werk. (fig.) Namaak.
Plaquemine v.: Dadelpruim. Plaque - king (gelaat) ; laag bij den grond. Un personnage:
Een gemeen heerschap. (f am.)
minier m.: Dadelpruimeboom.
Plaquer ov.w.: 1. Brengen leggen op. Avoir le venire Honger hebben. 3. a -,
tout a -: Op den grond; (fig.) op den
de gazon : Met graszoden beleggen.
man af, ronduit; zeer diep. Couche a -:
Poches plaquees: Zakken op de jas. En
Plat (op den grond) liggend. Je te le dis
acajou plaque: Van opgelegd mahoniehout.
Ik zeg 't je op den man af. Tomber
tout a
Se tenir plaque: Zich onbeweeglijk houden.
(plat) - qn: Iem. in den steek laten, - a Languit op den grond vallen. A verlaten . - qch au nez de qn: Iem .iets onder de lit: Plat te bed. (fig.) La piece est
den neus wrijven. - du plertre sur une lombee a -: Het stuk heeft in 't geheel
geen succes gehad. Une fete qui tombe
muraille : Een muur met pleister bekleeden. (fig.) Un passage plaque: Een later -: E. f. dat geheel mislukt. Anecdote qui
bijgevoegd gedeelte. (muz.) - un accord: tombe a -: A. die geen lachje ontlokt.
H. Plat m.: 1. Het vlakke, platte. Le
Een akkoord in eens aanslaan. Des porn- de l'epee: Het plat van den degen.
wiles plaquees de rose : Koontjes met roode
vlekken er op. (y olk) Cela ne plaque pas: Coups de - d'epee: Slagen met de kling.
Dat sluit niet. 2. Met een (metalen) plaat Avec le - de la main: Met de vlakke hand.
beleggen, platteeren; vergulden; verzil- z. langue (2, kol. 1133). On est en -: Men
1615

tente : Zich vestigen, zijn tenten opslaan.
- son clou : Zich vestigen. - des cornes
a qn of en - a qn: Iem. in 't huwelijk
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is hier in een vlak deel. Cheval de -: P. - qui n'en craint pas: Niet op zijn mondje
voor wedrennen op de vlakke baan. Faire gevallen zijn. Quelle -! Wat 'n praatsf
/ m.: Platina. Mousse -, eponge de -, du - a qn: Iem. likken, voor iem. kruipen. 2. (fig.) Het alledaagsche, geeste- spongieux: Platinaspons. Noir de -: Zeer
looze. 3. Le - du liure, - de la couverture; fijn platinaspons. Platiner ov.w.: Met een
slotplaat voorzien. Blank -. Platinakleurig- de la reliure: 't Plat. - de verre: Glasplaat. - a barbe: Scheerbekken. - de la maken. 't Haar platinakleurig maken
van. / se -: Heur Naar p. m. Platineux
balance: Weegscbaal. 4. Schotel. (zeev.)
: Van platina, (in samenst.) platino-.
Bak. Euf sur le -: Spiegelei, gebakken
Platinide m.: Metaal van de platinaei. Mettre les petits -s dans les grands:
Omslag maken bij het eten, „uithalen". groep. Platinifêre: Platinahoudend. PlaUnique : (in samenst.) Platina-. PlatiAimer les petits -s: Een lekkerbek zijn.
notypie v.: Platinadruk. Platitude v.:
Tirer au -: Uit den schotel eten. - a
1. Onbeduidend-, smakeloos-, alledaagsch-,
four : Braadschotel. - a ceufs: Eierpan.
- a rOtir: Vuurvaste schotel om te bak- platheid. 2. Gemeene -, lage -, platte
ken. z. pied 1. (zeev.) Chef de -: Baks- uitdrukking; - daad. Faire des -s: Zich
meester. 5. Gerecht, schotel. Servir - a gemeen gedragen; zich verlagen.
Platon m.: Plato. Platonicien m.:
-: leder gerecht afzonderlijk opdienen.
(fig.) Servir a qn un - de son métier, - Aanhanger van Plato, platonicus. / by.
nw.: Van Plato. Platonique : 1. Platode son pays, - de sa facon: Iem. een poets
bakken. Voila un beau -: Dat zijn me ook nisch. Annee -: Tijdkring van den rondfijne lui. Un mechant -: lets onaange- gang der nachteveningspunten (± 26000.
jaar). Amour -: Zuiver ideale lied&
naams.
Platanaie v.: Platanenlaan. -plant- zonder zinnelijke begeerte. 2. (fig.) Zonder gevolgen, die niet wordt uitgevoerd.
soen. Platane m.: Plataan. Faux -,
Platonisant m.: Geleerde, die zich met.
feuilles d'erable : Gewone ahorn. Pia-a
tanees v .my . : Plataanachtigen . Plata- Plato en zijn invloed bezighoudt. Platoniser onov.w.: De platonische leer volniste m.: Plataanhof (te Sparta).
Plat-bord (mu. -s--s) m . : (z e ev . ) gen. Platonisme m.: Leer van Plato.
Potdeksel. Dolboord. Plate v.: Stuk ge- Ideaal karakter (der liefde).
PlAtrage m.: Het bepleisteren. Pleisdegen ijzer. Plat bootie.
Plateau m.: 1. Thee-, koffie-, presen- terwerk. (fig.) Broddelwerk. 't Bedekteerblad. Bakplaat. (natk.) Schijf. - ken met „een mooi vernisje", holle fraaiigheid. Het bestrooien met gips, - kalk
electrique: Electriseerschijf. Le - du chat:
De kattebak. 2. Weegschaal. 3. Aard- (v. d. grond). Het klaren (van wijn)
klopper. 4. (plantk.) Bolschijf. (yolk) met gips. PlAtras m.: Kalkpuin. (fig.)
Waterlelie. 5. (aardrijksk.) Hoogvlakte, Slecht bouwmateriaal. PlAtre m.: 1. Gips,
vlak hoogland. Haut -: Bergvlakte in de pleister. Carriêre de -: Pleistergroeve.
hooge bergen. 6. (zeev.) Vlakke ondiepte. Pierre a -: Ruwe gips. - cru : Onge7. (tooneel) „De planken". 8. Smalle brande p. Four a -: Gipsoven. 2. Pleisvluchtheuvel. Plate-bande (mu. -s--s) terkalk. Battre le -: Gips fijnkloppen.
(fig.) Battre comme -: Duchtig afrosv.: Smal tuinbed. Zoom, rand, strook,
omlijsting; band (om zui1). Platte lijst, sen. Les -s: 't Pleisterwerk ; de muren.
bossing (aan deuren). Stang. Marcher sur z. essuyer 1. Jeter une statue en -: Een
gipsafgietsel van een standbeeld maken.
les -s--s de qn : Onder iem. duiven
schieten. Platee v.: 1. Grondmuren (v. Des -s : Gipsafgietsels pleisterbeelden.
gebouw). 2. Schotelvol. 3. (naam) Pla- (f ig.) De -: Voor den schijn, voor de leus.
.tica (in Bceotie). Plate-forme (mu. -s- 3. Gips of meel (op 't gelaat van Pierrot).
Blanketsel. 4. (geneesk.) Gipsverband.
-s) v.: 1. Plat. Plat dak (toit en -).
Mettre sous -: Een g. leggen om. 5.
- de batlerie: Geschutbedding. - d'une
(fam.) Geld. Platrer ov.w.: 1. Bepleislocomotive : Standplaats van den machinist. - d'un omnibus; - d'un tramway: teren. Appareil plcitrè: Gipsverband. 2.
Balkan v. e. o.; - e. t. - de fondation: (f ig.) Blanketten. Wegmoffelen , a chter
Roosterwerk. 2. Spoorwegtruck (wagon een schoonen schijn verbergen. Ouvrage
plcitrè: Knoeiwerk. z. paix 5. Réconcilia-). Grondvlak voor een mesthoop. 3.
Politiek partijprogram. - aectorale: Ver- lion plOtrèe: Schijriverzoening. 3. Met
gips -, kalk bemesten, - bestrooien. 4.
(Vaste
of
verkiezingsprogramma. 4.
plaatsbare) steiger. 5. Muurplaat. Plate- Met gips klaren (wijn). / se -: Bepleislage m.: Vlak plankier. Plate-longe terd warden. (fig.) Zich blanketten.
Zijn ware gevoelens verbergen. PlAtrerie
(mu. -s--s) v.: Spanriem, -touw. Lange
-. Koppel-. Staartriem. Platement: Ge- v.: Pleisterwerk. PlAtreux: Gips-, pleismeen, laf, plat, laag. Tout -: Platweg; terhoudend. -achtig. Platrier m.: Gipsgewoonweg. Platerie v.: Plat aardewerk. koopman. Gipsbrander. Pleisterwerker.
Plateur(e) v.: Horizontaal uiteinde van Stukadoor. Platriëre v.: Pleistergroeve.
een mijnader. Platin m.: Droogvallend Kalkbranderij. Platroir m.: Pleistertroffel.
Platteuse v.: Bloemenkantwerkster.
strand. Platte bodem. Platine v.: Plaat.
Plausibilite v . en -ible by .nw . : GeSlotplaat. (mil.) Geweerslotplaat. Degel
(van drukpers). Luchtpompklokplaat. Stel- loofwaardig-, aannemelijk-, waarschijnlingplaat (telegraaftoestel). Blad (in 't lij k (held) . Plausiblement bw..
Plante m.: Plautus (Rom. blijspelheft van een knipmes). Slot (v. een vuurwapen). Schijf (om 't raderwerk). Plaatje- schrijver).
Plebe v.: Plebs, laagste volksklasse.
(cachet). Blad (roeiriem). (fig., fam.)
Tong. Avoir une bonne -, - fameuse, - une Plebeianismem.: Plebejerachtigheid.Ple-
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beien (spr. -begin) m.: Plebejer, man
uit 't lagere yolk. I bv.nw.: Plebejisch,
laag, gemeen. Plebiseitaire bv.nw.: Van
een volksbesluit. Die een voorstander
van een volksstemming is. / m.: Iem.,
die volksstemming voorstaat. Plebiscite
m.: 1. (gesch.) Volksbesluit. 2. yolksstemming door de kiezers. Plebiseiter
-ov.w.: Door een volksstemming benoemen.
Pleetre m.: Ivoren staafje om de snaren der Tier te doen trillen, plectron.
(nieuw) Mandolinepingel, tangent. Orchestre a —: Mandolineorkest.
Plectrophane m.: Sneeuwgors. — de
Laponie: IJsgors.
Pleiade v . : (sterr enk. ) Zevengesternte, de Klokhen. (fig.) Groep van zeven
-clichters (— poetique) of wijsgeeren (—
philosophiqae). (le tt er k. ) Diehtergroep in
't midden der 16e ecuw in Frankr., die de
Ouden tot voorbeeld nam. (fig.) Uitgelezen groep. Plèrtadiste m.: (letterk.)
Lid der Plèiade.
Pleige m.: (oud) Borg. Pleiger ov.w.:
(oud) Borg blijven voor.
I. Plein bv.nw.: 1. (Geheel) vol. Massief.
Comptes, gedrongen (zetsel). Geheel bedrukt (bladzijde), zonder wit. Verser a
— verre: De glazen goed volschenken.
Collier a —s bords: Tot den rand toe vol
zijn. A ----es voiles: Met voile zeilen. Virer
— ouest: Pal naar 't Westen draaien.
La mer est —e: De vloed is op het hoogste
punt. z. ceuf 1. Bois —: Massief hout.
CaracUre —: Vette drukletter. Porte —e:
-Opgeklampte deur. 2. (fig.) Vol, voiledig. 7'rois fours —5 : Drie voile -, geheele
-dagen. z. lime 1. Un succes —: Een volkomen -, onbestreden s. Donner — pouvoir a qn: lem. volmacht geven. De —s
pouvoirs: Algeheele volmacht. Une terre
en — rapport : Een landgoed, dat rijkelijk
-opbrengt. En —e activite: In voile werkzaamheid, op de hoogste capaciteit. z.
exereiee 6. 3. (fig.) Vol, krachtig, volledig werkend. Eire en —e moisson : Midden
in de oogst zijn. Chanter a —e voix, - a
s poumons: Uit voile borst zingen.
Avoir le pouls —: Een krachtigen polsslag hebben. Il est en —e convalescence:
Hij gaat hard vooruit. Des joues —es:
Gevulde wangen. Avoir lc visage —: Een
rond gezicht h. Un gros — de soupe: Een
clikkerd. En — soleil: In de voile zon.
En — air: In de open ruimte, - lucht.
Meeting en — air: Openluchtmeeting. Le
— air : De kunstrichting, die de kleuren
weergeeft, zooals ze in de vrije natuur
zich voordoen. Ecole de — air: Openluchtschool. Arbres de -, en — vent: Hoogof halfstamstruik. Boutique en — vent:
Stalletje. Plante de —e Jerre: Vollegrondsplant. z. eau 1 en eampagne 1.
Faire qch en — jour lets over dag -,
openlijk doen. Voix —e: Voile-, omvangrijke stem. Un ouvrage —: Degelijk week.
Style —: Gespierde s. Les boulets ont
frappe en — bois: De kogels zijn in 't
vaste boord gedrongen. Frapper en —
visage: In 't gezicht stompen. Sculpter
en — bois: In massief hout beeldhouwen.
z. pate 5 en drap 1. Embrasser a —e
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bouche, -a —es Uvres: Dikke zoenen geven
aan. Sourire a —es litres: Viijelijk
glimlachen. En veau —: Geheel in kalfsleer gebonden. En —e rue: Midden op
straat. En — hiver: In 't hartje van den
winter. En —e mer: Op de open zee, in
de voile zee. En —e paix: Midden in

een welbesteed leven.
4. Vol, ruim voorzien van, gevuld.
—degibr:
Wildrijk — de poisson : Vischrijk. z. main (2 en 4). Avoir le venire -,
l'estomac —: Zich dik gegeten hebben.
(plat) Etre —: Dik en vet -; dronken
zijn. Une femelle —e : Een drachtig wijfje.
z . hareng . (p la t) Elle est —e : Lij moet
bevallen. (f ig. ) — d'esprit: Geestig,
geestrijk. — de loisir : Geheel meesier van
zijn tijd. — d'inquietude: Hoogst ongerust.
— de fours: Hoogstbejaard, der dagen
zat. Etre — de vie: Een goede gezondheid
genieten. — de feu: Vurig, meesleepend.
Etre — de son sujet: Geheel door zijn onderwerp in beslag worden genomen. Etre
— d'un projet: Geheel vervuld zijn met
een plan. II est — de lui-meme: Hij is
vol eigenwaan, - vol inbeelding. Il est —
de difficultès: Hij ziet in alles zwarigheden.
Il est — d'expëclients: Hij weet zich altijd
er uit te redden. Avoir le cceur —: Een
overkropt gemoed hebben.
5. En —, (oud) a —, a pair et a —:
Geheel en al, volledig. Le soleil donne
en — sur la maison: 't Huis list geheel
in de zon. (fig.) Donner en — dans : Zich
geheel overgeven aan. ga y est, et en —:
Da's raak, en goed ook. 7 ravailler -, fonctionner a —: Op voile capaciteit werken.
Voir qch a —: lets duidelijk zien. 6. (verwarring met plain 1; z. dat woord)
Ecu —, names —es. Tit de — fouet. Terreplein. 7. (verwarring met prin ,. z.
dat woord) Sauter de — saut.

II. Plein m. :1 . Vol-, volledigheid. Hoogtij. La mer bat son —: De zee staat op
haar hoogste punt. (fig.) Battre son —:
In vollen gang zijn, 't hoogste punt bereakt
hebben; in zijn voile fleur zijn (mensch).z.
lune 1. Faire son (grand) — de charhon;
- d'essence : Kolen -; benzine innemen.
Le — de l'eclipse: De volledige eclips.
(fig.) Etre a son —: In zijn voile glans
staan. Donner le — de son effort: Al zijn
krachten inspannen. Frapper en —: Raak
slaan. Mounr dans le — de son talent:
Overlijden, wanneer het talent 't krachtigst is. J'en ai mon —: Ik heb er mijn
bekomst van. Le trop —: De overmaat.
(spel) Faire son —: Zes opvoigende vakken bedekken, een brug maken. 2. Massief
deel. Middelste deel. Neerhaal (v. letter).
Mettre dans le —: De roos -, de schijf in
't midden raken. 3. (natk.) De gevulde
ruimte, 't niet-ledige. 4. Maximum der
op een polis of te sluiten risico, maximum
verzekeringsbedrag.
III. Plein vz.: Vol. Avoir de l'argent —
ses poches : Zijn z. vol g. h. Tout — of —:
Heel wat, veel. De l'argent tout —: Volop
geld. Tout — de monde : Machtig veel
menschen. C'est gentil tout — d'être venu:
't Is allerliefst, dat ge gekomen zijt.
Plein -airisme m.: (kunst) Weergave
der kleuren zooals ze in de vrije natuur
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gez i en word en . Plein -airiste m . : Ku nsi,enaar, die de kleuren weergeeft zooals
hij ze in de vrije natuur ziet. Pleinement:
en voile, volkomen. Plein -la -main :
Stevig (stof). Plein -vent (mv.onv.) m.:
Hoog- of halfstamstruik.
Plenier Volledig, -komen. z. cour
3 en indulgence 2. Reunion -iere:
Vo 1 led ige vergadering. Plênipotentiaire :
Gevolmachtigd. -e. Plenitude v . : 1.
Volheid. (bijbel) La - des fours: De
volheid der dagen. La - des temps: De
volheid des tijds. (fig.) La -- du sens -;
du pouvoir: De voile zin; - macht. La du cceur: De volheid des harten. 2. Volledigheid, geheele omvang. Recouvrer la
- de ses forces : Zijn krachten in haar
vollen omvang terugkrijgen. Il ne jouit
pas de la - de ses tacultes: Hij is niet
heelemaal wel bij 't hoofd.
Pleonasme m.: Overtollig woord, -e
uitdrukking. Former -, Mire Pleonastisch gebruikt worden. Plitonastique,
-ment: Overtollig.
Plesiosaure m.: (Fossiele) reuzenhagedis.
Plessim.etre m.: Ivoren hoornen
plaatje, waarop geklopt wordt bij het
percuteeren der organen, plessimeter. Piessitnerapie v.: Geneeswijze door klopperr
Plethore v.: 1. (geneesk.) Volbloedigheid. - aqueuse: Overvloedigheid van
' t serum. 2. (fig.) Overvloed. Overvoerde
markt. - medicate: Overvloed van dokters.
Plêthorique : Volbloedig. (f ig.) Overvoerd. Style -: Stijl die log wordt door
te grooten beeldenrijkdom. I m.: Lijder
aan volbloedigheid.
Pleur m. : 1. (o u d ) Weeklacht . 2.
Traan. Etre (tout) en -s: In tranen baden. Tirer des -s a qn : Iem. tranen ontlokken. Jeter un - sur: Len traan laten
bij . -s de vigne : Tranen uitloopende
sappen van den wijnstok. -s de terre:
Doorsijpelend water. Un Een kuil met
zakwater. (d ichtk.) Les -s de l'aurore:
De dauw.
Pleural: Van 't borstvlies.
Pleurant: Weenend. V erser le yin a
verre -: Den wijn over den rand van 't
glas laten loopen. Pleurard m., -e v.:
Huilebalk. Grijnster. / by .nw.: Huilerig.
Pleure -misêre (mu. onv .) m . : Eeuwige
klager. Pleurer onov.w.: 1. Weeklagen.
- stir qn: Iem. beweenen, - beklagen. de qch: lets betreuren. 2. Tranen storten,
weenen, huilen. Veriangen noar. z. dimanene. - des larmes de sang: Bloedige
tranen storten. (fa m.) comme un veau:
Tranen met tuiten huilen. - toutes les
larmes de son corps: Eens goed uithuilen.
Il ne lui resle que les yeux pour -: Hij is
letterlijk alles kwijt. Jean qui pleure et
Jean qui rit: Jantje huilt en Jantje lacht,
een veranderlijk mensch. ( y olk) - dans
le gilet de qn: Bij iem. komen grienen,
- dreinen. 3. Tranen, overloopen (oog).
Druipen (wijnstok). Zweeten (kaas). L'oignon fait Uien maken de oogen aan 't
tranen. 4. Dreirren (orgel). / ov.w.: Beweenen, betreuren, weenen over. Il pleure le
pain que nous mangeons: Hij misgunt ons 't
brood, dat we eten. / se -: Beweend
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worden. Pleurerie v.: Huil-, grienpartij.
Pleurerie v.: Borstvliesontsteking, pleuris. Pleurétique: Van pleuris. Aan p.
I m.: Pleurislijder.
Pleureur m., -euse v.: Huilebalk.
Grijnster. Gehuurde weekiagende
der; weenvrouw. Iem., die gemakkelijk
weent. Lang afhangende krulveer. / by.
nw.: Weenend. Jammerend. Die aan 't
weenen maakt, te sentimenteel. (fig.)
Roche -euse : Rots, die 't water laat doorsijpelen. Saute -; Irene -: Treurwilg;
-esch. Singe -: Huilaap. Pleureux :
Huilerig.
Pleurite v.: Droge pleuris.
Pleurniehard m.: Huilebalk. / by.
nw.: Dieinend. Pleurniehement m., -erie
v. en -er onov.w.: (Het) dreinen, - grienen, - drenzen. Pieurnieheur m.: Dreiner,
drenzer. / b y .nw.: Huilerig, dreinend.
Pleurodynie, -dynique v.: Rheumatische pijn in de borstkasspieren, pseudopleuris. Pleuroneetes of -neetides m.
Schollen, platvisschen. Pleuropneunomie v.: Borstvlies- en longontsteking.
Pleutre m.: Lammeling, mispunt, ellendeling. Lafaard. / b y .nw.: Ellendig.
Pleutrerie v.: Ellendig-. Lafheid.
Pleuviner en -vioter onov.w.: (f a m. )
Fijn regenen, motteren. Pleuvoir onov.
w.: 1. Regenen. - a verse, - a torrents:
Stortregenen. (fig.) Comme s'il (en) pleuvait: In groote hoeveelheid, bij hoopen.
11 y pleat comme dans la rue: Het regent
daar overal door. z. hallebarde. 2. Neervallen. In grooten getale komen toestroomen. 'Lich uitstorten. Les balles pleuvaient:
Het regende kogeis. 3. 't Doen regenen.
Dieu Aleut sur les justes et les injustes:

God geeft zijn regen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen.
Plevre v.: Borstvlies, pleura.
Plexiforme: Vlechtvormig. Plexus
(spr. -uss) m.: Zenuw-; vaatvlecht.
Pleyon m.: Rijstakje (om op te binden),
bindteentje.
Pli m.: 1. Plooi, vouw. Rimpel. A
petits -s : Fijngeplooid. Ce corsage ne
tail pas un -: Er zit geen plooitje in
dat lijf, dat lijf zit glad. (fig.) Cela ne
fait pas un
Dat loopt van zelf, - biedt
geen moeilijkheden aan. creux: Stolpplooi. - degoge: Uitspringende p. - de
la peau: Huidplooi. Le - du bras; - du
jarret : De bocht -, de boog van den arm;
- van de knie. - de terrain: Terreinplooi;
ravijn. Un - d'amertume: Een bittere
trek. 2. Manier van een brief toe te vouwen.
Briefcouvert. Brief. Sous ce
Hierbij
ingesloten, in vouwe. cachete : Verzeg.eld
stuk. Sous - separe: Onder afzonderlijk
couvert. - de service: Dienstbrief. 3. Gewricht (van mondstuk). 4. Vouw plooi
(die ergens in zit). Remettre une etoffe
dans ses -s : Een stof weer in de vouwen
leggen. Pantalon avec un -- au fer: P.
waar de vouw ingestreken is. Mise en -s:
't Leggen in de golf (van vrouwenhaar),
watergolf. Faux
Valsche plooi. (fig.)
L'etoffe a pris son -: De gewoonte is ingekankerd. Prendre un Een gewoonte
aannemen, den plooi beetkrijgen. Donner un ton - a: Een gunstige wending
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geven aan. Mettre qn au -: Iem. wennen.
Le - du metier: De van het yak afkomstige
eigenaardigheden. 5. (spel) Slag. Pliable :
Toe-, opvouwbaar. Plooibaar. - par le
milieu : Die in 't midden kan worden
omgevouwen. Pliage m.: Het vouwen,
- inwikkelen. Pliant by .nw.: 1 . Buigzaam.
(fig.) Gedwee, toegevend. 2. Toe-, opvouwbaar. Appareil -: Klapcamera. Table -e: Klaptafel. /, m.: Vouwstoel (siege
-). PliCa m. : (geneesk.) Poolsche vlecht.
Plicaire m . : (p la nt k . ) Wolfsklauw. Plieatile : (plantk.) Geplooid, in plooien.
Plie v.: Bot. - franche: Schol. - vaseuse: Flet. - a petite tete, --sole (mu.
-s--s): Tongschar.
Plie m . : Kniebuiging . Plier ov .w . : 1.
Op-, toe-, (dicht)vouwen. z. bagage 1.
2. Toeslaan, -klappen. Opbreken (tenten). 3. Buigen, krom-. Je suis plie en
deux: Ik ben gekromd. Plie en deux par
l'dge : Onder den last der jaren gebukt.
- les mains: De handen vouwen. 4. (f ig. )
Doen zwichten, - toegeven; overhalen.
Schikken, buigen; gewennen. - son caractere aux circonstances: Zijn karakter
naar de omstandigheden schikken. - qn
a la regle : Iem. aan orde gewennen. /
onov.w.: 1. (Door)buigen, zich krommen.
(fig.) Zwichten, toegeven. C'est un roseau
qui plie a tout vent: Hij draait met alle
winden mee. - sous le poids, - le faix:
Gebukt gaan onder den last. 2. (mil.)
(Terug)deinzen, terrein verliezen. Faire
-: Aan 't wijken brengen. / se -: Buigen,
zich krommen. (fig.) Zich schikken, richten (naar). Toegeven. Plieur m.:
Vouwer (boeken, kranten). Plieuse v.:
Opvouwster. Vouwmachine. - de cigarettes: Cigarettenrolster.
Pline m.: Plinius. - l'Ancien: P. de
Oudere. - le Jeune : P. de Jongere.
Plinthe v. (soms m.): Plint. Gording.
Zuilonderstuk.
Pliosaure m.: (Fossiele) reuzenhagedis.
Plioir m.: Vouwbeen. Vouwtafel. Hengelsnoerhoutje. Plion m. z. pleyon. Plique v . : (gene es k . ) Poolsche vlecht .
Plissage m.: Het plooien. - toeknijpen;
- rimpelen. Plooisel. Plisse m.: Plooi,
plooisel. Plissement m . 1. z . plissage.
2. Plooiing ( g arde). Plisser ov.w.: 1.
Plooien, plooien leggen in. Montagnes
plissees : In geplooide bogen liggende bergen. 2. Toeknijpen, rimpelen. I onov.w.
en se -: Plooien krijgen, geplooid -;
rimpelig worden. Plisseuse v.: Plooimachine. Plissoter ov .w . : Vouwtjes -,
rimpeltjes maken in. Plissure v.: Plooisel. Het vouwen. Pliure v.: Plooi. Vouwing. Vouwatelier (boeken).
Ploe (spr. plok) m.: Koe-; geitenhaar. Wolafval. (ze ev . ) Harpuislaag . Wolafval. Katoendeeltjes.
Ploiement m.: Het doorbuigen. - toegeven.
Plomb (spr. plon) m.: 1. Lood. De -,
en -: Looden. (fig.) It lui faudrait un
peu de - dans la tete: Hij is te lichtzinnig.
Mettre du - dans la tete a: Doen nadenken.
Un cul de -: Een log mensch; iem., die
zich niet gemakkelijk verplaatst. Sommeil
de -: Zeer zware slaap. Dormir comme
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un -: Zeer vast slapen. Soleil de -:
Drukkende zonnehitte. z. mine 3 en fit
2. Colique de -: Loodkoliek. z. dague
1. Les -s: De goten -, bakken, waarin
men 't vuile water werpt. Les -s de Venise: De looden daken der gevangenhokken in 't St.-Marcuspaleis te Venetie, de
Piombi. 2. Kogel, lood. Hagelkorrel.
Envoyer du - dans le venire a qn : Iem,
een kogel door zijn body schieten. Mettre
du - dans la tele a qn : Iem. voor 't hoofd
schieten; (fig.) iem. ernstiger doer worden. (fig.) Avoir du - dans l'aile: Het
niet lang meer kunnen maken. N'avoir ni
poudre ni -: In 't geheel niets hebben.
3. Jachthagel (- de chasse). Gros -:
Grove -. Menu -, cendre de -: Fijne
hagel. 4. Schietlood (fil a -). A -:
Loodrecht; (fig.) dadelijk (z. aplomb ).
Le Soleil donne -, pique a -: De zon schiet
haar stralen loodrecht neer. 5. Peillood
(- de sonde). 6. Looden zegel, plombeerlood. Zekering. 7. Naaiblok, plomb, (yolk)
plomp. 8. (plat) Keel. 9. (Lood)zekering (- fusible), stop.
Plombage m.: Het opvullen, - soldeeren met lood, - plombeeren. Plombeersel.
Loodkleur. Het aanhechten van een looden zegel, - van zegels. Het vaststampen.
(plantk.) Loodkruid. Plombagine v.:
Potlooderts, graphiet . Plombe v . : (plat )
Uur. Plombee v.: Looden kogeltjes of
steentjes (aan snoer) . Stok met lood. Plomber ov .w . : 1. Met lood vullen, - bedekken.
- soldeeren. Met lood aangieten, verlooden.
Met lood bezwaren (net). z. canne 2. Met
een looden zegel voorzien. 2. (landb.)
Vasttreden, -stampen, -maken. 3. Loodkleurig maken. Potlooden. Visage plombe:
Loodkleurig -, grauw gelaat. 4. Met een
schietlood nagaan. Geplombeerd -. Vaster
worden. Een loodkleurige tint krijgen,
- aannemen. Plomberie v.: Loodgieterij
(atelier de -). Loodgieterswerk. -svak,
Plombeur m.: Aanhechter der looden
merken. Plombeerder. Plombier m.: Loodgieter. Plombieres v.: IJs met vruchten.
Plombifere : Loodhoudend. Plombique:
Van lood. Sels -s: Lood zouten. Savon
-: Loodzeep. Plomboir m.: Plombeerwerktuig. Plommee v.: (Looden) knots.
Plonge v . : 1. (f a m . ) Zakkenrollerij .
2. Duiktijd. 3. Indompeling (pit van
kaars) . Plongeant : Duikend. (f ig. ) Van
boven naar beneden (gaande). Vue -e,
perspective -e: Uitzicht van boven naar
de diepte. Feu -, tir -: Plongeervuur,
naar beneden gericht vuur. Plongee v.:
1. Het onderdompelen. (nieuw) Duikbeweging. Naviguer en -: Onder water
varen (onderze.esche boot). Rester en -:
Onder water blijven. (mil.) Tirer de -,
- par -: Van boven naar beneden schieten.
2. Helling -, val van een talud. Afdakking. 3. Blik in de laagte, neerblik. Plongement m.: 't Zakken. Plongeoir m.:
Spring-, duikplaats. Plongeon m.: 1.
(nat. hist.) Zeeduiker. - imbrin: IJsduiker. - lumme: Parelduiker. 2. Het
duiken. Duikplaats, -toren. - groupe:
Hurksprong. - en ange : Zweefduik. - en
arriere : Ruglingsche valduik. Faire le -:
Duiken ; bukken, buigen; er van doorgaan ;
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„onder water blijven". Faire le grand -: regen. - d'or: Milde giften, groote gun't Hoekje omgaan. 3. Diepe buiging, sten, een stroom van goud.
Plumage m.: 1. Gevederte. - de noces:
„dienares" (reverence en -). 4. Waterzwermer. 5. ( y olk) Ellende; ruine.
Schoon g. in den paartijd. 2. (fig.) Soort,
Plonger onov.w.: 1. Duiken. Machine slag. Plumail m.: Vederstoffer, plumeau.
et -: Duikertoesiel. 2. (fig.) (Van bo- Plumaire: Van de vederen. Plumard
yen) naar beneden gaan. - kijken. - schie- m.: Veeren stoffer. ( y olk) Bed, „de
ten. - dans l'avenir: In de toekomst veeren", „nest". / bv.nw.: Aangeschoten.
zien. 3. (zeev.) In 't water zakken, diep Plumasseau m.: Vederbezempje. Plukliggen. 4. Bukken, buigen. (fig.) Krui- selwiek. Penneschacht (v. pijl). Plumaspen. / ov.w.: 1. Onder-, (in)dompelen. serie v.: Vederbereiding. -handel. Plu2. Stooten, drijven, dompelen. - dans massier m.: Vederbereider. -verkooper.
Plumatelle v.: Vedervormige zoetwaterla misere : In de ellende storten. Plonge dans
poliep.
un profond sommeil : In diepen slaap gePlum -cake (spr . pleum-kek; mu . -dompeld. Plonge dans des reflexions: In
overpeinzingen verdiept. - qn dans la -s) m.: Rozijnencake.
Plume v.: 1. Veder, veer, pen. z. aile
douleur : lem. in droefheid dompelen. 3. Le
1 en geai. Il y a laisse des -s: Hij heeft
regard plonge : Men ziet diep naar beneden. I
se -: 1. Zich onderdompelen. Duiken. daarbij een veer moeten laten. z. bee 1
Wegduiken (zon). (fig.) - dans le sang en oiseau 1. Jeter la - au vent: 't Op 't
toeval laten aankomen. Se sentir leger
de qn: In iem. bloed baden. 2. (fig.) Zich
storten, - verdiepen (in), - overgeven comme une -: Zich zoo licht als een veertje
(aan). Plongeur m.: 1. Duiker. Zwemmer. voelen. Un Chien qui Chasse au poil et a
la -: Een hond, die op alle soorten wild
Cloche a -: Duikerklok. 2. Schepper (in
papierfabriek). Spoeljongen, vatenwasscher is afgericht. (fig.) Etre au poil et a la -:
(in restauratie). 3. (nat. hist.) Duiker. Van alle markten thuis zijn. Poil et -:
- des etangs : Zilverduiker. 4. Plunger- Wild en gevogelte. 2. Bewerkte veder,
zuiger. / bv.nw.: Die onder water gaat. pluim; struisveer. Faisceau de -s: Pluimbos. C'est une - a son chapeau: Dat streelt
Bateau -: Onderzeesch vaartuig. Oiseaux
zijn ijdelheid. (mil.) - blanche: Rang
-5 : Duikervogels.
Ploque v. z. plot. Ploquer ov .w . : Met van commandant van een legercorps.
Balai de -s: Vederstoffer, plumeau. 3.
harpuis bestrijken.
Plot m.: Schijf voor overbrenging van Donsveer, dons. Mettre de la - dans un
electrische beweegkracht, contactblok, oreiller : Een hoofdkussen opvullen. Lit
de -: Veeren bed. Dormir sur la -: Op
-stuk. Spijker (voor het cloute).
een zacht bed slapen. Quitter la -: Uit
Plotin m.: Plotinus (wijsgeer).
de veeren komen.
Plouf tusschenw.: Plompl
4. Pen. (fig.) Pen, veder. - metalPloutoeratie (spr . -si ), -ique z. plu- lique,
- de fer: Stalen pen. - a reservoir:
toeratie, -five.
Vulpenhouder. Faire courir sa -: Snel
Ployable: Buigbaar.. (f lg.) Buigzaam, schrijven.
D'un trait de -: Met een penmeegaand. Ployage m.: Het plooien. nesteek. Dessin
a la -: Penteekening.
Ployant: Gebogen, buigzaam. Ployer ov.
(fig.)
Tailler sa -: Zich gereedmaken
w.: 1. Buigen, krommen. Toevouwen. om te schrijven. Tenir la -: De pen voeLes ailes plogees: Met gesloten vleugels. 2.
als secretaris optreden (van iem.,
(fig.) Doen overhellen. / onov.w.: Zich ren;
die dicteert). Mettre la main a la -,
buigen. (fig.) Zwichten. / se -: Zich prendre
la -: Beginnen te schrijven.
buigen. Toegeven. Zich schikken (in), (Lire un livre) la - a la main: Terwij1
voegen (naar).
men aanteekeningen maakt. Au courant de
Pluehe, -eux z. peluehe, -eux.
la -: Terwijl men de pen den vrijen loop
Pluie v.: Regen. - fine: Stof-. Grosse laat. z. bout 1. Laisser alter sa -: Zijn
-: Zware -. - battante : Plas-, slagrepen den vrijen loop laten. (fig.) Avoir
gen. - d'orage: Onweerbbui. - de mousson: une belle -: Een goede hand van schrijven
Moessonregen. - de relief: Nakomend buitje. hebben. Tout ce qui part de sa -: Alles
(s t err enk . ) - stellaire , - d'eloiles: Sterren- wat hij schrijft. Nom de -: Schuilnaam,
regen. De l'eau en -: Fijn verdeeld vocht. pseudoniem. La - me tourne dans les
Le temps est a la -: Het ziet er naar regen
doigts : Ik maak zwarigheid om dat neer
uit, het weer staat naar regen. (o pschr if t) te schrijven. Guerre (á coups) de -: PenCraint la -: Voor nat te bewaren. Ennuynestrijd. Homme de -: Betaalde schrijver.
eux comme la -: Schromelijk vervelend.
Gens de -: Klerken, schrijvers. Trouver
z. abattre 1 en aprês 1. Parler de la - qn sous la -: lem. in zijn werk noemen.
et du beau temps: Over koetjes en kalfjes
5. (f ig.) Kiempluimpje. Alun de -:
praten. Faire la - et le beau temps chez Pluim-, zeer fijne aluin. Sucre a la -:
qn : Bij iem. alies naar zijn pijpen laten
Parelsuiker. (aardk.) - de paon : Paudansen, veel invloed hebben bij iem. Se weveer (agaat). (dierk.) - de mer: Vejeter dans l'eau de peur de la -: Van den
derpoliep . 6. (y olk) Haren. Perdre ses
wal in de sloot komen. Un four de -: -s : Kaal worden. 7. Stift (van indicator).
Een regendag. La - tombe sur le mouille:
Plumeau m. : Veeren bezempje, plumeau .
Waar veel geld is, komt altijd weer geld
(soms) Dekbed. (soms) Pennebakje; grifbij. Je ne suis pas tombe de la derniere tenkoker. - d'eau : Waterviolier. Plumee
v.:1. Penvol. 2. Het plukken (vogel). Faire
pltzie: Ik ben niet van gisteren. (fig.)
la -: Plukken. 3. Veeren, die een vogel
Etre a convert de la -: Zijn schaapjes
op 't droge hebben. - de balles : Kogel- oplevert. (f ig. ) Afzetterij . Plume -nigaud
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gij.
S'il
n'esl
pas
juste,
vous
ne
l'eles
pas
ov.
m.:
Afzetter.
Plumer
(mu. ---s)
w.: Plukken. — qn : Iem. plukken, - geld non —: Zoo hij niet rechtvaardig is, zijt
aftroggelen. z. crier (onov.w. 1). 1 onov. gij 't evenmin. Ni moi non —: Ik ook
w.: Nat scheren (met de riemen strijken, niet. — ou moins: Meer of minder; onge't water rakende; — avec les rames). I veer. — ou moins coupable: Min of meer
se —: (y olk). In bed kruipen. Plumet schuldig. Ni — . . . ni moins: Niet meer
m.: Pluim. Vederbos. (grap) Militair, en niet minder (z. m. 1). Depuis — d'un
„vechtjas". (zeev.) — de pilote: Ver- mois: Sedert langer dan een maand. —
d'a moitie: Meer dan half. Nous n'avons
klikker. — des Pampas: Pampasgras.
— que deux semaines : We hebben nog
Vedergras . ( y o 1 k ) Avoir
—deVaucls:
maar 14 dagen. De — fort en — fort : Steeds
son —: Een roes aanhebben. Rabatire le
krasser. — . . . —: Hoe meer . . . hoe
— a: Den mond snoeren. Plumete : (wapenk.) Gevederd. Plumetis m.: Relief- meer. D'autant —: Zooveel to meer. —
borduurwerk. Nopjesneteldoek. Plumeur • • • moins: Hoe meer . . . hoe minder.
m.: Vogelplukker (— a la volaille). Sans — de alai: Zonder verder uitstel.
Plumeux : Vederachtig, met veeren be- 2. (zonder b y .nw. of bw.) Meer,
dekt. Plumier m.: Pennebakje; griften- langer, opnieuw, weder. Il n'est aid —:
koker. Plumitil m.: 1. Protocol van een Hij is reeds overleden. II n'y est —: Hij
rechtszitting (— d'audience). 2. (fa m. ) is gek; - absent. S'il n'y en a — it y en
Klerk, pennelikker. Slecht -, broodschnj- a encore: Daar komt geen eind aan. Je
ver. Plumivore m.: Broodschrijver. Plu - ne dirai — rien : Ik zal niets meer zeggen.
rnotage m. en -oter ov.w.: (Het) ver- Un peu —, nous etions perdus : 't Scheelde
nieuwen van de aarde om de suikerbrood- weinig of wij waren verloren. 3. (met
weglating van ne) Niet meer. — de
vormen.
Plum -pudding (spr. pleum-poudingue) fetes : 't Is nu voorbij met de feesten. —
de ca: Dat moet uit zijn. — d'argent: 't
m . : Rozijnenpudding.
Plumule v.: Donsveertje.Kiempluimpje. Geld is op, weg is 't geld. 4. (spr. pluss)
Plupart v.: Meerendeel, de meesten. Plus, met . . . erbij. 4 — 4 egale 8 : 4
en4 is8.5. (met 't Iidw. v. bepaaldh.;
La — des hommes, - du monde : De meeste
menschen. Pour la —: Grootendeels, vormt den overtreff. trap) Meest.
meerendeels. La — du temps: Meesten- Le — grand: De grootste. Le — line des
trois: De meest ezelachtige van dat trio.
tijds, doorgaans.
Plural : Meer-, veelvoudig. Action a Pour la — grande partie: Grootendeels.
Pour la — grande gloire de : Tot meerderen
vote —: Aandeel met meervoudig stemrecht. Pluralisation v.: Meervoudsvor- roem van. Au — tot: Op z'n vroegst,
ming. Pluraliser ov.w.: In 't meervoud zoo spoedig mogelijk. Au — lard: Up z'n
brengen. Pluralite v.: 1. Veelheid. z. laatst. Le — solidement possible : Zoo
krachtig mogelijk.
monde 3. — des dieux: Veelheid der goII. Plus m.: 1. Meer. Meerder. Aprés
den . — des femmes : Veelwijverij . 2. (t a a lk . ;
mille
ans et —: Na meer dan 1000 jaar.
Meerderheid,
grootste
soms) Meervoud. 3.
getal. Stemmenmeerderheid (— des voix, Faites —: Doe nog meer, ga nog verder.
C'est ce que je veux savoir, pas —: Dat wil
- des suffrages). Pluralisme m.: Leer van
de veelheid der wezens (tegenover mo - ik weten, verder niets. Vous donnez —
nisme ) . Pluraliste m.: Voorstander van que je ne demande : Gij geeft meer dan ik
't pluralisme. Pluricellulaire : Meercellig. verlang. Le — ou moins de con fiance: 't
Plurieolore : Veelkleurig . Pluriel by. Meerdere 'of mindere vertrouwen. Avec
nw.: Meervoudig, in 't meervoud. / m.: du — ou du moins: Met geringe verschillen.
Meervoud. — de la politesse : Meervouds- Du — au moins: Groot en klein. II taut
qu'il y ait du — ou du moins a cela: Dat
vorm der beleefdheid.
Pluriflore : Veelbloemig. Plurilateral : kan zoo niet geheel zuiver zijn. II n'en
Van meer dan een zijde, meer dan een etait ni — ni moins: Daarbij bleef het.
zijde bindend. Pluriloculaire : (plantk.) Il n'en fera ni — ni moins: Hij zal rustig
Veelhokkig. Plurinominal : Meerstemmig. voortgaan. Du — au moins: Wat meer
Pluripartite : Veeldeelig. Plurivalent : of wat minder. Qui peut le — peut le moins:
(scheik.) Meerwaardig. Plurivalve : Veel- Als men 't moeilijke kan doen, gaat bet
makkelijke van zelf. Je ne veux rien de —:
klappig.
I. Plus (spr. plu; maar plus que, be- Ik verlang niets meer. De —: Bovendien.
halve pas plu que en d'autant plu que) Il y a —, qui — est, bien —: Hetgeen
bw.: 1. (vormt den vergel. trap) erger is. Trois ans de — font une grande
Meer. Il est — grand: Hij is grooter. 11 difference: Drie jaar meer maakt een groot
verschil. Un rat, sans —: Een rat, zonder
est — bete que mechant: Hij is meer dom
dan slecht. En — beau : In 't mooiere, iets meer, heel eenvoudig. Au —, tout
mooier in zijn soort. On n'est pas — ai- au —: Hoogstens. II a 30 ans au —: Hij
is hoogstens dertig. C'est tout au — si. . .:
mable: Men zou niet beminnelijker kunnen
zijn. Ce n'est pas — malin que Bela: Dat Ternauwernood. . . J'ai cinq ans de —
is nog al niet moeilijk. La surface n'est — que lui: 1k ben vijf jaar ouder dan hij. Un
enfant de — toes les ans : leder jaar een
que du verre : De oppervlakte is nog slechts
glas. J'ai qqs annees de — que lui: Ik ben kind er bij. Une fois de — : Nog eens, alweer.
eenige jaren ouder dan hij. Il est on ne De — en — beau: Hoe langer hoe mooier.
En —: Bovendien, daarenboven, daarbij.
peut — heureux: Hij is allergelukkigst.
Faire en —: Uitloopen (druk). 2. (yolk)
Its ne sont pas — heureux que vous : Zij zijn
Plus,
-teeken. Positieve hoeveelheid.
al even ongelukkig als gij. Je ne le connais
Plus maal plus geeft plus.
—pardone:
pas — que vous : Ik ken hem evenmin als
1627
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m.:
Beemdgras.
Poa
Plusage m. en -er ov.w.: (Het) uitPoehable : Dat men in den zak kart
pluizen.
Plusieurs bv.nw. : Verscheidene. / m. steken. Poehade v.: Raak neergeworpen
my . : Velen. Il y en a — a Caderousse: schets. Tooneelstukje. Poehage m.: Het
Da's lang niet zeldzaam. Plus -offrant doen stollen. Pochard m.: (y olk) Zuiper,
dronkenlap . / bv .nw . : Vet. Pocharder
(mu. ---s) m.: Meestbiedende. Pluspetition (spr. pluss; mu. ---s) v.: onov.w.: Zuipen . / ov.w.: Dronken mak en .
(recht) Overdreven eisch. Plus -que - / se —: Zich bezuipen. Poehardise v.:
parfait (spr. pluss; mu. ---s) m.: Vol- Zuiperij.
Poehe v.: 1. Zak (in kleed). Argent
tooide, verleden tijd. Plus-value (spr.
de —: Zakgeld. Avoir la — vide: Geen
pluss of plu; mu. ---s) v.: Hooger bedrag, vermeerdering; hoogere ontvangst; geld hebben. Payer de sa —: Uit zijn eigen
meerwaarde, waardevermeerdering (— im- zak betalen, - bijpassen. II n'y est point
de sa —: Hij legt er niet bij. Mettre la
mobiliere); bijslag op loon.
Plutarehien (spr. -yin): Van Plu- main a la —: Betalen. Les mains dans
tarchus. Plutarque m.: Plutarchus. Beau les —s: Zonder inspanning. Mettre dans
sa —: In zijn zak steken; (fig.) makkeijk
comme du —: Verheven, vol sto1schen moed.
Plutoerate m.: Rijk en daardoor in- de baas zijn; maar opbergen. Un peu de
vloedrijk man. Plutoeratie v.: Geld- courage a la —: Tast eens in je zak. Pistoheerschappij. De rijken. Plutoeratique : let de —: Zakpistool. Volume de —: Boek
Van de geldheerschappij, waarin het geld in zakformaat. Crachoir de —: Sputumheerscht. Plutologie, -nomie v.: Leer fleschje, fluimflacon. z. manger 1 en
langue 2. Se meltre dans la — de qn : Iem.
van den rijkdom.
Pluton m.: Pluto. Plutonien, -ique: geen oogenblik verlaten. 2. Zak (met
Door 't inwendige vuur gevormd. Plu- koopwaar). 3. Zakvormig net. Scheplepel.
tonisme m. : Leer, die 't ontstaan der -pan. Groote soeplepel, gietlepe1.4. Holte.
— d'eau (z. 7) : Natuurlijke grondwaterput.
aardkost aan 't vuur toeschriift.
Pluttit bw. : 1. Eerder, meer nog. 2. — a grisou: Met mijngas gevulde h. 5.
Liever, bij voorkeur.. (f a m . ) Voyez —: (nat. hist.) Krop (vogel). Buidel (buidelKijk maar eens. Un latin — agreable : Een dier). 6. Opzwelling. La pate tail —:
vrij aardig Latijn.. Des paroles — desa- Het deeg heeft luchtblazen. Ses yeux
avaient des —s, it avait des —s sous les
greables: Wel een beetje onaangename
woorden. Des scenes — violentes : Wel wat yeux: Zijn oogen waren gezwollen. 7. Holte,
hevire standjes. — en retard pour: Wel etterzak. — d'eau (z. 4) : Watergezwel.
8. Bobbel (in slecht gesneden kleed). Get
wat last om. — que: Liever dan dat.
Pluvial m.: (Ka th.) Open priester- habit fait des —s: Dit kleed bolt op.
mantel, dien men bij processies draagt, Faire —, - des —s: Opzwellen, opbollen.
pluviale. / bv.nw.: Van den regen. Eaux Faire — aux genoux: Aan de knieen uitzakken (broek). 9. (dierk.) Lepelaar. 10.
—es: Regenwa er . Pluvier m . : (n a t .
hist.) Pluvier. — dore: Goud-. — a col- Dansmeestersviool (violon de —), die een
octaaf hooger is dan de gewone.
lier: Bontbek-. — a collier interrompu:
Poehee v.: Zak vol. Poche-veil (m.
Strandpluvier. Pluvieux : Regenachtig, die
regen brengt. Pluviner onov.w.: Mot- onv.) m.: „Blauw oog". Pocher ov.w.:
1.
Plotseling doen stollen (in water,
rep even . Pluviometre m . : Regenme er .
Pluviometrie v.: Regenmeting. PluvitIse bouillon, boter) ; doen wellen. CELIA Poch es
m.: (Regenmaand), vijfde maand van den au beurre noir: In gebraden boter gewelde
Republ. kalender (van 20 Jan. tot 18 eieren. (grap) Mil poche (au beurre noir):
Febr.). Pluviositi. v.: Regenval. Pluvioter Blauwgeslagen oog. Lettre pochee : Te vet
gedrukte -, door een klad onleesbaar geonov.w.: Motregenen, motteren.
Pneu m . : (f a m . ) Luchtband . Fiets. maakte -, vuile letter. 2. Vluchtig schetPneumatieite v.: Gevuldheid met lucht sen. / onov.w.: Opbollen. Poehe-revol(v. beenderen). Pneumatique bv.nw. : ver (mu. —s--s) v.: Revolverzak. Poehet
Van de lucht. Machine —: Luchtpomp. m.: Pootkuiltje. Poehetee v.: Zak vol.
Pocheter ov.w.: In zijn zak bewaren. Briquet —: Luchtdrukvuurslag. Bandage
vuil laten worden. Poehette v.: Zakje.
—: Luchtband. / m.: Luchtband. Fiets
met luchtbanden. (Door luchtbuizen ver- Wildnetje. Kleine zakviool. Zakpasserzonden) stadstelegram. / v.: Leer der doosje (— de compas); etui (teekengerei,
gassen. Pneumatoeele v.: Windbreuk. vulpenhouder). Portemonnaietje. TaschPneumatologie v.: Geestenleer. Pneu- je ; portefeuilletje; enveloppe met knipmatose v.: Opeenhooping van gassen, sluiting. Tube (met geneesmiddel) in
windgezwel. Pneumocoque m.: Microbe een hulsel. Klein zakdoekje, „lefdoekje".
van de longontsteking. Pneumographe Lucifersboekje. Poeheuse v.: Toestel
m. : Toestel om de ademhalingsbewegingen voor gewelde eieren. Poehete: (fam.)
te registreeren. Pneumographie v.: Stu- Dom.
Poehoir m.: Schablone, vorm om door
die der ademhalingsbewegingen (in de
klankvorming). Pneumologie v.: Leer der te trekken. Pochon m.: Zakje. Potlepel.
longziekten. Pneumonic v.: Longontste- (fam.) Inktmop. (fig.)Vuilnisbelt. (yolk)
king. Pneumonique : Van longontste- Opstopper. Poehonner ov.w.: Een opking. Longziek. Pneumostome m.: Lucht- stopper geven op, - aan.
Poeo bw.: (muz.) Weinig. — a —:
opening. Pneumothorax m.: Uitstorting
van lucht in de borstholte. Pneumotomie Langzamerhand.
Podagraire v. : (p la n t k . ) Zevenblad .
V. : Longoperatie.
Podagre v.: Voetjicht, -euvel, „pootje".
PO m.: Po (rivier in Italie).
L
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/ bv.nw.: Die aan voetjicht lijdt. / m.: pose son -: Dat weegt. - mort: Dood
gewicht, dead weight (z. 3). 2. (fig.)
Voetjichtlijder.
Podestat m.: (gesch.) Burgemeester Last, druk, vracht. Courbe sous le van zekere steden in Z.-Frankr. en in des ans : Onder den last der jaren gebukt.
des aflaires: Druk der bezigheden.
Italie, podesta.
Podobranche:Kieuwpootig.Podobran- Porter le - du four : Alle moeite dragen,
ehie v.: Pootkieuw. Podocarpe : Met de al 't werk doen. Porter -: Gewicht in
vracht op een steeltje staande.Podometre de schaal leggen. 3. Gewicht, maat.
m.: Afstandswijzer, schredenteller. Po- Unite de -: Gewichtseenheid. - specidophylle m.: Eendevoet. Podoseaphe fique: Soortelijk -. - atomique : Atoomgewicht. Monnaie de -: Munt, die 't wetm.: (sport) Waterschoenen.
telijk voorgeschreven gewicht heeft. z.
Podure v.: Springstaart.
I. Poele (spr. pwal) v.: 1. Braad-, koeke- or 2. Le bon -: Het goedgewicht. Donner -,
pan. z. braise. Veau a la -: Gebraden faire bon -: Ruim wegen. (fig.) Faire
kalfsvleesch. Il n'y a plus embarrasse bon -: Rechtvaardig zijn. Pour le bon
-: Als overwicht. Faire le -: De maat
que celui qui tient la queue de la -: Wie
aan 't hoofd van een zaak staat, heeft altijd volmaken, 't gewicht juist geven, 't evende meeste beslommering. Tenir la queue de wicht herstellen. - vif : Gewicht van 't
ongeslachte dier. - mort : Onnut gewicht;
la -: 't Heft in handen hebben. Prendre
(fig.) iets onnuts, dat hinderlijk is, ballast
la queue de la -: 't Heft in handen nemen.
-a rOtir les marrons : Kastanjepan.-a faire (z. 1) . Sentir -, avoir un - de moins sur
son cceur: Zich opgelucht gevoelen. 4.
les confitures: Jamkookpan. 2. Talksmelt(f ig.) Belang, gewicht, aanzien, gezag.
pan. Zoutverdampingsketel. Diep deel van
Mettre du - a qch : Gewicht aan iets hecheen vijver.
ten.
Faire -: Van gewicht zijn, meeH. Poole m. : 1. Sluier, dien men boven
't bruidspaar houdt. Mettre un enfant tellen. Donner du - aux paroles de qn:
Tem. woorden nadruk verleenen. De peu
sous le -: Een vOOr 't huwelijk geboren
kind erkennen. 2. Draaghemel (voor 't de -: Onbeduidend. Homme de -: Man
heilige sacrament). 3. Lijkkleed. Tenir van aanzien. 5. Gewicht (v. metaal). z.
mesure 3. - du sanctuaire : Sikkel des
les cordons du -: De slippen van 't
lijkkleed dragen. 4. Kachel (z. poile). heiligdoms (die de Joodsche priesters in
den tempel bewaarden). (f ig.) Peser au
--calorif ere : Centrale verwarming. --four- du sanctuaire : Zeer zorgvuldig onderneau: Kacheloven. 5. (o ud ) Kamertje
met kachel. Poelee (spr. pwa-) v.: Pan zoeken. (fig.) Peser au - du bon sens:
vol. B ceuf -: Runderragout. Poelerie Aan 't gezond verstand toetsen. Vous
m'Otez un - de dessus la poitrine : Gij
(spr . pwa-) v. z. poilerie. Poelier (spr .
neemt mij een pak van 't hart. 6. Gepwa- ) m. z. poilier. Poelon (spr . pwa-)
m.: Braad-, koekepannetje. Poelonnee wicht (klok, braadspit). 7. Gewicht,
halter. Faire des -s: Met halters werken.
(spr. pwa-) v.: Pannetje vol.
Poême m.: Verhalend -; philosophisch 8. Stadswaag (- public). 9. (sport)
gedicht. Heldendicht (- epique). Opera- Gewicht. - plume: Veder-. - leger:
tekst. - en prose : Werk in dichterlijk Licht-. - mouche: Vlieggewicht.
Poignant (spr. pwa-gnan) : (o ud ) Steproza. - musical: Muzikale tekst. kend. (f ig.) Grievend, schrijnend (- au
choregraphique: Gedanste gedachteuitdrukking. Poesie v.: Dichtkunst. Dichterlijke c ceur ) . Ontroerend. Poignard (spr . pwaschoonheid, iets dichterlijks, - innigs. (f ig.) gnar) m.: 1. Dolk. Couteau -: Dolkmes.
De lioogere, ideale opvatting. Gedicht. z. gorge 1. Retourner a qn le - dans la
Dichtsoort. Gedichten, dichtkunde. Man- plaie: Iem. smart verlevendigen. Avoir
le - dans le cceur: Diep bedroefd zijn. 2.
quer de -: Laag bij den grond blijven.
Geer, wigvormig stuk. 3. Verbetering aan
La - latine: De Latijnsche poezie. Poke
bv.nw. en m.: Dichter. Femme -: Dich- nieuw kleedingstuk. Poignarder (spr.
teres. Poetereau m . : (f a m . ) Pruld ichter- pwa-gnarde) ov.w.: Met een dolk doortj e . Pokesse v.: Dichteres. Poetieule boren, - dooden. (fig.) Smarten. / se -:
m.: Dichtertje. Pokique: 1. Dichterlijk, Zich doorsteken met een dolk. Poigne
van verzen. z. licence 6. Art -: Handlei- (spr. pe-gne) v.: 1. (f a m.) Kracht in de
ding tot de dichtkunst, poetics. 2. Dich- handen, forsche greep. Avoir de la -:
terlijk. 3. (drukk.) Caractere -: Smalle Stevige knuisten hebben. (f ig.) Homme a
broodletter. I v.: Handleiding tot de -: Doortastend -, energiek man . 2. (f a m . )
dichtkunst. Regels (eener dichterschool), Knuist. (f ig .) Doortastendheid . Poiverskunst. Pokiquement: Op dichterlijke finêe (spr . pwa-gne) v.: 1. Handdruk (wijze . Poetisation v . en -iser ov .w . : de main). Donner a qn une - de main:
(Het) in een dichterlijk gewaad steken, Iem. de hand drukken. 2. Hand vol. A
(het) verdichten. / onov .w . : Dichten . -: Met handen vol; met de voile hand;
(spot) Il poetise: Hij stelt alles to mooi (fig.) in overvloed. Prendre a -: Met de
voor, - vindt wat uit. Poetisme m.: voile hand aangrijpen. Se tenir a -: Elk.
omklemmen. - de verges: Bundel teentjes.
Dichterlijke eigenschappen.
Pogge (1e) (spr . pe-ge) m.: Poggio - de fleurs: Bos bloemen. - d'hommes:
Handjevol soldaten. 3. Handvatsel, greep.
(Bracciolini; Ital. schilder).
Greep (geweer, sabel). 4. (zeev.) HandPognon m.: (plat) Geld, „spie".
Poids (spr . pwa) m.: 1. Gewicht, paard . Poigner (spr. pwa-gne) ov .w . :
(nieuw; in plaats van poindre)
zwaarte. Chargement d'un - trap lourd:
Te zware lading. Tomber de tout son -: Grieven, pijn doen, smarten. Poignet
Met zijn voile zwaarte neerkomen. Cela (spr. pwa-gne) m.: 1. Pols-, handgewricht,
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pols. Montre de —: Pols-, armbandhorloge.
Avoir du Een vaste hand (v. schermen)
hebben. (fig.) A la force du —: Ondanks
den ondervonden weerstand. Arriver a la
force du —: Door hard werken er bovenop
komen. 2. Hand-, hemdsboord, „boordje",
vaste manchet. z. mobile (by .nw.). 3.
( y olk) Handen, „pooten". 4. (Kranten)verslag.
Poil m.: 1. (di er) Haar. De Karen.
Haarkleur. Chien a — long; - ras: Lang-;
gladharige hand. Lievre en —: Haas in
zijn vel. Faire le — a un cheval: Het haar
van een paard in orde brengen. (fig.)
De tout —: Van allerlei slag, van diverse
pluimage. Monter a —, alter a —: Zander
zadel rijden. z. plume 1 en bonnet 1.
Coupeur de —s: Hondenscheerder. (f ig. )
Reprendre du — de la bete : Den moed niet
verliezen, weer aanpakken. Drap -; feutre
a grand —: Langharig, wollig laken; vilt. Velours a trois —s: Driedraadsch
fluweel. (f ig. ) z. brave (m. 1) en follet.
2. (mensch) Haar (niet op 't hoofd).
Baard. (oud) Hoofdhaar. ( y olk) Homme
a —, - qui a du — au nez : Kerel die haar
op de tanden heeft. z. follet 2. Etre a —:
Spiernaakt (zijn). 11 a du —: Hij heeft lef.
Ne pas avoir un — de sec : Geen drogen
draad aan 't lijf hebben. ( y olk) Avoir
du — d. 1. m., un — dans la main: Een
broertje dood hebben aan werken. Se
faire le Zich scheren. Sauter sur le —
a qn: Iem. te lijf gaan. 3. (plant) Haar,
vezel. —s radicaux: Wortelharen. 4. (fig. )
Berisping, „standje". Flanquer un — a
qn, faire le — a qn: Iem. den mantel uitvegen.
Pone m.: 1. (oud) Verwarmd vertrek.
2. Kachel (— mobile). — repasseuse:
Strijkkachel. Poilerie v.: Kachelsmederij.
Potten en pannen.
Poileux: Harig .
Poilier m.: Kachelsmid (forgeron —) .
Kachelhandelaar.
Poil-ras (mu. onv.) m.: Gladharige
hond. Poilu: Harig, ruig. (fig.) Flink.
m. Mannetjesputter, jongen van Jan de
Wit. Fr. soldaat uit den Wereldoorlog.
Poincillade v.: (plantk.) Pauwestaart.
Poincon m.: 1. Graveerstift (— a ciseler). (drukk.) Patrijs. (Steek)priem. Kleine marlspijker. Doorn (aan een hoef).
Doorslag, drevel. „Tolletje" (voor blindenschrift). Munt-, keur-, ijkstempel. Toestel om kaartjes te knippen, pans. Keur
(— de garantie). 2. Dakstoelspits, makelaar. 3. Vat (van 110 tot 140 L.). Poinconnage m. en -ner ov.w.: (Het) stempelen; - doorslaan, - ponsen, - knippen; aanbrengen van een kartelrand. Poinconneur m.: Kaartjesknipper. Poinconneuse v.: Stempel-, doorslagtoestel;
gatentang; ponsmachine. Poincon-perloir
(mu. —s--s) m.: Parelrandendoorslag.
Poindre ov.w . : Steken. (f ig . ) Leed
doen. z. oindre 1. / onov.w.: Voor den
dag komen, aanbreken, gloren; uitspruiten.
Poing m.: Vuist. Hand. A plein —:
Met handen vol. z. lie 1. Dormir a —s
fermes: Als een marmot slapen. Oiseaux
de —: Hand-, vuistvalken. Mener une
Fransch-Nederlandsch. I.

1634

dame sur le Een dame rondleiden
terwijl zij op de vuist van den heer steunt.
z. coup 1. Se ronger les —s : Zich staan te
verbijten. Faire le — dans sa poche: In
stilte dreigen. Montrer le — a: (Met de
vuist) dreigen. Gift a -- ferme: Stomp
in 't gelaat.
I. Point m.: 1. Steek (bij naaien).
arriêre: Achter-. — pique: Stik-. — d'ourlet : Zoom-. — de marque: Me,rk- — croise,
— de croix: Kruissteek. — noue: Knoopde
steek. — de chainette: Ketting-.
ate (z. 5): Zij-. — de surfet: Overhandsche — decant : Rijgsteek. — de chausson:
Een steek naaien.
Flanelsteek. Faire
Faire un — de reprise : Stoppen. — tombe:
Gevallen steek. Arreter le Afhechten.
(heelk.) — de suture : Hechting. 2. Stik-,
borduurwerk. Kantwerk, kant. Ourri ere
en —: Kantwerkster. — d'Angleterre:
Engelsche kant (borduursel op tullen
grand). — coupe: Opengewerkt kant. 3.
Gaatje (in riem). 4. Nauwe opening,
punt. —s lacrymaux: Traanpunten. 5.
(fig.) Stekende pijn. — de ate: Steek in
de zijde (z. 1) . 6. Begin. Tijdstip, oogenblik.
Le — du four : De dageraad. Sur le — que:
Op 't oogenblik waarop. Etre sur le — de:
Op 't punt zijn om. z. nommer 2.
Punt, stip, tittel. (t a a lk . )
7.
Punt aan einde wan een zin.
—final:
Mettre un — final a : Voorgoed een Bind
maken aan. (fam.) Un c'est lout:
Punctum, basta, en daarmee is 't uit.
Deux —s: Dubbele punt. — et virgule:
d'interrogation : Vraag-.
Kommapunt.
d'exclamation : Uitroepteeken. —s suspensifs : Gedachtepunten. — en haul:
Punt boven den regel (in 't Grieksch). —
voyelle: Vocaalpunt (in de Semietische
talen). (muz.) Une ronde suivie d'un —:
Een geheele noot met een punt. — d'orgue:
Orgelpunt , fermate. (drukk.) --5 de
conduite: Blokpunten. (kunst) Mettre le
marbre aux —s : Een standbeeld uit 't ruwe
bewerken. (s p el) Marquer -; annoncer
les —s: De punten opteekenen; -afroepen.
(sport) Gagner aux —s: Op punten winnen. Avoir le meilleur aux —s: Op punten
het best er voorstaan. Rendre des —s
qn: Iem. voorgeven; (fig. ) - de baas
zijn. Ammer cinq —s: Vijf oogen gooien.
Jouer en 50 —s : Een partij van 50 punten
spelen. z. line 1. Son — est meilleur que
le vOtre: Zijn blad is beter dan 't uwe.
(school) Un bon —; un mauvais Een
goed-, een afkeuring. Des bons —s: „Kaartjes". Un bon — a French: F. verdient
een piijsje. 11 a obtenu 30 —s: Hij heeft
30 punten gekregen. (beurs) La rente a
ilechi d'un —: De rente is een franc gedaald.
8. Punt -, streepje van een maat. (Se)
chausser a neuf —s : Schoenen nr 9 dragen. z. chaussure. Vous dies chausses au
meme Ge zit in 't zelfde schuitje. Lettre
de deux —s : Groote hoofdletter. 9. — (typographique): (Boekdrukkers)punt (grandmaat der letters; 0,376 m.M.). Lettre de
deux —s : Letter die over twee regels loopt.
10. Graad, punt. — de congelation; - de
fusion; - d'inflammation: Vries-; smeltontbrandingspunt. — d'or: Goudpunt,
gold point. Faire le — (d'un navire) : Het
52
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2.
het
„turven".
Het
richten,
stellen.
Midde
chaque
midi:
bestek opmaken. —
dagbestek. Au dernier —: In de hoogste Vis de —: Pointeerschroef . 3. (z e ev.)
mate. Au plus haul —: Ten toppunt, in Uitzetting van 't bestek. 4. Slechte pick
de hoogste mate. 11. Vlekje. z. noir (bv. (in stof). Pointal m.: Kop van een monw. 9). 12. (wisk.) Punt (— mathema- lenij zer . Stutbalk .
Pointe v.: 1. Punt, spits, scherpe -,
tique).
13. Punt, plaats. z. contact 1, appli- spitse punt; spitse top; neus (schip). z.
cation 2, appui 3, depart 2, enz. —d'arret: aiguille 1 en epee 1. En —: Spits (toePunt van stilstand. z. mort (bv.nw. 2) loopend). Tailler en —: Aanpunten. Aller
en —, se terminer en —: Spits toeloopen.
en partage 4. — de chute : Valpunt.
En — d'avant-garde: Heelemaal in de
Gezichts-, beschouwings-; (f ig.)
—devu:
stand-, oogpunt; mooi gezichtspunt, - voorhoede. Bateau a deux rameurs en —:
vergezicht. — de vue magnifique: Prachtig Tweeriems-outrigger. Un quatre -; un
uitzicht. Difference des —s de vue : Ver- huit de —: Een vierriems-; achtriemsgiek.
schil in zienswijze. — terminus: Eindsta- Faire sentir la —: Sterk aandringen. La
tion. Mettre au — une lunette d'approche; — du pied: De teenen. Sur la — du pied,
( y olk) sur ses —s: Op de teenen. Faire
- un appareil photographique : Een verrekijker -; photographietoestel stellen. Mise des —s : Op de teenen dansen. Pouvoir
des —s: Uitstralingsvermogen van elecau —: (Juiste) stelling; rectificatie.
triciteit uit puntige voorwerpen. — de
Travail de mise au —: Juiste afwerking.
rocher: Rotspunt. Fichu en —: Puntig
Livre de mise au —: Bock dat de laatste
doekje.
— de dentelle: Kanten doekje.
La
lorgnette
n'est
pas
resultaten verwerkt.
Cheval de —: Voorpaard. 2. (f ig.) Prikau —: De verrekijker is niet juist gesteld.
keling. Scherp woord. La — du plaisir:
La jumelle est-elle a votre —? Is de kijker
goed voor u gesteld? (fig.) Mettre les De prikkel van 't genoegen.
3. Spitshamer. Radeernaald (— de
choses au —: Precies zeggen, waar het
op staat. Mettre qch au — a qn : lets voor graveur). Diamantspits (— de diamant),
iem. pasklaar maken. Se mettre au —: glassnijder. Draadnagel (— de Paris).
Bijkomen. Mettre au —: Bijwerken. — Spijkertje (— de tapissier). Grofbeitel
(— de sculpteur). Slagtand (— d'ivoire).
d'eau: Waterbron, oase; punt -, haven
Stekel (dier). Soulier a —s: Spijkerschoen.
cm water in te nemen.
14. (f ig.) Toestand, staat. Il est en (f a m . ) Mes —s: Mijn spijkerschoenen.
(kunst) — sèche: Teekening met de droge
mauvais —, - mal en —: Hij is er slecht
aan toe. Il est en meilleur —: Zijn toestand naald. — d'argent: Zilverstift. Dessin a
is gunstiger. Etes-vous neut a ce —? Zijt la — d'argent : Zilverstiftteekening. — a
ge zoo groen? Jusqu'd un certain —: Tot tracer: Kraspen. (geneesk.) — de feu:
Puntig brandijzer ; brandpiqure. Mettre
op zekere hoogte. Affaire venue au — que
des —s de feu a qn : Iem. brandpiqures
la voila : Zaak, waarmee 't zoover gekomen
geven.
— (de terre): Landtong.
is. Faire venir qn a son —: iem. brengen
4. (f ig.) Prikkel, kwetsing. Prikkeling,
waar men hem hebben wil. Lafont est a
prikkelende smaak. Kleinigheid, ietsje.
—: L. is zoo murw als je 'm hebben moet.
Tintje. — d'ail: Lichte prikkelende smaak
A un tel —, au — que, a quel —: In zoo
hooge mate, dcrmate, hoezeer. A —: van knoflook. Ce yin n'a point de —: Die
Juist zooals 't weien moet; juist van pas; wijn is flauw. Avoir une — de yin: Een licht
uitstekend. Cuit a —: Niet te rauw. Par- roesje aanhebben. (f ig.) Une — de malice:
Een vriendelijke spotternij. Une — de
fir a —: Op 't juiste oogenblik heengaan.
raillerie : Iets spottends. Une — de jalousie:
Tout vient a — a qui sait altendre : De
Een vleugje van naijver. 5. 't Fijne (van een
tijd baart rozen.
15. Vraagstuk, -punt, onderwerp. Le aardigheid ) . Geestigheid (zelf ) . (le tter k .)
Te verfunde geestigheid, concette, agudeza.
— qui est en discussion : Het behandelde
onderwerp. Ptudier un — d'histoire: Een 6. Voorwaartsche beweging. Pousser -, suivre
onderwerp uit de geschiedenis bestudee- sa —: Vastberaden voorwaarts gaan;
ren. Le — est de savoir si. . .: 't Komt er (f ig.) doorzetten; een kijkje gaan nemen.
op aan te weten of. . . Sur ce —: Op dat Pousser une — dans un pays : In een land
punt, daarover. J'insiste sur ce —: Daarop binnendringen; - een uitstapje maken.
(f ig. ) Pousser une — dans le domaine des
dring ik aan. Le grand — est de reussir:
De hoofdzaak is, dat we slagen. Un sermon sciences : Zich eenigen tijd met exacte
wetenschappen bezighouden. Le cheval fait
en trois —s: Een preek in drie deelen, leden. De — en —: Nauwkeurig, precies, —: 't P. maakt een zijsprong. La — de
van stukje tot beetje. En tout —: In alien l'oiseau : 't Snelle opvliegen van den vogel.
deele. De tout —: Geheel en al, in ieder 7. — du jour: Dageraad. — du printemps:
opzicht; van top tot teen. z. honneur 1. Aanbreken van de lente . 8. (n i euw)
16. Ietsje, kleinigheid (door verwarring Spitsuren (heure de —).
Pointeau m.: Stelschroef. Schroefsluimet pointe 4). Avoir un — de folie: Een
ting. Pointement m.: Het richten. beetje dwaas zijn.
II. Point bw.: (meestal met ne) (In 't ge- zichtbaar worden. (aardk.) Uitstekende
heel ) niet. Neen. — de travail: Geen arbeid . formatie. Het uitzetten (op een kaart).
Pointer ov.w.: 1. Met een stip merken,
Non —: Zeker niet. z. peu m. en affaire
(1, kol. 32). — d'argent, — de Suisse: - tellen (bij 't appel, bij stemming). Met
stippen teekenen, een voor een nagaan,
Voor wat, hoort wat.
. Pointage m.: 1. Het plaatsen van een „turven". Uitzetten, met punten aangepunt, - een teeken achter (een naam); ven. (drukk.) In de punctuurgaatjes
telling (der afwezigen, der stemmen), leggen. (muz.) Met een punt verlengen.
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(sport) Aanteekenen, opnemen. (nieuw) Gedroogde erwten. - sans cosse, - mangeStempelen (werkelooze). Knippen (beter:
tout, - goulus: Peulen. - gris: Grauwe -.
poinconner). Cercle pointe: Cirkel met - sucres : Suikererwten z. chiche 2, fleur
een punt er in. 2. Richten, stellen. Zich 5, feve 2 en manger 1. - de bedeau.
richten naar. De son index pointe: Met - d'Amerique: Weesboontje. - a gratter,
zijn uitgestoken wijsvinger. 3. Met de pouilleux : Erwt die jeuk veroorzaakt, mu-.
punt raken, - steken. un b mu/ : Een cuna. a bouquet, - vivace: Breedblados dooden. 4. De punt slijpen aan, aanlathyrus. - carre: Zaailathyrus. C'est un
punten. 5. Spitsen (oor). 6. (drukk.) avaleur de - gris: Hij eet alles. Alley et
Op punctuur drukken. / onov.w.: Opstij- venir comme - en pot, comme trois - dans
gen. Steigeren. Aanbreken (dag), door- une marmite: Geen oogenblik rust hebben.
komen. Uitsteken, ontkiemen. Combien 2. Stip, moesje. Robe a -, voilette a -.
pointes-tu ? Welk nummer van handschoe3. - a cautere: Brandballetje.
nen heb je ? J m. (spr. -er): Pointer (hond ).
Poison m. (y olk nog v.): Vergif,
Pointerie v.: Draadnagelfabriek. Poin- gif. (grap) Slechte wijn. (fig.) Vergif,
terolle v.: Spitse mijnhamer. Pointeur gif. (y olk) -1 Stuk vergifi - de terre:
m.: 1. Steller. 2. Aanpunter van naalden, Pijpbloem.
- spelden. 3. Stemmenteller, stemopnemer.
Poissard : Gemeen, van 't gepeupel. Le
genre -: De litteratuur in de platte yolks4. (soms) Pointer (chien -).
Pointillage m.: Het stippelen. Stippel-, taal. Poissarde v. : Vischwijf . (fig. )
punteerwerk. Pointille v.: Haarklooverij. Vrouw die ruw in den mond is. Poisse v.:
(y olk) Ellende, misêre, pech. Veilig(f ig.) Gevit. Pointille m. : Stippel-,
punteerwerk. Geperforeerde rand. Stip- heidspolitie. Poisser ov.w.: Met pik
pellijn. Gravure au -: Stippelgravure. besmeren, pikken. Bezoedelen, vuil maPointiller ov.w.: 1. Stippelen, puntee- ken. (y olk) Inpikken; kaaien. j onov.:
ren. 2. Over kleinigheden lastig vallen, Kleverig zijn, plakken. Poisseux: Pekbevitten. / onov.w.: Haarklooven. / se achtig. Smerig, kledderig. Kleverig.
-: Met elk. kibbelen. Pointillerie v.:
Poisson m.: 1. Visch. Etre comme le
Geharrewar. Pointilleux : 1. Pietluttig, - dans l'eau, - hors de l'eau : Op zijn
spitsvondig, keutelig, peuterig. 2. Licht- gemak -; als 'n visch op 't droge zijn. geraakt. Pointillisme m.: Stippelkunst, d'argent: Zilver-; wit-. - rouge, - dore:
-manier. Pointilliste m.: Schilder, die Goud-. --lune: Maan-. - scie: Zaag-.
stippelt. Pointu: Puntig, spits. (fig.) - volant: Vliegende visch. --chat: WenBits, scherp, giftig; prikkelbaar (aard); telaar, meerval. Zwaardvisch. z.
sehel; pieperig. Verbeten (glimlach). Ge- avaler 1, muet 1, chair 3 en avril. zochte (stijl). I m.: Lastige drommel; d'epreuve: Pootvisch. La sauce vaut mieux
(s o ms ) spitsvondig mensch . Pointure v . : que le -, la s. fait passer le -: De saus
Punctuur,, tympaanstift . (z e ev .) Nokleuver . maakt de visch smakelijk, het bijkomende
Nummer maat van (hand)schoenen,enz. is beter dan de zaak zelve. - sans boisson
Point-virgule (my . -s--s) m.: Komma- est poison : Visch wil zwemmen. z. manger
punt. Point-voyelle (mu. -s--s) m.: 1. 2. Maat van ^ /8 liter. 3. (y olk) SoutePunt die een klinker aangeeft.
neur. Poissonnaille v.: Katvisch, „grut".
Poire v.: 1. Peer. - de garde, - d'hiver: Poissonnerie v.: Vischafslag; -hal. VischWinter-. - a couteau : Hand-. - a cuire: resta urant . Poissonneux : Vischrijk . Pois Stoof-. - de table : Tafel-. - molle : Beur- sonnier m.: Vischverkooper. Poissonsche z. entre 1 en min. (Garder) une niere v.: Vischverkoopster. Vischpan.
- pour la soil: Een appeltje voor den
Poitevin : Uit
Bewoner van Poitiers
dorst (bewaren). En -: Peervormig. of de voormalige provincie Poitou.
Couper
partager la - en deux : 't VerPoitrail m.: Dwarsbalk. Voorste deel
schil 't verlies deelen. - de terre: Aard- van de borst (paard). Borstriem. -plaat.
peer. 2. Peervormige parel, - oorhanger. Poitrinaire bv.nw. en m.: Teringachtig.
Peervormige drukknop. - bal (aan spuit,
-lijder, borstlijder. Poitrine v.: Borst.
- fietstoeter, - phototoestel). - a poudre:
(fig.) Frapper battre la Zijn schuld
Kruithoorn. injection: Injector. z. bekennen. Il a la - attaquee: Zijn longen
angoisse 1. 3. (y olk) Gezicht, gelaat, zijn aangedaan. Voix de -: Borststem. tronie. Faire sa -: Den neus optrekken. de veau: Kalfsborststuk. (fig.) II en eut
Une bonne -: Fen sukkelig tronie. z.
un coup dans la -: Het was ,of de adem
se payer 3. 4. Domkop, dupe, uilskuiken hem daardoor benomen werd. z. angine.
(bonne -). j bv.nw.: Dom. Gedupeerd.
Poitriner onov.w.: „Geuren " . PoiPoire m.: Perendrank, -wijn.
triniere v.: Borsthout. -plaat. -riem.
Poireau (spr. porro of pwa-ro) m.: 1. Voorboom (weefgetouw).
Prei. (spot) Lintje van le Merite agricole
Poivrade v.: Toebereiding met peper en
(geel en groen lint). ( y olk) Gestation- zout. Sterk gepeperde saus (sauce -).
neerde politieagent. Facie le Staan Poivre m.: 1. Peper. - long : Spaansche
wachten. 2. Wrat. Poireautage m. en
d'eau: Waterpeper. ( y olk) - des
-er (spr. porro-) onov.w.: (Het) wachten; murailles : Vetkruid. - du pauvre homme:
(het) blijven liggen. Poiree (spr. pwa-) Tuinkers. - a queue: Staartpeper, cubebe.
v.: Snijbiet
cardes), Chineesche kool.
- et sel: Peper- en zoutkleurig. z. mine 4.
Poirier m.: Pereboom. -hout. Faire - noir: Peper in korrels . 2. (v o k ) Drank,
le -: Op de handen loopen, - staan.
snaps. / bv.nw.: ( y olk)
o 1 k ) Dronken, vet.
Pois m.: 1. Erwt. - cultive: Zaai-. Poivre: Gepeperd . (f ig.) Los, „schuin"
- des champs : Akker-. Petits -, - verts: Peperduur. (p la t ) Aangestoken, „aangeDoperwten.
vent: Zaaierwt. - secs:
brand". Aangeschoten. Etre
Zuur
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zijn. Poivrer ov.w.: Met peper kruiden,
peperen. Met een luchtig tintje opsieren.
Hoog opvoeren, duur laten betalen. (plat)
Aansmeren. Poivrette v.: (plantk.) Nigelle. Poivrier m.: Peperstruik, -boom.
Peperbus. ( y olk) Zwart e aalbes . Poi -vriëre v.: Peperbus. -plantage. (vroeger)
Kruidendoos. Wachttorentje. En -: In
den vorm van een peperbus. Poivron m.:
Spaansche peper, pimento. Poivrot m. :
Dronkaard.
Poix v.: Pek (- de Bourgogne). blanche: Witte -. - noire: Gewone -.
Schoenmakerspek. - mine-descorni:
rale: Aardpek. - navale: Harpuis. - de
Judee, - juive: Asphalt. - de Bourgogne,
seche: Vioolhars. Une nuit de -: Een
stikdonkere nacht. Poix-rêsine v.: Harpuis.
Polaire v.: Polakker (vrachtschip).
Poolsch ruiter.
Polaire bv.nw.: Van de polen. Mer
-: Pool-, ijszee. Glaces -s: Poolijs.
Cercle Poolcirkel. Etoile Poolster.
2. Van de electrische, magnetische polen.
Polarimittre m.: Toestel om de hoeveelheid gepolariseerd licht te meten. - om de
draaiing van 't polarisatievlak na te gaan.
Polarisateur : Die 't licht polariseert.
Polarisation V. : 1. (n a t k ) Het maken
dat 't licht in een vlak trilt. Verdeeling
der electriciteit over twee polen. Plan de -:
Polarisatievlak . 2. (p la n tk . ) Neiging
van wortel en kiempje om tegengestelde
richtingen aan te nemen. Polariscope
m . : Toestel om te onderzoeken of een lichtstraal gepolariseerd licht bevat. Polariser
ov.w.: Maken dat (een lichtstraal) in een
vlak trilt. Naar zekere pool van een electrische batterij doen gaan. / se -: Zich
richten. Polariseur m. z. polarisateur.
Polarite v.: Neiging van een magneet om
zich naar de magnetische aardpool te richten.
Polatouche m.: Vliegende eekhoorn.
Polder m.: Polder.
Pole m. : 1. Pool. Noordpool. Hauteur -,
elevation du -: Poolshoogte. Aller d'un
- a l'autre: De geheele aarde afreizen.
2. (wisk. en natk.) Pool. 3. (fig.)
Tegenstelling. Uiterste.
Polemarchie v.: Bevelhebberschap. Polknarque m.: Opperbevelhehber, polemarchos. Polemique : Strijdend, van een
Strijdschrift. /
strijdschrift. Ouvrage
v.: Pennestrijd, twistgeschrijf. Polemiquer z . -iser Polemiqueur m.: Lief hebber van onbeduidenden woordenstrijd.
Polemiser onov .w Een pennestrijd voeren. Polemiste m.: Wetenschappelijk strijder, polemicus.
Polemonie v.: (plantk.) Jacobsladder. - bleue: Blauw speerkruid.
Polenta (spr. -in-) v.: Brij van malsmeel, vet of kaas en kastanjes.
Poll: Glad, gepolijst. Blinkend, glanzend . (f ig. ) Beleefd, beschaafd, welgemanierd. Gekuischt, zorgvuldig (stijl). m.:
Glans, luister. Polijsting.
Pollee v . : 1. (o ud ) Staalsinrichting
Bestuur. 2. Reglement voor de openbare
orde en veiligheid. Orde, tucht. La - du
camp: De orde in 't kamp. Salle de -:
Politiekamer. Bonnet de -: PQlitiemuts.
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Simple -: Rechtspraak van den politierechter. 3. Toezicht; politiedienst. Faire
la Toezicht houden; (fig.) drillen,
schoolmeesteren. 4. Politie. Sous la surveillance de la -: Onder politietoezicht.
sanitaire : Gezondheidspolitie. - privee:
Particuliere veiligheidsdienst. Entreprise
de - privee: Particulier detectivebureau.
5. (Assurantie)polis, verzekeringsverdrag.
Overeenkomst voor levering van gas,
water; - voor het opnemen van advertenties. - de chargement: Cognossement. flottante, - d'abonnement: Contractpolis,
open polis. 6. (drukk.) Stel matrijzen,
letterpo l is . Policeman (spr. poliss-man' )
m.: Agent van politie. Politer ov .w 1.
(oud) Regeeren over, inrichten. Van
wetten voorzien. 2. Beschaven, verfijnen.
3. Toezicht houden. op. Polieitation v.:
Polisteekening.
Polichinelle m.: 1. Hansworst, potsenmaker. Jan-Klaassen-pop. Le sec;iet de
Een geheim, dat Jan en Alleman weet.
2. Onbeduidend mensch. Weerhaan. Un
Een gemeen beer. 3. Teekenmal.
vilain
4. Borrel.
Policier : Van de politie. Roman -,
resit -: Detective-roman. Chien -: Politiehond. I m.: Politiebeambte. - price:
Particuliere detective.
Policlinique v. z. dispensaire .
Poliment bw . : Beleefd . I m . : (o u d )
Het polijsten, - slijpen. Glans.
Poliomyelite v.: Acute kinderverlamming (door ontsteking van de grijze stof
in 't ruggemerg).
Polionetique bv.nw. en v.: (Der)
belegeringskunst.
Polir ov.w.: Polijsten, slijpen, glanzen;
g ladstrij ken (haar ) . (f ig. ) Beschaven, verfijnen. Gekuischter maken, vijlen aan
(geschrift). Riz poli: Geslepen rijst. / se -:
Glad -. (fig.) Beschaafder worden. Po lissable : Polijst-, slijpbaar. Polissage m.:
Het gladmaken, - slijpen, - glanzen,
- schuren, - polijsten. Polissement m.:
(o u d ) Beschaving . Polisseur m . : Po lijster,,
gladslijper. - sur metaux: Metaalpolijster.
- a couteaux: Toestel om messen te polijsten. Polisseuse v.: Polijsttoestel. Polissoir
m.: Polijst-, bruineerstaal. Polijstschijf.
-hout, -bank. - a ongles : Nagelpolissoir.
Polissoire v.: Polijstrad. Glansborstel.
Poetszak.
Polisson m., -ne v.: 1. Kleine vagebond, - zwerver, straatjongen. -meid. 2.
Snaak, guit. Snaaksch meisje. 3. Vlegel,
schoft. Onbehoorlijke vrouw. 4. Gemeene
grappenmaker, vuilbek. / bv.nw.: Los in
den mond, plat, gemeen; ontuchtig.
Snaaksch, guitig . Polissonner ov .w . :
Straatjongens-, guitenstreken uithalen. Onbehoorlijke taal uitslaan. Zich onbehoorlijk gedragen. Polissonnerie v.: 1 . Straatschenderij. 2. Guitenstuk. 3. Vuile woorden. Onbetamelijke daad.
Polissure v.: Het gladmaken. Glans.
Politesse v.: 1. (oud) Zedelijke Verstandelijke beschaving. 2. Beleefd-, hoffelijkheid . - des manieres: Welgemanierdheid. - du cceur: Innerlijke beschaving,
fijnheid. Faire des -s a qn: Iem. beleefdheden bewijzen. z. brider (ov. 5 ) .
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Politicaill . ..--Polypeux

Politicaill. . . z. politiquaill. . . Pollticianisme m.: Politick gescharrel. Polltieien : (vooral ong. b et.) Iem.,
die „in politick doet", politick knoeier,
„politieke ling " . (so ms ) Politick persoon .
I bv.nw.: Van politick geknoei. Politico
...: (in samenst.) Politick-. Polltiquailler onov.w.: In de politick knoeien.
Politiquaillerie v.: Politick geknoei. Po litiquailleur m.: Politieke knoeier.
Politique bv.nw.: 1. Staatkundig, van
staatkundigen aard. Droits -s: Staatsburgerlijke rechten. Domicile -: Woonplaats, waar men zijn burgerrechten uitoefent. Sciences -s : Staatswetenschappen.
z. economic 1. Avoir l'esprit Aanleg
hebben om in de staatkunde ervaren to
worden. Homme Staatsman. 2. Handig,
ervaren. Listig. m.: 1. Staatsman, staatkundige , politicus. (g esch.) Les -s:
De middelpartij. 2. Handig, gevat mensch.
Sluwerd. 3. Het politieke element. / v.:
1. Staatkunde, staatswetenschap. 2. Staatsmanskunst, leiding der regeeringszaken.
z . Gribouille en ouvrir (ov .w . 1) .
-desmaintl,br:
Politick van de
vrije hand. 3. Staatsaangelegenheden. Parler -. 4. De staatslieden. 5. Handig-,
bedreven-, voorzichtigheid.
Politiquement : Staatkundig, uit een oogpunt. (fig.) Handig, voorzichtig. Politiquer onov.w.: In de politick liefhebberen, tinnegieten. Politiqueur m.: Politieke tinnegieter.
Polka v.: 1. Polka. Poolsche dans.
- des chaises : Stoelendans. - valsee:
Schotsche wals. 2. Amandelgebakje (met
vrucht er op) ; taartje met gekookte room
en een vrucht er op. Pain -: Masteluintje.
Polker onov.w.: De polka dansen. Polkeur
m. : Polkadanser.
Pollen (spr. -enn) m.: Stuifmeel.
Pollex m.: Vogelduim. Pollicial : Van
den vogelduim.
Pollicitation v.: (r echt) Eenzijdige
belofte. Pollineux : Stuifmeelachtig. Pollinide, -inie v.: Stuifmeelklompje. Pollinique : Van het stuifmeel. Grain -:
Stuifmeelkorrel. Masse -: -knotsjc. Pollinisation v.: Bestuiving.
Polluer ov.w.: Bevuilen, bezoedelen,
verontreinigen. Schenden. / se -: Zich
zelven bevlekken. Pollution v.: Verontreiniging, bezoedeling. Zaadvloed.
Polo m.: Balspel, polo. Mutsje zonder
rand (v. piccolo).
Poloehon m . : (p la t ) Peluw..
Pologne v.: Polen. Polonais bv.nw.
en m.: Poolsch. Pool. Uitsmijter. Dronkaard. Polonaise v.: Poolsche nationale
dans. Met lussen versierde lange jas. Polonisant m.: Kenner van de Poolsche cultuur en taal. Polonisation v. en -oniser
ov.w.: (Het) Poolsch maken. / se -: worden. Polonisme m.: Poolsche beweging, Polendom. Voorliefde voor de Polen.
Polono- Poolsch-. Polonophylie v.:
Poolschgezindheid.
Poltron : Bang, laf, bloode. Wiens
nagels men heeft afgesneden (valk). / m.:
Lafaard, bloodaard. Poltronne v.: Lafhartige. Poltronnerie v.: Laf-, bang-,
blooheid. Laffe streek.
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Poly. . .: (in samenst.) Veel-. Polyadelphe : Veelbroederig, -helmig. Po-,
lyadelphie v.: De klasse der veelbroederigen. Polyandre : Veelmannig. Polyandrie v.: De klasse der veelmannigen.
Veelmannigheid. Polyanthe : Veelbloemig.
Polyarchie v.: Veelhoofdige regeering.
Polybe m.: Polybius (geschiedschrijver).
Polycarpique : Die meer dan eenmaa/
bloeit. Polychesie (spr. -kez-) v.: Overvloedige galafscheiding. Polyehreste (spr.
-kr-) : Dat velerlei uitwerking heeft. Sel
Glauberzout. Polychroique (spr. -kr-):
Verschillende kleuren vertoonend. Po lychromie (spr. -kr-) v.: Veelkleurigheid
(eigenschap om in twee richtingen verschillende kleuren to toonen). Polyehrone
(spr. -kr-) : Langbloeiend. Polyclinique
v.: Kliniek voor onbemiddelden (beter:
dispensaire ) . Polyclinisme Veelvormigheid. Polycopie v.: Stencil afdruk.
Polycopier ov .w . : Stencilen . Encre a -:
Stencilinkt. Polycopiste m.: Cyclostyle,
stencil. Polyeulture v.: Gelijktijdige verbouwing van verschillende producten (in
een streek). Polydipsie v.: Behoefte aan
veel drinken. Polyedre m.: Veelvlak.
bv.nw. en polyedrique : Veelvlakkig. Angle
-care: Veelvlakshoek. Polygala, -gale m.:
Vleugeltjesbloem (- vulgaire). Polygalactie (spr. -ti) v.: Overvloedige zogafscheiding.
Polygame bv.nw.: Veelwijvig ; -mannig. Waar veelwijverij bestaat (land).
(plantk.) Waarbij geslachtlooze en eenslachtige bloemen op een plant voorkomen.
m.: Man, die meer dan een vrouw heeft.
/ v.: Vrouw, die meer dan een man heeft.
Polygamie v.: Veelvoudige echt. Veelwijverij. Klasse der polygamia. Polyga
mique : Polygamisch. Polyglotte : Veeltalig. Die veel talen kent. Un une -:
Iem. die veel talen kent. La -: De veeltalige Bijbel. Polyglottisme m.: Veeltaligheid. Polygonal = -gone : Veelhoekig, -zijdig. J m . : Veelhoek (mil.)
Vestingwerk (voor oefeningen). Oefenterrein voor artillerie of genie. Polygraphe
m.: Veelschrijver, iem., die „over alles"
schrijft. Polygraphie v.: Veelschrijverij.
Afdeeling der veelschrijvers. Polygyne :
Veelstijlig, -wijvig. Polygynie v.: Klasse
der veelwijvigen. Polymathe : Veelwetend. Polymathie v.: Veelwetendheid.
Polymathique : Van een uitgebreide kennis. Polymere : Waarvan 't moleculairgewicht een veelvoud is. Polymeric v.:
Isomerie door verbinding van veel moleculen tot 66n.
Polymnie v.: Polyhymnia (muze).
Polymorphe : Veelvormig. Polymorphisme m.: Veelvormigheid, verscheidenheid van gestalte. Polymoteur : Met
meerdere motoren. Polynesie v.: Polynesia.
Polynesien : Polynesier. -nesisch. Polymime: (stalk.) Veeltermig. / m.: -e vorm,.
Polynyme bv.nw. en m.: (Werk) door
verschillende schrijvers samengesteld. Po lyodonte : Veeltandig. Polyopie v.: Veelziendheid. Polyoptre m . : Vermenigvuldigingsglas. Polype m.: Poliep, veelarm.
Vleeschuitwas (in slijmvlies), poliep. Polypetale : Veelbladig. Polypeux : Poliep-,
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Polyphage—Pompage
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vleeschuitwasachtig. Polyphage : Allese- / se —: Zich met pommade insmeren.
tend. Polyphagie v.: Veeleterij, geeuw- Pommadeur m.: Strooplikker, flikflooier.
honger. Polyphase : Veelphasig. Poly- Pommadeux : Zalfachtig. (fig. ) Laf, zoet.
pheme m.: Polyphemus (een reus). Poly- Pommadier m.: Kapper. Pommadin m.:
(y olk) Kappersbediende. Piekfijne vent.
piffle: Die van veel Bingen houdt.
Pomme v.: 1. Appel. — de garde,
Polyphone : Veelstemmig. (ta a lk.) Met
verschillende uitspraak, maar gelijk ge- - (1 4 /Liver: Winter-. — a couteau: Hand-.
speld. Polyphonie v.; Veelstemmigheid. — a cuire: Stoof-. z. api en Adam. —
— vocale : - in den zang. Polyphonique : reinette: Reinet-. — a cidre : Appel voor
Veelstemmig. Polyphylle : Veelbladig. Po- appelwijn. — normande: Appelbol. Se
lypier m.: Poliepenskelet. Koraalachtig soucier de qch comme un poisson d'une —:
dier. Polypiere v.: Polypeneiland. Poly- Geen steek om iets geven. Mettre Joules
pnee v.: Versnelde ademhaling. Polyplan : ses —s dans le meme panier: Al zijn geld:
Veelvlakkig. Polypode : Veelpootig. / m.: in een fonds beleggen. Donner la — a une
Eikvaren (— du chene, — vulgaire). Poly- femme : Een vrouw den prijs der schoonheid
pore m.: Buisjeszwam. Polyptere : Veel- toekennen. Emporter la —: Den prijs.
vinnig. Polyptyque m.: Schrijftafel (der behalen. z. diseorde 2. 2. Appel. AardOuden) met verscheidene bladen. Prove- appel. z. nature. — de pin: Pijnappel.
hoek, opsomming der prebenden. (kunst) — d'amour: Tomaat. — de chene: Gal-Veelluik. Polysarcie (spr. -issar-) v.: appel. — epineuse: Doornappel. — de.
Overdreven ontwikkeling der spieren of paradis : Pompelmoes. — baccifere, — de
van het vet. Polysperme : Veelzadig. Siberie : Besappel. — de terre : Aardappel.
Polystie m.: Niervaren. Polystonie : Met — de Jerre potagere : Eetaardappel (voor
veel monden. f m.: Veelmond. Polystyle : mensch). Bifteck aux —s : Biefstuk met
Veelstijlig. -zuilig.PolysyLlabe (spr. -lissi-) aardappelen. —s /rites: Gebakken aardbv.nw. en m.: Meerlettergrepig (woord). appelen (reepjes rauwe). —s paille, —s alPolysyllabique (spr. -lissi-) bv.nw. en lumettes : Zeer dunne g. a. —s chips : Gesne-m.: Meerlettergrepig (woord). Die veel den gebakken aardappelen. —s (a la) vapeur:
lettergrepen weerkaatst. Polysynodie (spr. In stoom gekookte aardappelen. z. ehambre. (y olk) Aux —s: Keurig, fijn, ge-lissi-) v.: Regeeringsvorm, waarbij ieder
minister vervangen wordt door een mad- soigneerd. Ta —: Je snuit. (fam.) Etre
dans ses —s, faire sa —: 't Best hebben.
gevend lichaam.
Hart van de kool. — de laitue:
—dechou:
Polytechnicien (spr. -tekni-) m.: Leerling der Polytechnische School. Polytech- Krop van de salade. 3. Kaal hoofd. 4.
nique (spr. -teknike): Die veel kunsten -, Knop. — de canne: Rottingknop. — d'arwetenschappen omvat. Ecole —: Poly- rosoir: Gietersproeier, sproeikegel. 5.
(ze ev .) Kloot (— de mat). Pomme m . : technische school (waar, in Frankr., ingenieurs en genie- en artillerie-officieren Ap pelwijn , cider. / bv.nw. z. pommer.
Pommeau m.: Degen-, sabel-. Zadelworden gevormd). Polythek,me m.: Veelgoderij. Polytheiste: Veel goden dienend, knop. Pommeler ov.w.: Met ronde vlek- vereerend. / m.: Veelgodendienaar. Po- jes bestrooien. Cheval gris pommele: Aplytomie v.: Indeeling in veel deelen. pelgrauwe schimmel. Ciel pommele : Lucht
Polytonal : (m u z.) In verschillende toon- vol schapenwolkjes. Ciel pommele, femme
aarden. Polytonalite v. : Polytonaal karak- fardee sont tons deux de peu de duree : Schater . Polytone (o u d ) z . -tonal. Polytonie penwolkjes en een geblankette vrouw zijn
v. : (o ud ) z . polytonalite. Polytrie m . : erg vergankelijk. I se —: Appelgrauw
Haarmos. Polytrichie (spr. -ki) v.: Over- worden. Schapenw olkjes vertoonen. Pomvloed van haar. Polytrophie v.: Overvoe- meliere v.: Rundertering. (plantk.)
ding . Polytypage m . en -typer ov .w . : Wrangwortel. Pommelle v.: Rooster (a.
e. goot, pijp). Pommel° m.: Pompel(Het) vermenigvuldigen door veeldruk.
Polyurie v.: Overvloedige urineloozing. moes. Pommer ov.w.: Zich sluiten, een
Polyvalence v.: Veelwaardigheid. Po- krop vormen. z. chou 1 en laitue. (fig. )Pomme: Volmaakt, goed geslaagd, inlyvalent : Veelwaardig.
folio, van de bovenste plank; cond. PomPomace : Appelachtig.
Pomeranie v.: Pommeren. — occiden- meraie V.: Appelboomgaard. Pommette
v.: 1. Appeltje. Knopje. 2. Kap aan pitale, - anterieure: Voor-. — orientate, stool, dekplaatje. 3. Koon, jukboogbeen.
ulterieure: Achter- Pomeranien : Pornmersch. Pommeraan. Pomerellie v.: De 4. Toestel om appels te plukken. Pommier m.: 1. Appelboom —a cidre: - met,
Pomerellen.
Pomiculteur m.: Appelkweeker .Pomi- vruchten voor de ciderbereiding. 2. Appelculture v.: Appelkweekerij. Pomifere : pan. Pomologie v.: Ooftkunde. Pomolo
Appeldragend. Pomiforme : Appelvormig. gigue : Ooftkundig. Societe —: VruchtenPommade v.: 1. Zalfachtig mengsel, kweekersvereeniging. Pomologue, -logiste
pommade. (fig.) Lievigheidjes . Passer m.: Ooftkenner. Pomone v.: Pomona (de
godin van 't ooft).
de la —: Strooplikken. Etre dans la —:
Pompable : Oppompbaar. PompabiIn de pekel zitten. 2. Zalf. — camphree
Kamfer-. — mercurielle: Kwik-. — ophtal- lite v.: Oppompbaarheid.
Pompadour : In Pompadour-stijl. Met
mique : Oogzalf. 3. Zwaai over 't paard,
waarbij men zich aan den zadelknop vast- bonte bloemen (stof). Opgesmukt en ouhoudt. 4. (y olk) Ellende. 5. Ophemeling, derwetsch (schrijftrant).
Pompage m.: Opzuiging om ondoorpluimstrijkerij . Pommader ov .w . : Met
pommade bestrijken. (f ig.) Flikflooien. dringbaarheid na te gaan. Het oppompen.
Station de —: Pompstation.
Pommade : Opgesmukt, opgesierd; gelikt.
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Pompe-Pont

Pompe v.: 1. Plechtige optocht. z.
funêbre 1. 2. Pracht, praal, staatsie,
pronk, luister. Les -s (du monde) : De
wereldsche ijdelheden. 3. Hoogdravende
stijl. 4. Pomp. - foulante: Pers-. - aspirante: Zuig- . - a vapeur : Stoom- . d'alimentation: Voedingspomp. - a incendie : Brandspuit. Les -s : De brandweer.
- a bras: Hand-. - d'epuisement: Lenspomp. - a eau : Waterpomp (auto). - a
pneumalique: Fietspomp. Bateau -: Drijvende spuit. Jets de -: Waterstralen. a sein: Zuigglas. - d'arrosage: Sproeitoestel. 5. Verlengstuk, -klep (instrument).
Veer (in mes, slot). 6. (school) 't Inpompen, 't instampen.
Pompee m.: Pompejus.
Pompei m.: Pompeji. Pompeien (spr..
-pe-i-in) : Uit -. Bewoner van Pompeji.
Pomper ov.w.: Op-, uit-, weg-, leegpompen. Oplikken. Opzuigen, in de hoogte
trekken. (fig.) Uithooren. Tot 't laatste
gebruiken. / onov.w.: Pompen. (yolk)
Zuipen. (school) Hard werken, „vossen".
Pomperie v.: Pompen-, brandspuitmakerij. Het pompen. Pompette: (y olk )
Aangeschoten.
Pompeusement en -eux: Luisterrijk,
schitterend, statig, pralend. Verheven,
hoogdravend, gezwollen, snorkend.
Pompier m.: 1. Pompenmaker. Brandspuitfabrikant. Brandspuitgast. Le corps des
-s, les -s : De brandweer. (f ig. ; kunst)
C'est -: Dat is uit den pruikentijd, ouderwetsch. 2. Kleermaker, die den,
juisten vorm aan kleeren geeft na 't passen, pompier. 3. (y olk) Zuiplap. 4.
(school) „Blokker", „voshengst". Porn pierisme m.: Ouderwetsche, pseudoclassieke kunst.
Pompile m.: - des chemins : Wegwesp.
Pompiste m.: Houder van een benzineomp.
P
Pompon m.: 1. Balletje, pompon (als
vrouwentooisel) . (f ig. ) Prullig sieraad.
Overdreven sierlijkheid van uitdrukking.
2. Wollen sjakopompon. Rose -: Kleine
roos. (fig., fam.) Avoir le -: Uitsteken
boven anderen, de kroon spannen. A toi
le -! Jij krijgt de prijs! Jij bent daar eenig
in! Avoir son -: „'m Om hebben". 3.
(p la t ) Kop . Pomponner ov .w . : Met,
pompons opsieren. (fig.) Opschikken, opdirken, mooi maken. / se -: Zich opdirken.
Ponant m.: 't Westen. (grap) Zitvlak.
Poncage m.: 't Polijsten met puimsteen. 't Inwrijven met houtskool. Ponce
v.: 1. Puimsteen (pierre -). Passer la
pierre (de) - sur : Polijsten. 2. Zakje met,
houtskool of krijt om doorgeprikte teekeningen te calqueeren. Merkinkt. / m.:
(naam) Pontius. - Pilate: Pontius Pilatus.
Poneeau m.: 1. Bruggetje (met een
boog). Doorlaat. 2. Klaproos. Helroode
kleur. / bv.nw.: Helrood.
Poneer ov.w.: 1. Met puimsteen polijsten, plamuren. Se -: Zich met puimsteen
schoonwrijven. 2. Met een sponszakje
calqueeren. Met merkinkt merken. Poneeur m.: Polijster. Calqueerder. Pouceux:
Puimsteenachtig. Poneif m.: Teekening,
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waarvan de omtrekken doorgeprikt zijn
om ze met een houtskoolzakje over te
teekenen, sponsblad. (f ig. ) Alledaagsch,
banaal mooi stuk werk. Eenmaal aangenomen, vaste formule. /• ,bv.nw.: Afgezaagd, banaal, stijf.
Poneir (e ) m. : Arab ische citroen. -boom.
Poneis z. poneif.
Ponctiforme : Puntvormig. Ponetion
v.: (heelk.) Steek, prik, punctuur. Ponetionner ov.w.: Door een punctuur openen.
Ponetuage v.: Vlekkigheid. Ponetualite
v.: Stipt-, nauwkeurig-, gestrengheid.
Ponetuation v.: Interpunctie, het plaatsen der leesteekens. De leesteekens. 't
Plaatsen der vocaalteekens (in de Semietische talen). Ponetuel: Stipt, nauwkeurig, nauwlettend, gestreng, op tijd. -lement bw. Ponetuer ov.w.: 1. Met punten
teekenen, stippelen. Ponctue: Gestippeld.
Trait ponctue: Stippellijn. 2. Met leesteekens voorzien, interpungeeren. (muz.)
De rusten krachtig aanduiden, phraseeren. (f ig.) Hier en daar afbreken (door).
(fig.) - ses phrases en parlant: Bij 't
spreken krachtig de rusten doen uitkomen.
- de Tires; - d' applaudissements ; - par le
tic-lac de l'horloge: Door gelach -; - handgeklap -; 't klokgetik onderbreken; onderstrepen.
Pondaison v. z. poste v.
Ponderabilite v . en -able bv.nw . :
Weegbaar(heid). Ponderal : Van 't gewicht, (in samenst.) gewichts-. Rapports -aux : Gewichtsverhoudingen. Ponderalement : In gewicht. Ponderateur:
Die 't evenwicht bewaart. Ponderation
v.:1. Evenwicht (van krachten, lichamen).
(kunst) Harmonie, harmonisch evenwicht. (fig.) La - des pouvoirs : 't Evenwicht tusschen de staatsmachten. 2. Gematigd-, bezonnenheid. Ponderer ov .w . :
In evenwicht brengen, - plaatsen , afwegen. Un esprit bien pondere : Een bezadigde
geest.
Pondeur m. en -euse v. : Legger . (f ig.)
Voortbrenger.. Eierlegster.. Leghok . (grap)
Moeder van een groot aanta 1 kinderen.
- de copie: Veel-, kladschrijver. - infatigable : Veelschrijver. f bv.nw.: Die legt.
Poule -euse: Leghen. Pondoir m.: Legnest.
-hok. Legscheede (insect). Pondre ov.w.:
1. Leggen (ei ) . Poudre a faire -; Leg-,
hoendermeel. Les poules pondent par le
bec : Kippen leggen alleen als men ze goed
voedt. 2. (grap) Baren. - un enfant.
3. (fig.) Voortbrengen. Voila qui est bien
pondu : Dat is een mooi stuk werk. - un
bouquin: Een (zwaar) boek maken. - des
betises : Met moeite niets dan domheden,
voortbrengen . (school) - son mul: Zijn
werk neerschrijven . / onov .w . : Eieren
leggen.
Poney (spr.. -ne) m.: Hit, poney. double , - entier ; Ket, kid.
Pongee m.: Lichte zijden en wollen,
stof (soort tussor).
Ponger ov.w.: Water inzuigen. / se -:
- opn emen.
Pongitif : Stekend.
Pongo m.: 1. Orang oetan. 2. Stroomversnelling (in Z.-Amerika).
Pont m.: 1. Brug. - tournant: Draai-,
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- coulissant: Vlot-. - de bateaux: Schip- .
Pontil (spr. . -il) m.: Puncteerstang
- de pontons : Schuitjes-, ponton-. - vo(waarmee men glasstof opneemt). Punelant : Gierbrug; zwevende plank, loopplank.
teerstof.
- de fortune: Nood-, hulp-. - a radeaux:
Pontin : Pontijnsch (moeras).
Vlot-. - suspendu : Ketting-, hangende -.
Pontique : Van de Zwarte Zee, Pontisch.
--transborcleur : Zweefbrug. --route, Pontissalien : Uit -. Bewoner van Ponde service Gewone brug voor voetgangers
tarlier.
en rijtuigen. --canal: Waterleiding (boPont -levis (ma . -s--) m.: 1. Val-,
yen den grand). - tubulaire: Pijp-.
ophaalbrug. 2. Klep (a. broek). Hooge
Vaste brug. (fig.) - -dormant,fixe: de hak. Faire le -: Zeer hoog steigeren. 3.
chevre : Gevaarlijke, nauwe brug. - rou(k i nd . ) Kruip-door, sluip-door-spel . Pont lant : Loopkraan. z. chaussee, eau 1,
Neuf (mu. -s--s) m.: Volksdeuntje,
Ane 2, foire 1 en or (m. 3). - de bascule: straatliedje. Alledaagsche gedachte, doodBrugbalans. Faire un -- a qn : Het iem. doener. Vieux comme le -: Oud en afgegemakkelijk maken, iem. tegemoet komen. zaagd. Se porter -, etre fort comme le -:
Faire le -: Verlof hebben tot den eerstDoor en door gezond zijn.
volgenden feestdag. Conge de -: Vrijaf
Ponton m.: 1. Ponton, brugschuitje,
En -: Pontonvormig. 2. Lichter, platvoor een tusschendag tusschen vrije dagen.
boomd vaartuig (--allege). 3. LogementEtablir un - entre, faire - entre : Verbinden. 2. (zeev.) Dek. Le -, le premier schip. - voor gevangenen. Magazijn-.
Veer-. Woonschip. 4. Legger (steiger). 5.
-, le superieur: 't Bovendek. - promenade: Promenadedek. Faux -: Koebrug-,
Vorm voor grind der straatwegen. 6. Pontusschendek. - a gaillard : Bovendek. - tonbrug. Ponton-allege (mu. -s--s)
m.: Lichter. Ponton-cureur (mu. -s--s)
continu : Gestreken dek. Vaisseau a trois
-s : Driedekker. z. casquette. 3. Houten
m.: Modderschuit. Ponton -grue (mu. -s
stelling. Brug (in mond, voor valschen ---s) m.: Drijvende kraan. Ponton tand). Galg (in een uurwerk). Voet der mature (mu . -s--s) m.: Drijvende
orgelpijpen. Klep (v. broek). Brug (voor mastbok. Pontonnage m.: Brugge-. Pontauto-onderzoek) . Pantalon a -: Klep- geld. Pontonnier m.: Geniesoldaat met
broek. - de Varole : Varolsbrug. 4. (f ig. ) den schipbrugdienst belast, pontonnier.
't Buigen van een kaart zoodanig, dat de Werkman aan een loopkraan. Bediende -,
speler die coupeert, daar moet grijpen. ambtenaar aan een aanlegsteiger. Tolbaas, bruggeman. Veerman.
Couper dans le -: Op de aangegeven plaats
Pontuseau m.: Metalen draadbodem
coupeeren; (fig.) er inloopen, in den val
(in papiervorm). Waterlijn in 't papier.
loopen (z . ook couper ov .w. 5 en onov .w . ) .
Popadia v.: Vrouw van een pope.
5. (m uz .) Overgangs- , tusschenthema .
Popaul m. : (fa m. ) Paultje. Pope m.:
6. Le P- : Pontus. Pontage m. : 't Slaan van
bruggen. Pontal m.: Diepte van 't ruim. Priester (der Gr.-Kath. kerk). Popeline
Ponte v.: Het leggen (ei). Legtijd (temps v.: Half-zijden, half-wollen stof.
Poplite : Van den knieboog.
de la -). Legsel. Voyage de -: Trekken
Popote v.: Soldatensoepketel. (le ger)
om eieren to gaan leggen. / m.: 1. (spel)
Ponto (4e hoofdtroef). 2. Speler, inzetter Menage. Keuken, „potje". Eethuis. Huis(tegen den bankier). Un gros -: „'n houden. (k ind . ) Soep . (f am . ) Bijeenkomst .
Faire la - de qn : Iem. potje koken. Faire
Hooge oome".
Ponte bv.nw.: Met een (ver)dek voor- marcher la -: Voor den pot zorgen. Faire
zien. Non--. Open. Bateau -: Zolder- - avec: Samendoen met. / bv.nw.: Gezelschuit . / m.: Beugel (degengreep). Pon - lig, gemoedelijk. Burgerlijk. Etre —: Een
huissloof zijn. Se mettre en -: Botje bij
tee v.: Deklast.
Ponter onov.w.: Inzetten, spelen (tegen botje leggen. Popotier m. : Militair met
den bankier). Wedden. (plat) Betalen, de menage belast.
Populace v.: Grauw, plebs, gepeupel.
afdokken.
Pontet m.: Bruggetje. Beugelkrop (vuur- Populacier : Gemeen, plat, van 't gepeuwapen). Zadelboog. Pontier m. : Brug- pel. Populage m.: (plantk.): Dotterbloem.
wachter.
Populaire bv.nw.: 1. Van 't yolk, tot
Pont -Fuxin m.: Pontus Euxinus, Zwar't - behoorend, (in samenst.) yolks-.
te Zee.
Pontife m . : 1. Hooge-, (opper )priester,, Mots de formation -: Door 't yolk volgens
pontifex. (Kath.) Bisschop. Le souverain de klankwetten geleidelijk gevormde woorden. 2. Voor 't yolk geschikt, algemeen
-, le - romain: De kerkvorst, de paus.
2. (fig.; ong.bet.) Leider -, voorman verstaanbaar, die tot 't yolk doordringt.
die gewichtig optreedt. Les -s du soci- 3. Door 't yolk bemind. 4. Voor alien
genaakbaar.. / m . : (o ud ) Gepeupel, groote
alisme, un - social. Pontifical : (Hooge)priesterlijk. (Kath.) Bisschoppelijk. Pause- hoop. Les -s: 't Mindere yolk. Populijk. Etats -aux: Kerkelijke Staat. / m.: lairement : Als de gemeene man. Op
Register, dat de ceremonien der paus- en voor 't yolk begrijpelijke wijze. In de
bisschopswijding bevat. Pontificalement : volkstaal. Popularisation v.: VerspreiAls hoogepriester. (K a t h . ) Als bisschop . ding onder 't yolk. Populariser ov.w.:
Algemeen verstaanbaar maken. Bij 't
Dire la messe -: De pontificale mis opdragen. Pontificat m.: Hoogepriesterschap. yolk in gunst brengen. I se -: Zich bij
't yolk bemind maken. Algemeen verspreid
(Ka t h . ) Pausschag, pauselijke waardigheid . Pontifier onov .w . : Als hoogepriester worden. Popularité v.: 1. Minzaamheid
dienst doen. (fig.; ong.bet.) Plechtig (die de volksgunst doet verwerven). 2.
Volksliefde, -gunst. Population v.: I.
optreden. Voornaam doen, geuren.
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Het bevolken, - vermeerderen der bevol- vangst. — de reldche, — de refuge -king. 2. Bevolking. Les —s: De volksklas- abri: Noodhaven. aerien : Luchthaven.
sen; de landslui. — agglomeree : Stadsbe- — d' attache : Hoofdhaven.— de base : Vlootvolking. — non-agglomeree: Verspreide basis. (fig.) A bon —: In behouden haven.
b. 3. Aantal dieren (— zoologique; in een Arriver a bon —: Behouden -; gezond en
land). La — chevaline : 't Aantal paarden. wet aankomen. Aller a bon —: Slagen.
Populeum (spr . -omm) m.: Populier- Echouer en vue du —, - au —: In 't verderf
zalf (onguent —).
worden gestort, als men bijna 't gevaar
Populeux : Dichtbevolkt, volkrijk. Po - te boven is. z. naufrage. Au —t Over!
pulisme m.: (letterk.) Roman die 't 2. (fig.) Schuil-, rustplaats, toevluchtslagere yolk schildert. Populiste : Die 't oord, vluchthaven (— de saint). 3. Rivieryolk verdedigt, van de volkspartij. (let- haven (— fluvial, — de riviere). Havenstad.
terk.) Die het yolk in de lagere klassen 4. Het dragen. Le — d'une arme (prohibee)
teekent. f m.: Aanhanger der volkspartij.
: 't Dragen van een (verboden) wapen.
Populo m . : 1. (o u d ) Kindje . Dikzak .
(Permis de) — d'armes: Jachtakte ; verlof
2. (thans) 't Lagere yolk, plebs. Jean om een wapen te dragen. (mil.) Soldat
—: Jan Rap.
d'armes: S. die 't geweer schoudert.
Poquet m.: Pootkuiltje.
5. Draag-, vervoerloon, vracht. Porto,
Poraee z. porraee.
frankeerkosten (—s de lettres). z. franc
Pore (spr. por of pork; mu. por; fig.
(bv.nw. 1). En — dd : Porto voor
pork) m.: Zwijn, varken. Varkensvleesch.
rekening. Colis en — di!: Verrekenpakket.
(fig.) Vuilpoets. Smeerlap. Toil a —s: 6. Scheepslading, -ruimte, tonneninhoud.
Varkenskot. — marin: Guineesch biggetje. — en lourd: Brutolaadvermogen. 7. — de
Poreelaine v.:1. Porseleinschelp, -slak. voix: Portamento. 8. Houding, postuur.
(oud) Paarlemoer. 2. Porselein, fijn aarde- Elle a un — de reine : Zij heeft 't waardige
werk. Porseleinen voorwerp. — de menage: voorkomen eener koningin. Le — de téte:
Pottegoed, aardewerk. Porcelainê: Porse- De houding van 't hoofd. Le — d'un cheval:
leinachtig, als porselein. Poreelainier De houding van den kop v. e. p. Le — d'une
m.: Porseleinfabrikant (patron —). -ar- plante: 't Voorkomen v. e. p.
beider. -verkooper. f bv.nw.: Van 't
Portabilite v.: Draagbaarheid. Porporselein. Industrie -iere : Porseleinfabri- table: Draagbaar. Nog niet versleten.
cage. Poreelet m.: Speenvarken, biggetje. Die aan huis gebracht moet worden; die
Pissebed. Poreellane v.: Porseleinkrab. op een overeengekomen plaats betaald
Poreelle v.: Biggenkruid. Poreelline m.: moet worden. Portage m.: Het dragen.
Varkentje (pissebed). Pore-epic (spr. Dragers, draagkrachten. Vervoer van pakporkepik) m.: Stekelvarken. (fig., fam.)
huis naar boord of omgekeerd. Draagloon.
Ongenaakbaar mensch. Porehaison v.: Route de —: Dragersweg.
Tijd voor de wilde-zwijnenjacht.
Portail m.: Hoofd-, voorgevel (kerk).
Porehe m.: 1. Voorportaal.
interieur:
Hoofddeur. Voorportaal voor de hoofdKerkportaal. 2. Overdekte ingang.
deur.
Porcher m., -ere v.: Zwijnenhoeder.
Portant bv.nw.: 1. Dragend. La glace
-ster Porcherie v . : Varkensstal, -kot . est —e: 't IJs draagt. Surface —e: DraagPorein, —e : Van varkens. Viandes —es: vlak. 2. Bien —: Gezond. Mal —: OngeVarkensvleesch. Betes —es : Varkens.
steld, ziek. z. bout 1 en porter (ov.w. 4).
Pore m.: Zweetgaatje, plantenporie,
/ m.: Houten raam aan een coulisse. Couopening, tusschenruimte, porie. Poreux : lisse. Draagijzer (a. draagstoel). HandPoreus:
vatsel, hengsel. Magneetanker. Drager,
Porion m.: Mijnopzichter.
bakje. Outrigger. Portatif : 1. Draagbaar,
Pornographe m.: Schrijver over pros- dat men in den zak kan steken; gereed om
titutie. Schrijver schilder van ontuch- mee te nemen (b.v. ijs); in handig formaat
tige tafreelen. Pornographie v.: Ge- (boek). Gereed (geld). 2. Gemakkelijk
schrift over prostitutie. Onzedelijk karak- vervoerbaar. Il West pas —: Hij verter van letterkundige of kunstwerken. plaatst zich niet gemakkelijk. 3. Force -ive:
Pornographique, (o u d ) -logique : Van Draagkracht.
ontuchtigen aard.
Porte v.: 1. (Stalls )poort (— de vine).
Porositê v.: Poreusheid.
Thebes aux cent —5 : 't Honderdpoortige
Porphyre m.: Porfier. Phorphyrisa - Thebe. Aux —s (de la vine): Onder de
tion v. en -iser ov.w.: (Het) fijnwrijven rook der stad. Fermer ses —s aux etranop een harden steen. Papier -ise: Met gers: Zijn land voor de vreemdelingen
sandrak geplaneerd papier. Porphyr(it)- sluiten. z. ouvrir (ov.w. 1) en Termer
ique en -olde : Portierachtig.
1. 2. (aardrijksk.) Nauwe ingang tot
Porque V. : (z e e v . ) Balkspant.
een dal, bergengte, poort. Les —s casPorraee : Preiachtig. (f ig. ) Preikleu- piennes: De Caspische Poort. 3. Deur,
rig, lichtgroen. Porreau m. z. poireau. -opening. — cochere, - charretiere: Koets-,
Porreetion v.: (Kath.) Overreiking.
wagenpoort. Eire — Naast elk.
Porrigineux: Met uitslag behept. Por- woven. _etre a la — de qn: Op 't punt
rigo m.: Uitslag.
staan bij iem. te komen. z. bagatelle I
Port m.: 1. Haven. — rnarchand: Han- en plein (bv.nw. 1). Aller de — en —:
dels-. militaire: Oorlogs-. — de chargements: Van huis tot huis gaan, aan iedere deur
Laad-. — de reparations : Herstellings-. aankloppen. (f ig.) De — a
Zonder
— de maree (z. marêe 1): Tij-. — franc:
tusschenpersonen. Il est a la Hij staat
Vrij-.
d'escale, — d'ordres: Orderhaven.
voor de deur (en mag niet binnenkomen).
- d'armement: H. voor de groote vischMeltre a la —: Wegjagen, de deur uit-
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smijten. A la -! Er uit met hem! Faire
passer la - a! Wegjagen. Prendre la -:
Zich uit de voeten maken. z. fenetre 1.
Par la grande - la belle - la bonne -:
Met opgeheven hoofde. (plat) Passer par
une belle -: Juist den dans ontspringen.
z . derriere m. La petite 't Achterdeurtje. 4. La P- 011omane , la P- of la
Sublime P- : De (Verheven of Ottomaansche) Porte, Turkije. 5 . Oog (van een haak).
6. (ontleedk.) La veine -: De poortPoortaderstelsel. 7. Deur,
ader . Systeme
-klep . z. battant (bv .nw . ) .
Blinde - derobee ,
Fausse
Glazen
Fermer -, defendre
- secrete : Geheime
sa Geen bezoeken ontvangen. z. frapper
onov.w. Re/user la - a qn : Iem. aan de
deur afwijzen. z. clef 1, enfoncer (ov.w.
2) en forcer 2. - d' ecluse: Sluisdeur.
- d' amont , - de tete: Vloed-. - d' aval ,
- de mouille: Ebdeur. 8. (fig.) Toegang,
weg, middel, sleutel. Les -s de l' eternite:
De poorten des doods. Les --s de l'enfer:
De poorten der het. Voila la - ouverte
a la tyrannie : Nu is de weg gebaand voor
de tyrannie. La - des dignites ; - des honneurs: 't Middel om tot waardigheden;
- aanzien te geraken. Fermer la - aux
sciences a qn: Iem. de pas afsnijden om een
geleerde te worden.
Porte z . porter . Porte -aeronefs (mu .
onv .) m.: Moederschip voor luchtschepen
(navire -) . Porte -a -faux z. faux (by.
nw. 8). Porte -affiches (mu . onv .) m. :
Aanplakbord. Porte -aiguille (mu. - -s)
m.: Naaldvoerder. -houder. Porte -ai gullies (mu. onv.) m. : Naaldenboekje,
-lap . Porte -aimant (mu . onv .) m.: Magneetdrager. Porte -allumes (mu. onv..)
m.: L ichtpan . Porte -allumettes (mu .
onv.) m.: Lucifersdoosje, -stander. Porte amarre (mu. onv.) m. : (1-teddingslijn)vuurpip. Canon -: Vuurpijltoestel. Porte antenne (mu . ---s) m.: Vangstanghouder. Porte -assiette (mu - -s) m.:
Onderlegger, matje. Porte -aubes (mu.
onv.) m.: Schoepdrager. Porte -aune (mu.
onv.) m.: Ellestokdrager. Porte -avions
(mu onv.) m.: Moederschip voor vliegtuigen (navire -).
Porte -bagages (mu. onv.) m.: Duozitting (motor). Bagagedrager. -net. Bagagekar (bij auto). Porte-baguette (mu.
onv.) m.: Laadstokgroef. Porte -balon nette (mu. onv.) m.: Bajonetdrager. Porte balai (mu. - -s) m.: Borstelhouder.
Porteballe m.: Marskramer. Porte -bal les (mu onv.) m.: Ballenrek, -zak. Porte banniere (mu onv .) m.: Banierdrager.
Porte -barres (mu . onv .) m.: Halsterring.
Porte -bebê (mu . onv .) m.: Draagkussen.
Porte -bee (mu. onv.) m.: Snuitkever.
Porte -bèche (mu . -s) m.: Spadefoedraal. Porte -bieyelette (mu . ---s)
m.: Fietsstander.. Porte-billets (mu. onv..)
m . : Portefeuille voor papieren geld . Porte bobeche (mu - -5) m.: Drager van
een hoedje aan een kandelaar. Porte
bo bine (mu. onv.) m.: Touwrol. Porte bobines (mu onv.) m.: Spoelengestel.
Porte -bonheur (mu. onv.) m. : Voor-
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Porte -bouquet (mu . ---s) m . : Bloemenyaasje . Porte -bouteilles (mu . onv..)
m. Flesschendrager, -rek. Porte -brosses

(mu onv .) m. Borstelhanger.
Porte -cable (mu. - --s): Kabels leggend . Porte eahier (s ) (mu. onv .) m.:
Omslag. Porte -eannes (mu . onv .) m.:
Stokkenstander. Porte -earabine (mu. onv)
m.: Geweerhaak (a . e. ruiterbandelier ).
Porte -caractêres (mu onv.) m.: Letterhouder (schi ijfmachine ) . Porte -earnier
(mu. onv.) m.: Jagershelper, die de weitasch draagt. Porte -carte (mu. onv.) m.:
Kaarthouder (in cockpit); kaartetui (voor
landkaart). Porte-cartes (mu . onv.) m.:
Visite (kaartj es )boekje . Kaartenetui . Bakje
voor visitekaartjes. Porte -eendres (mu.
onv .) m. : Aschbakje. Porte-cerise (mv..
onv .) m . :( y olk) Aanbrenger van ongeluk . Porte -chaine (mu . onv.) m.: Kettingdrager van een landmeter. Porte -chaise
(mu. onv.) m.: Draagstoeldrager. Portechance (mu . onv .) m.: Voorwerp dat
geluk aanbrengt, mascotte. Porte -ehan delier (mu. ---s) m.: Kandelaardrager.
Porteehape m.: Koormanteldrager. Por te-chapeau (mu. m.: Hoedenkapstok . Porte -eharbon (mu. onv.) m.:
Koolhouder. Porte -ehoux (mu. onv.) m.:
Groentenverkooperspaardje. Porte -Christ
(spr. . -ist) m.: Christusdrager, de H.
Christophorus.
Porte -eigare (mu . onv .) m.: Sigarenpijpje (beter: fume ) . Porte -eigares
(mu. onv.) m.: Sigarenkoker. Porte -ci garette (mv.. onv.): Sigarettepijpje (b eter :
fume--) . Porte-cigarettes (mu. onv..)
m.: Sigarettendoos, -koker. Porte -chi tres (mu onv.) m.: Stang in kast voor
kleerhangers. Porte -clefs of --elks (mu.
onv .) m.: Sleuteldrager, cipier. Sleutelring . -rek. Sleutelhanger (plaque -).
Porte -eoffre (mu . onv.) m.: Kofferbak
(diligence). Porte-collet (mu . onv .) m.:
Kraagophouder. Porte-contact (mu. onv..)
m.: Contactdrager. Porte -eomplet (mu .
--5) m.: Kleerhanger voor een heel
pak. Porte -copie (mu. onv.) m.: Copiehouder. . Porte -corps (mu . onv.) m.:
Onderstel. Porte -correspondanee (mu .
onv.) m.: Brievenstander. Porte -coton
(mu. onv.) m.: Katoenhouder. Porte eouronne (mu onv.) m.: Gekroond hoofd.
Porte -coupures (mu . onv .) m. : Zilverbon-taschje . Porte -couronnes (mu. onv.)
: Voor 't vervoer der grafkransen. Porte m.: Messenlegger.
eouteau (mu
Porte -eravates (mv.. onv.) m.: Dassenhanger. . Porte -crayon (mu Potloodhouder. Potlood. Teekenpen.
Porte -croisee (mu. -s--s) V. : Glazen
balkon- of tuindeur.
Porte -eroix (mu . onv.) m.: Kruisdrager. Araignee Kruisspin. Porte erosse (mu. onv.) m.: Stafdrager (v. bisschop ). Porte -dais (mu. onv.) m. : Baldakijndrager. Porte -Dieu (mu. onv.) m.:
Priester, die de hostie aan een zieke brengt.
Porte -diner (mu . ---s) m.: Etensbus.
Porte -drapeau (mu. onv.) m. : Vaandeldrager, vaandrig. Metalen vaandel-, stokwerp dat geluk aanbrengt, maseotte. Porte - schoen.
Portee v.: 1. Dracht (jongen), worp.
bougie (mu ---s) m.: Kathetercanule.
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Draagtijd. Opbrengst (vruchtboom). 2. Aan- Porte -fil (mu . onv .) m. : Draadvoerder .
ta 1 draden in een touw, - in de schering. Porte -flambeau (mu . onv.) m . : Toorts3. Dracht (balk, steen). - de balance: drager. . Porte -fleurs (my . onv.) m. :
Draagkracht van een weegschaal. - d'un Bloemenstander. . Porte -foret (mu. on y .)
m.: Boorplaat. Porte -fort (mu. onv .) m.:
arc : Boogwijdte. - d'une grue : Vlucht van
ee'n kraan. - en lourd: Dead weight, flood lem. die instaat voor, - borg blijft voor
gewicht. 4. Notenbalk (- musicale) . 5. Be- een ander. . Porte -foudre (m y . onv .):
reik , afstand . - d'un fusil: Schotsafstand, Bliksemdragend . Porte -fouet (mu. onv..)
dracht. Hors de la - des balles : Buiten m . : Zweephouder.. Porte-fruits (mu . onv.)
schot. A une - de fusil: Op een geweer- m. : Vruchtenrek • Porte -fusain (m y . onv.)
schotsafstand. - d'un saut: Wijdte van m. : Teekenpen. Porte -fusils (my . onv..)
een sprong . - explosive : Slagwijdte. Tir m. : Geweerrek. Porte -giberne (my . onv .)
a longue -: Vuren op groote afstanden. m . : Patroontaschkoppel. Porte -glaive (my
(f ig . ) Experience a longue -: Verreikende onv .) m. : Zwaarddrager . Porte -graine
onderzoeking. A -: Onder schot; binnen (mu . onv.) m. : Plant voor zaadwinning.
bereik ; in de gelegenheid. A la - de la Porte -greffe (s ) (my . onv .) m. : Stam,
waarop men ent. Porte-grenades (mu.
main: Met de hand bereikbaar. (mil.)
- de la vue : Gezichtsafstand , zicht . (f ig . ) A onv .) m. : Granaatdrager . Porte-guidon
- de tout voir: In de gelegenheid -, in (my . onv.) m. : Vaandrager.
Porte-habit (s ) (my . onv .) m. : Platte
staat om alles te zien. Etre hors de la kleerkoffer voor een week-end, (Eng.)
des geux; - de la voix, - de l'oreille: Onz ichtbaar -; onhoorbaar zijn. 6. (f ig.) suit-case. Porte -haehe (my . onv.) m. :
Sapeursbijlschoen. Porte -haillons (my . onv
Verstandsbereik, -vermogen, bekwaamheid.
m. : In lompen gekleede man. Porte Cela passe la - de noire esprit, - de noire
hauban (s ) (my . onv.) m . : (z e ev. ) Rust.
intelligence : Dat gaat ons verstand te boven.
Porte -hence (mu. on y .): Arbre -: SchroerCe livre est a votre -: Ge kunt dit boek
begrijpen. Se mettre a la - des auditeurs: as . Porte -huile (my . onv .) m. : OliespuitTot zijn toehoorders afdalen. Enlreprendre je . Porte -huilier (my . onv.) m. : Olieen azijnstel . Porte-jambes (my . on y .)
qch au-dessus de sa -: lets ondernemen
dat boven zijn krachten gaat. 7. (fig.) m. : Beensteunsel (aan stoel). Porte Stand, vermogen. Un manage au-dessus journaux (my . onu.) m. : Krantenhanger.
Porte -jupe (my . on y .) m. : Japonde sa -. 8. (f ig.) Beteekenis, kracht.
houder. . Porte-lance (my . onv.) m. :
D'une haute -: Hoogst belangrijk , van
Lansdrager. -riem. Porte-lanterne (mu.
een groote draagwijdte.
Porte -embrasse (my . onv.) m . : Em- onv .) m. : Lantaarndrager.. Lichtkever.
brasseknop . Porte -enere (m y . onv.) m. : Porte -lettres (my . onv.) m. : Brieventasch.
I nkthouder . Porte-en -dehors (mu. onv.) Porte -livre (my . onv.) m. : Boekomslag
m. : Outrigger. Porte -enseigne (my . m y .) met handvat. Porte-liqueurs (my . onv.)
m . : Vaandeldrager.. (f ig. ) Leider. Porte - m. : Likeurstander, -stel, -keldertje. Glaentonnoir (my . onv .) m. : Trechterhouder . zen- en karaffenblaadje. Porte-lyre (my.
Porte-epee (my . onv.) m. : Degenriem. onv.) m . : Dichter. Porte -malheur (mu.
Porte -eponge (s ) (my . onv .) m. : Spon- onv.) m. : Ongeluksbode. I bv.nw. : Die
sennet. Porte-estampes (mu. onv.) m. : ongeluk aanbrengt. Porte -malle (my . ony.)
Platenkast. Porte -etendard (my . onv..) m. : Kofferbak. Porte -manehon (m y . onv.)
m. : Standaarddrager. . -schoen. Porte - m. : Ring aan een mot. Porte-manger
(mu . onv .) m. : Etensbus. Porteman etrier (my . onv .) m. : Stijgbeugeldrager.
Porte -etriviere (my . onv.) m. : Stijg- teau m. : Manteldrager (vorst). Mantelbeugeloog. Portefaix m. : Last-, pakdra- zak, -rol (miter ). Kleerkast. -hanger,
ger, sjouwerman. Porte -fanal (my . --f a- kapstok. (zeev. ) Davits (waarin een sloep
hangt ). Porte -masse (my . onv.) m. :
naux) m. : Scheepslantaarndrager . Porte Stafdrager ; pedel. Porte -matriee (my.
fanion (mu. onv.) m. : Vaandrager.
Porte-lenétre (mu . -s--s) v. : Glazen onv.) m. : Matrijshouder. Porte -meehe
(m y . onv.) m. : Pithouder (a . lamp). Boortuin- of balkondeur.
Porte -fer (m y . onv.) m. : Strijkijzer- /Louder; drilklos .
drager.. Porte -fers (my . onv.) m. : lioefPorte -menu (my . onv.) m. : Menustanijzertasch . Porte-feu (my . onv .) m. : der . Portement m. : Het dragen. - de
Zundpijp. Aansteekgat. Portefeuille m. : croix: Kruisdraging. Portemine m. : Vul1. Brieven-, papieren-, effectentasch. De potlood . Potlood. Porte-mines : Navire -:
effecten en wissels in voorraad (bij koop- Mijnlegger. Porte-mire (my . onv.) m. :
man of bank ), geldswaardig papier.. Ef- Korrelvoetstuk. Porte-mitre (my . onv. )
fectenbezit. Wisselafdeeling (in bank). m. : Mijterdrager,, gemijterde. Porte -mo Ministerambt. Ministerieele portefeuille. lette (my . onv.) m. : Inktroldrager. Porte monnaie (my . onv .) m. : Lederen geldMinistre sans -: Minister zonder departement. Ministre a -: Minister hoofd b Burs . Porte -montre (my . onv .) m. :
van een departement. Avoir un ouvrage Horlogestander, -kussen, -houder. Bracelet -: Horlogearmband. Porte -montres
en -: Een werk nog in handschrift hebben.
2. (y olk) Bed. (leger) Mettre les draps (my . onv .) m. : Horlogeuitstalkastje. Por-, le lit en -: Een zak van zijn lakens
te-morn (my . onu.) m. : Gebitleder..
maken. 3. (oud) Dossier met bescheiden. Porte -mouehettes (mu. onv.) m. : SnuiVerzameling (etsen, teekeningen). 4. terbakje. Porte -mousqueton (my . onv .)
m. : Geweergesp. Horlogekettingoog. PorScherpkruid.
Porte-Beetle (my . onv.) m. : Klos. te -muse (my . onv.) m. : Muskusdier..
Porte -fiches (my . onv.) m. : Ficheskast. Porte -musique (my . onv.) m. : Muziek-
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kastje. -tasch. Porte -objet (mu. onv.) brengen, voeren, leiden. (opschrift) On
m.: Objecttafel. Porte -or (m y . onv..) porte en ville: Boodschappen worden aan
m.: Goudrolletje, -etui, -beursje. Porte - huis bezorgd. - en terre: Grafwaarts
outil (mu. onv.) m.: Werktuighouder.
dragen. Le Dupleix portant le ministre:
Porte -page (my . onv.) m . : (drukk.) De D., die den minister aan boord heeft,
Paginapapier. Porte -pantalon (s ) (mu. - vervoert. La mer porta le navire contre
onv.) m.: Broekenhanger, -strekker. Porun rocher: De zee voerde 't schip op een
te -papier (mu. onv.) m.: Papierhouder. rots. On est porte par la foule: Men wordt
Porte -parapluie (s ) (my . onv.) m.: Pa- door de menigte als gedragen, - meegeraplustander. Porte -parole (m y . onv.) sleurd. On est porte sur le corps des moum.: Tolk. Woordvoerder. Porte -pelles rants : Men loopt ondanks alles over de
(mu. onv.) m.: Haardstelstander. Porte lichamen der stervenden. La piece porte
photographies (m y . one.) m.: Lijst, les acteurs : De spelers worden door hun
photostander. . Porte -pieds (mu. onv.) stuk meegevoerd, - gedragen. Son sujet
m.: Voetbank. Porte -pierre (my . onv.) le porte: Zijn onderwerp draagt hem. Its
m.: Helsche-steenstifthouder. Porte-pin - sont tout portes : Ze gaan als van zelf, - hebcettes (me. onv.) m.: Haardstelstander. ben geen stap to doen. z. main 2. Porte -pioche (my . onv.) m.: Houweel- son nez : Beruiken. - a sa langue : Proeven
foedraal. Porte -pipe (s ) (me. onv.) m.: van. - les yeux, - la vue, - ses regards
Pijpenstander. (plat) Mond. Porte-plat sur: Den blik richten op. - la tete haute:
(m y . onv.) m.: Bordendrager. PorteHet hoofd omhooghouden. - l'oreille
plume (mu. onv.) m.: Penhouder. Schrij- basse : De ooren laten hangen. (fig.) Le
ver. - a reservoir: Vulpenhouder. Porte - - haut, - au vent : Een trotsche houding
pointe (mu. onv.) m.: Stifthouder. Porte - aannemen. (f ig.) - ses vues bien haut:
pompe (me. one.) m.: Pomphouder (frets). Hoog willen vliegen. z. coup 1. ses
Porte -potiche (my . onv.) m. : Voet. pas vers : Zijn schreden richten naar. Porte -presse (my . one.) m.: Persstuk- une affaire devant les tribunaux : Een zaak
ken. Porte-queue. (mu. onv.) m.: Sleep- voor 't gerecht brengen. (f ig.) - au
trOne: Tot den troon verheffen. z. nue .
drager. - de billard : Biljartkeustander.
I. Porter ov.w.: 1. Dragen, torsen. - au ciel: Hemelhoog verheffen. - un
(fig.) Verdragen. z. croix 3 en peine 1. credit a 5000 fr.: Een krediet op 5000 fr.
(fig.) - qn sur ses epaules: Genoeg van brengen. - tres haut l'elegance: De keukrijgen. - bateau: Bevaarbaar zijn. righeid hoog opvoeren. - ses pensees
plus loin: In gedachte verder gaan. z.
bien la voile: Goed zeil voeren. - un
guerre 1 - la terreur partout : Overal
enfant clans son sein, - dans son flanc:
Een kind onder 't hart dragen. Quand schrik verspreiden. L'un portant l'autre,
le fort portant le faible: Door elkander
ma mere me portait : Toen mijn moeder
gerekend. 11 ne le portera pas loin: Hij zal
zwanger van mij was. Ce yin porte bien
't niet Tang maken. Je ne porterai pas
l'eau : Die wijn houdt goed water. Il porte
loin mon desespoir: Aan mijn wanhoop
bien le yin, - la boisson : Hij kan goed wijn,
zal
spoedig een Bind komen. z. paradis
porte
bien
son
age,
- drank verdragen. II
2 en ombre 1. Ce fruit porte son sucre:
it ne porte pas son age, it porte beau : Hij
is nog kras voor zijn leeftijd. - des inte- Die vrucht heeft niet veel suiker noodig.
rets: Hente afwerpen. (fig.) - son mal- qch a l'exces: Te ver gaan met iets.
honneur a: Eeren. z. envie 3. - respect
heur: Zijn feed dragen. - le joug, - les
a: Eerbied toedragen. amitie a qn:
fers: Onderworpen slaaf zijn. Its n'ont
pas plus d'esprit que ne porte leur condition.

Zij hebben niet meer geest dan hun stand
meebrengt. 2. Dragen, aanhebben, bij zich
dragen. - toute sa barbe: Een vollen baard
hebben. - le deuil: In den rouw zijn.
du velours : Zich in fluweel kleeden.
line chose mal portee : Jets dat niet „chic"
niet „gekleed" staat, iets alledaagsch.
Cela est bien porte: Dat staat „gekleed",
- is mode. - les armes : Dienen. - le
sceptre : Den schepter voeren. - un c ceur
sensible : Een gevoelig hart hebben. z.
culotte 2. - qn dans son c wur: Veel van
iem. houden. L'or portait sur lui:
Het goudgeld, dat hij bij zich had. - un
nom; - un titre: Een naam -; een titel
voeren. (fig.) - la victoire dans ses yeux:
Een van trots stralend gezicht hebben.
- un mur plus loin : Een muur verlengen.
(mil.) - l'arme: 't Geweer schouderen.
Portez acmes! Op schouder 't geweer! 3.
Inhouden, bevatten, vermelden (stuk, geschrift) ; voorschrijven (wet). Ce que porte
le texte : De woordelijke inhoud van den
tekst. - la pensee : Een gedachte bevatten,
geen woordenkraam zijn.
4. Brengen, bezorgen, rond-, over-

Tern. zeer genegen zijn. - du scandale:

Opspraak verwekken.
5. In-, opschrijven. - un article au
compte de qn : Een post op iem. rekening
brengen. - en recette; - en depense: Bij de
ontvangsten -; bij de uitgaven boeken.
Il est porte comme avant rep 1000 fr.: In
de boeken staat dat hij 1000 fr. heeft ontqn malade: Iem. ziek verklaren.
vangen.
- qn mort; - disparu : Iem. op de lijst

der dooden -; der verdwenen militairen
temoignage: Getuiplaatsen. 6. Uiten.
un jugement sur : Een
g enis afleggen.
oordeel vellen over. z. parole 1. un
arra contre qn : Een vonnis over iem. vellen. - candidat: C. stellen. - la sante
de qn : Op iem. gezondheid drinken. un toast : Een dronk instellen. plainte:
Een aanklacht indienen. 7. Schatten. 8.
(vooral met a) Aanzetten, -sporen,
bewegen, vervoeren, overhalen (tot). Portes meme esprit : Door een zelfden
geest geleid. Je me sens porte pour elle:
Ik voel mij tot haar aangetrokken. Tout
porte a croire : Alles wijst erop, - doet
onderstellen. Its sont tout portes: Zij zijn
gereed. 9. Inhouden, bevatten. Cette poutre
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m. de long : Die balk is 3 M. lang. een ander geeerbiedigd wordt; juffrouw
II. Porter onov .w . : 1. (z. ov.w. 4) van gezelschap. 2. Wapen (voor geval
Dragen -, rusten op, gesteund worden van nood).
door; drukken (gewicht). z. faux (bv.
Portereau m.: Sluisdeur.
nw. 8). La selle porte sur le garrot : Het
Porte-revolver (my . -s-----s) v . : Draa izadel drukt op de schoft. 2. (f ig. met sur) deur. Porterie v.: Portierswoning.
Betreffen, bedoelen, betrekking hebben
Porte-sabre (my . onv.) m.: Sabelop. Le reproche porte sur vous : Het verwijt koppel. Porte-savon (mu. onv.) m.:
trekt u. Faire - son effort sur: Zijn krachten Zeepbakje. Porte-scie (mu. onv.) m.:
aanwenden op. 3. Dragen, drachtig zijn. Zaagbok. Porte-selle (mu. onv.) m.:
4. Boodschappen doers (z. ov.w. 4). 5. Zadelbok. Porte-serviette (mu. onv.) m.:
Dragen (vvap en ) , treffen (schot, pij1) . (f ig . ) Handdoekenrekje. Servetomslag. Porte't Doel bereiken, doel treffen, raak zijn. sonde (m y . onv.) m.: Leibuisje der sonde.
- a cot: Missen. - loin: Ver dragen. Tous Porte-tapisserie (mu. onv.) v.: Portiereles coups ont porte: Alle schoten -, slagen
drager. Porte-thermometre (m y . ------s)
zijn raak geweest. Le coupa porte sur l'os: m.: Thermometerhanger. Porte-train (my.
't Schot heeft 't been getroffen. Le reproche onv.): Die een trein vervoert. Bac -:
a porte juste : Het verwijt is aangekomen.
Ferry-bridge. Porte-trait (m y . onv.) m.:
Une raillerie qui porte: Hen spotternij die
Strenglus. Porte-tresor (my . onv.) m.:
inslaat. Le pamphlet porta: 't Schotschrift Damesgeldtaschje.
sloeg in. Chaque mot porte: leder woord
Porteur m., -euse v.: 1. Drager.
is raak. - bas un cell: Een pert neerschie- Rond-, overbrenger. Draagster. Rondten. Une voix qui porte bien : Een omvang- brengster. Stationskruier, „witkiel". rijke stem. La voix y porte mal: De stem d'eau: Waterdrager. z. chaise 2. -s
dringt er niet ver door. Le vent porte: de la Halle: Marktsjouwers. - de jourDe wind draagt 't geluid over. Une vue naux : Krantenbezorger. -euse de pain:
qui porte bien: Een ver ziende blik. Aussi
Broodbezorgster. Rtre - d'une bonne
loin que la vue peut -: Zoo ver 't oog
nouvelle: Goed nieuws brengen. Etre reikt. 6. Stevenen, aanhouden. Laisser - de 100 fr.: 100 fr. bij zich hebben. 2.
(le navire) : ('t Schip) voor den wind la(handel) Toonder, houder. Billet au -:
ten loopen. 7. - contre : Stooten tegen. Wissel aan toonder. 3. Postilions-. Voor8. (fig.) - a la tote, - au cerveau: Naar paard. / bv.nw.: Vervoerend, voor ver't hoofd stijgen. - sur les nerfs: Zenuw- voer. Cable -: Overbrengende kabel.
achtig maken.
Porte-vaccin (mu. m y .) m.: Entstofdrager.
III. Porter (se-) :1. Gedragen worden. Porte-veine (mu. onv.) m.: GelukaanCela ne se porte plus : Dat is niet meer in
brenger fetisch, mascotte. Gladde armband,
de mode. 2. Zich begeven, - wenden, die geluk
' aanbrengt. Porte-vent (my.
snellen. - en avant: Oprukken, opmar- onv.) m.: Windpijp (orgel, doedelzak).
cheeren; zich naar voren wenden. - a Windpijp, aanzetbuis (ventilator). Portela rencontre de: Tegemoet gaan. - aux
verge (mu. onv.) m.: Stafdrager; pedel.
cedes de qn: Iem. ter zijde snellen. - en
Porte -vetement (my . ---s) m.: K leehaut: Opstijgen. La curiosite se porte sur
renhanger, -hack. Porte-virus (mu. onv.;
lui: De nieuwsgierigheid richt zich op hem.
spr. -uss) m.: Overbrenger der smetstor.
(fig.) - sur les rangs: Zich ook in 't gelid
Porte-vis (my . m y . ; spr. viss) m.: Schroefstellen, meedoen. - candidat: Zich candi- zijplaat.Porte-voix (mu. onv.) m.: Spreekdaat stellen. - a l'Academie : Zich candidaat trompet. Scheepsroeper. Spreekbuis, roestellen voor de A. 3. Zich bevinden (wat per. Mettre sa main en -: Zijn hand als
de gezondheid betreft), varen. Comment roeper gebruiken. Porte-vues (mu. onv.)
vous portez-vous ? Hoe vaart ge ? - bien:
m.: Lantaarnplaatdrager (chassis -).
Gezond -; (y olk) dronken zijn. - mal:
Portier m.: 1. Deurwachter, portier,
Ziek zijn. (spot) Il ne s'en porte pas plus
concierge. (oud) - de comedic: Schouwmal: Hij trekt er zich niets van aan. (fig.)
burgportier; (f ig.) portier, die alleen
Ses affaires se portent mal: 't Staat slecht
voor een fooi opendoet. (mil.) - conmet zijn zaken. 4. Optreden als. - accu- signe: Schildwacht bij een vooruitgeschosateur: Als beschuldiger opireden. - cauyen werk. 2. (Ka th.) Geestelijke, die de
tion: Borg blijven. z. fort (bv.nw. 4),
laagste wijding -, de portiersordening
partie 10 en civil 3. - en homme de cane: heeft ontvangen (frere -). Portiere v.
Zich dapper gedragen. - malade: Zich 1. Portiersvrouw, portierster, deurwachtziek melden. 5. se - a: Zich wijden aan, ster. (gra p) C'est le roman chez la -:
- toeleggen op. Overhellen tot, de hand
Dat is een keukenmeidenroman. 2. Rijtuigslaan aan. - a faire qch: Zich tot iets laten deur, portier. 3. Deurvoorhangsel, -gor-`
vervoeren. z. extremite 5 en excès 3. 6. dijn. 4. Doorlaat (schipbruo). I bv.nw.:
- un coup : Zich een stoot toebrengen. Drachtig. Portillon m.: Deurtje.
'
Klap7. Overgaan op, slaan op (z. porter 8). hekje, -deurtje. Pasje.
La grippe s'est portee sur l'intestin: De
Portion v.: Deel. Aandeel, portie.
influenza is op de ingewanden geslagen.
Rantsoen. z. con9ru. - virile: Erf-,
IV. Porter m.: 1. 't Dragen. Etre d'un mansdeel. Portionnaire m.: Deelgerechbon -: Goed gedragen kunnen worden.
tio-de. Portioncule v.: Deeltje.
2. (spr. -teur) Porter (Eng. bier).
b
Portique m.: Overdekte zuilengang,
Porte-rame (m y . onv.) m.: Roeidol. - galerij. (gesch.) Le P-: De Stoa (waarPorte-raviers (my . onv.) m.: Hors- onder Zeno onderwees), de StoIcijnen. Le
d 'ceuvre-schotel . Porte-respect (m y . my.) Sage du P- : Zeno. Les disciples du P-:
m.: 1. (fig.) Begeleider, die maakt, dat De Stoicijnen. - de treillage: Gewelf van
porte 3

Porto- Position
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latwerk. (school) Un Een houten zetten (damschijf, schaakstuk), aanzetten
(dominosteen); (mil.) uitzetten (schildstelling, waaraan de gymnastiekwerktuiwacht) ; de vereischte houding geven aan
gen hangen (- de gymnastique).
(model) ; inzetten (tand) ; aanbrengen,
Porto m.: Portwijn. - dore, - Blanc:
(licht, electriciteit); (f ig.) stellen (vraag);;
Witte -.
opgeven (raadsel) . Photographie posee,
Portoir m.: Ziekendraagstoel.
Portor m.: Zwart marmer met gele ade- cliche pose: Tijdopname. La question est
r en , portoro. Portraieturer ov .w . : (p s eu- mal posee: De vraag is verkeerd gesteld.
d o-o u d ) Portretteeren . Portraire ov .w . : - les fondements de : De grondslagen
(o u d ) Conterfeiten, a fschild eren . Portrait leggen van. - en principe: Als beginm.: 1. Portret, beeltenis, afbeeldsel. - a sel aannemen. - comme regle: Als regel
un principe: Fen grondstellen.
l'huile: Olieverfportret. z. pied 1 (kol.
1592) en face 4. (y olk) Se faire firer en stelling opstellen. Cela ce cas pose:
Zich laten kieken. 2. Evenbeeld. In die veronderstelling. Pose que: Ge(f a m ) C'est tout le - de son pere: Hij lijkt steld dat. - en fail que: Als zeker
sprekend op zijn vader. 3. Nauwkeurige vaststellen dat. 2. Af-, neerleggen. z.
beschrijving. Jouer aux -s : „Wat zeg je arme 1 en masque 2. 3. (nieuw) Aanvan mijn buurman" spelen. 4. (letterk.) zien verschaffen aan, gewichtig doen schijKarakterbeeld (in de mode in de 17e eeuw). nen. Cela vous pose dans le monde: Dat
5. (f a m . ) Gezicht, smoel . Portrait- stoat „gekleed". Etre bien pose (dans le
carte (mu. -s--s) m.: Portret in visite- monde): In aanzien zijn. Bien - qn dans
kaart-formaat. Portrait-charge (mu. -s l'esprit d'un autre: Iem. een wit voetje
bij een ander verschaffen. Cela ne pose pas:
--s) m.: Karikatuurportret. Portraitiste
m . : Portretschilder.. Portraiture v.: (o ud ) Dat stoat niet gekleed.
III. Poser (se -): 1. Goan zitten, zich
Kunst van portretteeren. Portraiturer
ov.w.: (nieuw) Een portret maken van, plaatsen. (f ig.) Se bien Zich een voordeelige betrekking verschaffen. Cela se
conterfeiten.
Portugais : Portugees . -ch . (v olk ) Luis . pose un peu la : Dat kan ook meetellen,
dat gaat iem. niet in zijn kouwe kleeren
Portugal m.: Portugal.
Portulacaeees v .mv : Posteleinachtigen. zitten. II se pose un peu Die kan er zijn.
Portulan m.: Kust- en havenboek, Celle question se pose : Die vraag doet zich
voor. Ce probleme se pose : Dat vraag-kaart, portulaan.
stuk dringt zich op. 2. Zich opwerpen,
Portune m.: Roskamkrab.
Posage m.: Het plaatsen, leggen (z. - voordoen. 3. Neerkomen (vliegtuig).
Poseur m.: 1. Plaatser, steller, zetter,
pose 1). Pose v.: 1. Het plaatsen, stellen,
zetten, leggen, aanbrengen; ophoogen; aanbrenger (v. schellen), aanlegger (v.
(spel) - aanzetten (dominosteen); - op- gas, enz.). Ouvrier - de la voce, - de
hangen (gordijnen) ; - aanleggen (electr., rails: Raillegger, wegwerker.. (p la t )
Iem., die zijn woord niet houdt;
-delapins:
Gij moet zetten,
gas, enz.) A vous la
- uitkomen. On lira la -: Men trok wie - niet betaalt. 2. Gemaakt mensch, aansteller,
„mooidoener".
I
bv.nv.:
Aanstelzou uitkomen. - de la voix: Stemvorming.
2. (mil.) Het uitzetten (schildwachten). lerig. Poseuse v.: Vrouwelijk model. Aan3. (nieuw) Het poseeren (voor schilder, stelster.
Positif bv.nw.: 1. (f ig. ) Zeker, werkephotograaf). Tijdopname (photo). Seance
lijk, stellig, bepaald. C'est Dat is
de -: Zituur. Salon de -: Photografisch
atelier. Temps de -: Belichtingstijd. uitgemaakt. Lois -fives: Geschreven wetten.
Religion -ive : Geopenbaarde of overgelePrendre la -: De pose aannemen, in de
houding gaan staan. 4. Het gaan zitten verde godsdienst (tegenover natuurlijken g. )
(der vogels). 5. Houding, stand. 6. Ge- Philosophie -ive : Op de ervaring gegronde
maaktheid, aanstellerij, onnatuur, effect- wijsbegeerte. La vie -ive : 't Stoffelijke leven ;
Een
't nuchtere leven. Un homme
bejag. Etre a la 'n Air aannemen.
Pose bv.nw.: 1. Rustig, bedaard. Ecri- practisch mensch zonder idealen. Un esprit
Een verstandsmensch. Avoir l'esprit
lure a main -e : Schrijven met de hand
op tafel steunende. Voix (bien) -e: (Goed) hies Zeer zakelijk zijn. 2. Positief,
geschoolde stem. Caractere Eenmaal stellig (tegenover negatif 2). Devoirs
-s : Opgelegde verplichtingen om iets te
aangenomen k. Aspect -: Rustig deftig
doen. (w is k . ) Quantite -ive: Stellige
uiterlijk. Un air -: Lets voornaams.
grootheid
(n a t k . ) Èlectricite -ive: Glas-,
2. In aanzien. I m.: Tijdopname. / Posement: Op bedachtzame wijze. Posemétre positieve electriciteit. Epreuve -ive : Posim.: Toestel om den tajd van 't poseeren tief (v. e. photo). 3. (taalk.) Stellend,
te meten. Pose -plumes (mu. onv.) m.: in den stellenden trap. / m.: 1. Klein
orgel, kamerorgel. Voororgel. 2. Het
Pennebakje. -rekje.
zekere, - vaststaande, houvast. Het stofI. Poser onov.w.: 1. Rusten, dragen.
2. Zekere houding aannemen, poseeren felijke, - practische. Tenir au -: Aan 't
(bij schilder, photograaf). (f am. ) Faire practische hechten, geen idealist zijn. 3.
(taalk.) Stellende trap.
qn : Iem. vergeefs laten wachten.
Position v.: 1. Floats, ligging, stelling,
(z. lapin): Hij wil mij
veut me /awe
bedotten. Ce modele pose pour la tete: stand ; (m i 1. ) stelling, positie ; (s terrenk.)
Dat model poseert voor 't hoofd. 3. Fen stand. Prendre (une) Een stelling invoorname houding aannemen, „voornaam nemen. (fig.) Prendre - pour; - conire:
Stelling nemen voor; - tegen. (zeev.)
doen", zich aanstellen.
- de zero:
Feu -, lampe de -:
H. Poser ov.w.: 1. Zetten, plaatsen,
stellen, aanbrengen, ophangen ; (s p el) ver- Nulstand (v. e. wijzer). 2. Plaatsing,
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houding . Toestand . (m i 1. ) Rectifier la —:
In de houding gaan staan. Avoir une belle
— a cheval: Goed te paard zitten. (fig.)
Etre en — de : In de gelegenheid zijn om.
Il est dans une fausse —: Hij is in een
scheeve positie. 3. Betrekking. 4. La — de
la question : 't Stelien der vraag. Les —s
d'une these : De stellingen van een proefschrift. 5. (dichtk.) Syllabe breve -;
longue par —: Door de volgende letters
kort - ; lang geworden lettergreep. 6. (mu z . )
Positie, houding (der hand). 7. (beurs)
Positie. Avoir 25 titres en —: Een speculatie met 25 stukken hebben loopen.
Position-clef v . : Sleutelposit ie .
Positivement: Stellig, vast, bepaald.
Uitdrukkelijk. Positivisme m.: Leer, die
slechts de gegevens der ervaring erkent,
ervaringswijsbegeerte. Positiviste bv.nw.:
Positivistisch, die 't positivisme voorstaat,
van die leer. / m : Voorstander dier leer.
Positivite v.: Stellig karakter. 't Positief-electrisch zijn.
Posnanie v. (spr. pozna-) v.: Posen.
Posnanien (spr. pozna-) : Uit -. Bewoner
van Posen.
Posologie v.: Theorie -, leer van doseering der geneesmiddelen (z. dosologie).
Possedant m.: Bezittende. Possede:
Bezeten. -e, gek. Dolleman. Posskler
ov.w.: 1. Bezitten, in 't bezit zijn van.
— Dieu : God van aangezicht tot aangezicht zien. 2. Beheerschen, in zijn
macht hebben. — le secret de qn: Iem.
geheim kennen. — son time en paix : Zijn ziel
in vrede bezitten, gemoedsrust smaken.
Etre -de d'une erreur: In een dwaling verkeeren. Etre -de du demon: Van den duivel
bezeten zijn. — une femme: Een vrouw bezitten. Quelle rage vows possede? Welke
razernij maakt zich van u meester? 3.
Grondig verstaan, geheel meester zijn,
beheerschen. 4. Bij zich -, hier -, te logeeren hebben; van 't gezelschap genieten
van. / se —: Zich zelven beheerschen. Il
ne se possede pas : Hij is buiten zich zelven.
Possessenr m.: Bezitter. — de plusieurs
langues : Iem., die verscheidene talen
machtig is. Possessif b y .nw. en m.:
(t a a 1 k . ) Bezittelijk (voornaamwoord ). Fureur -ive: Bezitlust.
Possession v. : 1. Bezit, -recht. (fig. )
Beheersching. Avoir en sa —, etre en — de:
Bezitten. z. envoi 2. — d'etat: Deugdelijk
bezit. Avoir la pleine — de soi-meme:
Zich zelven volkomen meester zijn. (f ig.)
Etre en — de faire qch : 't Becht hebben
om lets te doen. Prise de —: Inbezitneming. Prendre — de, se mettre en — de:
In bezit nemen. Reprendre — de soi-meme:
Zich zelven weer meester worden. — vaut
titre : Bezit geldt als eigendomsbewijs.
Envoyer en —: In bezit stellen. Envoi
en —: Inbezitstelling. 2. Bezitting. 3.
Bezetenheid. Possessionne : Grondbezittingen hebbende . Possessionnel : (r echt)
Bezit aanduidend. Possessoire: Van 't
bezitrecht. Action —, instance en — of
— m.: Verzoek om in 't feitelijk bezit
gesteld of hersteld te worden, bezitrecht.
Possessoirement : Volgens 't bezitrecht.
Possibilisme m.: Leer der evolutionnistische socialisten (die al vast de nu
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mogelijke hervormingen willen tot stand
brengen). Possibiliste m.: Evolutionnistisch socialist. Possibilite v.: Mogelijkheid. Possible bv.nw.: I. Mogelijk, uitvoerbaar. Le mieux —: Zoo goed mogelijk.
Le plus souvent —: Zoo dikwijls mogelijk.
z. Dieu 1 (kol. 605). Le plus de livres —:
De meest mogelijke boeken. 2. Gebeurlijk,
mogelijk. 3. Misschien. Il arrivera —: Hij
zal misschien komen. Pas —! Och kom?
/ m.: Het mogelijke. Een mogelijkheid.
Faire son —: Zijn uiterste best doen. Au
—: In de hoogste mate, bij uitstek. Elle
est jolie au —: Zij is allerliefst. Les —s:
De mogelijke dingen. Possiblement: Mogelijkerwijze, misschien wel.
Post. . .: (in samenst.) Na.. ., achter. . ., later. . .
Postage m.: Het op de post doen.
Postverzending. — maritime : Mailverzending. Faire le — d'un paquebot: De mail
sluiten. Postal: Van de posterijen, (in
samenst.) post-. Colonne —e: Kolom,
die als brievenbus dienst doet. z. carte
4. Union —e universelle: Wereldpostvereeniging. Postalement : Door de post.
Postaliser ov.w.: Per post verzenden.
Postcommunion v.: Gebed na 't dee I
der mis, dat communie heet. Post-cure
(my . — —s) v.: Nakuur. Postdate v.:
Latere dagteekening. Postdater ov.w.:
Van een latere dagteekening voorzien.
Postdiluvien : (Van) na den zondvloed.
I. Poste v.: 1. (zeev.) Plants. (fig.)
Etre a la — de qn : Iem. aanstaan. 2.
(bouwk.) Ronde versiering. 3. Post, posterij, posthuis, 't reizen met den postwagen. Chaise de —: Postwagen. Maitre de
—: Postmeester. Voyager en —: Met den
postwagen reizen. (fig.) Aller un train de
—, courir la —: Zeer snel loopen; in haast
lets doen; rabbelen, snel spreken. Faire
vinyl —s : Twintig poststations afrijden.
L'administration des —s: De posterijen.
La grande —: 't Hoofdpostkantoor. Bon
sur la —: Postbewijs. Mandat sur la —:
Postwissel. Lettre — restante: Brief, die
aan 't postkantoor wordt afgehaald.
Per keerende post. — par pigeons:
—par:
Duivenpost. 4. Lijstje onder 't behang.
II. Poste m . : 1. (m i 1 . ) Post, positie.
Plaats. — d'honneur: Eereplaats (want
gevaarlijk). Etre en bon — pour:'n Goede
gelegenheid hebben om. 2. (f ig.) Standplaats. z. fixe (bv.nw. 1). 3. Betrekking,
ambt, post. 4. Wachthuis, wacht. Standplaats (bv. van stoker). — de secours (sur
route): Hulppost. — de sergents de ville:
Politiepost. — de pompiers: Brandweerpost.
— d'alarme: Brandmelder. — d'incendie:
Brandslang (in kastje). — d'eau: Plaats
om water in te nemen; fonteintje aan den
wand. Conduire au —: Naar 't bureau
brengen, opbrengen. — d'equipage: Vooruit
voor 't yolk. — de pilotage: Plaats voor
den bestuurder (vliegtuig). 5. Wachtpost.
Station; bureau; kantoor. — central:
Centrale. — tete de ligne: Eindkantoor.
6. Radiostation (— T.S.F). Radiotoestel
(— de radio). — a lampe : Lamptoestel.
7. Toestel (van elken aard). — supplementaire : Tweede of volgende telefoontoestel. Poste-contrille (mu. —s--) ov.:
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Controlepost. Poster ov.w.: Doen post vatten, plaatsen, uitzetten. (nieuw) Op de post
doen. / se -: Post vatten. Zich plaatsen.
Posterieur bv.nw. : 1. Later, van hooger
dagteekening (dan), volgend (op). 2.
Achterste, (in samenst.) achter-. I m.:
Achterste. Posterieurement : Later. Posteriori z. a -. Posteriorite v.: Latere
tijd, - dagteekening. 't Van lateren datum
zijn. Posterite v.: Nageslacht, nakroost,
nakomelingen. Le jugement de la 't
Oordeel van 't nageslacht.
Poste-vigie (mu. -s--s) m.: Politieposthuis. Uitkijktoren.
Postface v . : Nabericht, slotwoord. Pos thume: Na den dood des vaders geboren;
nagelaten (werk); dat eerst na iem. dood
komt. Decore a titre Na overlijden.
geridderd.
Postiehe : 1. Bijkomend, bijgevoegd.
Voorloopig. 2. Nagemaakt, valsch. Geveinsd , voorgewend. (f ig. ) Episode -:
Bijgeflanst verhaal. / m.: Valsch haar.
Bedrog. Postieher ov.w.: Namaken, -doen.
Postieheur m.: Maker van valsch haar.
(p la t ) Bedrieger..
Posner: Van de posterijen. / m.: Postbeambte. Postpaard. Postilion m.: 1.
Postwagenconducteur. Postilion, voorrijder. - d' amour : Overbrenger van minnebrieven. 2. Stuk papier, dat de kinderen
aan 't vliegertouw omhoog doen gaan,
„brief". 3. Lint aan een vrouwenmuts.
4. Fijn verdeelde spuwdruppels. Postillonner onov.w.: Jachten. Fijne druppels
spuw verspreiden (bij 't spreken).
Postmeridien: Na den middag. Postmortal (mu . --mortaux): Dat na den
dood plants heeft. Post-nominal: Van 't
naamw. gevormd. Post -operatoire : Van
na de operatie. Postposer ov.w.: Achteraan plaatsen. Geringer achten. Postpositif : Die achteraan gevoegd moet
worden. Postposition v.: Achterstelling,
-voeging. Postpubertaire : Van na de geslachtsrijpheid. Postseenium (spr senyomm) m.: Deel van den schouwburg achter
't tooneel. Postseolaire (mu. ---s)
: Dat na de schooljaren komt. Bovenleerplichtig. Enseignement Herhalingsonderwijs . Post-seolarite v.: Tijd van
herhalingsonderwijs. Post-scriptum (spr..
-own; mu onv.) m.: Naschrift.
Postulant m.: Sollicitant. Iern., die in
een geestelijke orde wil worden opgenomen.
Postulat m.: Vereischte, stelling die men
als waar moet aannemen zonder bewijzen.
Toegelaten bewerking . (let t er k . ) Aanvaard gegeven. Postulateur m., -trice
v.: Aanvrager. -vraagster. Postulation v.:
Sollicitatie. Procureurswerkzaamheden om
een zaak voor te bereiden. Aanzoek tot
opneming in een geestelijke orde. Postulatum (spr -omm; mu . -ala) m. z. postulat. Postuler ov.w.: 1. Solliciteeren -;
dingen naar. Verzoeken om opneming in
een orde. Verzoeken (aan de kerkelijke overheid) om terzijdestelling van zekere hinderpalen, die een verkiezing in den weg
staan. 2. Als waar aannemen. (f ig.) Doen
onderstellen / onov .w . : Procureurswerkzaamheden verrichten ter voorbereiding
van een proses.
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Posture v.: 1. (Lichaams)houding,
-stand. Se meltre en - de: Zich gereedmaken om. -s : Serie afbeeldingen in
verschillendehoudingen. 2. (f ig. ) Toestand,
„parket". ,sEtre en - de: In de gelegenheid
zijn om. Etre en bonne Goed aangeschreven staan. Etre en meilleure -: Er
beter aan toe zijn. Se meltre en mauuaise -:
Zich op glad ijs wagen.
Postvaceinal: Na de vaccinatie intredend. Postverbal : Van 't werkw . gevormd.
Pot m.: 1. Pot, kan. (spel) Pot. - a
eau : -Waterkan. - a beurre : Boterpot.
de lait: Kan melk. (fig.) Renverser
le - au lait : De verwachtingen teleurstellen. Les -s fetes durent longtemps:
Krakende wagens duren het langst. C'est
le - de terre et le - de ter: Dat is een zwakke die niet tegen den sterkere kan strijden.
Vider les -s : Pooien, drinken. Les -s:
De wijn. - de vin: Kan met wijn; (f ig.)
geschenk, dat men toegeeft in een zaak;
steekpenning (aan ambtenaar), smeergeld.
z. paver (ov.w. 2). Mettre les petits -s dans
les grands : Veel omslag maken (voor een
maaltijd ) , „uitha len" . - de chambre:
Waterpot. Tenir le - de chambre a qn : tem.
kruipend ter wille zijn. - au noir: Schoensmeer- zwartselpot ; (z e ev. ) streek van mist
en storm. Tomber -, donner dans le - au noir:
In de klem geraken. Gare le - au noir:
Pas op je tellen. - de fleurs: Pot bloemen;
(leger) kepi. - aux roses : Blanketselpotje.
d' echappement: Knalpot. z. deeouvir
3 en anse 1. - a tabac : Tabakspot;
(f a m.) dikkerd. - a feu: Vuurpot,
zwermdoos ; (b ouwk.) vaas met vlammen ;
staande schijnwerper. Papier au -: Postpapier (met een pot als merk). Sourd comme
un -: Zoo doof als een kwartel. (spel)
Alter au Koopen (dominosteenen).
Une partie de balle aux -5 : Een spelletje
petjebal. 2. Vleeschketel, -pot. Mettre le
- au feu : Den soepketel op 't vuur zetten.
Cuillere Potlepel. z. fortune 3 en
pain 1. Etre a - et a rot chez qn : Alle gocderen gemeen hebben met iem., volslagen
thuis zijn bij iem. Cela fait bouillir le -:
Daarvan moet de schoorsteen rooken.
Tourner autour du -: Rondom 't eten
draaien, om te zien, of er wat afvalt; (f ig.)
draaien als de kat om de heete brij. Faire
- a part: Zich afscheiden, alleen handelen.
- pourri: Hutspot ; (f ig. ) samenraapsel,
ratjetoe; (muz.) potpourri. Il en a fait
un pourri : Hij heeft alles door elk. gedaan.
Potabilite v.: Drinkbaarheid. Potable
1. Drinkbaar . Or -: Vloeibaar chloorgoud
2. (f ig. ) Bruikbaar,, geschikt. Middelmatig.
Vous dies encore -: Je kunt er nog mee door.
Potache m . : (f a m . ) Gymnasiast , „big,
kwak".
Potage m. : 1. (o ud ) Vleesch en groenten.
Pour tout -, uous n'étes qu'un sot: Je bent
een gek, en meer niet, - alles te zamen
genomen. Renfort de -: Spijs, die men bij
de andere spijzen voegt. (f ig.) Pour renfort de -: Om de maat vol te meten, tot
overmaat van ramp. 2. Soep. Releve de
Eerste gerecht na de soep. Potager
bv.nw.: Van de soep. Herbes -eres: Groenten. Jardin - = Potager m.: 1. Moes-,
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groentetuin. 2. Keukenfornuis. 3. Groentenhereider. Potagerie v.: Keukenhaard.
Potamot m. : Fonteinkruid. Potard
m.: (fam.) Likkepottenverkooper,, pillendraaier. Potasse v.: Potasch; kali. Kalium.
— a la chaux: Bijtende potasch . / m .: (f a m . )
„Blokker". Potasser onov.w.: „Blokken", hard werken. Potasserie v.: Potaschfabriek. Potasseur m.: „Blokker".
Potassique : Potaschachtig. -houdend. Potassium (spr. -omm) m. : Kalium. Azotate
de —: Salpeter.
Pot -au -feu (mu. onv.) m.: Soepketel.
Soepvleesch (viande a —). Bouillon (met
vleesch er in). (fa m.) Bekrompen mensch;
huismusch. Burgerlijke huishoudelijkheid.
Elle tourne au —: Zij wordt een bekrompen
huissloof. Pot -bouille m.: Keuken. Burgerpot. Huishouden. Allegaartje. Pot-de vin (mu. —s-de--) m.: Steekpenning,
smeergeld. Pot -de -vinier (mu. --de--s)
m.: Ambtenaar, die zich laat omkoopen.
Pote by .nw . v . : Stijf.. Gezwollen . I m . :
Makker, vriend (z. poteau 3).
Poteau m.: 1. Stijl. — cornier: Hoekstijl. 2. Paal, staak, mast. — de guerre:
Folterpaal (der Roodhuiden). — indicateur: Wegwijzer. (sport) — (d'arrivee):
Eindpaal, (Eng.) winning post. — du
pari mutuel: Totalisatorplaats. --reclame:
Reclamezuil. --frontiere: Grenspaal. —
d'execution: Strafpaal waaraan de ter dood
veroordeelde wordt gebonden. X au —!
Fusilleer X! 3. (plat) Kameraad.
Potee v.: 1. Pot vol, kan vol. (fig.)
Menigte, hoopje; stroom. Une — d'enfants:
Een sloot kinderen. Éveille comme une —
de souris: Zeer beweeglijk, wriemelend, net
kwikzilver.. (v o 1 k) Manger la —: Bikken,
schaften. 2. In water opgeloste roode
oker. Marmerslijpsel. Mengsel om gietvormen te maken. — d'etain: Tinasch.
— de fer: Doodekop, rood ijzeroxyde.
Potele : Mollig, poezel.
Potelet m.: Paaltje. Stijltje.
Potence v . : 1. Kruk, stut . (z e ev . )
Stut, stander. Arm, hanger. Arm met
ringen voor 't ringsteken. Stang van een
uithangbord. Maat (voor menschen, dieren).
Kruk in den vorm van een T. Galgpaal.
Kraanspil. Table en —: T-vormige tafel.
En — sur: Rechthoekig geplaatst op.
Arm van een lantaarn. —derèvb&: 2,
Galg. Galgestraf. z. gibier 2. 3. (spel)
Zeven (in kienspel). Potence : (wapenk.)
Galgvormig uitloopend.
Potentat m. : Machthebber.. (f ig. ) Despoot . Potentiel by .nw . : 1. (w ij s b . ) Mogelijk, aanwezig maar nog niet zich uitend.
2. Energie —le : Arbeidsvermogen van
plaats . 3. (t a a 1k. ) Voorwaardelijk . 4.
(geneesk.) Na eenigen tijd werkend.
/ m.: Aanwezige, maar zich niet uitende
kracht. Potentiaal, electriciteitsspanning.
Voorwaardelijke wijs. — vital: Levensspankracht. Potentiellement : Niet dadelijk
werkend.
Potentille v . : (p la nt k . ) Ganzerik .
Potentiometre m.: Toestel om potentiaalverschillen te meten.
Poterie v.: Pottenbakkerij. -bakkerskunst. Aardewerk, pottenbakkersgoed. Potten en pannen. (Gebakken) aarden buizen.
Fransch-Nederlandsch. I
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— mate : Ongeglazuurd aardewerk. —s
d'êtain: Tinnen gietwerk. — de bois: Houten vaatwerk.
Poterne v.: Onderaardsch vestinggewelf, dat buiten uitkomt. Sluippoort. —
couverte: Gewelf, verwulft.
Potestatif : Van het goedvinden van een
der contracteerende partijen afhankelijk.
Potiehe v.: Japansche -, Chineesche
vaas. Potier m.: Pottenbakker. Koopman -,
handelaar in aardewerk. Fabrikant van -,
handelaar in potten en pannen. — d'ëtain:
Tinnegieter. Terre a —: Pottenbakkersaarde.
Potin m.: 1. Kopermengsel (voor vazen; — jaune). Hardtin. — gris: Grauw
metaal. 2. (fam.) Kletspraatje. Faire
des —s: Babbelen, kletsen. Nid a —s:
Kletshoek. 3. (fam.) Leven, herrie. Faire
au —: liabaal maken. Potinage m.: Gebabbel. Potiner onov.w.: Babbelen, kwaad
spreken. Potineur m., -euse v.: Babbelaar.
-ster. Potinier : Babbelziek, kwaadsprekend. / m.: Kletskous. Potiniere v.:
Babbelarij. Plaats, waar gebabbeld wordt.
Kletskous.
Potion (spr. po-syon) v.: Drankje,
geneesdrank. — de Todd: Cognac of rum
met water en suiker, toddy.
Potiron m . : 1. (o u d) Paddenstoel .
Il est venu comme un —, tout en une nuit:
Hij is plotseling rijk geworden. 2. Pornpoen. Turksche muts, kalebas.
Potose v.: Potosi (in Z.-Amerika).
Pot -pourri (mu. —s--s) m. z. pot 2.
Potron -jaquet of --minet m.: 't
Krieken van den dag.
Pon m.: Luis. — de tete: Hoofd-. — de
corps, — du velement : Lijf-. Laid comme
un —: Afschuwelijk leelijk. (f ig.) Chercher
des —x a: Vitten op. — de bois : Houtluis.
— des oiseaux : Vogelluis. — des chiens:
Hondenteek. Herbe aux —x: Luiskruid.
— de sun Jose : Donkerbruine Californische
peer.
Pouaere : Vuil. (fig.) Gierig. / m. en
pouaeresse v.: Smeerpoets. Morsebel.
Pouaererie v.: Lage gierigheid.
Pouah tusschenw.: Bah! ajakkes!
Poubelle v.: Vuilnisbak (te Parijs).
Ponce m.: 1. Duim. Groote teen (du pied). Manger sur le —: Staande eten.
(fig.) Sur le —: In allerijl. Lire du —,
- au —: Doorbladeren. Donner un coup de
— a: Omslaan. Compter sur le —: Op de
vingers natellen. Et le --I En de rest! z.
doigt 1. Se mordre les —s : Spijt -, berouw
hebben. Donner le coup de — a: De laatste
hand leggen aan, opmaken; dooden, worgen; (de weegschaal) een zetje geven (om
te bedriegen). Le coup de —: De „finishing
touch". Serrer les —s a qn : lem. de duimschroeven aandoen; (fig.) - kwellen om
hem tot bekentenis te brengen. Mettre
les —s : Toegeven, zich gewonnen geven.
(kind.) --I Ik schei er uit! Jouer du —:
Duimkruid geven, „dokken". Tourner
les —s: Werkeloos blijven. 2. Duimbreed , duim ('/12 voet; ± 2,7 c.M,).
(f ig. ) Il ne possede pas un — de terre:
Hij bezit geen landerijen. Pouee -pied m.
z. pousse -pieds . Poueet z. petit--.
Poucettes v.mv.: Duimketting. Poucier
53
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Pou-de-so ie-Poule

m.: Duimstuk, -ring; naairing (van zeilmaker). Drukker (aan klink).
Pou-de-soie m.: Doffe zijden stof.
Pouding (spr. . -ingue) m.: Pudding.
Poudingue m.: (aardk.) Puddingsteen
(rotsconglomeraat van rolsteen met cement).
Poudre v . : 1. (o u d ) Stof . Secouer la
- de ses souliers : Zich voornemen nooit
meer terug te komen. Tu retourneras en -:
Tot stof zult gij wederkeeren. (f ig.) Faire
de la -: Drukte maken. z. jeter (ov.w. 1).
Sentir la -: Muffig ruiken (koren). 2.
Fijn verdeeld stof. Mettre -, reduire en -:
Verwoesten; dooden; fijnwrijven, -maken;
(f ig.) ontzenuwen. 3. Poeder. Tabac en
-: Snuif. - de café : Gemalen koffie.
Geraspt vleesch. Sucre en -devian: -:
Poedersuiker. - d'argent: Zilverpoeder,
-zand. - (a ecrire, - a skher): Strooizand. - (a poudrer) : Strooipoeder. Elle met
de la -: Zij poedert zich. - de riz : (Rijste )poeder. z. ceil 4. - purgative: Groene
p. - a layer: Zeep-. - effervescente, de Sedlitz : Bruispoeder. - de liege : Kurkpoeder. z. eseampette en perlimpinpin.
4. (Bus )kruit (- a canon). Les -s: De
springmiddelen. Les -s et salpétres : De
(administratie der) kruitfabricage. z. parler (onov.w. 4), feu 1 en inventer 1. Coup
de canon a -: Schot met los kruit. - sans
/um& : Rookzwak kruit. z. conspiration.
- fulminante: Slagsas. - brisante : Springstof . - noire : Zwart buskruit . (gra p )
Tirer a - et a sel sur: Hevig bestrijden.
Tirer sa - aux moineaux, - au vent: Zijn
kruit aan de musschen verschieten; (fig.)
veel geld uitgeven voor een Bering resultaat.
Poudre-eclair v.: Magnesium-, bliksempoeder. Poudrer ov.w.: (jacht) Met stof
bedekken. Met poeder bedekken, (be)poederen. / se -: Zich poederen. (jacht)
Zich met stof bedekken. Poudrerie v.:
Buskruitfabriek , -mo len . (s o ms ) -magazijn. Poudrette v.: Mestpoeder, gedroogde
en gemalen uitwerpselen. Poudreuse v.:
Poeder-, kaptafel. Poudreux: Stoflig, bestoven . Zoo fijn als stof. Poudrier m. : Buskruitwerker (ouvrier -). -fabrikant. Strooizandkoker. Poederdoosje. Zoutstrooier.
(o u d ) Zandlooper . Poudriêre v . : Kruithoorn. -fabriek, -magazijn. (oud) Strooizandkoker. Poudrin m.: Stofregen. Jachtsneeuw. Poudroiement m.: Trilling der
stofdeeltjes in de zon. 't Stuiven. Trillend
licht . Poudroir m . : Poederdoos , -strooier .
Poudroyer ov.w.: Met stof bedekken.
Doen verstuiven. Tot stof maken. / onov .w . :
Als stof opdwarrelen; glinsterend dansen
(stof). Le soleil poudroie: Het stof trilt
in de zonnestralen. - dans le soleil: In
de zon trillen. Dessin -ant: In het licht
trillende teekenwijze. / se -: In stof uiteenvallen.
Pouf tusschenw.: Plof! pats! pof! Faire
-: Knallen. (fig., fam.) Faire (un) -:
(oud) Drukte maken; (thans) heengaan
zonder te waarschuwen of te betalen, de
lui naar hun geld laten fluiten; met de
noorderzon vertrekken; failliet gaan. Faiseur de -: Zwendelaar. / bv.nw.: Te
zacht om voor plaveisel te dienen, brokke-
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lig. / m.: Vrouwenkapsel van bloemen,
linten en veeren. Tournure. Ronde sofa,
poef. Houten bankje op Brie pooten.
Dikkerd. Gemeen failliet ; zwendel (z.
tusschenw.). Pouffer onov.w.: Het uitproesten, - uitschateren, proesten.
Pouffiasse v.: Slet.
Pouie bw.: (y olk) Niets.
Pouillard m.: Jonge patrijs. - haas.
Pouille v.: 1. z. pouilles. 2. La P-:
Apulie.
Pouille m.: 1. Prebendenregister. 2.
z. -eux.
Pouiller ov.w.: 1. Ongedierte zoeken
bij. 2. Uitschelden. Pouillerie v.: Luizenboel. Smeerboel. Gierigheid. Pouilles v.
my .: Grove beleediging. Dire -, chanter
- a qn : Iem. uitmaken voor al wat leelijk
is, iem. de huid volschelden.
Pouilleux: Vol luizen, - ongedierte.
(f ig.) Vuil. La Champagne -euse : 't Kaalste
deel van Ch. Bois -: Hout met rotte
plekken. Mer -euse : Met vischschuim
bedekt water. I m.: Iem. met luizen, luizenbosch. Arme slokker, „kale". Pouillier
of -is m.: Luizennest.
Pouillot m.: Spotvogel. - vëloce:
Tjif-tjaf.
Pouilly-les-Oies m. : (grap) Kipdorp
(type van een klein gat).
Poulaille v.: Hoenders. Poulailler m.:
Hoenderhok. Kippenstok, -rek. Engelenbak,
„schellinkje". Wagen van een eierenkoopman. Hoenderkoopman, poelier. Poulain m.: Veulen. Slede voor zware lasten.
Last op een slede. Klink onder den achtersteven. Ladder (om vaten te kelderen).
Liesbuil. (sport) Leerling (van een trainer). Favoriet van een renstal. (fig. )
Iem. die de meeste kans heeft om iets te
krijgen, favoriet.
Poulaine v.: 1. Soulier a la -: Tootschoen. 2. Galjoen, voorsteven.
Poulan m. : (s p el) Fiche waarvoor
dubbel wordt betaald.
Poularde v.: Jong, gemest hoen. Poule
v.: 1. Kip, hen. - huppee: Kuifhen.
Tuer la - aux ceufs d'or: De kip met de
gouden eieren dooden, alle inkomsten doen
ophouden. - mouill6e, cceur de -: Lammeling, durfniet. Mener les -s pisser:
Zijn tijd verbeuzelen. Une tante Poule:
Een al te zorgzame tante. z. chair 5, lait
2 en laite. Cuir de -: Dun geiteleder. z.
crier (onov.w. 1). C'est le fils de la - blanche: 't Is een gelukskind; (ook) verwijfd -,
verwend kind. z. cul 1 en chanter 2. La
- au pot : De in de soep gekookte kip (die
ieder Franschman op Zondag moest hebben). - faisane: Wijfjesfazant. - de
Numidie, - d' Afrique: Poelepetaat.
Hazelhoen.-descouri,avg: d'eau: Waterhoen. - d' Inde: Kalkoen;
(grap) paard, „biek". - sultane: Sultanahoen . - de Pharaon : Aasgier . (spot )
Quand les -s auront des dents : Als de
kalveren op 't ijs dansen. 2. (spel) Pot,
gezamenlijke inzet. Jouer a la -: Pot
spelen. 3. (sport) Inleggeld, sweepstake.
4. Derde quadrilleflguur. 5. (sport) - a
l'epëe, - au pistolet: Groepenwedstrijd op
den degen ; - de pistool. 6. (f g rn. )Kippetie,
snolletje.
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Poulet —Pour

Poulet m.: 1. Jonge kip. Bereide kip,
braadkip. Blanc de —: Kippenvleesch.
z. grain 2. — Paard, knol; kalkoentje. 2. (fa m.) Lieveling, schatje. 3.
Minnebriefje. Poulette v.: Kippetje (dat
voor 't eerste jaar legt). (fig.) Meisje.
(fam.) Liefje, hartje. Sauce —: Blanke
eiersaus. Poufiche v.: Merrieveulen (tot
18 maanden). Pouliehon m.: Veulentje.
Pouile v.: 1. Katrol. — folle: Done
katrol. 2. Cylindertrommel. Overbrenging
(auto). — de renvoi : Leischijf. — isolante:
Oor-, rolisolator. — de frein: Remtrommel.
Poulier ov.w.: Met een katrol opwinden.
Pouliere v.: Gat voor de kippen.
Poulierie v.: Blokkenmakerij. Poulieur
m.: Blokkenmaker.
Poulin m.: Jonge hengst. Pouline v.:
v.: Jonge merrie. Pouliner onov.w.:
Veulens werpen. Pouliniere by .nw. en
v.: Fokmerrie (jument —).
Pouliot m.: 1. (plantk.) Polei (menthe
—). 2. Halve schijf.
Poulot m. 1. (f am.) Lieveling, schatje.
Mon gros Mijn schattebout. 2. (spot)
Heerschap . Poulotter ov .w . Vertroetelen .
Poulpe m.: 1. Achtarmige poliep. 2.
z. pulpe.
Poulpeton m.: Blinde vink.
Poufs (spr. pou) m.: Hart-. Polsslag,
pols. Il est sans —: Zijn hart staat stil.
Sans —: Als dood. Tater le — a qn: Iem.
de pols voelen; (fig.) - uithooren. Se tater
le —: Met zich zelven te rade gaan.
Poult-de-soie m.: Doffe zijden stof.
Poum tusschenw.: Born!
Poumon m.: Long. Respirer a pleins
—s: Met voile teugen ademhalen; - (iets)
inademen. Crier a pleins —s : Luidkeels
schreeuwen. S'user le —, user ses —s
force de crier: Zich heesch schreeuwen.
a de bons --s: Hij heeft een krachtige stern.
Poupard m.: Bakerkind. -pop. Dikke
zuigeling. Dikkerd. / bv.nw.: Op een
bakerkind gelijkende, popperig. Poupart
m.: Taschkrab.
Poupe v.: Achterschip. Chateau de —:
Spiegel. Avoir le vent en —: Voor den
wind zeilen; (fig.) voorspoed hebben.
Poupee v.: 1. Pop. Sa — en sail autant
qu'elle: Zij is vreeselijk onnoozel. Figure
de —: Popperig dikwangig gelaat met
een hooge kleur, maar zonder uitrdukking.
C'est une 't Is een modepopje zonder
hersens. Faire sa — de: Geheel opgaan in.
2. Gipsen pop om op te schieten. Mutse-,
pruikebol. Costuumpop. Lapje om een
vinger. In een strook linnen gewikkelde
griffel. Bundel vlas op de klos. Draaibankkop; kop van een spil. Inkttampon
(van graveur). — fixe: Vaste kop. —
mobile: Losse kop (van draaibank).
Poupelin m., —e v.: Kind aan de borst.
Boterkoekje. Poupin: Popperig, dikwangig
en onbeduidend. Poupon m.: Mollig
kindje . (f a m . ) Liefje, schatje . Kind,
baby. Pouponnat m. en Pouponniere v.:
Zuigelingenafdeeling, -gesticht. Loophek.
Pouponner onov.w.: De kinderen vertroetelen.
Poupoule v.: Liefje, schatje.
I. Pour vz.: 1. Voor, in de plaats van.
Vous me prenez — un autre: Gij hebt den
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verkeerde voor; gij vergeet, tot wien gij
spreekt. Joule reponse : Als eenig antwoord. 2. Voor, in ruil voor, tegen, tegenover. — un de perdu, dix de retrouves: Voor
een verlorene zijn er tien teruggevonden.
Rendre meurtre meurlre: Den eenen
moord met den anderen betaald zetten.
Mot — mot: Woord voor woord. z. etre
(onov.w. 6 en 7) en frais (2, m.mv.).
3. Als, bij wijze van. Il ne me reste —
tout bien qu'un lit : Als eenige bezitting
blijft me een bed over. z. potage 1. 4.
Als, tot. Vouloir qn sa femme: Iem.
tot vrouw willen hebben. Il en a fait
un roman qu'il donne — lel: Hij heeft
daarvan een roman gemaakt, dien hij
ook als zoodanig aankondigt. z. passer
(onov.w. 14). Laisser qn — mort: Iem. voor
dood achterlaten. Donner qch — certain:
lets als zeker mededeelen. 5. Voor, namens.
Il a fait cela — son chef : Hij heeft dat voor
zijn chef gedaan. — qui venez-vous ? Uit
wiens naam komt gij? 6. Naar. En route
— les Indes : Op weg naar Indie. Les voyageurs — Bordeaux : De reizigers voor B.
7. (tijd) Ce sera — dans 5 mois: Dat
zal over 5 maanden gebeuren. Est-ce —
cette annee? Gebeurt 't van 't jaar nog?
toujours, — jamais : Voor eeuwig, altijd, - goed. z. fors. — quand la fete?
Wanneer zal de pret plaats hebben? Ii
est ici — 8 lours: Hij is hier 8 dagen.
quand nous serous tous morts : Tegen den
dag, dat we allemaal flood zijn. (fam.) Elle
a ête — se marier: Zij is op 't punt geweest
te trouwen. J'attendrai — la Saint-Nicolas:
Ik zal wachten tot het Sinterklaas is.
Il arriva — le diner : Hij kwam tegen 't
eten. Le y in est — arriver d'un moment
a l'aulre: De wijn kan ieder oogenblik
komen. 2 h. et quart — la demie: Om 2.15
om te 2.30 te beginnen. Les trois quarts
9 h.: Kwart voor negenen. 8. Voor, met
't oog op, ter wille van, om. Mourir —
sa patrie : Voor zijn vaderland sterven.
Remede — la fievre: Middel tegen de koorts.
Il est ne — l'esclavage: Hij is geboren om
een slaaf te zijn. Medecin — dames: Vrouwenarts. Livres — les enfants Kinderboeken. Cela n'est pas (fait) — me plaire:
Dat staat me nu niet bepaald aan. C'esten mourir: Het is om het te besterven.
Il n'y a que des laches — mentir: Aileen
lafaards moet men hebben om te liegen.
Ca n'est pas -- m'arreter: Dat zal mij niet
beletten voort te gaan. n'est pas — simplifier les choses : Dat werkt niet mee om
de zaken te vereenvoudigen. Il est assez
fou — le faire: Hij is dwaas genoeg om 't
te doen.
9. Voor, ten gunste van. J'ai les dieux
— moi : De goden zijn op mijn hand. Etre
—: Er voor zijn. Je suis — les Francais:
Ik ben voor de Franschen. z. parler (onov.
w. 2). Its sont faits l'un — l'autre: Zij zijn
voor elk. geschapen. Elle a tout — elle:
Zij heeft alles (boven anderen) voor, a
in haar voordeel. Avoir la force —
soi: De macht aan zijn kant hebben. Ceci
— Guillaume II: Dat kan Willem II zich
aantrekken . Il n 'y en a que — lui : Hij neemt
alles in beslag, aller aandacht is op hem
gevestigd. S'inquieter
qn: Zich over

Pourboire- Pourriture
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iem. ongerust maken. 10. Voor. Wat aan- klieven, -hakken. (fig.) In stukjes hakken•
gaat, wat betreft. C'est un honneur - moi: Tout -: Alles kort en klein slaan. PourDat is een eer voor mij. Sa tendresse - lecher ov.w.: Likken rondom. Se - les
babines: Zich de lippen aflikken, likkeses enfants: Zijn liefde voor zijn kinderen.
baarden. Pourieche(s ) v.(mv): Kapotte
Est-ce - moi que vous dices cela ? Hebt ge
't tegen mij ? - ce qui me regarde : Wat mondhoeken (een kinderziekte). Pourparmij betreft. - moi -, - ce qui est de moi, ler m.: Onderhandeling, bespreking. Pourparleur m.: Onderhandelaar. Pourpenser
j'ose le dire : Wat mij betreft, ik durf het
te zeggen. - ce qui est de cela : Wat dat ov .w . : Lang overdenken .
Pourpier m.: Postelein. - de mer:
betreft. - de l'ambition, voila de l'ambition:
Als we 't nu toch over eerzucht hebben, Zeemelde . - sauvage: Waterposielein. .
Pourpoint m.: Wambuis. z. bride-dan is dat eerzucht; dat is nu eerst eens
e.; is dat nu e. of niet? - jolie, elle l'est: (a ) . Pourpointerie v.: Wambuizenmakerij.
Pourpointier m.: Wambuizenmaker.
Zij is lief, of ik weet 't niet.
Pourpre v.: 1. Het purper. Purper,
11. (vergelijking) Il est grand - son
-stof. Purperroode kleur. 2. Purperen
age: Hij is groot voor zijn leeftijd. - un
kleed, - mantel. (fig.) Vorstelijke waarpauvre diable, c'est se montrer tres ferme:
Dat poem ik, voor een armen drommel, digheid. Waardigheid van kardinaal (zich flink gedragen. C'est - une femme romaine, - eardinalice) of magistraatspersoon. Ne dans la -: Van koninklijke
montrer assez de courage : Dat is, voor een
vrouw, zich moedig genoeg toonen. - ce bloede. - consulaire: Waardigheid van
Als
men
naconsul.
/ bv.nw.: Purperkleurig, donkerque je compte dans votre vie :
gaat, hoe weinig ik in uw leven meetel. rood . / m . : Purperkleur. . (w a p enk. )
Purper. (geneesk.) Netelroos. Pourpre :
Prendre un fragment - ce qu'il est: Een
fragment als zoodanig opnemen. - qqs-uns Purperkleurig. Fievre -e : Purperkoorts.
Pourprier m.: Purperslak. Pourprin
qui furent pris, combien echapperent: Tegenover enkelen die gevangen werden, hoeveel bv.nw. en m.: Purperkleurig. -kleur.
Pourpris m.: Omheining. Ruimte. Woontsnapten er. 12. (verhouding) Per, op,
tegen. Dix - cent: Tien percent. (nieuw) ning. Les celestes -: De hemelen.
Pourquoi voegw.: 1. (oud; in plaats
Un rire cent - cent: Een lath die de voile
honderd percent geeft. Un depute - dix van pour le quel, enz.) Waarom, om welke.
Les raisons, - elle est belle: De redenen
mille habitants : Een afgevaardigde op de
10000 inwoners. Trois parties de soufre - waarom zij mooi is. 2. Daarom. Et c'est -, voila - it faut se taire: En daarom moet
sept parties de charbon : Drie deelen zwavel
men zwijgen. z. muet (bv.nw. 1). 3.
tegen zeven deelen koolstof.
13. Voor, wegens, om, ter wille van. Waarom, om welke reden. Je l'ai fait,
je ne sais -: Ik heb 't gedaan, zonder te
Chasser qn - sa mauvaise conduite : Iem.
om zijn slecht gedrag wegjagen. z. amour weten waarom. / m.: Waarom, reden,
1, attendre 1 en cause 3. Je me tais - oorzaak. Ses - n'en finissent pas : Er
komt geen eind aan zijn gevraag. / bw.:
ne pas vous fatiguer: Ik zwijg om u niet
te vermoeien. - que : Opdat. 14. Omdat. (vragend) Waarom. Des -: Vragen.
Pou(r)ri m.: Rotheid. Sentir le -:
(oud) - ce qu'on me persuadait: Omdat
men mij overtuigde. - etre riche, it n'est Bedorven ruiken. Pourridie, -die m.:
Wortelrotting. Pour (r )ir onov.w.: Bederpas moins malheureux: Al is hij rijk, hij is
toch ongelukkig - sage qu'il soit, it n'est yen, vergaan, (ver)rotten. Fruits pourris:
Rotte vruchten. Chairs pourries : Door
pas infaillible: Al is hij ook verstandig,
hij is niet onfeilbaar. Il est malade - avoir koudvuur aangetast vleesch. Terre pourrie:
Bladaarde. z. membre 3 en pot 2. C ceur
trop mange : Hij is ziek, omdat hij te veel
gegeten heeft. 15. Opdat. z. pour 13, peu -: Verdorven ziel. Temps pourri : Vochtig
weer. Ete pourri: Natte zomer. (gesch.)
m. en trop m.
II. Pour m.: Het voor. z. contre (m. Bourg pourri: Vervallen plaatsje (voor
de Eng. verkiezingen), rotten borough.
1). Pourboire m.: Fooi, drinkgeld.
Pourceau m.: Varken. z. marguerite - dans le vice ; - dans l'ordure: In ondeugd -;
2. Etable a -x: Varkenskot; (fig.) on- vuil vergaan. Pourri jusqu'aux moelles:
zindelijk huis, varkenskot. (fam.) Un vrai Diep verdorven. Pourri de defauts; - de
litterature. Een en al gebreken; - schi jn-: Een echt zwijn. - de mer : Bruinvisch.
(fig.) - d' Epicure: Epicurist, mensch die litteratuur. Pourri de prejuges: Vergiftigd door het vooroordeel. Laisser voor zijn genot leeft.
Pour -cent m.: Percentage. Poureen - dans un cachot: In een hok laten wegkwijtage m.: Percentage, hoeveelheid ten nen. Allons-nous - ici ? Hoe tang moeten
honderd. Vaste fooi voor de bediening. we hier wachten? - dans un emploi: In een
Sleutelgeld. Le - des instituteurs: 't Jaar- betrekking beschimmelen. / ov.w.: Doen
Nksch percent der voor promotie in aan- (ver)rotten, - bederven, - vergaan. f se -:
merking komende onderwijzers. Le - sur Rotten, vergaan, bederven. Pourrissage
m.: Het rotten der papierlompen. Pourles ventes : De toeslag (boven 't loon) op
den verkoop. Pourchas (spr. -cha) m.: risseur m.: (fig.) Bederver. Pourris Hardnekkige jacht. (fig.) - streven. Pour - soir m.: Plaats, waar lijken rotten. - waar
chasser ov.w.: Hardnekkig najagen. (fig. ) rommel rot. Gistkuip (voor papierlompen).
- streven naar, - dingen naar. Pourehas- Pourriture v.: 1. Verrotting, bederf;
seur m.: Najager. Pour (-)compte m.: (plat) rotboel. Kwaadsappigheid. Tomber
Onverkoopbaar artikel, „strop". Pour - en -: Beginnen te rotten. - d'hOpital:
fendeur m . : Doorkliever.. (s p o t ) Snoever.. Hospitaalbesmetting. - des betes a comes:
ijzervreter. . Pourfendre ov.w.: Door- Botziekte. 2. (fam.) Smeerlap, zwijn. 3.
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café
m.:
(plat)
Glaasje
likeur
(me.
onv.)
Vuur
in
't
hout.
4.
Rotte plek. - du bois:
(na de koffie). Pousse-cailloux (mu.
Gisting (v. porseleinstof).
Poursuite v.: 1. Het naloopen (kind). onv.) m . : (f a m ) Infanterist. PousseHet knikkeren, waarbij men steeds vooruit- eul (mu. onv.) m.: (oud) Diendershandgaat. Het achtervolgen, nazetten, vervol- langer. Poussèe v.: Stoot, duw. (mil.)
ging, achternazetting. z. lancer (ov.w. Voorwaartsche beweging. 't Oploopen,
3). Diriger -, exercer faire des -s contre : - stijgen (v. d. thermometer). Gedrang.
Een vervolging instellen tegen. Se mettre Drukking, druk. Opwaartsche druk (vliega la - de: Nazetten. A la - du bonheur: tuig). Huiduitslag (door geneesmiddel ontJagend naar geluk. 2. (recht) Vervolging. staan ) . (f i g . ) Druk, aandrang . Oro 1 k )
3. Dringend verzoek. 4. Najaging, volhar- Overvloed van werk. Plotselinge drukte
dend streven. 5. Het voortzetten. Pour- in zaken. (fig.) 't Opjagen (van beurssuivable: Vervolgbaar. Poursuivant by. koers). - verticale: Opwaartsche drukking.
nw.: Aanhoudend. / m.: 1. Najager. - de sang: Opstijgen van 't bloed. - de
Achternazitter. Vrijer, dringend aanbid- fievre: Uitbarsting van koorts; „verhooder. (gesch.) - d'armes: van een heraut. ging". - de zona : Uitbreken van gordelroos. - inflammatoire: Plotseling uit2. (recht) Vervolger, aanklager.
Poursuivre ov.w.: 1. Naloopen. Naja- barstende ontsteking. Pousse-fiche (Inv.
gen, achtervolgen, nazetten; (fig.) aan- onv.) m.: Pindrijver. Pousse-mine (mu.
sturen op, nastreven. (fig.) Achtervolgen, onv.) m.: Potloodstift. Pousse-navette
kwellen. 2. (recht) Vervolgen. - au cri- (mu. onv.) m.: Spoeldrijver. Poussepied (mu. onv.) m.: Vlet. Pousse-pieds
minel: In een strafzaak betrekken. 3.
Naloopen, 't hof maken aan, lastig vallen (mu. onv.) m.: Eendenmossel. Pousse(vrouw). 4. Najagen, Bingen naar, staan pointe (mu. onv.) m.: Drevel. Poussenaar. Zorgvuldig zoeken naar. une so- pousse (mu. onv.) m.: Door een man getrokken rijtuigje, ricksha(w).
lution : Voortdurend naar een oplossing
I. Pousser ov .w . : 1 . (Voort)duwen, voorzoeken. - la gloire; - le plaisir: Naar
roem -; genot jagen. 5. Flink door-, voort- uitduwen, -schuiven, stooten, drukken,
zetten, ijverig vervolgen. Poursuis! Ga aan-, voortdrijven, -stuwen, een duw
voortl - son chemin : Voortgaan. / se -: geven aan. (zeev.) Afzetten (sloep). -qn
Nagezet worden. dehors: Iem. buiten de deur zetten. - du
Voortduren, voortgezet
coude; - du genou: Met den elleboog -;
Elk. nazetten. z. se eomporter.
Pourtant: Echter, evenwel, toch. Toch met de knie aanstooten, - een wenk geven.
heusch, - werkelijk. Pourtour m.: Kerk-, - avec le pied : Voortschoppen. - une
koor-, schouwburgomloop, promenoir. Om- porte: Een deur toe-; openduwen. - un
trek. Fleur de -: Randbloempje. Pour- clou: Een spijker slaan. (fam.) - du bois:
traieturer ov.w.: (pseudo-oud) z. por- Scha ken . (m u z .) Poussez: Opstreek (voor
viool; coup d'archet pousse). 2. (fig.) Aantraiturer.
Pourvoi m.: (recht) Voorziening; be- zetten, tot voortgaan aansporen. - le temps
roep. Verzoekschrift. Le - a ete rejete: a l'epaule: Den tijd trachten te verdrijven.
Het verzoek om herziening is afgewezen. Il va comme on le pousse : Hij loopt aan een
Pourvoir onov.w.: Voorzien (in) , zorgen leiband als een kind. Va comme je te pousse:
(voor). Begeven (opengevallen betrek- In 't wilde weg. Va comme je te pousse!
king). A Dieu de -: God zegene de greep. Vooruit met de geiti 3. Vooruitbrengen.
/ ov.w.: Voorzien van, toerusten met. Achtervolgen. Voor zich uitdrijven. - les
Verzorgen, in een betrekking plaatsen; ennemis : De vijanden terugdrijven. Un
van een man voorzien, uithuwen. (fig.) instinct m'a pousse ici: Instinct heeft me
Pourvu de talents: Talentvol. I se -:
hierheen gedreven. - un cheval: Een paard
Zich voorzien (van), - toerusten (met). aanzetten. le vaisseau vers les rochers:
't Schip naar de rotsen drijven. 4. (fig.)
Trouwen (vrouw). (recht). Bij een hooger
rechtscollege in hooger beroep gaan. - en Aanzetten, -sporen, opwekken, verleiden
(tot). II m'y pousse : Hij drijft mij daartoe
cassation: Zich in cassatie voorzien, in c.
gaan . Pourvoirie v. : (o u d ) Voorraad . aan. 5. (fig.) Voort-, vooruithelpen, beDe gezamenlijke koninklijke voorraadmees- vorderlijk zijn. - un ecolier: Een leerling 't
ters. Pourvoyance v.: Proviandmeesters- ver laten brengen. Il les a pousses dans les
a mbt . -levering . Pourvoyeur m., -voy- mathematiqtzes: Hij heeft hen in de wiseuse v.: Spijsbezorger, leverancier, -ster. kunde voortgeholpen. 6. (fig.) In 't nauw
Koppelaar, -ster. Voorziener.
brengen. z. bout 2 en eolle 3. - qn de
Pourvu que : Mits, op voorwaarde dat; questions: Iem. met vragen overstelpen.
als. . . maar. cela lure: Als dat maar 7. Voortduwen, -drijven; -stuwen (golf).
zoo doorgaat.
- une moulure: Lijstwerk maken. (scherPoussa(h) m.: Duikelaartje. Dik afgods- men) - one botte: Een scoot toebrengen.
beeldje. Dikbuik. / by .nw.: Dik.
8. (fig.) Opjagen, opdrijven (bij verkooPoussade v.: Geduw. Pousse v.: 1. ping). - les encheres: Opbieden.
Het uitkomen (blad, tand, haar): groei.
9. (fig.) Vooruitbrengen, met ijver
Uitbarsting (pokken b.v.). Dampigheid
behartigen. Doordrijven, voortgang ma(paard). Bederf van den wijn (door gisting). ken (met). - sa fortune, - sa chance:
Scheut, loot. Afval (van specerijen). Het Trachten verder te komen, zich vooruitrijzen (van 't brood). Premiere -: Mei-, werken. z. pointe 6. - les choses, les aflentegroei. Seconde -: Augustus-, zomer- faires: Alles op haren en snaren zetten.
groei. 2. Rickshaw (z. pousse-pousse). - la chose plus loin: De zaak verder drijPousse m . : (m uz.) Opstreek . Pousse - ven. - son avantage : 't Behaalde voordeel
a-main (m y . onv.) m.: Handkar. Pousse- uitbuiten. - ses succes : De vruchten van
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zijn succes plukken. z. bout 2. - jusqu'd - de diamant: Diamantpoeder. De l'eau
son extreme consequence : Tot 't uiterste
qui retombe en fine -: Water dat a Is stofregen
doorvoeren. - son audace jusqu'd. . .: De neervalt. Une - d'ites: Verstrooide eistoutmoedigheid zoover drijven dat. . . - landjes. Une - de faits: Een menigte
un sujet, - une matiere: Een onderwerp
onbeduidende feitjes . 3. (d ic htk . ) Stof,
grondig behandelen. Pousse avant: Door- stoffelijk overschot. Poussiereux: Stoffig.
werkt. - trop qch : lets te ver drijven.Poussif : Dampig. Aamborstig. Hijgende
(machine).
trop loin la raillerie : De scherts te ver
Poussin m.: 1. Kuikentje (dat nog
drijven. - les etudes : De studie ijverig doorzetten. - un role: Een rol goed uitwerken. geen veeren heeft). - de Hambourg : Krielz. fond 3. - son travail: Flink met kuiken. Une poule n'y retrouverait pas ses
zijn werk opschieten. - le feu : Het vuur -s: Daar kan geen kip uit wijs worden.
oppoken. Pousse: Ver gaande, zeer ver 2. Kindje. Poussiniére: Die kuikens
heeft. / v.: ( y olk) De Pleiaden, de Klokgedreven.
10. Vooruitbrengen, doortrekken (muur), hen (l'etoile -) . Kuikenshok. Kunstmatige
verlengen. 11. Schieten, doen uitkomen, eierbroeierij, broedtoestel.
Poussoir m.: Drukknop (repeteerhor- ontspruiten. - des dents : Tanden krijgen.
loge). Drukker (bouton--).
La vigne pousse du bois : De wijngaard zet
Poussolane v. z. pouzzolane.
hout. - des feuilles: Bladeren krijgen.
Poutargue v. z. boutargue.
(fig.) Ces re flexions lui poussent : Die overPout -de -soie m. z. you -de -soie .
denkingen komen bij hem op. 12. AanzetPoutrage m.: Balkwerk, laag plafond.
ten, aanwakkeren (vuur). Essai a feux
Poutraison v.: 't Leggen van balken.
pousses : Proefstoomen met voile vuren.
v.: Balk, legger. z. paille 1.
Poutre
13. Uitstooten, slaken, aanheffen, uitboezemen, uiten. (fig.) Met vuur uiten. - (d'equilibre) : Boegspriet (voor 't -loo(fam.) En - une: Een liedje zingen. pen) , loopmast. Poutre: Met zichtbare
balken. Poutrelle v.: Balkje.
- les beaux sentiments : Kiesche gevoelens
Pouture v.: Mesting van 't vee op stal.
voorwenden. - ses mines: Lief doen.
I. Pouvoir onov .w . : 1. Kunnen, in staat
II. Pousser onov .w . : 1. Duwen, stooten,
drukken. - a la roue: Aan 't wiel meedu- zijn, vermogen. On ne peut etre plus mal
wen; (fig.) krachtig meehelpen; de open- servi : Het is onmogelijk, dat men slechter
bare zaak krachtig bevorderen. 2. Voor- bediend wordt. On ne peut mieux: Opperwaarts gaan. - a qn; - d l'ennemi: Op iem.-; best. On ne peut plus ridicule: Allerbelaop den vijand afgaan. - jusqu'd B.: Tot chelijkst. Sauve qui peat! leder berge zijn
B. doorgaan; - doorrijden. - au large; lijfl Vous ne pouvez ne pas venir: Gij kunt
1 Ruime sop kiezen; afhouden, afstooten. er niet buiten te komen. 2. (onzekerheid)
Mogelijk zijn. Elle a pu are jolie : Zij zal
- jusqu'en Russie : Zijn reis tot in R.
voortzetten. 3. Schimmelen. Gisten (wijn). misschien knap geweest zijn. D'oa avail
4. Voortgaan. z. noir (m. 1). Vous poussez pu lui venir Bette idle ? Waar had hij toch
die gedachte vandaan gehaald? 3. (wenjusqu'd dire que : Gij gaat zoover te zeggen
dat. 5. Dampig zijn (paard). 6. Uitbotten, schend) Mogen. Puissiez-vous etre heureux:
kiemen. Groeien. Doorkomen (tand). Lais- Moogt gij gelukkig zijn. Peut-on fermer
la Porte? Mag de deur dicht. 4. (met een
ser - sa barbe : Zijn baard laten staan.
7. Hooger bieden. (fam.) ca ne -, it n'en onbepaald voorwerp) Vermogen, kunnen doen, de macht hebben om te doen.
pousse pas : 't Geld groeit maar niet op
z. mail (bw. 1). Il peut tout sur les peuples
mijn rug.
: Hij kan van de volkeren alles gedaan
III. Pousser (se -:): Elk. verdringen.
Voortgedrongen -, geduwd worden. Zijn for- krijgen. II peut beaucoup aupres du ministre:
tuin maken, zich vooruitwerken. - auprês Hij heeft veel invloed bij den m. Qu'y
pouvous-nous ? Dat is toch onze schuld
des grands : Bij de grooten een wit voetje
weten te krijgen.- de l'air: Beenen maken. niet. Il n'en peut plus: Hij is uitgeput,
Poussette v.: 1. Kinderwagen. - des - kan niet verder. Si on peut! Hoe is 't
mogelijk! Si on peut dire! Hoe kan men 't
poupees: Poppenwagen. 2. Kinderspel met
twee spelden, waarbij de bovenliggende zeggen! Le ménage ainsi assorti a dure ce
wint. 3. Duwtje. Faire la -: Met de qu'il a pu : 't Huishouden aldus bij elk.
kaarten -; den inzet sjoemelen. Pousseur gebracht heeft 't uitgehouden zoo goed en
m.: Voortdrijver. Duwer, iem. die voort- zoo kwaad als 't ging.
II. Pouvoir (se) : Mogelijk zijn. Cela se
duwt (b .v. rolstoel). (fig.) Pronker, iem.,
die met zekere gevoelens te koop loopt. peut: Dat kan wel zoo zijn. Se pourrait-il
(grap) - de bois: Schaakspeler. Pous- que . .? Is 't wezenlijk waar, dat . . . ?
III. Pouvoir m.: 1. Macht, vermogen
seuse v.: Duwwagen.
Poussier m.: Fijne overblijfselen. Fijn (om iets te doen). (recht) Bevoegdheid.
buskruit. Kolengruis. - de paille; - de (oud) Faire son -: Al het mogelijke doen.
Le - rayonnant de la chaleur: 't Uitstrafoin: Stroo-; hooiafval. - de mottes a
lingsvermogen der warmte . 2. (v eel m v . )
br tiler : Turfmolm. Poussikre v.: 1. Stof.
Volmacht. Avoir les -s de qn : Iem. geGrain de -: Stofje. Enlever la - de: Afstoffen. z. mordre 1. Reduire -, mettre en volmachtigde zijn. z. plein 2 (kol. 1619)
en fondê. Verification des -s: Onderzoek
-: Vernietigen. Faire de la -: Stuiven;
(fig.) drukte maken. La - des bibliotheques : der geloofsbrieven (der gekozenen). De
tout mon -: Uit alle macht. 3. Gezag,
't Stof -, de vergetelheid der boekerijen.
(kind) Madame la P- : 't Zandmannetje, macht. Femme en - de mari: Gehuwde
Klaas Vaak. 2. Fijn verdeelde deeltjes. vrouw, die van haar man in rechten afhankelijk is. Tomber au - de qn : In iem. hanLa - fecondante des plantes : 't Stuifmeel.
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den vallen. Avoir en son —: In zijn macht
hebben. 4. Invloed, overwicht. 5. Staatsmacht. Oppermacht. Regeering, bewind. Le
P-: De ministerieele functies. S'emparer
du —: Zich van de regeering meester maken. Le — spirituel du pape: De geestelijke macht des pausen. —s presidentiels:
Presidentschap. Homme en —: Machthebber. Homme du —: Partijganger van
't ministerie. Tomber du —: Zijn portefeuille verdiepen. Exercer le —: Regeeren.
Etre au —: Aan 't bewind zijn.
Pouzzolane (spr . pou-zo-) v.: Roodachtig
vulkanisch zand. Pouzzoles (spr . pou-zo-)
v.: Pozzuolo (in Italie).
Praehtel (spr. prag-tel') m.: Groote
zoute krakeling, (Duitsch) brezel.
Pragmatique bv .nw . en v . : 1 . Plechtige
regeling (— sanction) der vorstelijke familiebelangen of der kerkbelangen. La —
sanction de l'empereur Charles VI: De
pragmatieke sanctie van 1723 ten gunste
van Maria Theresia. La — (sanction) de
Charles VII: De p. s. van 1438 om de
betrekkingen tusschen den paus en de kerk
in Frankrijk te regelen. 2. Die de feiten
zoo geeft, dat de gevolgtrekkingen dadelijk
op de praktijk toepasselijk zijn. Pragmatisme m.: Zakelijkheid, onmiddellijke
toepasselijkheid der gevolgtrekking uit de
feiten. (wijsb.) Leer die het handelen, de
daad tot hoogste levensbeginsel verklaart
(en daarin een grondslag voor het geloof
meent te vinden). Pragmatiste by .nw. en
m.: (Voorstander) van het pragmatisme.
Praguois : Uit -. Bewoner van Prague
v.: Praag.
Praire v.: Venusschelp (schelpdier).
Prairial m.: (Weidemaand,) negende
maand van den Republ. kalender (20 Mei
tot 18 Juni). Prairie v.: 1. Groote weide.
— artificielle: Kunstweide (groenvoer).
— naturelle : Gewone weide (gras). — tremblante: Trilveen. 2. Prairie.
Pralinage m.: 't Wikkelen in suiker
(amandel). - in mest (graan). Praline v.:
Suikeramandel, -boon. Praline m.: Kleine
chocoladebonbon met zachte chocolade
gevuld. Praliner ov.w.: In suiker bruin.
bakken. Met fijngestampte gebrande amandelen bestrooien.
Prame v . : (o u d) Oorlogspraam .
Prao m.: Prauw.
Pratieabilite v.: Uitvoerbaar-. Begaanbaar-. Bruikbaarheid. Pratieable by.nw.:
Uitvoerbaar, doenlijk. Bruik-; bereis-,
begaanbaar. Werkelijk, niet-geschilderd
(schouwburgdecoratief). Peu —: Onhandelbaar (karakter). Cet homme West pas —:
Met dien man is niet om te gaan. / m.:
Stuk decoratief, dat niet alleen geschilderd
is. Trapje naar de zaal. Praticien m.: 1.
(recht) Practisch rechtsgeleerde. Le Pfrangais: De practische wegwijzer voor
rechtsgeleerden. 2. Praktizeerend geneesheer, zeer ervaren -. Man van de praktijk.
3. Practisch mensch. 4. (kunst) Helper
voor 't ruwe werk. Praticisme m.: Praktische geest.
Praticulture v.: Weidecultuur.
Pratiquant bv.nw. en m.: (Iem., ) die
zijn godsdienstplichten (nauwkeurig) nakomt, Praktizeerend . Pratique by .nw . :
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Toegepast, werkdadig, practisch. Ervaren,
handig. (zeev.) Die een streek of kust
grondig kent. Geldende (prijs). Gemakkelijk en doelmatig. / v.: 1. Toepassing (der
voorschriften), practijk. Be-, uitoefening.
Mettre en —: Toepassen. Mise en —:
Toepassing. La — du bien: De beoefening
van 't goede. La libre — de la religion:
De vrije uitoefening van den godsdienst.
---5 religieuses: Vrome praktijken. —s
exterieures : Uiterlijke godsdienstpraktijken,
-vormen. 2. Gebruik, manier van doen,
handelwijze. Methode. C'est la — de ce
pays : Dat is daar zoo gebruikelijk. Des —s:
Streken, listen, kunstgrepen. De sourdes
—s: Listen. en lagen. 3. (recht) Rechtspraktijk, gang der rechtzaken. Terme de
—: Rechtsterm. 4. Omgang, verkeer,
betrekking. (zeev.) Gemeenschap met den
wal. La libre —: Vrije landing en ontscheping. Admettre en libre —: In vrij
verkeer toelaten. Des —s: Verstandhouding. 5. Klandizie. De klanten, een klant.
Il a perdu ma —: Hij heeft mijn klandizie
verloren. (fam.) C'est une —: 't Is een
pretmaker, - een deugniet. Donner de la
—a
qn : Iem. last -, werk veroorzaken. 6.
Ervaring, kunstvaardigheid, practische kennis. Avoir la — de la scene : De kunst verstaan om voor 't tooneel te schrijven.
Savoir une langue par la —: Een taal door
't dagelijksch gebruik kennen. Peindre -;
tailler de —: Zonder voorbeeld schilderen;
- houwen. 7. Stempijpje der poppenkastvertooners (— de Polichinelle), waarmee
de klank der stem wordt veranderd. (yolk)
Il a avale la — de Polichinelle: Hij heeft
een kikker in de keel. Pratiquement : In
de practijk, uit een practisch oogpunt. In
werkelijkheid.
Pratiquer ov.w.: 1. Toepassen (voorschrift), in practijk brengen, uitoefenen,
uitvoeren. Betrachten, vervullen. — la
medecine: De geneeskunde uitoefenen. —
la vertu: De deugd betrachten. — sa religion: Zijn godsdienstplichten (streng) waarnemen. Catholique -ant: Practizeerend k.
— les commandements de Dieu: Naar Gods
geboden handelen. 2. Gebruiken, toepassen
(middel). Aanbrengen, maken, aanleggen.
Gewoonlijk doen. Voor zich winnen, op
zijn zijde brengen. Voortdurend opslaan
(boek). Zich verdiepen in (schrijver). - une saignee: Een aderlating doen. —
la perte de qn: Iem. ondergang bewerken.
— les domestiques de qn : Iem. bedienden
bewerken, - omkoopen. — des intelligences
avec l'ennemi: Met den vijand betrekkingen
onderhouden, - heulen. — (son piano) : P.
studeeren. 3. Omgaan -, verkeeren met.
(z ee v.) Gemeenschap hebben met den wal.
/ onov.w.: Werkzaam zijn, praktizeeren.
Zijn godsdienstplichten vervullen. / se —:
Gebruikelijk zijn, gedaan worden, in zijn
werk gaan. Zich banen (weg), - openen
(doorgang).
Praxitêle m.: Praxiteles.
Pre m.: 1. (Kleine) weide. (fig.) Faire
son — carre : Zijn bezittingen vergrooten,
- afronden. Aller sur le —: (Gaan) duelleeren . Sur le —: Op de plaats van het duel.
2. (p 1 a t ) Bagno . z . faueher (ov .w . 1).
Prê. . .: (in samenst.) Voor, -aan,
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-uit, vroeger. Preabdomen (spr. -menn) Voorafgaand, overeenkomstig feit. dat
m.: Voorbuik. Preachat m.: Vooruitbe- een ander felt rechtvaardigt, precedent.
taling. Preacheter ov.w.: Voor de veiling Sans —s : Zooals men nog nooit gezien
koopen. Vooruit betalen. Preadamite: heeft, (f am.) nog nooit vertoond, ongeVan voor Adam. Préadaptation v.: Nei- kend. Preceder ov.w.: Voorafgaan, voor
(iem.) uitgaan. Den voorrang hebben
ging tot aanpassing aan de omgeving.
Preadulte: Van voor de jongelingsjaren. boven. Voorafgaan, geplaatst zijn voor.
Prealable : Voorafgaand, die eerst vervuld Komen voor. Les anciens nous ont precedes:
rnoet zijn, voorloopig. Question —: Voorstel, Voor ons zijn er de Ouden geweest. — qn
de qqs moments : Eenige oogenblikken voor
waarvan de aanneming ten gevolge heeft,
dat een opgeworpen voorstel zonder dis- iem. aankomen. Le chapitre qui precede:
1 Vorige hoofdstuk.
cussie van de dagorde wordt afgevoerd.
Preeeinte vV. : (z e ev . ) Borghout PreAu — = Prealablement Vooraf, voor
alle andere dingen. — a: Voor. Prealle- celtique : Voor-Keltisch, Precepte m.:
Due : Vroeger aangevoerd. Prealpe v.: Voorschrift, les. Gebod. Precentenaire
Voor-Alp. Preambule m.: Inleiding, voor- m.: Van voor den honderdjarigen herdenrede. Considerans (v. e. wet). (fam.) kingsdag. Precepteur m.: Leermeester.
Uitweiding, verhaal. Sans —: Zonder Opvoeder, gouverneur. Preceptif : Voorinleiding, met de deur in 't huis. Preap- schriften gevend. Preception v.: Van de
prentissage m.: Voorbereidende vakop- vorstelijke willekeur afhangend bevel. Preeeptoral: Van den leermeester. Précepleiding.
Preau m.: Kleine weide. Binnen-. torat m.: Huisonderwijzerschap, gou yerSpeelplaats; overdekt deel van een speel- neursplaats. Precession v.: Verplaatsing
(der nachteveningen).
plaats. Kloostergebied.
Precha z . prechi—.Prechable: Voor een
Preavertir ov.w.: Van te voren waarpreek geschikt Preche m .: (Prot.) Preek ,
schuwen.
Preavis m.: Preadvies. Opzegging. A -, predikatie. (K a t h.) Protestantsche kerk.
Precher ov.w.: 1. Prediken, (Gods woord)
mogennant — de 3 mois : Met 3 maanden
preadvies, - opzegging. Greve sans —: verkondigen. — l'avent, - le careme: Een
Wilde staking. Preaviser onov.w.: Van reeks predikatien houden gedurende den
Advent; - de Vasten. z. desert m. — pour
te voren opzeggen.
son saint, - pour sa paroisse : Ter wille van
Prebas m.: Onderkous.
Prebende v.: Prove, prebende, inkom- zijn eigen voordeel spreken, - iets aanprijsten van een domheersplaats; - van een zen. — d'exemple: Zelf 't voorbeeld geven.
geestelijk ambt. Prebende m.: Met een 2. Aanbevelen, voorspreken, aanraden. —
prove voorzien mensch. Prebendier m.: toujours la méme chose: Steeds hetzelfde
Domheer, die een prove heeft, provenier. moeten herhalen. 3. Roemen, prijzen. 4.
Gods woord verkondigen aan. z. converti.
Koorhelper.
Precaire bv.nw.: 1. Vergund, voor I onov .w . (z . 1) : Preeken . Vermaningen
zekeren tijd toegestaan, steeds herroepbaar. uitdeelen. / se —: Gepredikt aanbevolen
worden. Preeherie v.: Zedenpreek. —s:
Location —: Precarioverhuring. Possession
Gepreek . Preeheur m.: (o u d) Prediker .
par —, - a titre de —: Precario (bezit). 2.
Tijdelijk, voorbijgaand, onzeker, wanke- Les freres —s : De Dominicanen, de prediklend, zorgelijk. Commerce —: Handel heeren. Precheur m., -euse v.: Zedentusschen oorlogvoerende nation onder neu- preker,, -preekster . / by .nw . : Preekerig.
trale vlag. / m.: Overlating van een recht, Prechi-precha m . : (f am. ) Voortdurend
vruchtgebruik dat steeds herroepbaar is, gepreek. Geklets, gezwam. Zeurkous.
precario. Posseder a titre de —: Tot weder- by .nw. : Zeurig . Pr'échotter onov .w . : Veropzeggens bezitten. Precairement : Op een velende zedenpreeken houden.
Precieusement : Zorgvuldig, als iets
onzekere wijze. Preeancereux: Voor den
kanker aanwezig. Precariste m.: Precario- kostbaars, als 't licht zijner oogen. Met de
gebruiker. Precarite v.: Onzeker voor- uiterste zorg, zeer gezocht. Precieux,
-euse by .nw.: 1. Kostbaar, van groote
loopig karakter. Onzekerheid.
Precaudal: Voor den staart. Precaution waarde. Kostelijk, edel. Belangrijk, gev.: Behoedzaamheid, voorzorg. Voorzorgs- wichtig. Dierbaar (a = voor). z. pierre
maatregel. Avec —: Voorzichtig. ora- 4. Qualites -euses : Uitstekende eigenschappen. Il tient les moments —: Hij vindt,
toire : Uitweiding, die de hoorders gunstig
dat de oogenblikken kostbaar zijn. Ses
moet stemmen, captatio benevolentim.
services me sont Zijn diensten zijn voor
taut des —s: We moeten oppassen. (kind.)
mij van hooge waarde. Votre amitie m'est
Petite—: Eventjes op 't potje, - „ 'n kleintje
doen." Precautionnel: (in samenst.) -euse : Ik hecht groote waarde aan uw
Voorzorgs- Precautionner ov.w.: Behoe- vriendschap. 2. Verfijnd, gekuischt. (ong.
bet.1 Gezocht, gemaakt. znw . : 1. Le —:
den, met voorzorgsmaatregelen beschutten.
't Verfijnde uiterlijk. (ongunst. bet.)
Precautionne: Behoed-, bedachtzaam, voor1 Gezochte. 2. (letterk.) Un une
zichtig. / se —: Voorzorgsmaatregelen
nemen, op zijn hoede zijn. Se — contre le -euse : Een fijn beschaafde man, - vrouw;
(ong. bet.) - man -, vrouw met al te
froid: Zich tegen de koude uitrusten. Precautionneusement : Op behoedzame wijze. verfijnde manieren en met een gezochte
Precautionneux: Zeer omzichtig, vol voor- taal. Preciosite v.: Verfijndheid in manieren en taal. Stijl der 17e eeuwsche zoekers
zorgen.
Precedemment : Vroeger, te voren. van 't verfijnde.
Precipice m.: Steile helling, afgrond.
Precedence v.: 't Voorafgaan. Prece(fig.) Groot gevaar, oorzaak van onderdent by .nw.: Voorafgaand, vorig. / m.:
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gang. Precipitable : Voor neerslag vatbaar.
Precipitamment : In aller ijl, met overhaasting. Precipitant bv.nw. en m.:
(scheik.) Neersiag veroorzakend (middel).
Precipitation v.: Nederstorting. (scheik.)
Neersiag, precipitaat. Overhaasting, -ijling,
te groote spoed. (nieuw) Neersiag. —
pluviale, - pluvieuse; — neigeuse: Regen- ;
sneeuwval. Precipite m.: Neersiag, precipitaat .
Preeipiter ov .w . : 1 . Nederstorten, -werpen, in een diepte werpen. (fig.) (Neer)storten. (scheik.) Neerslaan. — du trOne:
Van den troon stooten. — dans une guerre:
In een oorlog wikkelen. 2. Voortdrijven.
Doorspoelen (eten). 3. Verhaasten, versnellen. Overijlen. Une course precipitee:
Een dol geren. Depart precipite: Overhaast
vertrek. — sa fuite: In aller ijl vluchten.
— les flours -, les annees de qn: Iem. dood
bespoedigen. Ne precipitons Tien: Laten
we niets overijld doen. / se —: 1. Zich
werpen, - storten, neerstorten; voortschieten (stroom). — sur qn: Zich op iem.
werpen. — sur les pas de qn : Iem. nasnellen. — au devant de: Te gemoet snellen. 2.
(fig.) Zich storten in, - overgeven aan.
3. (scheik.) Neerslaan, zich afzetten. 4.
Zich overhaasten, - overijlen. Snel voorbijgaan (tijd). Elk. snel opvolgen (gebeurtenissen). L'action de la piece se precipite:
De handeling wordt snel afgewikkeld.
Preeipue z. preciputaire. Preciput
(spr. -pu) m.: (recht) Bij testament
toegekend voorrecht om vooruit over
een deel te beschikken. Bij huwelijksvoorwaarden aan den langstlevenden echtgenoot toegekend voorrecht (idem). Toeslag op het salaris als faculteitsvoorzitter
(doyen de la Faculte). Preciputaire: Bevoorrechte (z. -ciput ).
Precis bv.nw.: Nauwkeurig (bepaald),
stipt, juist, precies. Bondig, zakelijk.
Venir a l'heure —e: Stipt op tijd komen.
I m.: Kort begrip, overzicht. Precisement :
Nauwkeurig, juist. Precies, juist. Juist
genoeg. Ja, zeker. Pas —: Dat nu juist
niet. C'est — ce mot qui est de trop: Dat
woord is 't nu juist, dat er te veel is.
Preciser ov.w.: Juist opgeven. - bepalen,
nauwkeurig vermelden, scherp omlijnen.
onov.w.: Zich duidelijk uitdrukken. / se
—: Helder -; juist worden. Precision v.:
Nauwkeurig-, juist-, bepaald-. Beknopt-,
bondigheid. Des —s : Bijzonderheden. Instruments de —: Uiterst gevoelige instrumenten . Travaux de —: Instrumentenmakerswerk . Armes de —: Juistheidswapenen.
Precite: Voornoemd, bovengemeld.
Precoce: Vroegrijp. -tijdig. Vroeg. Spoedig (toepassing). Voorbarig. (fig.) Zeer
vroeg ontwikkeld, vroegrijp; voorlijk ; gauw
groot. Operation —: Spoedoperatie. Precocement : Vroegtijdig, vroeg. Precocite
v.: 't Vroeg zijn. Vroegrijpheid. Voorbarigheid; vroege ontwikkeling; voorlijkheid. Precognition v.: Voorkennis. Pre colombien : Voor Columbus' komst in
Amerika. Precompte (spr. kont') m.:
Rekening opgemaakt om afgetrokken te
worden. Faire le — de: Vooruit aftrekken.
Par —: Door vooruit of te trekken. Prêcompter (spr. -konte) ov .w . : Vooruit
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aftrekken bij 't in rekening brengen.
Preconception v.: Van te voren gevormd
denkbeeld. Vooropgezette meening. Preconcevoir ov.w.: Van te voren een denkbeeld vormen van. Preconcu: Ondoordacht,
van te voren opgevat, vooropgezet. Idee -,
opinion —e: Vooroordeel.
Preconisateur z. -iseur. Preconisalion v
V. : (k e r k ) Bevoegdverklaring (in
een consistorie) van een door den Staat
benoemden bisschop. (f ig.) Aanprijzing.
Preconiser ov.w.: (kerk) Bevoegd verklaren (in een consistorie) van een door
den Staat benoemden bisschop. (f ig.)
Openlijk prijzen. Aanprijzen, aanpreeken.
Preconiseur m.: Lofredenaar, ophemelaar.
Preconscient : Voor het bewustworden
aanwezig. Preconnaissance v.: Voorkennis . Precontemporain : Voor het tegenwoordige tijdvak. Precordial : (ontleedk.)
Van de hartstreek. Precourtois : Van
voor den tijd der hoofsche minnezangers.
Precurseur rn.: Voorlooper, -bode. Wegbereider (bijnaam van Johannes den
Dooper) . I bv.nw.: Voorafgaand . Signe
—: Voorteeken.
Predateur m.: Roover. Roofdier. /
bv .n .w : Roof-. Insecte —: Roofinsect .
Predeceder onov .w . : (s o m s) Voor overlijden. Predecês in.: Vooroverlijden. Predecesseur m.: Voorganger. Nos —s: Zij
die voor ons geleefd hebben. Predelle v.:
(kunst) Onderste vak (van schilderij), predella . Predementiel : Van voor de krankzinnigheid. Predenomme : Bovengenoemd.
Predestinarien : Aanhanger der voorbeschikkingsleer. Predestination v.: Voorbeschikking; onafwendbaar lot. (godsd.)
Genadekeus; uitverkiezing. Predestine m.:
Uitverkorene. Iem. die voorbeschikt is
(om). Predestiner ov .w . : 1 . Uitverkiezen,
bestemmen. Des hommes predestines au
malheur: Tot het ongeluk voorbeschikte
menschen. Nom -ine: Toepasselijke naam.
2. (godsd.) Door de genadekeus tot zaligheid of verdoemenis bestemmen. Predeterminant : (godsd.) Van te voren bepalend, voorbepalend. Predetermination v.:
(godsd.) Vooruitbepaling. — physique:
Leer volgens welke iedere wilsuiting des
menschen door een goddelijke ingeving
wordt voorafgegaan. Predetermine: Waarvan de wil is vooraf bepaald. Predeterminer ov .w. : (go dsd.) Voorbepalen, den
menschelijken wil vooraf bepalen bij.
Predicable : Dat van een onderwerp gezegd kan worden, toekenbaar. Predicament
m.: Eigenschap die toegekend wordt,
gezegde . (o u d) : Begripsklasse , categorie.
Predicant m., —e v.: Vervelend preeker.
Lastige zendelinge. Dominee, „steek". I
bv.nw.: Preekerig. Predicat m.: De aan
een voorwerp toegekende eigenschap, naamwoordelijk deel van 't gezegde. Predicateur
m.: Prediker. Verspreider, verkondiger.
— laique: Leekeprediker. Predicatif:
(ta a lk.) Als predicaat gebruikt. Predication v.: Predikatie, prediking, verkondiging. Preek. Kanselvoordracht, wijze
van preeken. — au desert: Hagepreek.
Predicativement : (taa1k.) Als predicaat.
Prediction v.: Voorspelling, -zegging.
Predilection v.: Voorliefde. Plat de —:
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Lievelingsgerecht. Predire ov .w .: Voor- Capucijner klooster. 3. (in Frankr.)
Prefect, hoofd van een departement. Le
spellen, van te voren aankondigen. / se —:
Voorspeld worden. Elk. voorspellen. Pre- — de la Seine: 't Hoofd van 't departement
disposant : Die ontvankelijk -, vatbaar der Seine. Le — de police: 't Hoofd der
politie in dat departement. — maritime:
rnaakt, voorbeschikkend. Predispose by.
nw. en m.: Erfelijk belaste. Predisposer Marineprefect, administratief hoofd eener
ov .w. : Voorbereiden (tot), vatbaar -, marinestelling. 4. (in Ne der 1.) Comontvankelijk maken (voor). Predisposi- missaris der koningin. Prefete v.: Vrouw
tion v.: Vatbaar-, ontvankelijk-, voorbe- van den prefect. Prefiguration v.: Voorschiktheid, aanleg. Predominance v.: vorm , voorbeelding . Prefigurer ov .w . :
Overheersching, overwicht; 't sterk uit- Aankondigen, een voorvorm -, (f am.) een
komen, 't op den voorgrond treden. Over- voorproefje zijn van. Prefiltration v.:
wegende invloed. Predominant : Over- Doorzijging door een voorfilter. Prefiltre
heerschend, die op den voorgrond treedt, m.: Voorfilter. Prêfiltrer ov .w . : Door een
(in samenst.) hoofd-. Predomina- voorfilter doorziften. Prefinir ov .w . : Voortion v.: Meerdere iny loed. Predominer uit vaststellen. Prefix: Vastgesteld, beonov.w.: Overheerschen, de overhand heb- paald. Bij huwelijkscontract bepaald. Preben, overwegend -, het talrijkst zijn, een fixal: Van een voorvoegsel. Prefixation
eerste plaats innemen. Predorsal: Voor v.: Gebruik van voorvoegsels. Prefixe
by .nw . : Voorgevoegd . / m . : Voorvoegsel .
den rug gelegen.
Preelire ov .w .: Van te voren verkiezen, Prefixer ov .w.: Van te voren vaststellen.
Prefixion
v.: Voorafbepaling, vaststelvoor-uitverkiezen. Preeminence v.: Voorrang; overhand. Preeminent : Die den ling . Prefloraison (s o m s -fleur-) v . :
voorrang heeft, bij uitstek, 't meest in Bloemplooiing. Prefoliaison en -foliation
1, oog vallend. Prêempter (spr. pre-an- v.: Bladplooiing, -ligging. Preformation
v.: Voorafgaande vorming. Preformer
pte) ov .w. : Voorkoopen ; benaderen (de
douane). Preemption (spr. pre-an-psyon) ov .w . : Vroeger vormen. Prefort m.:
Proefslag m. Prefrontal: Voor 't voorhoofd.
v.: Voorkoop ; naasting tegen prijsbepaling.
Pre-gazon (my . —s--s) m.: KunstDroit de —: Becht van voorkoop ; benaderingsrecht (der douane). Preentente v.: weide.
Preglaciaire : Van voor 't gletscherVoorafspraak . Preetablir ov .w . : Vooraf
vaststellen. Harmonie -ie : Voorbeschikte tijdperk.
I. Pregnant z. preignant.
harmonie. Preexcellence v.: Meerdere
II. Pregnant bv.nw. 1. (alleen v.)
voortreffelijkheid. Preexistant: Vooraf be-.
staand, - aanwezig. Preexistence v.: Voor- Drachtig. 2. (taalk.) Die een ellips bevat,
bestaan, vroeger bestaan. Preexister onov. welke men in den geest moet aanvallen.
Prehellenique : Van voor de Hellenen.
w. ; Vooraf bestaan, vroeger aanwezig zijn.
Prehenseur : Aanvattend, grijpend. Or— a : Bestaan voor.
Preface v.: 1. Voorrede, -bericht. ganes —s : Grijporganen. Prehensible:
(fig.) Inleiding. Une — d'honneur: Een Grijpbaar. Prehensif : Die grijpen kan.
inleiding vol loftuigingen . 2. (K a t h . ) Prehensile : Waarmee men grijpen kan.
Prwfatie (inleiding tot de consecratie in Queue —: Grijpstaart. Pied —: Voet
de mis). Prefacer ov .w .: Van een voor- waarbij men den grooten teen over den andere
rede voorzien. Prefaeier m.: Schrijver kan brengen. Prehension v.: Het grijpen,
eener voorrede. Prefacon v.: Onvolledige - aanvatten (der spijzen). Organes de —:
vooruitgave. Prefectoral: Van den prefect Grij porganen .
Prehistoire v.: Voorhistorische geschieof de prefectuur. Administration —e:
Prefectuur. Prefecture v.: Waardigheid -. denis. Prehistorien m.: Kenner der voorGebied -. Woning -. Kantoren van een historische geschiedenis. Prehistorique by.
prefect (z . prefet 3), Stad, waar de prefect nw.: Voorhistorisch. / m.: 1. 't Voorhistozijn zetel heeft, prefectuur. — de police: rische. 2. Voorhistorische mensch.
Preignant : Dringend.
Hoofdcommissariaat van politie (Parijs).
Preislamique : Van voor den Islam.
— maritime : (Marine )stelling . Preferable:
Verkieslijk, den voorrang verdienend. Pre- Prejudice m.: Nadeel, schade. Sans —
ferablement : Liever, bij voorkeur, voor. de : Onverminderd. Au — de : Tegen, ten
Prefere m . : Lieveling . / by .nw . : Lieve- nadeele van. Prejudiciable : Schadelijk,
lings- . Preference v.: 1. Voorkeur, nadeelig. Prejudicial: Die 't vonnis voor-rang. Bijzondere onderscheiding. De —, afgaat. Frais -aux: Kosten, die moeten
(oud) par —: Bij voorkeur. De — a tous: worden voldaan voor 't in appel gaan.
Voor -, boven alle anderen. Des —s: Voor- Prejudiciel: Die 't vonnis voorafgaat.
trekkerij. 2. (recht) Becht van voorrang. Question —le : Vraag, die voor de hoofdvraag
Preferentiel: Voorkeur-. Carte —le de moet beslist worden. Prejudicier onov.w.:
Nadeelig zijn, schaden. Prejudisme m.:
Mit: Extra-me lkkaart . Preferer ov .w . :
Verkiezen, voortrekken, hooger achten. Schadelijkheid. Prejuge m.: 1. Vooroordeel. 2. Voorafgaand vonnis. 3. Grondslag
Il pre/ere mourir : Hij sterft liever. Je
voor een meening. Prejuger ov.w.: Van
pre /ere qu'il park: Ik heb liever, dat hij
weggaat. / se —: Hooger geschat worden. te voren beslissen, voorloopig oordeelen,
vooruitloopen op (een oordeel). De aanweVeel eigenliefde bezitten.
Prefet m.: 1. Hoofd, bevelhebber. zigheid onderstellen van. Onderstellen,
Stedehouder (der Rom. keizers). Le — du vermoeden. Verwachten, dat er is.
Prelart m.: Geteerd -, gewast zeildoek,
pretoire : De opperbevelhebber der keizerlijke lijfwacht. 2. — des etudes: Hoofd van presenning, dekkleed.
Prêlasser (se) : Een hooge borst zetten;
onderwijs. — des Capucins: Hoofd van een
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met 'n air zich neerzetten. Prelat m.: 1.
Prelaat, voornaam geestelijke. Pauselijk
huisbeambte, die violet mag dragen. Prelatice : Van de prelaten. Prelatin : Van voor
1 eigenlijke Latijn. Prelation v.: Voorkeur.
Recht van voorkeur (van een vorst voor
aankoop van een riddergoed ; van een geldschieter voor aankoop van gebouwen; van
een kind voor de betrekking des vaders).
Prelature v.: Ambt van prelaat. De prelaten.
Prele v.: (plantk.) Paardestaart. —
des bourbiers : Ho1pijp. — des champs:
-Kwadenaard. — d'hiver, — des tourneurs:
Schaafstroo.
Prelection v.: (letterk.) Voorrede.
Prelecture v.: (drukk.) Eerste correctie
(op de drukkerij).
Prelegs (spr. -le) m.: Legaat, dat voor
de verdeeling der erfenis wordt uitgereikt.
Preleguer ov .w . : Vooruit vermaken.
Preler ov.w.: Met schaafstroo polijsten.
Preleve m.: Afschrijving. Prelevement
m.: Vooraflichting, vooruitgenieting. Afschrijving. Opgenomen som. (geneesk.) hoeveelheid stof. Monster (voor analyse) .
Opgenomen som. — sur le capital: Kapitaalsheffing. Operer des —s : Gelden opnemen. Droit de — des douanes : Recht
van voorkoop van de douane. Prelever
ov.w. : Vooruit genieten, vooraf lichten.
Op-, afnemen. Heffen. Prelibation v.:
Vooruitgenieting. Heerenrecht. Preliminaire bv.nw.: Voorafgaand, inleidend.
Discours —, notice —: Voorrede, inleiding.
I m.: Voorloopige afspraak. Toebereidsel,
inleiding. —s de paix: Voorloopige vredesvoorwaarden . (f a m . ) Sans —: Zonder
boe of ba. — de conciliation: Voorafgaande
poging tot verzoening. Preliminairement:
Van te voren. Prelire ov.w.: Vooraf op de
drukkerij corrigeeren (drukproef). Prelitteraire : Van voor 't ontstaan der
geschreven taal. Prelogique : Voor de
logische werking, die zekere tegenstellingen niet ziet. Prelogisme m.: Voorlogische werkzaamheid. Prelude m.: (f ig.)
Inleiding, voorbode . (m u z . ) Voorspel.
Preludium (voor de fuga). Preluder
onov.w.: (Zich) voorbereiden. Een zaak
inleiden. 't Voorspel vormen van. (muz.)
Stemmen, zijn stem beproeven. Een paar
accoorden aanslaan. Kort improviseeren.
— par : Beginnen met.
Premarital: Van voor den wettigen man.
Prematrimonial: Van voor 't huwelijk.
Prematuration v.: Vervroegde rijping.
Prêmature by .nw . : (o u d ) Vroegrijp . (f ig .)
Vroeg ontwikkeld, - gebeurend, te vroeg,
die voor den gewonen tijd komt. Ontijdig,
overijld, voorbarig, / m.: Te vroeg geboren
kind. Prematurement: Te vroeg. Ontijdig,
voorbarig. Prematurite v.: Vroegrijp-.
Voorbarig-, ontijdigheid. Premaxillaire
m.: Voorbovenkaak. Premedical : Van
voor den geneesheer. Premeditation v.:
Voorbedachtheid, voorafgaand overleg met
zich zelven. Avec —: Met voorbedachten
rade , met geleider lage . Premediter ov .w . :
Vooraf bedenken, - overleggen, - bedacht
zijn op, - beramen. Meurtre -ite: Moord
met voorbedachten rade. Prementionne:
Bovenvermeld . Premices v .mv . : Eerste-
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lingen , eerste voortbrengselen . (d ichtk.)
Wijnplenging. (f ig. ) Aanvang, begin. Les
— de mes etudes : De eerstelingen mijner
studien.
I. Premier by .nw . : 1. (tij d) Eerste,
vroegste. Vroegere, vorige, oorspronkelijke.
Sa -iere jeunesse: Zijn prille jeugd. Saisir
la -iere occasion: De eerste de beste gelegenheid aangrijpen. Enfants du (de) — age:
Kinderen in de eerste kindsheid. z. matiere
1. Revenir a sa -iere idee : Op zijn oorspronkelijke gedachte terugkomen. Retablir dans
son — etat: In zijn oorspronkelijken toestand herstellen. A la -iere heure : Zoo
gauw mogelijk; vroeg. Ouvrier -, -iere de la
-iere heure: Pionier, -ster. Un socialiste de
la -iere heure: Een der eerste socialisten.
Les colons de la -iere heure : De voortrekkers.
Je l'attends au — jour: Ik verwacht hem
binnen den kortst mogelijken tijd. Les —s
temps du monde: De oertijd. 2. (plaats)
Eerste, voorste. z. tete 1. Un — Paris;
un — Londres : Een hoofdartikel van een
blad uit P.; - uit L. 3. (opvolging)
Eerste. Beste, voornaamste. Noodzakelijkste. z. necessite 1, mot 3 en nombre 1.
Le — etat: De vroegere toestand.
II. Premier m.: Eerste. Eerste verdieping. Eerste lettergreep. Eerste Minister
(in Engel.). Binnenzool. Le — de l'an:
Nieuwjaarsdag. Arriver bon —: Met een
goeden voorsprong 't eerst aankomen.
(spel) Etre le — pris: 't Eerst dood zijn.
Avoir l'air d'un — pris : Er treurig en ontdaan uitzien. Le — arrive, le — venu:
De eerstaankomende. Le — venu: De
eerste de beste. La -iere etude venue: De
eerste de beste studie. Tout le —: Het
allereerst. (gesch.) Monsieur le P- : De
opperstalmeester (des Konings). (tooneel)
Jeune —: Tooneelspeler, die de jongeminnaarsrollen vervult. En —: In de eerste
plaats. Lieutenant en —: Eerste luitenant.
/ bw. : (o u d ) 't Eerst . — que : Alvorens .
Premiere v.: Eerste. Eerste opvoering, uitvoering. - drukproef. - loge. - klasse
(der nieuwe gymnasia). - coupeuse, - modiste, - verkoopster. (nieuw) - versnelling
(auto). Prima wissel (— de change). Corriger en —: De eerste proef lezen. Les —s:
De eerste klasse in trein. it voyage toujours
en —s: Hij reist altijd eerste klasse. Premierement : In de eerste plaats, eerstens.
Premier-ne (my . —s--s) m.: Eerstgeborene, stamhouder. Premier -pris z.
premier m.
Premisse v.: Eerste stelling eener
sluitrede. —s : Meerder- en minderterm.
Prêmolaire v.: Eerste kies , Premonitoire: (geneesk.) Vooruit waarschuwend.
(soms) Als inleiding dienend. Premonition v . : Eerste waarschuwing . (n ieuw)
Eerdere bewustwording; voorgevoel. Premontre m , : Premonstratenser (monnik).
Promotion v.: Werking Gods op den wil.
Premourant m.: Eerstoverledene. Premunir ov .w . : Wapenen, beveiligen . Premunition v.: Het nemen van voorzorgen.
Prenable : Inneembaar . (f ig. ) Genaak- .
Omkoopbaar. Prenant : 1. Ontvangend,
aannemend. La partie —e : De ontvanger.
2. Grijpend. Queue —e: Grij pstaart . 3.
Beginnend. z. careme--. 4. (nieuw)
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8. Zich voorzien van, nemen; koopen,
Innemend, pakkend, lieflijk. 5. Die plakt,
huren; zich verschaffen. - de: Ontleenen
- houdt.
Prenatal : Van voor de geboorte. Consul- aan. z. grive. - des informations: Inlichtingen inwinnen. - des notes : Aanteeke
tation -e: Kraamvrouwenconsultatie.
I. Prendre ov.w.: 1. Nemen, (aan )- ningen maken. - de l'eau a la riviere:
v atten , vast- , (aan )grij pen , opnemen ,-vat- Water uit de rivier halen. - des distracten. z. laisser 3. - la taille de qn: Iem. tions: Zich afleiding bezorgen. Oa a-t-il
om 't middel vatten. z. arme 1, champ 5, pris ces idees ? Waar haalt hij zoo iets
cheveu 1, come 1, courage 1 en dent 1. vandaan ? 012 prenez-vous ca? Waar haal
je dat vandaan, hoe komt ge daar bij ?
Etre pris par son vetement: Met zijn kleeren
verward geraken. Il a la voix prise: Zijn Oa prenez-vous Stresa ? Waar moet ik S.
stem is heesch. Le ciel est pris: De lucht is zoeken? z. jour 2 en pied 1 (kol. 1593).
bedekt. - avec soi : Meenemen. z. cou 1, - terre : Landen. - racine : Wortel schiemain 2 en eceur 6. - qch sur soi: lets ten. 9. Kiezen, (in zijn dienst) nemen.
op zich nemen, zich met iets belasten. - femme : Trouwen. - a temoin : Tot
- qn chez soi : Iem. bij zich aan huffs nemen, getuige nemen. z. partie 10. - qn comme -,
- opnemen. z. bout 1, eke 2 (kol. 454) pour secretaire, - pour modele: Iem. als
en part 2. - bien; - mal: Vriendelijk -; secretaris aannemen; - als voorbeeld nekwalijk opnemen. Comment prendra-t-il la men. - qn en pension : Iem. in de kost
nemen. - en sa protection: Onder zijn
chose ? Hoe zal hij dat opnemen? - qn par
hoede nemen.
l'interet, - la vanile: Op iem. eigenbelang -;
10. Opvatten -, beschouwen als, houden
ijdelheid speculeeren. - qn par la douceur:
Iem. met zachtheid winnen. Le - de haut: -, aanzien voor. - qch pour accorde: lets
Een hoogen toon aanslaan. - une phrase als afgesproken beschouwen. - une chose
pour une autre: Zich in iets vergissen. Vous
a contresens : Een zin verkeerd opvatten.
me prenez pour un autre : Ge hebt den ver- au serieux: Ernstig opvatten. z. pre 1
en grippe 1. A tout -: Alles te zamen keerde voor. Pour qui me prenez-vous?
genomen, alles wet beschouwd; ceteris Wie denk je wet, dat je voor hebt? Prenons
paribus. Il prend tout en riant: Hij vat que je me sois trompe: Laten we aannemen,
dat ik mij vergist heb. 11. Afhalen. 12.
alles als scherts op.
2. Aangrijpen, -vallen. - en tete; - en Aannemen, ontvangen. - une commande :
Een bestelling opnemen. - livraison de:
queue : Van voren -; van achteren aanval(Het bestelde) aannemen. - les choses
len. - par son faible: In zijn zwak tasten.
comme elles viennent, - sont, - le temps
- corps a corps: Stevig aangrijpen. - le
comme it vient: Gods water over Gods akker
bon moment: 't Juiste oogenblik kiezen.
3. Zich meester maken van; innemen laten loopen. z. patience 1. - un louis
(vesting) ; veroveren (land) ; vangen; doo- par lecon : Een tientje voor de les vragen
(voor 1918). Il prend qch : Hij loopt een
den, schieten (wild) ; knippen (vogel);
standje op. Ce qu'ils en ont pris! Wat hebben
(spel) nemen. z. mouche 1 en midl.
ze op hun huid gehad! Qu'est-ce que to vas
Een lief vatten, - gevangenne-unvoler:
men. z. force 4 en famine. - qn au piege, - a la maison ? Er wacht je thuis nog watt
gij zult van een kouwe kermis thuiskomen!
- dans ses filets: Iem. in zijn netten weten
te krijgen, - verleiden. - le c ceur,, - l'ame Qu'est-ce que j'aurais pris comme tripotee?
Wat zou ik een rammeling hebben gekregen!
de qn: Iem. verleiden. Dieu l'a pris: De
Qu'est-ce qu'on prend comme ennui : Wat
Heer heeft hem tot zich genomen.
4. Overvallen, aangrijpen. Krijgen (ziek- een verveling is dat. 13. Eten, drinken,
te). Il a etc pris de vomissements : Plotseling gebruiken, nuttigen; nemen, innemen (geheeft hij moeten braken. La faim le prit: neesmiddel). Viens-tu - un verre ? Ga je
Hij werd door honger overvallen. Pris de mee een borrel drinken ? - du poison:
Zich vergiftigen. - du tabac : Snuiven.
peur; - de compassion : Door vrees bevangen;
door medelijden aangegrepen, - bewogen. z. eau 9, air 1 en frais (m. 1).
14. Aannemen; krijgen, oploopen.
La fievre le prit: Hij kreeg de koorts.
Een gewoonte aan-unehabitd,pl:
5. Verrassen, overvallen, betrappen. z.
delit 1, faute 3 en depourvu. - qn en nemen. - la maladie de qn: Door iem.
In
brand
geraken,
besmet worden. - feu :
faute: Iem. (op een tekortkoming) betrappen. - en trailre: Verraderlijk overvallen. vuur vatten. - l'eau: Water doorlaten,
lek zijn. - de l'embonpoint, (fam.)
- qn a voler: Iem. op diefstal betrappen.
Dikker warden, een buik krijgen.
-duvenir:
Je vous y prends : Nu betrap -, heb ik je.
On ne m'y prendra plus: Men zal mij niet L'enfant a pris un kilo: 't K. is een kilo
de
l'
age,
des
annees:
aangekomen.
meer te pakken nemen, ik loop er niet
meer in. II taut etre pris pour etre appris: Ouder worden. z. corps (2 en 6), gout
(3 en 7) en air 2. - de la couleur: Een
Door schade en schande wordt men wijs.
(gezonde) kleur krijgen. - une odeur -;
z. lever (ov.w. 1). 6. Ont-, wegnemen,
ontstelen. (f ig.) Aftrekken. Il lui prit un goat de: Den reuk -; den smaak krijgen
van. Cela prend tournure : Dat begint er
un baiser : Hij stal een kus van haar.
goed uit te zien. Une taille bien prise:
Iets van een som afne-qchsurneom:
men. - 10 fr. sur un billet de 100 fr.: 10 Een welgevormde gestalte. - toute sa
fr. afhcuden op een biljet van 100 fr. - signification : Zijn volle beteekenis krijgen.
Ce mot prend deux a: Dit woord wordt met
sur le capital: Interen. - sur sa bouche,
twee a's geschreven. - ses 20 ans : Twintig
-sur sa nourriture: Uit zijn mond sparen. 7.
Innemen, wederrechtelijk nemen. - la place worden. Elle n'a pas pris un jour: Zij is
geen dag verouderd. 15. Nemen, meenemen
de qn : Iem. plaats innemen. - la part de
(om te gebruiken). Aan-, voordoen. Voor
qn: Zich iem. deel toeeigenen. z. liberte 7.
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't eerst gebruiken, gaan dragen (bril b.v.).
z. lit 1, froc 2 en habit 2. - le deuil: In
den rouw gaan. - la livree: Lakei worden.
- un nom; - un titre: Een naam -; een
titel aannemen.
16. Nemen, volgen, inslaan. (f ig.)
Aanvaarden, inslaan. - a droite; - a gauche:
Rechts -; links afslaan. - la file, - la
queue: In de rij gaan staan. - sa course,
- son elan: Een aanloop nemen. - la voie
de terre : Over land reizen. - son vol:
Op-, wegvliegen. - le trot; - le galop:
Beginnen te draven; - te galoppeeren. z.
avance 2, change 4, devant m. en distance
1. - du temps pour: Tijd nemen om.
't Juiste oogenblik uitkiezen;
-sontemp:
zich niet overhaasten. - un bon tour:
Een gunstige wending nemen. - son tours
vers le nord: Naar 't Noorden gaan, - sturen.
z. pas 1, large (m. 2 en 3) en mer 1. ses fonctions: Zijn ambt aanvaarden.
Een vak -unemploi; rfsn:-;
een betrekking kiezen, 17. Gebruiken,
zijn toevlucht nemen tot, nemen, maken.
Gevoelen, opvatten. Aan-, overnemen
(accent). - patience: Geduld oefenen. z.
garde 2, peine 4 en parti (1, 5 en 6).
- un croquis : Een schets maken. - de
l ' influence sur: Invloed krijgen op. - un
sujet de discours: Een onderwerp voor een
rede kiezen. z. avis 3, conseil 1 en pitie
1. - sa revanche : Zich wreken. - jour:
Een dag bepalen . -rendez-vous : Een samenkomst bepalen. - rendez-vous ferme: Vast
afspreken. z. mesure (1 en 2), cause 6
en part 2. - qn en amitie: Vriendschap
voor iem. opvatten.
II. Prendre onov.w.: 1. Stollen, dik
worden. Bevriezen. Plakken, zich hechten.
Vatten, houden (inkt, kleur). 2. Wortel
schieten, opkomen. 3. Aangaan, -komen
(vuur, brand) ; lekken aan (vlam aan hout);
ontbranden (kruit). Le feu a pris ici: Hier
is de brand ontstaan. Le feu a pris a
l'interieur: De vlam is naar binnen geslagen. 4. Vatten, zich hechten; aanzuigen
(pleister, bloedzuiger); bijten. - a la
peau: De huid aantasten. - a la gorge;
- aux narines : De keel -; den neus onaangenaam aandoen. Une toque qui prend sur la
tete: Een hoedje dat 't hoofd nauw omsluit.
- au souf fleur: Op den s. spelen. 5. (fig.)
Vat -, invloed hebben op. Cela ne prend
pas sur les riches : Dat heeft geen invloed
op de rijken. - sur soi: Zich zelven beheerschen, - geweld aandoen. - sur sa
mauvaise humeur de : Ondanks zijn kwaad
humeur zich dwingen om.Se laisser -: Zich
laten bedriegen. 6. Slagen, suöces hebben,
opgaan; ingang vinden; inslaan, indruk
maken. Cela prend toujours: Dat lukt
altijd. Bien lui a pris de . . .: 't Is goed
-, een geluk voor hem geweest, dat .. .
Mal lui a pris de . . .: 't Is hem slecht
bekomen, dat . . . La mystification prend:
De voordengekhouderij slaagt. Cela ne
prend pas avec moi : Ik loop er niet in,
dat lukt bij mij niet. 7. Zich wenden,
afslaan. - a travers champs : Dwars door
de velden gaan. Prenez par ici : Ga hierlangs.
8. Beginnen. Krijgen, in zich voelen opkomen. Il lui prit une fantaisie: Hij kreeg
een gril. L'envie lui prit de . . .: Hij kreeg
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lust om. Qu'est-ce qui lui prend ? Wat
overkomt -, wat heeft hij toch? 9. (spe 1)
Nemen. 10. Geld aannemen.
III. Prendre (se) :1. Elk. nemen. (f am. )
Het met elk. aanleggen. - aux cheveux:
Elk. in de haren vliegen. z. querelle 2.
2. Zich vasthouden, -klemmen. Blijven
haken, beklemd raken (met). - le doigt
dans la porte : Met den vinger tusschen de
deur beklemd raken. Ne savoir az -: Niet
weten tot wien men zich wenden moet. (fig.)
Si le cceur se prend : Indien 't hart wordt
aangegrepen. Leurs regards se prennent:
Hun blikken blijven op elk. gevestigd. 3.
se - a: Aangrijpen, -vallen. - de paroles,
(plat) - de bec: Ruzie krijgen. 4. s'en
- a qn: Iem. verantwoordelijk stellen, 't
aan iem. wijten. S'en - a soi-méme: Zich
zelven de schuld geven. 5. se - a qch:
lets beginnen. Il ne sait comment s'y prendre
: Hij weet niet, hoe hij dat moet aanleggen, - aanpakken. - a chanter: Beginnen
te zingen. 6. Bevriezen, stremmen, dik
worden. Bevriezen, vast raken (rivier).
7. Opgevat -, gebruikt worden. 8. Zich
laten vangen. - au pi0e: In den strik
loopen. Il se prenait a son histoire: Hij
begon zelf aan zijn verhaal te gelooven.
9. Aangetast worden door. Ces maladies
se prennent facilement: Dergelijke ziekten
loopt men gemakkelijk op. 10. Samenpakken, -bakken, een koek vormen. - en
boule: Een bal vormen. 11. Opgevat -,
aangegrepen worden. - d'amitie pour qn:
Vriendschap voor iem. opvatten. - de
yin: Dronken worden. Pris de y in: Dronken.
12. se - pour: Meenen te zijn.
Iv. Prendre m.: En venir au fait et
au -: Tot daden overgaan, het meenen.
Preneur m.: 1. Nemer, vanger, grijper,
gebruiker. Zelfin-, zelfuitlegger (aan pers),
Opvangtoestel. - de villes : Stedenbedwinger. - de notes: Maker van aanteekeningen.
- de cafe : Koffiedrinker. - de tabac : Snuiver. - de taupes: Mollenvanger. - d'angle:
Prisma van von Bauernfeind. 2. Huurder.
Bieder. Kooper. Nemer (v. wissel), nemer
(van orderbiljet). Bod. Trouver - a 100
fr .: Voor 100 fr. een kooper vinden.
Prenom m.: Voornaam. Prenomme:
Voorgenoemd. Die den voornaam heeft
van. Prenommer ov.w.: Een voornaam
geven aan. / se -: Den voornaam hebben
van. Prenotion v.: Aangeboren idee.
Vaag begrip. Prenuptial: Aan het huwelijk
voorafgaande. Prenuptialite v.: Certificat
de -: Gezondheidsbewijs voor het huwelijk. Preoccupant m.: Vorige bewoner.
Preoccupation v . : (o u d) Vooringenomenheid . (thans) Voortdurende zorg, beslommering. Bezorgdheid. Preoccuper ov.
w.: 1. Voor-innemen. - l'esprit de qn:
Iem. een vooroordeel in 'I, hoofd prenten.
Un cceur preoccupe: Een hart dat door een
vooroordeel wordt beheerscht. 2. Geheel
en al in beslag nemen (geest) ; met zorgen
vervullen (iem.). Avoir l'esprit preoccupe:
Bezorgd zijn, piekeren. I se - de: Zich
uitsluitend bezighouden met, bezorgd zijn
over.
Preoculaire: Voor 't oog geplaatst.
Preoriginal: Van voor den eersten door
den auteur erkenden druk. Preopercule

Preopinant—Presbyterien
1691
1692
m.: Voorstuk van het kieuwdeksel. Pre° Pres bw.: 1. Nabij, op korten afstand.
pinant m.: Vorige spreker. Preopiner Il demeure tout —: Hij woont hier vlak bij.
onov.w.: Voor een ander stemmen, - zijn (zeev.) Gouverner au plus —: Vlak bij
meening zeggen. Preordination v.: Vooraf den wind houden. Aller au plus —: Met het
vastgestelde regeling, - schikking. Preor- naastbijliggende beginnen. A beaucoup —:
donner ov.w.: Vooraf regelen, - schikken. Op verre na niet, op geen stukken na. z.
Preorganiser ov.w.: Vooraf inrichten. peu m. A cela Behalve dat, dat uitgePrepalatal : Aan den voorkant van 't zonderd. A une grande vanit6 —, les laros
sont faits comme nous : Als men een groote
harde gehemelte gevormd.
Preparable : Toebereidbaar. Prêpa - ijdelheid niet meetelt, zijn helden evenals
rant : Toebereidend. Preparateur m.: wij geschapen. I1 n'en est pas a une escroAmanuensis. Assistent. Repetitor, opleider. querie —: Het komt bij hem niet op een
Toebereider. — en pharmacie : Apothekers- afzetterij meer of minder aan. Il n'en est
pas a cela Daarop let hij niet, - komt
bediende. Preparatif : Voorbereidend.
m .my . Toebereidsels , -rustingen . —s de 't bij hem niet aan. Voila la somme a cent
florins —: Hier is 't geld, op honderd gulden
guerre : Krijgstoerustingen. Preparation
v.: Voor-, toebereiding, toerusting; oplei- na. 2. De —: Van nabij ; (f ig. ) nauwkeurig.
Raser de —: Uitscheren, kaal scheren.
ding (examen). Het voor-, toebereiden.
Preparaat, toebereid voorwerp. Aanzet (voor Couper de —: Kort knippen. Serrer de —:
In 't nauw drijven, het vuur aan de schenen
teekening); voorstudie (voor schilderij)
leggen; bijna vinden ('t gezochte). Mouton
Sans —: Klakkeloos, in eens. Preparatoire :
tondu de —: Kaal geschoren schaap. RegarVoorbereidend, voorafgaand. I m.: Voorder -, voir de —: Van nabij bezien. Regarder
bereiding.
Preparer ov .w . : 1. Voor-, (toe )berei- de — a la depense: Op de kleintjes passen.
den, toerusten, gereed-, klaarmaken, op- Il n'y regarde pas de si Hij kijkt zoo
leiden (voor examen). Doodverven (stof). nauw niet. Suivre de —: Op den voet
volgen. Suivre de — dans la tombe: Spoedig
Sans etre prepare: Onvoorbereid. — les
in 't graf volgen. Cela me touche de —: Dat
voles a: Den weg banen voor. Ce que le
gaat mij zeer ter harte, dat raakt mij van
deslin m'a prepare: Datgene wat lot
voor mij weggelegd heeft. 2. Langzaam zeer nabij. Il y a touché de —: Hij heeft
aanbrengen. - voorbereiden (op leed). 3. 't er bijna goed afgebracht. Elle me
Zich voorbereiden voor 't examen van. touche de —: Ik heb nauwe relaties met
Studeeren voor (examen). / se —: 1. Zich haar. Tenir qn de —: Iem. streng bewaken,
voorbereiden, - toerusten, - gereedrnaken. - scherp in 't oog houden; - kort houden.
Zij zijn
2. Voorbereid worden, in wording zijn, z. loin 1. Its sont parents de fort
opkomen, op til zijn. Un orage se prepare: zeer nauw aan elk. verwant. Se soigner de
Zich vertroetelen.
Er komt een onweer op. De Brands evene3. Pres de vz.: (plants; soms zonder
ments se preparent: Er zijn groote gebeurtenissen op til. 3. Toebereid worden. 4. de) . Bij, naast. z. bonnet 1. Etre — de
se — qch: Zich lets verschaffen, - op den ses pieces : Niet veel meer hebben; (ook)
op zijn geld zitten. Etre — de ses interets:
hals halen.
Preparlement m.: Voorbereidend par- Nauwlettend op zijn belangen toezien.
v.:
Overwicht,
(tijd) Bijna. Il est — de son depart: Hij
lement . Preponderance
overwegende invloed. Preponderant : Over- staat op 't punt van vertrekken. — de
heerschend, -wegend ; heerschend (klasse); mourir: Op 't punt van te sterven. (a ant al)
beslissend (stem). Prepose m.: Ambte- Bijna , ongeveer . (gr a a d) Bij , bijna . Assez
— de la perfection: Vrij volmaakt. La vanaar, leider, opzichter. I bv.nw.: —
Belast met, aangesteld bij. Proposer nite est — de la sottise: IJdelheid staat
ov.w.: Plaatsen voor. Aanstellen (bij), dicht bij dwaasheid. (vergelij king) Vermet 't toezicht belasten (over). Prepositif : geleken met, naast, bij. Que sont-ils —
Die voor (lets) geplaatst is. Die de waarde de vous ? Wat zijn zij, vergeleken met u?
Presage m.: 1. Voorteeken. 2. Vervan een voorzetsel heeft. Preposition v.:
Voorzetsel. Prepositionnel ; Van een voor- moeden . Presager ov .w . Voorspellen,
zetsel, als v. Prepotence v.: Overwicht, door een voorteeken kenbaar maken. Doen
-macht, voorrang. Preproduit m.: Voor- onderstellen. Vermoeden, voorspellen.
product. Prepubere, -pubertaire : Die de se — qch : lets voorzien.
Pre-sale (spr pre-sale; m y . —s--s) m.:
geslachtsrijpheid voorafgaat. Prepuce m.:
Voorhuid. Preputial : Van de voorhuid. Weide op een schor bij de zeekust. Schaap,
Preraphaelite m. Schilder, die een voor- dat op zulk een weide graast. Schapevleesch
ganger van Raphael was of die, omstreeks (van de beste soort).
Presanctifier (spr. pre-sank-) ov .w . :
1860, zulke voorgangers wilde nadoen. / by.
nw.: Preraphaelietisch. Preraphaeli (ti )s - (Kath.) Vooraf wijden. Messe des -fles:
me m.: Richting der prerafaelieten. Mis zonder consecratie op Goeden Vrijdag.
Presbyopie v.: Verziendheid (door ouPrerappele : Reeds vermeld. Prereaction
v.: (scheik.) Voorreactie. Prereforme derdom). Presbyte : Verziend. -e. Presby v.: Hervormingsbeweging voor de Hervor- Oral : Priesterlijk. Maison —e = Pres ming. Prerefrigeration v.: Voorkoeling. bytere m.: Pastorie. Presbyterianisme
Prerogative v.: Voorrecht. parlemen- m.: Leer der niet-bisschoppelijke Christenen. Presbyteriat m.: Priesterschap bij
taire : Recht om zich te bemoeien met inen uitgaven van 't rijk; recht van initia- de eerste Christenen. Waardigheid van
tief ; (recht van) onschendbaarheid als ouderling. Presbyterien m.: Presbytevolksvertegenwoordiger. Preroman : Van riaan (Schotsch Protestant, die geen bisschoppen erkent, maar de kerk door de
voor 't Romaansch.
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oudsten laat besturen). / b y .nw.: Presbyteriaansch. Presbytie (spr . -sie) v., -isme
m.: Verziendheid. Presbytre m.: Ouderling, oudste.
Prescience (spr . pressian-) v.: Voorkennis. Kennis van de toekomst. Prescient
(spr . pressian): Voorwetend. Prescolaire:
Van voor den schoolplichtigen leeftijd,
van voor den schooltijd. Prescriptible:
Aan verjaring onderhevig. Prescription
v.: 1. Voorschrift. Recept (— medicale).
2. (recht) Verjaring. (fig.) 't In 't vergeetboek doen raken. Prescrire ov .w.: 1.
Voorschrijven. 2. (recht) Laten verjaren.
(f ig.) In 't vergeetboek doen geraken. —
contre: Vernietigen, te niet doen. / se —:
Voorgeschreven -. Door verjaring verkregen
worderu Verjaren, verjaard zijn. Se — qch:
Zich iets ten doel stellen. Preseance (spr.
pre-s 6-) v.: Voorrang, eereplaats.
V. : 1. (o u d ) Aanblik . 2.
Presence v
(t ha ns) Tegenwoordig-, aanwezigheid, bijzijn. Aanwezigheid (op 't werk). z. aete
1, droit 3, feuille 5 en jeton 3. Mettre
en —: Samenbrengen. Les adversaires
sont en —: De tegenstanders staan tegenover
elk., - zijn samen. Les partis en —: De
elk. bestrijdende partijen. Se tenir en la
— de Dieu : Niet vergeten, dat God alom tegenwoordig is. Un an de — (sous
les drapeaux): Een jaar werkelijken dienst.
En — de : In tegenwoordigheid van; (fig.)
met 't oog op. Registre des —s (a l'ecole):
Absentenboek, -lijst. 3. (recht) Werkelijk
verblijf. (godsd.) La — reelle: De werkelijke tegenwoordigheid. 4. Optreden (v.
ziekte).
Presenile (spr. pre-sse-): Voor de
ouderdomsverzwakking.
I. Present by .nw.: 1. Aanwezig, tegenwoordig. Dieu est partout —: God is alomtegenwoordig. Repondre — dans un appel
nominal: Zich bij 't appel present melden.
Etre — a: Bijwonen, aanwezig zijn bij,
- in. Lui —: In zijn tegenwoordigheid.
Etre — a tout: Overal bij zijn. — a l'esprit:
Helder voor den geest. Cela ne m'est pas
— (a l'esprit) : Dat is mij door 't hoofd gegaan. Je n'ai pas le nom —: De naam is mij
door 't hoofd gegaan. Il n'est pas —: Hij
is verstrooid. Avoir la memoire —e: Een
sterk geheugen hebben. Avoir qch toujours
—: Steeds iets voor den geest hebben. 2.
Tegenwoordig. A —: Thans, nu. A — que:
Nu (dat). Quant a —: Voor 't oogenblik.
Les m wurs d 'a —: De hedendaagsche
zeden. 3. Hier aanwezig. La —e lettre:
Deze brief . Le -- travail: Dit artikel, - boek.
A tous, —s et a venir: Aan alien, die
dit hooren of zullen hooren. 4. (oud)
Snelwerkend.
H. Present m.: 1. Aanwezige. A tous
—5 et a venir, salut! Aan alien die dezen
zullen hooren, salut! 2. Tegenwoordige tijd,
't tegenwoordige, 't heden. (taalk.) Tegenwoordige tijd. Pour le —: Thans, voor 't
tegenwoordige. 3. Geschenk, cadeau. Donner
en —, Mire — de : Schenken. Faire des —s:
Geschenken geven. —s d' Artaxerxes: G. om
iem. om te koopen.
Presentable: (fa m . ) Toonbaar, dat
men kan aanbieden, - laten zien. Presentateur m.: Voorsteller. Ge yer, inzender.
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Aanbieder (namens een ander). (kerk)
Iem., die 't recht heeft iem. voor een
prebende voor te stellen. (h a n d e 1) Aanbieder (v. e. wissel).
Presentation v . : 1. (z a a k) Aanbieding,
overreiking, indiening. — a domicile:
Aanbieding ter inning. Billet payable
a —: Wissel op zicht. 2. (mensch) Voorstelling. Voordracht (voor betrekking).
Visite de —: Kennismaking. Faire les
—s: De menschen aan elk. voorstellen.
Lisle de —s: Voordracht. (Kath.) La —
de la Vierge: Maria-Presentatie (21 Nov.).
La P- au Temple: De Opdracht in den
Tempel. 3. Manier waarop iets wordt aangeboden (aan 't publiek), - lets zich voordoet; wijze van opdienen; opstelling (v. 't
tentoongestelde), aankleeding, verzorging
(v. tooneelstuk) ; verpakking (vol smaak),
verzorging (van artikel); vertooning (film).
—cephalique: Schedelgeboorte . 4. (dr uk k . )
Aankleeding, verzorging (— typographique;
van een boek). 5. In-scene-zetting. — de
danses : Dansavond.
Presente v.: Deze brief. Deze wissel
(— de change). Presente m.: Opgegeven
candidaat. Presentement : Thans, tegenwoordig. Terstond.
Presenter ov.w.: 1. (zaak) Aanbieden,
overhandigen, -reiken, indienen. Toesteken, toonen. Passen, aanleggen. Presenteeren (geweer). Voorhouden, keeren naar.
(Ver )toonen (kaartje ) . (f i g. ) Aanbieden.
Onder 't oog brengen. Verzorgen; opstellen;
doen voorkomen, opmaken. — ses respects
- ses civilites a qn : Iem. de uitdrukking
zijner hoogachting aanbieden. — le flanc
a l'ennemi: Den vijand de zijde toekeeren.
— le dos a qn : Iem. den rug toedraaien.
— le pistolet a qn: 't Pistool op iem. richten. — ses idees : Zijn gedachten uiteenzetten. Un travail bien presente: Een helder
uiteengezet artikel. 2. (mensch) Voorstellen, binnenleiden. Inleiden (spreker).
Doen zien. Voordragen (voor betrekking).
Voorhangen (als lid). — au bapteme: Ten
doop houden. — a l'etat civil: Aangeven
bij den burgerlijken stand. / se —: 1. Zich
vertoonen, - voordoen, - aanbieden. —
devant, - chez qn : Voor iem. verschijnen;
zich voorstellen bij iem. — a l'esprit:
Voor den geest komen. — a la memoire:
Invallen. -- aux yeux: In 't oog vallen.
Cette affaire se presente bien: Die zaak laat
zich goed aanzien. Il se presente une difficulte
: Er doet zich een moeilijkheid voor. 2.
Optreden, zich voordoen (in gezelschap).
Il se presente bien: Hij weet zich goed voor
te doen. 3. Zich aanmelden. - candidaat
stellen. - voor een examen aanmelden.
Presentoir m.: Breed mes van het buffet
(om spijzen aan te bieden), taart-, vischmes .
Preservateur : Voorbehoedend, beschermend . Preservatif by .nw . : Voorbehoedend. / m.: Voorbehoedmiddel. Preservation v.: Behoeding, beschutting, beveiliging. Maison de —: Tehuis voor vrouwen.
— anti-tuberculeuse: Bestrijding der t.b.
ffuvre de — sociale. Maatschappelijke yoorzorg . Preserver ov.w .: Behoeden, bewaren,
beschutten, beschermen. Le ciel m'en preserve! De hemel beware mij er voor!
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Preside—Pressure

Preside m.: Presidio (Spaansche vesting, die als strafkolonie dienst doet).
Prèsidence v.: Voorzitter-. Presidentschap
-swoning; -sbureaux. Presidium. President m.: Voorzitter. President (van republiek ) . (m i 1. ) — de table : Tafeloudste .
— de these: Promotor. Presidente v.:
Presidente, voorzitster. Presidentsvrouw.
Presidentiel (spr. -syel) : Van den voorzitter. Van den president.
Presider onov.w.: 1. Als voorzitter
optreden. 2. Leiden, 't bestuur -, de leiding
hebben bij, gezag hebben over; regelen
(wet) ; voorzitten (gedachte). Speciaal
belast zijn met. L'idee qui preside: De
leidende gedachte. / ov.w.: Leiden, 't
voorzitterschap bekleeden van. Presidiaire m.: Tot verbanning naar een presidio veroordeelde. Presidial bv.nw. en
m.: (Van een) landgerecht (rechtbank,
die zonder appel vonnissen velde tot 250
francs toe). Presidialement : Zonder appel.
Presle v. z. prole.
Presomptif (spr. -zompt-) : Van te
voren aangewezen, vermoedelijk. Presomption (spr. -zomp-syon) v.: 1. Vermoeden, verdenking. 2. Inbeelding, laatdunkendheid, eigenwaan. Presomptivement (spr. -zompt-) : Vermoedelijk. Presomptueusement en -ueux (spr. -zompt-)
: Verwaand, ingebeeld, laatdunkend ; stout
(wensch). I m.: Ingebeeld man, „kwast".
/ -ueuse v.: Verwaand nest, - schepsel.
Prespinal: Die voor de ruggegraat ligt.
Presque: Bijna, schier. La — certitude:
Bijna de zekerheid. A la — unanimite:
Met bijna algemeene stemmen. Presqu'ile
(mu. presqu'iles) v.: Schiereiland.
Pressage m.: 't Persen. Pressamment:
Met aandrang. Pressant : 1. Omknellend.
(fig.) (Aan)dringend, die in 't nauw drijft;
dringend (schuldeischer); hevig (pijn);
klemmend (betoog); die de gedachte in
een kart bestek samendringt (vers). 2.
Dringend, spoedvereischend.
Presse v.: 1. Het drukken. Mettre en
—: Persen. (fig.) Mon cceur est en —:
Ik ben beangst. 2. Gedrang, volkshoop.
Fendre la —: Door 't gewoel heendringen.
II n'y a pas —: Ze loopen er niet hard om.
3. Pressing (v. zeevolk). 4. Pers. — a
copier: Copieerpers. — a fourrage: Hooi-.
— monetaire: Muntpers. — a tuyaux:
Pijpenpers . (drukk.) — a rogner : Snoeimachine . 5. Drukpers (— a imprimer).
z. dent 1. Mettre sous —: Laten drukken. Sous —: Ter perse. Ce livre sort des
—5 de M. X: Dit boek is gedrukt bij X. —
nacanique: Snelpers. — a bras: Handpers.
6. Pers. Dagbladpers (— periodique).
— d'information: Nieuwsbladen. — d'opinion: Partijbladen. Liberte de la —: Vrijheid van drukpers. La petite —: De kleinere, niet-politieke dagbladen. Avoir une
bonne —; - une mauvaise —: Goed -; slecht
door de pers beoordeeld worden. 7. Bankschroef. 8. (fig.) Aandrang. 9. (fig.)
Haast, ongeduld. Jours de —: Dagen van
groote drukte. Presse z. presser.
Presse-artere (mu. onv .) m.: Slagadercompres. Presse-bouehons (mu. onv.)
m.: Kurkmachine. Presse-eafe (mu. onv.)
m.: Drukker in koffiepot. Presse-ci-
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tron(s) (mu. onv.) m.: Citroenpers. Pressee v.: Hoeveelheid geperst fruit. Pressement m.: Druk. Pressement z. pressamment. Presse-livres (mu. onv.) m.:
Boekensteun. Presse-etoffe (mu. onv.)
m.: Stofdrukker. Presse-etoupe (mu.
onv.) m.: Pakkingdrukstuk. — a vis:
Wartel. Presse-fruits (mu. onv.) m.:
Vruchtenpers.
Pressensation (spr. pre-san-) v.: Vooraf gekregen gewaarwording. Pressentiment (spr. pre-san-) m.: Voorgevoel.
— de fievre: Voorbode van een koortsaanval.
Pressentir (spr. pre-san-) ov .w . : 1. Een
voorgevoel hebben van. Gedeeltelijk voorzien. Laisser — un projet: Een plan laten
doorschemeren. 2. Polsen. / se —: Vooruit
gevoeld worden.
Presse-papiers (mu. onv.) m.: Zwaar
voorwerp om losse vellen bijeen te houden.
Presse-puree (mu. onv.) m.: Pureezeef,
aardappel- en groentepers.
I. Presser ov .w . : 1. Uitpersen . -wringen .
Platdrukken, persen. Drukken. Samendringen, dicht bij elk. plaatsen. Paille
press ee : Geperst stroo. Citron presse : Kwast.
— le sens d'un mot: Uit een woord alles
halen, wat er in zit. Les evenements sont
trop presses dans la piece: De gebeurtenissen volgen elk. in 't stuk te snel op. Un
recit presse: Een bondig verhaal. Frapper
a coups presses: Met vlugge slagen slaan.
— son ecriture: Dicht in elk. schrijven.
2. In 't nauw drijven, hevig bestoken,
op de hielen zitten. Presse par la faim:
Door honger gekweld. — de questions:
Met vragen overstelpen. Le danger le
presse : 't Gevaar bestookt hem. 3. Pressen
(zeeman). 4. (fig.) Aandringen, aanhoudend verzoeken, aanzetten. — le pavement:
Op betaling aandringen. 5. Tot spoed
aanzetten. Verhaasten, bespoedigen.
Zijn schreden verhaasten.
—lepas,-mrch:
Presse de partir: Gehaast. — la mesure:
't Tempo versnellen. Etre presse: Haast
hebben; zoo gauw mogelijk iets willen.
II. Presser onov .w . : Dringend zijn, spoed
vereischen, geen uitstel dulden. Le temps
presse: De tijd dringt. Rien ne presse,
cela ne p. pas : Er is geen haast bij. Une
lettre pressee: Een spoedeischende brief.
La maladie presse : De z. vordert dadelijke
hulp. Il n'a rien de plus presse a faire:
Zijn eerste werk is om. Aller - courir au
plus presse : 't Dringendste 't eerst afdoen.
HI. Presser (se —) : Elk. verdringen.
Zich haasten.
Presse-raquette (mu. onv.) m.: Rakethouder ; -pers. Pressette v.: Kleine glanspers. Presseur m.: Perser. Pressier m.:
Handpersdrukker. Pression v.: 1. Drukking, druk. Barometerdruk. — arterielle:
Bloeddruk. Bouton a —: Drukknoopje,
-sluiting. Machine a haute —; -dbasse—:
Machine met hoogen -; lagen druk. Sous
—: Met stoom op. Lignes de —: Lijnen van
barometerdruk. Biere a la —: Bier op
koolzuur, - van 't fust, - van 't vat. 2.
(f ig.) Dwang, drang. Pressirostre: Met
platgedrukten snavel. Pressis (spr. - si) m. :
Uitgeperst sap. Pressoir m.: Pers. Perskamer, -huis. Pressurage m.: Het uitpersen. Perswijn (vin de —). Pressure v.:
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Pressurer-Prêterition

Aanpunting . Pressurer ov .w . : (Uit )persen .
Uitknij pen . (f i g . ) Uitzuigen, uitmerge len .
Met geweld afzetten, uitkleeden. I se -:
Afdokken. Pressureur m.: (Wruchten)perser. Trogne de -: Zuiperstronie.
Prestanee v.: Statig voorkomen, deftigheid. De belle -: Deftig en welvarend.
Prestant m.: Hoofdregister, prestant.
Prestataire my .: Heerendienstplichtige.
Prestation v.: 1. Levering, dienstverleening. Des -s : Heerendiensten. - en
nature: Opbrengst in natura. - en argent:
Geldelijke opbrengst. 2. Aflegging (v.
eed). 3. Wat men volbrengt, - uitvoert,
prestatie. 4. Uitkeering uit verzekeringskas.
Preste: Vlug, gauw, handig. -I Gauw!
Haast je! -ment bw. Prester onov.w.:
(recht) Dienst verleenen. Prestesse v.:
Vlug-, handigheid. Prestidigitateur m.:
Goochelaar. Prestidigitation v.: Goochelkunst, snelvingerigheid.
Prestige m.: Begoocheling, tooverachtige verblinding. Zinsbedrog, bekoring.
Aanzien, gezag, zedelijk overwicht. Middel
om zijn meerderheid te toonen. Les -s:
De bekende bekoring. Prestigieux: Oogverblindend, begoochelend. Machtig, aanzienlijk .
Prestimonie v.: (kerk) Bijzonder fonds
tot onderhoud v. e. priester, dat niet een
prebende is.
Prestissimo : (m u z . ) Zeer snel. Presto :
(muz.) Snel.
Prestolet m.: Onbeduidend geestelijke,
„paapje".
Presu (spr. pre-su): Van te voren geweten. Presueeession (spr. pre-suk-) v.:
Erfrecht vervroegd uitgeoefend. Presumable: Vermoedelijk, dat men onderstellen
mag. Presumer ov.w.: 1. Vermoeden,
-wachten, denken. - innocent: Voor onschuldig houden. 2. Meenen, gelooven.
- trop de soi : Een te hoogen dunk van
zich zelven hebben. - trop de ses propres
forces : Zijn krachten overschatten. Oser de ses forces fusqu . . . : Zoo 'n hoogen
dunk van zijn krachten hebben dat men .. .
I se -: Vermoed worden. Presupposer
(spr. pre-su-) ov.w.: Als waar (laten)
aannemen; doen onderstellen. Bewijzen, dat
vooraf is gegaan. Presupposition (spr.
pre-su-) v.: Vooronderstelling.
Presure v.: Stremsel, leb. Presurer
ov .w. : Doen stremmen.
I. Pret bv.nw.: 1. Gereed, klaar, bereid.
- a partir, - a marcher: Reis-; marschvaardig. 2. = a, (oud) = de: Op 't punt
d s'ecrouler: Op invallen staande.
om.
II. Prét m.: (oud) Het proeven (voor 's
konings tafel). (thans) Leening. Geleende
som, - zaak. Voorschot (op loon). Vijfdaagsche soldij . (ook) Weekloon. Zakgeld. Benteloos voorschot. - sur titres: Prolongatie.
- a usage: Bruikleen.
consommation:
Verbruikleening.
d'honneur, - sur l'h:
Leening, renteloos voorschot op eerewoord,
zonder borg.
sur gages: Verpanding.
la petite semaine: L. tegen woekerrente.
Bibliotheque de - (d domicile) : Leesbibliotheek. z. grosse. Pretable : Uitleenbaar.
Pretantaine v.: Courir la Rondzwerven; lanterfanten; op liefdesavonturen
uitgaan, een slippertje maken.
Fransch-Nederlandseh. I.
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Pretendant m.: Pretendent. Aanzoeker,
vrijer, aanbidder. I b y .nw.: Die aanzoek
doet . Pretendre ov .w . : 1. Beweren , verzekeren . Pretendu ami: Zoogenaamde vriend .
La religion pretendue reformee: De zoogenaamd hervormde godsdienst. 2. Willen,
verlangen. 3. Aanspraak maken op, vorderen, eischen, begeeren. Ten huwelijk begeeren. - la main de qn : Naar iem. hand
dingen. Gendre pretendu: Aanstaande schoonzoon. onov.w. (met it): Dingen naar.
Il pretend a l'esprit: Hij vleit zich met de
gedachte, dat hij geestig is. / se -: Beweren te zijn. Pretendu m.: Aanstaande,
yerloofde. / by .nw. z. pretendre (1 en 3).
Pretendument : Zoogenaamd. Pretendue
v.: Aanstaande.
Prete-nom (mu. - -s) m.: Iem., die
zijn naam leent, strooman.
Pretentaine v. z. pretantaine.
Prêtentieusement en -ieux (spr.-syeu-):
Aanmatigend, ingebeeld. Gezocht. Pretention v.: 1. Aanspraak, vordering, eisch.
Offres avec -s : Aanbiedigen met opgave
van verlangd salaris. 2. Aanmatiging.
Avoir la - d'etre qch: Zich inbeelden iets
te zijn. Elle a encore des -s: Zij wil nog
behagen. Homme
Verwaand mensch.
Ecrire sans - littéraire : Voor de vuist
neerschrijven 3. Gekunsteldheid.
I. Preter ov.w.: 1. Verschaffen, -leenen,
schenken, geven. - son appui Steunen,
helpen. - son bras a: Helpen verdedigen.
- sa main a: Helpen, de hand leenen.
- main-forte
Te hulp komen. - sa
voix a qn: Voor iem. spreken. - l'oreille
't Oor leenen aan. - (la) vie a: In 't
leven houden. - silence: Stilte verschaffen.
- serment : Zweren, een eed afleggen. z.
collet 1 en flane 4.2. Leenen, te leen geven,
uitleenen. Als gast laten optreden (acteur).
- sa plume a qn: De pen voor iem. voeren.
- son nom a: Zijn naam leenen. - son
credit a: Met zijn invloed helpen. z. rendu
3. 3. Toedichten, (zonder grond) toeschrijven. On lui a prete beaucoup, mais it n'a
guere tenu : Men heeft hooge verwachtingen
van hem gekoesterd, maar hij heeft er niet
aan beantwoord. On ne pate qu'aux riches:
Geen koe heet bont of er is een vlekje aan;
men verwacht alleen iets van hem die 't
kan. Ne m'en pretez pas plus long: Laat me
niet meer zeggen dan ik doe.
II. Preter onov.w.: 1. (Geld) leenen.
-alpetismn:
Tegen woekerrente op
korten termijn leenen. 2. Stof aanleiding
geven. - aux attaques: Aan aanvallen
blootstaan. Sa conduite prete a de fticheuses
interpretations: Zijn gedrag kan ongunstig
worden uitgelegd. Ce sujet prete au lyrisme:
Dat onderwerp levert stof tot een lyrische
ontboezeming. 3. Rekken, meegeven. Ces
gants pretent. (fig.) Un sujet qui prete:
Een rekbaar onderwerp. I se -: 1. Geleend
worden. Elk. leenen. 2. se - it: Zich
leenen tot, toestemmen in, gehoor geven
aan, zich schikken in. Passen voor, geschikt zijn voor. - aux faiblesses de qn:
Toegeeflijk tegenover iem. ,zijn.
III. Preter m.: Het leenen. z. ami 1
en rendu 3.
Preterit (spr. -ite) m . : (t a a lk . ) Verleden tijd. Preterition v.: 1. Weglating,
54
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Pretermis sion-Prevu

stilzwijgend voorbijgaan. 2. Rhetorische
figuur, waarbij men de aandacht op iets
vestigt door te zeggen, dat men er niet bij
blijft stilstaan Pretermission v. Preteur m.: Praetor (rechter, provinciehoofd,
legeraanvoerder, enz.).
Preteur m . : Leener, geldschieter . (o o k )
Geldnemer.. bY .nw . : Leengraag .
Pretexte m. : 1 . Voorwendsel, schijngrond,
schijn, uitvlucht. 2. Aanleiding. Prendre
- de: Een a. vinden in, zich beroepen op.
/ v.: Praetexta (robe -, loge -; met een
purperen rand omzoomd wit kleed). (letterk. ) Nationale historische tragedie.
(fig.) Revétir la robe -: Een man worden.
Pretexter ov .w . : (o u d ) Bewimpelen .
(thans) Voorwenden, -geven. Pretibial:
Aan 't voorvlak van 't scheenbeen gelegen.
Pretintaille v.: Opengewerkt boordsel.
Bijzaak . (s p el) Bijkomstigheden . Pretintailler ov .w .: Met opengewerkte boordsels
versieren.
Pretoire m.: 1. (gesch.) Prtorium
(ruimte rondom de veldheerstent, gerechtshof v. e. pr ae tor, lijfwacht d. keizers; z.
prefet 1). 2. Rechtbank van den juge de
paix. Rechtzaal. Pretorien : Van den
praetor, door een p. bestuurd. Les soldats
-s of les -5: De keizerlijke lijfwacht;
(fig.) de beroepssoldaten. Le peril -: Het
gevaar dat de militairen in een republiek
voor 't bestaan van den Staat opleveren.
Pretraille v.: Priestergespuis.Pretre m.:
Priester . Pretresse v . : Priesteres . (fi g . )
Dienares. (grap) - de Venus: Publieke
vrouw. Pretrise v.: Priesterwaardigheid,
-ambt. De priesters.
Pretuberculeux: Lijder lijdend aan
pretuberculose v.: Beginnende tuberculose .
Preture v.: Waardigheid van praetor.
Preuse v.: Heldin (z. preux).
Preuve v.: 1. Bewijs. Blijk. Bewijsstuk.
Donner -, faire la - de: Bewijzen. A que: Ten bewijze dient dat. Jusqu - du
contraire : Tenzij het tegendeel bewezen
wordt. Faire ses -s de noblesse: Zijn adeldom bewijzen. Il a fait ses -s: Hij heeft
de toets doorstaan, - zijn sporen verdiend.
La - incombe a: De bewijslast berust op.
2. (rekenk.) Proef. La - par neuf: De
negenproef . 3. ( Su iker- , alcohol ) geha lteproef . Proefglaasje ,reageerbuisje (daarvoor ) .
Preux by .nw .m . : Moedig . / m . : Ridder..
Held, koen ridder.
Prevaloir onov .w . : De overhand hebben,
anderen overtreffen, zegevieren. Faire - son
opinion: Zijn meening doordrijven. / se de: Zich laten voorstaan z. beroepen
op. Zich ten nutte maken. Prevaricateur
by .nw . Plichtvergeten . / m . : -verzaker..
Prevarication v.: Plichtverzuim, ambtsmisdrijf. Prevariquer onov .w . : Zijn plicht
verzaken, zijn ambtsplicht niet nakomen.
Provenance v.: 1. Voorkomend-, gedienstigheid. 2. Opzegging. Prevenant : Voorkomend, gedienstig. Innemend (uiterlijk).
(godsd.) Voorkomend (genade )
Prevenir ov.w.: 1. Voor zijn, komen
voor. Voorkomen, 't eerst doen. (f ig.)
Voorkomen, verhoeden, (door zijn maatregelen) afwenden ; uit den weg ruimen
(tegenwerping). 2. Voorinnemen. - l'es-
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prit de: Bewerken. Etre -venu en faveur de
qn; - contre qn: Voor -; tegen iem. vooringenomen zijn. Juger avec un esprit -venu:
Oordeelen met zeker vooroordeel. Cela
prévient en sa faveur: Dat stemt gunstig
voor hem. Etre -venu d'un crime: Van een
misdaad verdacht worden. Un prevenu:
Een verdachte. 3. Waarschuwen, vooraf
kennis geven van, vooruit zeggen. On
previent, imbecile: Men waarschuwt de
menschen, domoor. /se -: Elk. te gemoet
komen. Een vooringenomenheid opvatten.
Elk. berichten, - waarschuwen.
Preventif. 1. Verhinderend, voorbehoedend. Mesures -fives: Voorbehoedmaatregelen . Loi -ive: Beschermende wet . 2. (r e c h t)
Van een beschuldigde. Detention -ive:
Voorloopige hechtenis. I m.: Voorbehoedmiddel. Prevention v.: 1. Becht om voor
een ander van een zaak kennis te nemen. 2.
Vooringenomenheid, -oordeel. Juger sans
Een onbevangen oordeel hebben. Inspirer des -s et: Vooringenomen maken. 3.
(recht) Staat van beschuldiging (htat
de -); (nieuw) voorloopige staat van
beleg. Soutenir la -: Als officier van
justitie optreden. 4. (recht) Voorloopige
hechtenis. Preventivement : 1. Bij wijze
van voorzorg. 2. Voorloopig, op vermoeden. Preventorium m.: Inrichting waarin
men de dreigende ziekte tracht te voorkomen. Prevenu z. prêvenir. Prevision
v . : Voor (uit )zien . V erwachting , vermoeden. -s du temps : Weervoorspellingen.
Des -s : Voorziene uitgaven, uitgetrokken
sommen. Budget de -: Ontwerp-budget.
En - de: Met 't oog op mogelijke ..
Prevoir ov .w. : Voorzien. De noodige
voorzorgen nemen. Uittrekken (geldsom).
Prevu par la loi du 3 mai 1862: Bepaald
bij de wet van . . . - pour qch : De noodige
stappen doen voor iets. / se -: Voorzien
worden. Previsionnel: Met het oog op
de toekomst.
Previlt m.: 1. (gesch.) Opperste, opziener, provoost, stadsvoogd. Grand -:
Opperste halsrechter (des konings). - des
marchands (de Paris, - de Lyon) : Voorzitter
op 't stadhuis, (soort) burgemeester. 2.
(kerk) Hoofd van 't kapittel,eener collegiale kerk. Overste eener orde. 3. (thans)
Officier-commissaris. Rechter in een cour
prevOtale. - (de salle) : Provoost op de
wapens. d'un maitre de danse: Helper
van een dansmeester. Prevdtal: Van de
rechtspraak van een provoost. Cour -e:
Gerechtshof, dat, zonder appel, summier
recht doet in 't crimineele. Prevtitalement:
Volgens de rechtspraak van een cour prevOtale . Previltë v.: Provoostschap. -rechtsgebied. -woning.
Prevoyance v.: Voorziening, -zorg,
bedachtzaamheid. Caisse de -: Weerstands- ; pensioenverzekeringskas. Prelevements de -: Afgeschreven bedragen voor
ondersteuningsfondsen. - sociale: Sociale
voorzorg. CEuvres de -: Stichtingen voor
den ouden dag. Rien n'echappe a sa -:
Niets ontgaat zijn vooruitzienden blik.
Prevoyant: Vooruitziend, bedachtzaam.
Zorgzaam, voor de toekomst. / m.: Lid
van een (zieken)fonds. Prevu m.: Het
voorziene.

Priam-Primitif
1702
1701
Priam (spr. -ame) m.: Priamus. Pria- premie, assurantiepenningen. Cours des
mide m.: Iem. uit 't geslacht van Priamus. -s : Verrekeningskoersen. Taux des -s:
Premievoet. 7. Premie (voor aanmoediPriant m.: Biddende.
Priape m.: Priapus. Priapee v.: On- ging). - d'engagement: Handgeld. - de
tuchtig gedicht, - schilderij. Priapique: demobilisation : Toelage bij de ontbinding
Vol ziekelijke wellust. Priapisme m.: der gemobiliseerde troepen. - a l'exportalion: Uitvoerpremie. - au brevet superieur:
Ziekelijke wellust.
Prie: Uitgenoodigd. Sur invitations -es: Toeslag bij de hoofdakte. 8. Premie (om
Op uitnoodigingen op naam. / m.: Uit- abonnês te lokken). Toegift (op verkocht
genoodigde. Prie-Dieu (my . onv .) m.: artikel). 9. (beurs) Premie (- d'emission;
Bidstoel. Prier ov.w.: 1. Bidden, biddend overwaarde boven den prijs van uitgifte),
aanroepen. 2. Smeeken (- a mains jointes), agio. Celle valeur fait -: Dat effect staat
met aandrang verzoeken, smeekend aan- boven den prijs van uitgifte. (fig.) Faire
roepen. - en grace : Als een gunst ver- -: Zeer gezocht zijn, opgeld doen. 10.
zoeken. Se faire - pour faire qch : Zwarig- (handel) Premie (door den kooper, die
heden maken -, zich laten bidden -, zich een koop vernietigt, aan den verkooper
verlegen toonen, om iets te doen. Il y verschuldigd bedrag). Acheter a - pour
fin mars : Tegen ultimo Maart met beperkt
va sans se faire -: Hij gaat er direct
op los. Je vous prie: Toe, als 't u belieft. risico koopen. Reponse des -s: Premieafrekening, premie-rescontredag. Lever une
Je vous en prie : Ik bid u erom; ga uw gang;
geen dank. 3. Uitnoodigen. / onov.w.: -: Vaste kooper worden. 11. (beurs)
Verschil
tusschen den standaardprijs en
Elk.
noodigen.
Gebeden
Bidden. / se -:
worden. Priere v.: 1. Gebed. Etre en -: den prijs van 1 K.G. fijn metaal. 12. (mu z . )
Bidden. Se mettre en -: Gaan bidden. Faire Prime (interval). 13. (aardk.) Gekleurd
bergkristal.
sa -: Zijn gebed opzeggen. 2. (Smeek)Primer ov.w.: 1. De loef afsteken,
bede; verzoek. - de ne pas cracher : Verzoeke niet te spuwen. z. inserer. Prieur den voorrang hebben boven. La force prime
le droit: Macht gaat boven recht. 2. Met
m., -e v.: Kloostervoogd, -es. Prior.
Priores (mere -). Prieural: Van den een premie (prime 7) aanmoedigen, een
prior of 't prioraat. Prieure m.: Klooster prijs toekennen aan. Vache primee: Bedoor een prior of priores bestuurd. Klooster- kroonde koe. 3. Titre prime: Effect waarop
kerk. Priorswoning. Waardigheid van prior een prijs is gevallen. 4. Omwerken (grond).
of priores. Prieuse v.: Vrouw die bidt. / onov.w.: De eerste plaats hebben (kaatser). De baas zijn, zijn haan koning laten
Prifaiteur m.: Akkoordwerkmaker.
Prima donna (m y . prime donne) v.: kraaien. Primerose v.: Stokroos. PrimeEerste zangeres (in opera). Primage m.: sant (de -) bw .uitdr . : Dadelijk , op
Kaplaken (voor kapitein in vracht). Mee- slag. Prime-sautier (my . ---s): Die
de eerste opwelling of ingeving volgt;
gevoerd water in stoom.
Primaire bv.nw.: Van den laagsten rang, geheel ongeschaafd (stijl). Frisch, ooreerste. Van 't lager onderwijs. (aardk.) spronkelijk ; zonder dralen handelend.
Primeur v.: 1. Nieuw-, versch-, jonkPrimair. . (n ieuw) Tegen het hoogere
gekant. Assemblees -; elections -s: Kies- heid. Eerste tijd. Eerste genot. Vin dans
sa
-: Wijn dadelijk na den oogst. Un
colleges -; verkiezingen van den eersten
trap. Pcole -: Lagere school. Inspecteur livre dans sa -: Een boek dadelijk na 't
verschijnen. Ces pois sont dans la -, ce
-: Schoolopziener bij 't lager onderwijs.
son! des pois de -: Dit zijn vroege erwten.
Enseignement -: Lager onderwijs. L'armee
Dans la - du regne : In den eersten tijd
-: De onderwijzers. Nombre -: Ondeelbaar -, priemgetal. Delinquant -: Voor de der regeering. Avoir la - de qch: 't Eerst
iets genieten; - weten, - vernemen. 2.
eerste maal gestraft boosdoener . (a ardk.)
-s : Vroege groenten en vruchten. (fig.)
Ere -: Oudste tijdperk. / m.: Bezitter
eener acte L.O. Iem., die alleen L.O. heeft Eerstelingen, al wat jong is. Primeuriste
gehad. Primarisme, -airisme m.: Gees- m.: Kweeker van vroege groenten en vroeg
teshouding van iem. die alleen L.O. heeft fruit. / bv.nw.: Van vroege groenten.
gehad. Primat m.: Primaat, eerste aarts- Primevere v.: 1. Sleutelbloem. - auribisschop. Eerste afschrift. Primate m.: cule: Aurikel. - double: Dubbele primula.
Hoogere aap. Primatial (spr. -tsial): 2. (s o m s) Lente . Primieeriat m . : WaarVan een primaat. Primatie (spr. -tsi) digheid van oudste, - van deken. Primiv.: Waardigheid -; gebied -; zetel van cier m.: Oudste, eerste domheer. Primidi
primaat. Primaute v.: Opperste rang, m.: Eerste dag der Republ. decade. Primipare v. en bv.nw.: (Vrouw, wijfje)
voorrang . (s p el) Voorhand .
Prime bv.nw.: 1. (o ud ) Eerste (z. die voor 't eerst baart. Primipilaire en
prin). De - abord, de - face: Bij den -pile m.: (gesch.) Honderdman, die de
eersten aanblik, eerst. De - saut: Fluks, eerste afdeeling eener kohorte commandadelijk. La -e jeunesse: De allereerste deerde, primipilarius.
jeugd. 2. (stelk.) Met een accent. A'
Primitif bv.nw.: Oorspronkelijk , eerste,
of A -: A' of A accent. I v.: 1. (Kath.) oudste; die voor 't eerst een ziekte heeft.
Eerste getijde, - biduur. 2. (sterrenk.) Al te eenvoudig, weinig gerieflijk. Langues
Eerste maanstand. La lune est en -: 't -ices: Oertalen. L'homme -: De oerIs nieuwe maan. 3. (schermen) Eerste mensch. La -ive Èglise: De oudste Christenpositie. 4. (spel) Vier kaarten van ver- kerk. Une lettre qui n'est pas -ive: Een
schillende kleur (als beslissend blad). letter, die niet in 't grondwoord voorkomt.
Spel, waarin die vier kaarten 't hoogst Mot -: Grond- , stamwoord. Temps -s:
zijn. 5. Allerfijnste wol. 6. (Verzekering)- Grondtijden. Couleurs -ives: Hoofdkleuren.

Primitivem ent-Prise
1704
Principe
m.:
1.
Oudste
aardlagen.
Begin. Des le -, dans
Terrains -s:
le -: Dadelijk, van den beginne af, in
Les peintres -s of les -s: De Primitieven.
/ m.: Oorspronkelijke mensch. Primitive- den beginne. 2. Oorzaak, oorsprong, grond.
ment : Aanvankelijk, oorspronkelijk. Pri- Bron. Drijfveer. - d'erreur: Oorzaak van.
mitivisme m.: (kunst) Opvatting vol- dwaling. - de la vie, - vital: Levensbegens welke alleen de kunst van den mensch ginsel. -s nutritifs: Voedingsbestanddeedie niet door de cultuur bedorven is, de len. 3. Beginsel, oorzaak. Remonter jusware is . (w ij s b . ) Levensopvatting van qu'au -: 't Oorzakelijk verband zien.
den primitieven mensch. Primitivitè v.: 4. Grondwaarheid, -slag. -s de la chimie:
Oorspronkelijke toestand, - vorm, oertoe- Grondslagen der scheikunde. Les premiers
-s: De eerste beginselen, de gronden.
stand.
Primo bw.: In de eerste plaats. Primo- Poser pour -, en -: Als grondslag vastgeniture v.: Eerstgeboorte. -recht (droit stellen. - d'Archimede: Wet van Archimedes. 5. Grond-, gedragsregel, beginsel.
de -). Primordial : Allereerst, oudste,
die den oorsprong vormt van, oer-. Eerste, J'ai pour - de . . .: Mijn beginsel is om
. . . Se faire un - de : Zich tot beginsel
voornaamste. Etre -: Voorop staan, voorgaan. Primordialement : Aanvankelijk. stellen. De -: Principieel. Homme a -s:
Primordialite v.: Oorspronkelijkheid. Pri- Nauwgezet -; beginselvast mensch. Homme
mulackes v.mv.: Sleutelbloemigen. Prin, sans -s : Gewetenloos -; beginselloos
prime bv .nw . : (o ud ) Eerste . De prime mensch. Ferme sur les -s : Beginselvast.
(spot) Les immortels -s: De beginselen
saut, (oud) d'un prime saut: Bij den
der Revolutiemannen. 6. Bestanddeel.
eersten sprong; (f i g. ) dadelijk .
royal,
Principicule of -ion m . : (s p o t ) Nietig
Prince m.: 1. Vorst. Prins. vorstje.
- imperial: Kroonprins. -s du sang:
Printanier: 1. Van de lente, (in saPrinsen van den bloede. z. jeu 1. Vetu
menst.) lente-, voorjaars-. Potage -:
comme un -: Vorstelijk -, prachtig gekleed.
Soep met versche groenten. z. ecume 1.
Etre bon -: Zeer edelmoedig -; royaal
zijn. L'Ile du P- : Prinseneiland. Mon- Vert -: Lichtgroen. 2. (f ig.) Jeugdig.
Printemps m. : Lente, voorjaar.. (f ig. )
sieur le -: De eerste prins van den bloede.
Jaar (v. e. jong meisje). Jeugd (- de la
Le fait du -: 't Eigenmachtig optreden
(van de regeering). 2. Hoofd, eerste, vie, - de rage). z. hirondelle 1.
Prione m.: Zaagkever.
grootste, (fig.) vorst. Le - du senat:
Priorat m.: Priorschap. Priori (a)
De senator te Rome, wiens naam bovenaan
de lijst stond, de princeps senatus. Les -s z. a priori. Priorite v.: Het eerst -,
ouder -, vroeger zijn. Voorrang; -gaan. du peuple: De stamhoofden (der Joden).
d'hypotheque: Voorrang van hypotheek.
Les -s de l' Èglise: De Kerkvorsten. Les
Action de -: Preferent aandeel. Par -s des apOtres: Petrus en Paulus. Le sur: Bij voorrang boven. Donner la - a
des sots, - des fous: 't Hoofd der broederschap der zotten. Les -s de la terre: De un ordre du jour : Aan een motie den voorhooggeplaatsten. Le - des philosophes: rang verleenen. - de passage : Voorrang
Aristoteles. Le - des orateurs: Demosthnes. (auto). Route a -: Voorrangsweg. - a
Prince-consort (mu .-s--s) m.: Prinsge- droile: Rechts gaat voor.
Pris m . : Inslagdeel . I bv .nw . : Gevanmaal . Prineeps (spr. -sepse): by .nw . onv . :
Eerste (druk) . Prince-regent (mu . -s--s) gen. Bezet. Bevangen. Gevormd (z. prenm.: Prinsregent. Princerie v.:1. Waardig- dre).
Prisable: Dat op prijs gesteld moet
heid van oudste, - van deken. 2. (f am.)
Vorstelijke waardigheid . „Vorstenrommel" . worden. Dat geschat moet worden.
Priscien m.: Priscianus.
Princesse v.: 1. Vorstin. Prinses. - royPrise v.: 1. Het grijpen. Vat, houvast.
ale , - imperiale: Kroonprinses. Faire la -:
De groote dame uithangen. Etre bonne -: Steun voor den voet, vat. z. Metier 2
Goedig zijn. 2. (tam.) De Staat. Aux frais longe 1. Donner -, laisser - a: Zich
blootgeven, vat geven op, zich blootstellen
de la -. 3. (spot) Straatmadelief. Prineier: Vorstelijk. Prinselijk. Abbaye -iere: aan; mogelijk maken. Hors de -: Veilig.
Abdij, waarin alleen vorstendochters wor- Etre en -: Bloot staan, gevaar loopen te
den opgenomen. / m. z. primieier. Prin- worden genomen. (f ig .) Avoir - sur:
eiêrement : Vorstelijk. Princillon m.: Vat hebben -, indruk maken op. Avoir
sous sa -: In zijn macht hebben. Quitter
(s o m s ) Vorstje .
Principal bv .nw . : Voornaamste , eerste, -: Weggaan, ophouden. Etre aux -s:
(in samenst.) hoofd-; (muz.) met Handgemeen -, slaags zijn ; (f ig. ) twisten,
obligaatpartij. / m.: Voornaamste. Direc- harrewarren; worstelen -, te kampen hebben
(met). En etre aux -s : Handgemeen worteur -, rector (v. e. gemeentelijk gymnasium). 't Voornaamste, de hoofdzaak. den. Je les ai mis aux -s: Ik heb hen tegen
(recht) Hoofdzaak, -punt. Hoofdsom, elk. in 't harnas gejaagd; - met elk. in
kapitaal. Faire son - de : De hoofdzaak verbinding gebracht. Mettre les passions
zien in. Prineipalat m.: Rectoraat. Prin - aux -s avec le devoir : De hartstochten in
eipale v.: Hoofdzin. Prineipalement: conflict brengen met den plicht. Mettre bien
Voornamelijk, vooral, in hoofdzaak. Prin- en -: Flink aangrijpen. Trouver -: Houeipalite v . : (o ud ) Rectoraat . Prineipat vast krijgen. Avoir (une) - avec: Twist
m.: Vorstelijke -. Keizerlijke waardigheid hebben met. - corps a corps: Worsteling.
(d. Romeinen) . Vorstelijk domein . (fig. ) z. bee 1. - de langue, - a partie : Kibbe(Vorstelijke) macht. Principaute v.: Vor- larij. (recht) - a partie: Verhaal op den
stendom. Vorstelijke waardigheid. Prins- rechter door den pleiter. - en charge:
Noodzaking.
dom. Rectoraat.
1703
(aardk.)

1705

Pris6e—Prix

2. Het nemen; - innemen (stad), - prijs
maken (schip); - gevangennemen (misdadiger) ; - vangen (wild) ; (spel) - nemen
(kaart, stuk). — de possession: Bezitneming. — d'assaut: Bestorming. — de
commandement: Aanvaarding van 't bevel.
— de siege : Aanvaarding van 't voorzitterschap. (recht) — de corps: Inhechtenisneming; gijzeling. (spel) Mettre une piece
en —: Een stuk zoo zetten, dat 't genomen
kan worden. Etre en —: Gemaakt kunnen
worden (stoot). (fig.) La — de la nature
sur 1' Cane: Het aangrijpen van de ziel door
de natuur. 3. Buit, roof, prijs, vangst,
prijsschip. Faire des —s: Schepen prijs
verklaren. Declarer de bonne —: Voor goeden buit verklaren. (f ig.) C'est de bonne
—: Dat pik ik in. Droit de —: Buitrecht.
z. part 1.
4. Het nemen (om te gebruiken), - innemen (geneesmiddel). Dosis (thee b.v.);
poeder, afgemeten hoeveelheid (geneesmiddel) ; snuifje (peper b.v.). Snuifje
(— de tabac). — de tail: 't Zuigen, „slokje". — d'armes: 't Te wapeu loopen; 't
aantreden; wapenschouw; wachtparade. —
d'habit, — de voile: Toetreding tot den
geestelijken stand. Une — (de vue) : Een
kiek. — de vues: Filmopname, verfilming.
Appareil de — de vues: Kiektoestel; filmtoestel. — de terre: Aardverbinding. —
d'eau: Bron, watervang; waterwerken;
recht om water of te voeren; wateraftapping; standpijp; pomp, voedingskraan (op
't station, voor locomotieven). — d'air:
Ventilatiegat, -rooster; luchtkoker; choke
(auto). — de contact: 't Contact krijgen.
(fig.) A la premiere — de contact: Bij de
eerste ontmoeting. — de courant (electrique):
Stopcontact. — de force: S. voor kracht.
— de lumiere: S. voor licht. C'est la même
— de courant: Dat is dezelfde leiding. En
— directe : Op de derde -, grootste -, hoogste
versnelling. — de vapeur: Stoomleibuis. —
de stenogramme: Opneming van een stenogram. — de temperature: Temperatuuropneming. Une — de ,sang: Het afnemen van
bloed (voor bloedonderzoek). — de role:
Aanvaarding van een rol. — du travail:
Aantreden voor het werk. 5. Het stollen,
- vastraken; - dichtvriezen; - hechten.
Faire —: Stollen; zich hechten. Ciment
a -- lente: Langzaam hechtend cement.
Mortier d'une --reguliere: Regelmatig
hechtende specie. 6. Ontbranding.
Prisêe v.: Schatting. Geschatte waarde.
't Noemen van den geboden prijs. Priser
ov .w . : 1. Schatten , taxeeren . (f ig . ) Op
prijs stellen. 2. Opsnuiven. / onov.w.:
Snuiven. / se —: Zich zelven schatten.
Priseur m.: 1. Schatter, taxateur. 2.
Snuiver, snuifneus.
Prismatique: Prismavormig. Van een
prisma. Prismatisation v.: Prismavorming. Prismatiser ov.w.: Door een prisma
breken . Prisme m . : 1. (w i s k . ) Prisma .
2. (n a t k . ) Driehoekig , doorschijnend prisma, (fig.) Voir les choses a travers un —:
De zaken niet zien zooals ze zijn. Prisme:
Prismavormig. Met prismatische kleuren.
Prison v.: 1. Gevangenschap, gevangenis straf. (mil.) Streng arrest. La peine de
ce delit est la —: Op dit misdrijf staat gevan-
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genisstraf. Faire de la —: Gevangen zitten.
Faire sa —: Zijn straftijd uitzitten. — pour
dettes: Gijzeling . 2. (f i g . ) Omhulsel ; ketenen
(der liefde). Prisonnier m.: 1. Gevangene . — de guerre : Krijgsgevangene. Se
rendre —: Zich gevangen laten nemen.
Faire des —s: Krijgsgevangenen maken.
Faire —: Gevangennemen. (f ig.) — de
son devoir: Gebonden door zijn plicht.
Etre — qq part: Ergens tegen zijn zin gehouden worden. 2. Krukpen. Tapbout.
Pristi tusschenw.: Drommels!
Privable : Tembaar. Aan ontneming
blootgesteld. Privance v. z. privaute.
Privatif : Ontnemend. (taalk.) Ontkennend, de afwezigheid uitdrukkend, privans. / m.: Ontkennend voorvoegsel.
Privation v.: Berooving, derving, verlies.
Ontzegging. Ontbering. — de nourriture:
Onthouding van spijzen. Vivre de —s: Een
leven vol ontbering lijden. — de sortie:
Huisarrest. Privat -docent , --dozent m.:
(Duitsch; is geen Fr. titel). Privaatdocent. Privativement: Bij uitsluiting.
Privautê v.: Groote vertrouwelijkheid, te
groote gemeenzaamheid . Onbetamelijke vrijheid, handtastelijkheid. Paroles de —: Al
te familiaire praatjes. Prive bv.nw.: 1.
Ambteloos, particulier, niet openbaar,
eigen; in eigen kring. Homme —: Particulier; bijzonder persoon. La vie —e: 't Huiselijke leven. z. murer en charte 2. Sous seing
—: Onderhandsch. Societe sous seing —:
Vennootschap onder firma. De son autorite
—e: Eigenmachtig. z. conseil 5. En son
propre et — nom: Persoonlijk. Conference
—e : Les in beperkten kring, privatissimum .
Lecon —e : Privaatles. 2. Vertrouwd. 3.
Tam. 4. z. priver 1. I m.: Particulier
leven. Privaat. Dans le —: Als particulier.
Privement: Als particulier. Op gemeenzame wijze.
Privet. ov.w.: 1. Berooven, ontzetten,
-nemen, -blooten. Ontrieven, verstoken
doen zijn (van). Ce serail vous —: Ik zou
u ontrieven. — de la vue: Blind maken.
Piq ue de l'ouie: Doof. Prive de raison:
Redeloos. Prive de ses droits civils: Uit
zijn burgerrechten ontzet. Prive de vie:
Levenloos. Un ecolier prive de sortie: Een
leerling die schoolarrest heeft. — de sepulture : Onbegraven. 2. Temmen. 1 1. se —
de: Vrijwillig verstoken blijven van, zich
onthouden van, - ontzeggen. Tu te prives:
Je doet je te kort. (spot) Ne vous privez
pas: Geneer je maar niet. 2. se —: Mak
worden.
Privilege m.: Voorrecht, uitsluitend
persoonlijk voordeel. Natuurlijke gave.
Verlof tot drukken. — de —(duroi):la
Banque de France: Bankmonopolie. — d'un
creancier: Voorrecht van preferent schuldeischer. Emporter — sur: Bevoorrecht zijn
boven. Privilegiê m.: Bevoorrechte, rijke,
gelukkige. / bv.nw.: Bevoorrecht, preferent (schuldeischer). Privilegier ov .w. :
Van een voorrecht voorzien, bevoorrechten.
I se —: Zich voorrechten aanmatigen.
Prix m.: 1. Prijs, koopwaarde. Geld
(voor 't geleverde). A bas —, a vil —:
Voor een spotprijs. Cigare qui n'a pas
de —, (qui est) sans —: S. die met geen
geld te betalen is. z. hors de, courant
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(by .nw . 3 ) , beurre 3 en doux (by .nw . 7 ) .
- fait: Vaste -; bedongen -, overeengekomen prijs (bij aanneming). Faire (un) -;
(ses) -: Een prijs bepalen; zeggen wat men
wil uitgeven. El votre -? Wat biedt get
De -: Kostbaar. La liberte est a ce -:
Als men dat opoffert, heeft men de vrijheid.
de fabrique; - de revient: Fabrieks- ;
kostprijs. Mettre la tete de qn a -: Een
prijs op iem. hoofd stellen. Mettre a -:
Inzetten. Mise a -: Inzet. Vendre stir
baisse de mise a -: Bij afslag verkoopen.
Mettre le - a qch : lets behoorlijk betalen,
geven wat iets waard is. A - d'argent:
Tegen betaling, als men maar betaalt. A
- d'or: Zeer duur. Le dernier -: De naaste
prijs. Faire des - a qn: 't Met iem. op een
accoord gooien. A petit -: Voor een prijsje,
goedkoop. - de faveur: Buitengewoon lage
prijs voor vrienden, uitzonderingsprijs. fait: Bekende en onveranderlijke prijs. z.
fort (by .nw . 6 ) en fou (by .nw . 4) . faible, - net, - de librairie : Nettoprijs (der
boeken). - de catalogue : Winkelprijs.
C'est dans mes -: Dat kan ik betalen.
C'est bien le meme -: Dat is hetzelfde
geld. A tout -: Tot welken prijs ook;
(fig.) - elken prijs, wat 't ook kosten
moge. A aucun -: Tot geen prijs; (fig.)
onder geen omstandigheden. A - de, au
- de (z. 2) : Ten koste van. Cela vaut
toujours son -: Dat behoudt steeds zijn
waarde. Tout homme a son -: leder mensch
is veil (als men maar genoeg biedt).
Le - d'une conscience: Het geld dat noodig
is om iem. om te koopen. (fig.) Dans les
grands -: Vreeselijk, erg. - pour -:
Alles tegen elk. opgewogen.
2. (Zedelijke) waarde, verdienste, voortreflijkheid. Attacher -, mettre du - et:
Waarde hechten aan. Au - de (z. 1):
Vergeleken met. Cela a bien son -: Dat is
(ook) wat waard. 3. Belooning, loon, vergelding, straf. Pour - de : Tot loon van,
tot straf voor. Il page le - de sa complaisance: Hij ontvangt zijn loon voor zijn
toegevendheid. 4. Prijs (in wedstrijd).
Grand -: Hoofdprijs. (sport) - a reclamer: Verkoopprijs. - de Rome: Studiebeurs
voor een verblijf te Rome; kunstenaar,
die zulk een prijs heeft. - d' eloquence:
Prijs voor een verhandeling in proza.
5. (school) Prijs, eereblijk. - d'honneur:
Eereprijs; leerling die den eereprijs heeft.
Remporter le -: Den prijs behalen; (fig. ) de
anderen overtreffen. Livre de -: (School)prijs. Obtenir un Here en -: Een boek, als
prijs krij gen . Prix-courant (my . - -s)
m.: Prijscourant.
Pro. . .: Voor, (in samenst.) -gezind.
Proarmenien: Armenischgezind.
Probabilisme v.: 1. (K a t h . ) Leer volgens welke men iedere meening op gebied
der zedeleer kan aannemen, mits een bekend theoloog haar verkondigd heeft. 2.
(wijsb.) Leer volgens welke het meest
waarschijnlijke 't best de werkelijkheid
weergeeft. Probabiliste by .nw . en m.:
(Aanhanger) van 't probabilisme. Probabilite v . : Waarschijnlijkheid . (s o ms ) Leer
der waarschijnlijke meeningen (z. -isme
1). Mogelijkheid. Calcul des -s: Waarschijnlijkheids- , kansrekening. Probable:
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Waarschijnlijk. (Kath.) Opinion -: Aanneembare meening, daar zij door een bekend theoloog is verkondigd. Le -: 't
Waarschijnlijke. Probablement : Waarschijnlijk. Probant : Overtuigend, steekhoudend, (in samenst.) bewijs-. Probation v. : (K a t h. ) Proeftijd , vOOr den
werkelijken proeftijd (noviciaat), voorproeftijd. Probatif: Bewijzend. Probationniste m.: Iem. die den voorproeftijd
meemaakt. Probatique z. piscine 2.
Probatoire : Overtuigend, bewijzend. Examen -, acte -: Tentamen. Certificat -:
Tentamenbewijs . Probe : Rechtschapen, eerlijk . En lourde el - argenterie : Van gedegen
zilverwerk. / m.: (naam) Probus (Rom.
keizer). Probite v.: Rechtschapen-, eerlijkheid. Avoir de la - d'esprit: Nauwgezet
kunnen oordeelen.
Problematique: Twijfelachtig, raadselachtig, onzeker. C'est -: Dat staat nog
te bezien. Problematiquement: Op onzekere wijze. Probleme m.: Vraagstuk.
(f ig . ) Raadsel . Schaakprobleem . Problemiste m.: Oplosser van schaakproblemen.
Pro-boer (my . onv.; spr. pro-boer):
Boerengezind. -e.
Proboscide v.: Tromp, snuit. Proboseidien by .nw . en m.mv.: Trompdragend
dier, snuitdrager.
Procede m.: 1. (mensch) Handelwijze,
manier van doen. Nette manieren. -s:
Behandeling, bejegening. Il a eu envers
moi les meilleurs -s: Hij heeft mij op de
netste manier behandeld. Echange de bons
-s : Wederzijdsche hulp . 2. (z a a k ) Behandeling(wijze), werkmanier. 3. Keudopje, pomerans. 4. (kunst) Werktuiglijk
werk. Technische behandeling. Papier -:
Procódópapier. 5. Minderwaardig middel.
6. Vente au -: Verkoop zonder aangegeven
prijs.
Proceder onov .w . : 1. - a: Overgaan
tot, beginnen aan. 2. Te werk gaan, handelen. - avec mesure : Gematigd optreden.
- par ordre : De zaken geregeld behandelen. 3. - eontre : In rechten vervolgen.
4. - de : Voortkomen uit, voortgebracht
worden door; (kerk) voortgaan uit; wat
hebben van. Il procede de son pere : Hij
ondergaat den invloed zijns vaders. Il ne
procede que de lui-meme : Hij is geheel origineel.
Procedure v.: Rechtspleging, -vormen,
-vordering . (f ig . ) Handelwijze. Te volgen
weg. Code de - civile: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Proeedurier: In
den rechtshandel bedreven. Twistziek, pleitgraag (mensch). Den loop van 't gerecht
vertragend.
Procellaire m.: Zwaluwstormvogel. Procellariides m .my . : Stormvogelachtigen .
Proces (spr . pro-se) m.: 1. Geding,
proces , rechtzaak. Faire un - a : Een p.
aandoen. Faire le - a qn, - de qn: Iem. in
rechten vervolgen; (fig.) den staf over iem.
breken, iem. beschuldigen, - veroordeelen.
z. forme 4. 2. Aanhangsel. - ciliaire:
Haarkrans. Processif : Van een geding.
Pleit-, kibbelziek. / m.: Pleitzieke.
Procession v.: 1. Plechtige optocht. ommegang. - dansante: Springprocessie.
2. (fig.) Optocht, stoet, lange rij . 3.
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(godsd.) Voortkoming (v. d. H. Geest). voortbrenging, voortplanting. Procreer
Processionnaire by .nw. en v.: Proces- ov .w . : Voortbrengen, scheppen , verwekken
sierups (chenille -). Processionnal m.: I se -: Zich voortplanten.
Proeruste m.: 1. Procrustes. Lit de -:
Gebedenboek voor de processie. Proces sionnant m.: Processieganger. Proces - Met geweld aangelegde vorm; tyrannieke
sionnel : Van de processie. Plechtig. Pro - maatregel. 2. Lederkever.
Procurable : Te verschaffen. Proeu eessionnellement : In een processie. In
optocht, plechtig. Processionner onov .w . : rateur m.: KeizerAijk vertegenwoordiger in
een wingewest (- imperial). Eerste maIn optocht gaan; een processie vormen.
Processus (spr . -uss) m . : 1. (d ierk. ) gistraatspersoon. Procuration v.: VolUitsteeksel . 2. (wij sb ) Ontwikkeling, macht. Procuratrice v.: Gevolmachtigde.
proces. (geneesk.) Ziekteverloop. 3. (bij Procure v. : (K a t h . ) Procura . Procurer
. -verbal (mu. ov .w . : Verschaffen , bezorgen (o u d) Zorverg.) z. proeede Proc &
gen voor, bewerken; bezorgen (editie).
--verbaux) m.: Proces-verbaal, schriftelijk verslag. Notulen (vergadering). - du se -: Zich verschaffen. Proeureur m.:
Gevolmachtigde . (o u d ) Zaakwaarnemer,,
capitaine: Scheepsverklaring.
Prochain bv.nw.: (plaats) Nabijge- procureur. (thans) Officier van Justitie
(- de la Republique). (kerk) Beheerder
legen, naburig, naast. (tijd) Aanstaand,
der belangen eener orde. Procureuse v.:
volgend, die spoedig volgt. (opvolging)
voor
Procureursvrouw. Koppelaarster. Procur Ophanden zijnd , nabij liggend ; (f i g . )
de hand liggend. Occasion -e: Naaste aan- sif : Voortgaand.
Procuste z. Procruste
leiding tot zondigen. Le pouvoir -: De
Prodigalement : Verkwistend, in overmacht om onmiddellijk goed te handelen.
daad. Kwistig, mild. Prodigalite v.:
Un jour Een niet veraf gelegen tijdstip.
A huitaine -e: Tot over acht dagen. Pour Zucht tot verkwisting. Overdadigheid, verspilling, verkwisting. Des -s: Verkwistinle plus - jour: Zoo gauw mogelijk. /
m.: Naaste, evenmensch. La charite envers gen. Prodige m.: Wonder. Un petit -,
un enfant -: Een wonderkind. Prodile -: De naastenliefde. La -e: De komende
revolutie. Prochainement : Weldra, eerst- gieusement : Verbazend, ontzettend. Pro digieux : Wonderlijk. Verbazend, buitendaags.
Proche bw . : (Na )bij . dichtbij . Ici -: gewoon. Prodigue by .nw : 1. VerkwisHier dichtbij. Il est tout -: Hij is vlak tend, spilziek. (bijbel) L'Enfant -: De
bij. De - en -: Allengs voortgaande, verloren zoon. 2. Kwistig, mild. Il est
van huis tot huis; (fig.) allengs, hoe - de son sang, - de sa vie: Hij ontziet zijn
langer hoe meer. Gagner de - en : Langzaam leven niet. - de soi-meme: Die zichzelf
de overhand krijgen. / - de vz.: Dicht -, niet ontziet. / m.: Verkwister. Prodiguekort bij . Op 't punt van. / by .nw (p la a ts ) ment : Verkwistend. Mild. Prodiguer ov.
Naburig, nabijgelegen, naast. (tijd) Nabij, w.: 1, Verkwisten. 2. Mild uitdeelen, niet
aanstaande . (f ig. ) Naaste (bloedverwant ) .
sparen, niet ontzien. - ses soins Al
Die staat dicht bij. / Des -s m.mv.: zijn zorgen wijden aan. - sa sante: Zijn
Naaste bloedverwanten. Proche-Orient gezondheid niet ontzien. 3. Overal meeneLe -: Het Nabije-Oosten.
men, - vertoonen. / se -: Kwistig gegeven
Prochronisme (spr -kro-) m.: Anaverspild worden. Elk. ruimschoots geven.
chronisme, waarbij men de feiten te vroeg Zich niet ontzien, - geheel geven. - dans
plaatst. Procidence v.: Uitzakking.
le monde: Zich veel in de wereld vertoonen.
Proeitain : Uit Bewoner van Procida.
Proditoirement : Verraderlijk. Prodro Proclamateur m.: Uitroeper, verkondi- me m.: (geneesk.) Voorlooper, -bode.
ger. Proclamation v.: Uitroeping. Afkon- Inleiding. Prodromique : Der voorboden.
Produeteur : Voortbrengend. Machine
diging, bekendmaking. Proclamatie, afgekondigd stuk. Proelamer ov.w.: Uit- -trice d'electricite: M. die e. voortbrengt.
m.: Voortbrenger, producent. Productieroepen. Afkondigen. (f ig. ) Verbreiden, uitbazuinen. / se -: Afgekondigd worden. 'eider Productibilite v. en -iblc
Zich uitgeven voor. Proclise v.: Samen- by .nw . : Geschikt (heid ) om voortgebracht
smelting. Proclitique by .nw . en m.: te worden. Produetif : Vruchtbaar, winst(Woord,) dat Been klemtoon heeft en met gevend. Voortbrengend. Production v.:
het volgende een schijnt te zijn. Proelive : 1. Overlegging, indiening. Sur la - de:
Voorovergebogen. Proclivite v.: Helling Onder o. van. 2. Voortbrenging, vorming,
naar voren.
schepping. Productie (film); vertooning
Proconsul m.: Afgetreden consul, die (stuk ) . 3. Voortbrengsel. (f ig. ) Resultaat.
een wingewest bestuurde, - een leger aan- 4. De voortbrengselen, de productie, de
opbrengst. Marcher a pleine -: Op zijn
voerde. Legercommissaris tijdens de Fr.
Rev. (ong. bet.) Willekeurig stadhouder. hoogste capaciteit werken. Produetivisme
Proconsulaire : Van een proconsul, door m.: Sociologische leer die in een verhoogde
een p. bestuurd. Proconsulat m.: Waar- productie het doel der evolutie ziet. Pro digheid van proconsul. (fig.) Bestuur, ductivite v.: Vruchtbaarheid. Loonend
waarbij men willekeurig optreedt.
karakter.
Procope m.: Procopius (geschiedschrijProduire ov.w.:1. Bijbrengen (getuige).
ver).
Binnen-, inleiden (onbekende). OverlegProcrastination v.: Uitstel (tot den gen, (ver)toonen, voor den dag brengen
volgenden dag). Proerastiner ov.w.: Uit(stukken). Aanvoeren (redenen). - son
stellen (idem). Procreateur : Scheppend, visage: 't Masker afwerpen. - au grand
voortbrengend. m.: Verwekker (vader jour: Openlijk toonen. 2. Voortbrengen,
en moeder). Procreation v.: Schepping, verwekken, telen. Opleveren, voortbren-
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gen. Afwerpen (winst) ; opbrengen (geld). du crime: Beroepsmisdadiger. ProfessionVeroorzaken, baren, to weeg brengen. 3. nellement : Als vak, uit 't oogpunt van
't yak. Professo (ex) z. ex professo.
Voorstellingen geven van (film). / onov .w. :
Jongen werpen ; vruchten dragen . (r echt) Professoral : Van den (hoog ) leeraar . (o n g .
Zijn bewijzen overleggen. / se -: Over- bet.) Un ton -: Een verwaande toon.
gelegd -. Geteeld -, voortgebracht worden. Professoralement : Als een professor.
Zich laten zien, - vertoonen, uitkomen. Professorat m.: (Hoog)leeraarschap. De
Optreden (artist). Plaats hebben, gebeuren, (hoog)leeraren. Avoir 20 ans de -: 20 jaar
ontstaan. - dans le monde: In de wereld bij 't onderwijs zijn.
Profil (spr. -file) m.: 1. Gelaat van ter
komen. Produit m.: Voortbrengsel, product. Afstammeling. Opbrengst. (scheik. zijde gezien. De -: Van ter zijde, en
profil. - de medaille: Krachtig geteekend
en wisk.) Product, uitkomst.
Proêminenee v . : Het vooruitsteken . U it- profiel. - perdu, - fugant. Wijkend profiel.
stek, verhevenheid. Proêminent: Vooruit- 2. Afbeelding van een der zijden gezien,
stekend , -aanstaand . Proeminer onov .w . : - van een doorsnede . Profile m. : Doorsnede .
Uitsteken. Prof (spr . prof) m.: (Hoog)- Profielijzer. Profilee v.: Wijkende lijn.
leeraar,, „prof " . Profanateur by .nw . : Profiler ov.w.:In verticale doorsnede -.
Ontwijdend, heiligschennend. / m.: Hei- In omtrek voorstellen. Een stroomlijnvorm
ligschenner. Profanation v.: Heiligschen- geven aan (auto). Ligne -ee: Stroomlijn.
nis, ontwijding. (fig.) Verkeerd gebruik. / se - sur : Zich afteekenen tegen.
Profit m.: 1. Voordeel, nut. Faire son
Profanatoire z. -eur. Profane bv.nw.:
1. Wereldlijk, niet-kerkelijk. 2. Heilig- - de : Profiteeren van. Meltre a -: Nuttig
schennend, ontwijdend, met den godsdienst gebruiken, - aanwenden, benutten. Tirer
spottend. Oneerbiedig. / m.: 1. Oninge- - de : Voordeel hebben van. J'y trouve
wijde, leek. (fig.) Leek, niet-vakman. mon -: Ik vaar er wel bij. Fais ton - de
Iem., die niet tot ons clubje hoort. C'est ce conseil: Neem dien raad ter harte. C'est
tout -, c'est un - tout clair: Dat is zuivere
un - en musique: Hij heeft van m. geen
verstand. 2. 't Wereldlijke, 't ongewijde. winst. A -: Nuttig, voordeelig. Sans -:
Profanement : Op heiligschennende wijze. Vergeefs. Avec -: Met nut. Lire avec -:
Profaner ov .w . : Ontwij den , -heiligen , Met vrucht lezen. 2. (recht) Profijt van
't verstek (ten koste der afwezigen). 3.
schenden. (fig. ) Misbruiken, onteeren,
schenden. Profeetif : Door vererving ver- Winst. Se tromper a son - dans un compte:
kregen. Proferer ov.w.: Luide uiten, uit- In een rekening zich in zijn eigen voordeel
vergissen. Il n'y a pas de petits -s: Alle
spreken.
Proles (spr.. -fe), -esse by .nw . : (k e r k ) beetjes helpen. Compte des -s et pertes:
Die de klooster-, ordegelofte afgelegd Winst- en verlies-rekening. z. passer (ov.
heeft. (fig. ; grap) Op de hoogte. / m. w. 10). - aventureux: Bodemerij . Les
en v.: Monnik -, non die de gelofte heeft -s d'un domestique: Het verval van een
afgelegd . (f ig. ) Meester, baas . Professer bediende. Travailler au -: Alleen voor
ov .w . : 1. Openlijk belij den . Betuigen , de fooien werken. Profitable: Van nut,
doen blijken. 2. Uitoefenen. 3. Openlijk winstgevend, voordeelig. Heilzaam. Proleeren ; onderwijzen, college geven in. fitant : Voordeelig. Op voordeel bedacht,
/ onov.w.: Onderwijs geven. - a litre inhalig. Die voordeelig opgroeit. Profitard m . : 0 .-W .-er .
price: Als privaat-docent optreden. / se
Profiter onov.w.: 1. - de: Zich ten
-: Zijn leer ontvouwen. Openlijk beleden
-, onderwezen worden. Professeur m.: nutte maken, voordeel hebben van, gebruik
1. Meester, onderwijzer. (sport) Profes- maken van. 2. Vorderingen maken, „iets
sionnal, beroepsspeler. Leeraar (- de opsteken". Goed opgroeien, tieren, wassen.
Goed bekomen. La nourriture lui profite:
college, - de lycee). Hoogleeraar (- de
't Eten doet hem goed. Il profile a vue
faculte, - de l'Universite). Chaire de -:
Leerstoel. - titulaire: Gewoon -. - sup- d' veil: Hij wordt bij den dag dikker. 3.
- it: Te stade komen, voordeel -, winst
pleant : Plaatsvervangend hoogleeraar. 2.
opleveren, van nut zijn. Le doute profile
(f ig. ) Kenner , meester.. Verkondiger (van
't kwaad). 3. - (femme) : Onderwijzeres. a l'accuse : Twijfel komt den beschuldigde
ten goede. De quoi vows ont profile mes
Leerares. Hoogleerares.
lecons ? Wat hebben mijn lessen u gebaat?
Profession v.: 1. Openlijke verklaring,
belijdenis, bekentenis. Faire - de : Open- Son argent ne lui profile pas: Hij heeft
lijk bekennen, - uitkomen voor, aan den niets aan zijn geld. z. aequerir (ov .w. 1).
Faire - son argent: Zijn geld winstgevend
dag leggen; bekennen dat men behoort
tot; willen doorgaan voor. z. foi 7. 2. maken . / ov .w . : (o u d) Winnen , verdie(K a t h . ) Aflegging der kloostergelofte . 3. nen. Profiterol(1)e v.: Deegdruppel in
Beroep, bedrijf, vak. De -: (in samenst.) frituur gezwollen. Profiteur m.: KlapBeroeps- ; (f ig. ) aarts- . Savant de -: looper, najager van voordeeltjes. Gebruigeen
Geleerde van beroep. - des armes : Sol- ker. (kunst) Voortbouwer (op 't.-W
.-er .
datenstand . (f ig. ) Un ivrogne de -: Een anderen deden ) . - de guerre : 0
Profond by .nw .: 1. Diep, - doordrinaartsdronkaard. Professionnal m.: Bestem); zeer
roepsspeler. Profession(n)alisme m.: Be- gend. (fig.) Diep (buiging,
1. Waarin men diep
roepsspelerschap . Professionnel : Van 't laag (geluid). z. ordre
inzakt (stoel). 2. (fig.) Grondig, diep,
vak, (in samenst.) beroeps-, yak-,
Ondoorambachts-. Enseignement -: Yak-, hand- - doordenkend. Diepzinnig (boek).
-e,
werksonderwijs. E'cole -le: Ambachts- grondelijk, geheimzinnig. Ma nature
(fig.)
3.
school. Secret -: Beroepsgeheim. / m.: mon moi -: Mijn intiemste ik.
(sport) Beroepsspeler. Vakman. (fig.) -- Zeer groot; diepe (slaap, stilte, smart);
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dichte (duisternis) ; stikdonkere (nacht); -hibees : Waren, waarvan de invoer verboden
volledige (eenzaamheid); diepe (eerbied) ; is. Prohibitif : Verbiedend, die een vervolslagen, verregaande (onkunde) ; vol- bod inhoudt. Droits —s: Beschermend&
leerde (schurk ) ; dringende (noodzakelijk- rechten, die zoo hoog zijn, dat invoer bijna
heid ) ; volmaakte (rust) ; volslagen (wan- onmogelijk is. Prohibition v.: Verbod. hoop ) . / m.: Grond. Le plus — de: 't van invoer. Drankverbod. Prohibition Diepst van. Aller au — des choses: De nisme m.: Systeem van wering van vreemzaak in den grond onderzoeken. Profonde de waren door verbodsbepalingen of hooge,
v.: (y olk) Diepe zak. Kelder. Profonde- invoerrechten. Prohibitionniste m.: Voorment bw.: (z . profond) Diep ; vast (sla- stander van hooge beschermende rechten. pen ) ; grondig (ervaren zijn) ; nederig van 't drankverbod. / bv.nw.: Alcoholwe(groeten). Profondeur v.: 1. Diepte. rend .
Proie v.: 1. Prooi. Faire sa — de:
Diepste laag. Les —s du peuple : De onderste
volkslagen. 2. Dikte, hoogte. La — de Zich voeden met. z. oiseau 1 en ombre
4. Apre a la Roofzuchtig. 2. (Oorlogs )la carene: De diepgang. Gouvernail de —:
Hoogtestuur. 3. (fig.) Grondig-, diep- buit . En — a: Ter prooi -; (fig.) blootzinnigheid. Verborgen-, ondoorgrondelijk- gesteld prijsgegeven aan. Etre la — de
heid. Un etre de —: Een ondoorgrondelijk l'ennui: Door verveling gekweld worden.
wezen. 4. (z. profond 3) Diepte, warmte, Un homme de —: Een roofvogel, - geMvolslagen-, volledigheid, volledige duister- gier. Une nation de —: Een yolk van roonis.
vers. 3. (f ig.) Slachtoffer.
Projecteur m.: Werptoestel. LichtspieProfus : Overvloedig. Profusêment : 0 verdadig, rijkelijk. Profusion v.: 1. Over- gel, reflector. Schijnwerper, zoeklicht (werdadigheid, groote overvloed. A —: Over- per ) . Projectif : Projectie toelatend. Die
vloedig. 2. Verkwisting, verspilling. Pro- aanzet, - voortdrijft, aanzet-. Projectile
gêniteur m.: Voortbrenger, -end dier. Pro- m. : Werptuig. Weggeworpen lichaam. Faire.
geniture v.: Kroost, afstammelingen. ProVoortgeworpen worden. f bv.nw.:
glottis (spr . -iss) m.: Lid (lintworm). Voortstuwend, -werpend. Projection v.:
Prognathe (spr. -ghnat) : Met vooruit- 1. Het werpen. - voortstuwen, warp. Force
springende kaken. Prognathisme (spr. de —: Voortstuwend vermogen. 2. 't Wer--ghnat-) m.: Het vooruitsteken der kaken.
pen, 't gieten. 3. Het neerlaten van loodPrognose (spr. -ghnoze) v.: Leer der ziekte- lijnen van alle punten van een figuur op
een vlak, projectie. — pu globe: Vlakkeverschijnselen en van hun ontwikkeling.
Prognostic (spr. -ghnos-) m. z. pronos- voorstelling der aarde. 4. Lichtbeeld (—
tic Prognostique (spr. -ghnos-) : Voorbe- lumineuse); zoeklicht. Lantaarn-, lichtduidend, die een prognose helpen vormen beeld . Het werpen van een Lichtbeeld. —
(teekenen). Programme m.: Programma . animee : Projectie van levende beelden. —
Lessenrooster (professer). Leerplan. Partij-, fixe: P. van stilstaande beelden. 5. (f ig.)
verkiezingsprogram.
Het uiten, - naar buiten werkzaam zijn.
Progrês m.: 1. Voort-, vooruitgang, La — de la volonte. 6. (aardk.) —s:
voorwaartsche beweging, vordering. Le mal Door een vulkaan uitgeworpen stoffen. Profait du —: 't Kwaad breidt zich uit. Les
jectionniste m.: Vertooner van lichtbeelden, filmoperateur (operateur Pro— de l'ennemi : 't Voortrukken van den
vij and . 2. (f ig . ) Vooruitgang, aanwas , vor- jecture v.: Uitstek. (p lantk.) Uitsteekdering. Il y a —, nous sommes en —: We sel.
gaan (er op) vooruit. La doctrine -, la loi
Projet m.: Plan, voornemen. Ontwerp,
concept. — de loi : Wetsontwerp. — de
du —: De leer, volgens welke de menschheid
noodzakelijk voortdurend vooruitgaat. Pro- deliberation: Ontwerp-besluit. Canal en —:.
Dresser onov .w . : Vooruitgaan , vorderin- Ontworpen kanaal. Homme a —s: Eeuwige,
gen maken, vorderen. Progresseur: Die plannenmaker.. — de facture: Pro-formavooruitgang beoogt. Progressible: Voor factuur.. Projeter ov .w . 1. (Vooruit )wervooruitgang vatbaar. Progressif : 1. Voort- pen, -slingeren. Werpen (beeld op scherm) „
gaand , voorwaartsch. 2. (fig.) Trapsge- op 't doek brengen. In een lichtreclame,
wijze toenemend. Langzaam. Naar verhou- meedeelen. Uitstrekken (arm) ; schieten
(vonken) ; rondstrooien (zaad) ; schieten
ding van 't vermogen stijgend (belasting).
Progression v.: Vooruit-, voortgang,
(wortels). Een projectie maken van, afvoortgaande beweging. (fig.) Trapsgewijze beelden op een vlak. 2. Ontwerpen, beraontwikkeling. (w i s k . ) Reeks . — arithme- men, plannen maken voor. / se —: Onttique, - par difference : Rekenkundige —
worpen beraamd worden. Vooruitspringeometrique, - par quotient: Meetkundige -.
gen, -treden. Vallen (schaduw). In.dringen_
Mouvement de —: Voortgang, voortgaande
(wortel ) . (f ig . ) Zich uiten. Projeteur m.
beweging. Progressionnel : Voortgaand. Plannenmaker.
Progressisme m. : Vooruitstrevende geProlapse of -lapsus (spr. -uss) m.:
zindheid. Progressiste: Vooruitstrevend.
Uitzakking. Prolation v.: Toonsverlenging..
m.: Aanhanger der partij van den vooruit- Prolegat m.: Plaatsvervanger van den le-gang. Progressivement : Achtereenvolgens . gaat . Prolegomênes m .mv . In leiding
Progressivite v.: Stijging naar verhouding voorbereiding. Prolepse v.: Rhetorische-van 't vermogen.
figuur, waarbij men to verwachten tegenProhiber ov .w . : Verbieden, verbodsbe- werpingen ontzenuwt. Proleptique : Te,
palingen maken tegen. Chasser en temps vroeg beginnend, vroeger intredend.
-14e: In den gesloten jachttijd jagen. Degre
Proletaire m.: (gesch.) Proletarier,.
Graad van bloedverwantschap, waar- burger vrijgesteld van belasting. (t ha ns )
op 't huwelijk verboden is. Marchandises Behoeftige, arme. — en redingote: Deftige,
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hongerlijder. / by .nw . : Van de armen. Pro- (soms en) bicyclette: Fietsen. Allez vous
letariat m.: (gesch.) Stand van proleta- —4 Loop naar den drommel! hoepel op!
rier. (thans) De armen, de yolksklasse. 2. Dwalen, ronddolen, zwerven. PromeLe — des professions libèrales, le — innette v.: Perkje. Promeneur m., -metellectuel: 't Geleerdenproletariaat. Proneuse v.: 1. Begeleider -, -ster (die met
letarien: Van de behoeftigen. ProMari- iem. uitgaat). 2. Wandelaar, -ster. / by.
sation V. en -iser ov.w.: (Het) verpro- nw.: Wandelend. Promenoir m.: Overletariseeren. Proliferation v.: Vermenig- dekte wandelplaats. Galerij om een huis of
vuldiging (orgaan of weefsel). Woekering. schouwburgzaal.
(f ig . ; bij verg.) Overvloed . Prolifere:
Promesse v.: Belofte, woord. Se ruiner
Die een nieuw orgaan -, - weefsel voort- en —s :Neel beloven en niets doen. (K at h. )
brengt ; die boven de bloem nog eens bloemen Les enfants de la —: De uitverkorenen.
.of bladeren draagt. Proliferer onov .w . :
Promethee m.: Prometheus. PromeZich ,sterk) vermenigvuldigen. Z. op theen: Van Prometheus. (letterk.) Van
bijzondere wijze v., woekeren. Prolifieite den opstandige, die zich uit zijn onderv.: Vruchtbaarheid. Prolifique : Tot voort- worpenheid wil opheffen.
teling geschikt, vruchtbaar. Vertu -, qualite
Prometteur m.: Hij die veel belooft.
—: Teelkracht. Prolixe: Wijdloopig, om/ by .nw.: Vol beloften, veelbelovend. Proslachtig, breedsprakig. —ment bw. Pro- metteux m.: (ong. bet.) Iem., die veel
lixite v.: Wijdloopig-, omslachtigheid.
belooft, beloofal . Promettre ov .w . : 1.
Prolo m . : (f a m . ) Pro letaar , proleet .
Beloven, toezeggen z. chose 1 (kol. 355),
Prologue m.: Toespraak tot 't publiek merveille en beurre 1. La terre promise:
(voor de opvoering), proloog. Voorspel.
't Beloofde land; (fig.) 't land van melk
Inleiding, voorrede. Prologueur m.: Pro- en honig. — sa fille a qn: Zijn dochter met
logus, proloogspreker. Prolongateur m.: iem. verloven. Elle lui est -mise: Zij is met
Verlengstekker. Prolongation v.: Verlen- hem verloofd. 2. Voorspellen, in 't voor:ging , uitstel . (m u z . ) Verlenging . Pro- uitzicht stellen. Aankondigen, beloven.
longe v.: Sleeptouw (voor geschut). Leger- Verzekeren. — qn: Verzekeren, dat iem.
wagen. Veiligheidstouw, -koord (rem, dek- komen zal. I onov.w.: Beloven. z. deux
kleed). Koppelstang (voor trucks). Pro- 1. Verwachtingen wekken, hoop geven.
_longe: Langdurig. Lang. Prolongement Ce jeune homme promet: Dat is een veelm.: 1. Verlengde, verlengstuk, -sel, voort- belovend jongmensch . (s p o t ) Cela promet:
zetting. — de la moelle du cerveau, — Dat belooft wat. Tel promet qui ne tient
..rachidien: Verlengd merg. Avoir des —s:
pas: Reken nooit op beloften. / se —:
Ver reiken. 2. Het verlengen. Prolonger 1. se — qch: lets verwachten, op iets
ov.w.: 1. (tij d) Verlengen, langer doen rekenen. Elk. iets beloven. 2. se — qch,
duren, rekken. Uitstellen, verschuiven.
- de: Zich voornemen om. 3. se —: Zich
Rekken, 't leven rekken van. 2. (plaats)
verloven. Beloofd worden.
-Verlengen, voortzetten, doortrekken (weg).
Prominence v., -minant, -miner z.
(zeev.) Varen langs. / se — Verlengd -, pros .. .
voortgezet worden. Aanhouden, voortduPromis m., —e v.: Verloofde. Proren, -loopen. Zich uitstrekken.
miseuite v.: Onwaardige omgang, 't saPromenade v.: 1. Wandeling. Het menhokken . (f ig. ) Vermenging . Des —s:
wandelen. Aller a la —: Gaan wandelen. Omgang -, contact met Jan Rap en zijn
Mener en —: Laten wandelen. — a pied;
maat . Promission v . : (bij b el) Belofte.
— a cheval; — a (soms en) bicyclette:
Promissoire: Die een gelofte inhoudt.
Wandeling; ritje, rijtoertje te paard ; fiets- Promontoire m.: Voorgebergte. Promo tochtje. — sur mer : Zeetochtje. en — bateau, teur m.: Stuwkracht, aanlegger, aansto- sur l'eau: Watertochtje, pleiziervaart. —
ker, bevorderaar. Openbaar ministerie (i.
.en traineau: Sledevaart. — militaire: Mili- e. diocees). Promotion v.: Bevordering.
taire marsch; oefeningstocht. D'ici a 0. Salarisverhooging. (school) Verhooging of
z'est une --1 Van hier naar 0., dat is maar
toelating tot een school. De bevorderden,
een stapje. 2. Wandelweg, -dreef ; -plaats; de overgeganen; - toegelatenen. Elkes de
park. Promenade-conference (mu. —s- la méme —: Leerlingen van hetzelfde jaar.
-s) v.: Rondleiding (museum).
Promouvoir ov .w . : Bevorderen .
Promener ov.w.: 1. Rondleiden, laten
Prompt (spr. pron): 1. Snel, gezwind,
loopen. Portez ce Here, Bela vous promènera: vlug. Van korten duur. — comme l'eclatr:
Breng dat boek eens weg, dan heb je een Bliksemsnel . 2. Spoedig, onverwij ld . Avoir
wandelingetje. 2. Brengen, rondvoeren. — la repartie —e, etre — a la riposte, - a la
une piece en province : Met een auk de
replique. Slagvaardig zijn. Apporter un —
provincie afreizen. (f ig. ) — qn: Iem . met remkle a qch: Spoedig raad op iets weten.
fraaie beloften afschepen; - vergeefsche Il a le bras —, - la main —e : Hij slaat
moeite laten doen. — ses regards -, ses er spoedig op los. Service de —s secours:
yeux de cote et d'autre; - partout: Zijn blikEerste hulp bij ongelukken. 3. Flink,
ken naar alle kanten -; overal laten wei- voortvarend. — a concevoir: Vlug van beden. — son chagrin; - ses desirs: Zijn leed grip. Il est — a s'emouvoir: Hij wordt
-; zijn wenschen in zich omdragen. 3. Heen gauw ontroerd. — a rendre service : Dadelijk
en weer bewegen; even rondgaan met. I klaar om iem. van dienst te zijn. Il est
se — (soms zonder se): 1. Wandelen.
juger: Hij is gauw met zijn oordeel ge—a
z. envoyer 1. — a cheval; — en voiture: reed. — a l'etonnement: Gauw verwonderd.
Een rit te paard; - in een rijtuig maken. 4. Haastig, oploopend, kort aangebonden.
— sur l'eau : Een boottochtje doen. — de Promptement (spr. pron-): Spoedig, snel,
long en large : Heen en weer loopen. — a
op voortvarende wijze. Promptitude (spr.
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Aron-) v.: 1. Snel-, vaardig-, gezwindheid.
Levendigheid. - a croire: Lichtgeloovigheid. - a servir: Dienstvaardigheid.
Levendigheid van
-deconpti,'sr:
verstand, vlug verstand. 2. Aanval van
drift, driftbui. Promptuaire (spr . pronpt-)
m.: Schatkamer (handboek).
Promulgation v.: Openbare afkondiging; uitvaardiging (decreet). Promulguer ov.w.: In 't openbaar afkondigen;
uitvaardigen (decreet). Pronaos (spr. -oss)
m.: Gedeelte van den tempel voor 't heiligdom. Pronateur by .nw . en m.: Binnenwaarts buigende (handspier).Pronation v.:
Binnenwaartsche buiging (hand en voorarm ) .
Prone m.: 1. (K a t h . ) Predikatie, preek
(bij de mis behoorend). Recommander qn
au -: Van den preekstoel iem. in de gebeden der geloovigen aanbevelen; (spot)
iem. aanklagen om hem to doen straffen.
2. (fig.) Zedenpreek . PrOner ov .w . : 1.
(oud) Een preek houden tegen. 2. Voorpreeken, vermanen. 3. Ophemelen, opvijzelen. I onov .w. : Zedenpreeken houden.
I se -: Zich zelven ophemelen. PrOnerie
v . : Lofredenarij . PrOneur m . : 1. (o u d )
Prediker. 2. en -euse v.: (fig.) Lofredenaar, -ster.
Pronom m . : (t a a 1 k . ) Voornaamwoord .
Pronominal : Voornaamwoordelijk. Wederkeerend (werkwoord). -ement bw.
Pronongable : Uitspreekbaar. Prononee
m.: (recht) Uitspraak, gewijsde. 1 by.
nw.: Sterk sprekend, beslist ; vast omlijnd,
scherp. Prononeer ov .w . : 1. Uitspreken,
bevelen ; houden (redevoering); vellen,
wijzen (vonnis ) ; afleggen (gelofte ) . (k unst)
Krachtig doen uitkomen. - sa propre condamnation : Zich zelven veroordeelen (door
zijn eigen woorden). Prononcez! Que voulez
vous ? Spreek op! Wat wilt ge doen? 2.
Uitspreken, zeggen . 3. (mu.) Krachtig inzetten (aanval, offensief). / onov.w.: Uitspraak doen. Zijn meening zeggen. Spreken, een uitspraak hebben. f se -: Zijn
meening zeggen, zich duidelijk verklaren,
uitspraak doen, zich verklaren (sur = over;
pour = voor). Zich openbaren, merkbaar
-. Uitgesproken worden. Tot zich zelven
zeggen. Prononciation v.: 't Houden (v.
redevoering). Uitspraak.
Pronostie (spr. -stique) m.: 1. Voorspelling. (geneesk.) Oordeel over den waarschijnlijken afloop en 't verloop der ziekte,
prognose. Formuler un -: Zijn prognose
stellen. 2. Voorteeken. Pronostieateur
m. z. pronostiqueur. Pronostieation v.:
Voorspelling. Pronostique: Van de -, als
prognose . Pronostiquer ov .w . : Voorspellen, prognosticeeren. Pronostiqueur m.:
Voorspellende geest. Weervoorspeller. Pronuneiamiento (spr. pronon-siamien-to) m.:
Verklaring -, dienstweigering tegen de bestaande regeering (door een opstand gevolgd ) .
Propagande v.: Verbreiding van 't
geloof. - eener leer. Propaganda, reclame.
- par le fait: - van de daad. Faire de la -:
Aanhangers werven. La P- : De congregatie
belast met de verbreiding van den Kath.
godsdienst. Propagandisme m.: Bekeeringsijver.. Propagandiste m.: Verbreider.
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Lid van la Propagande. I by .nw.: Van.
verbreiding. Propagateur m.: Voortplanter . Verbreider . / by .nw . : Verbreidend .
Propagation v.: Voortplanting. Ver-,
uitbreiding; overbrenging (ziekte). (natuurk.) Voortplanting (geluid, licht). (fig.)
Verbreiding . Propager ov .w . : Voortplanten . Verbreiden, -spreiden; overbrengen.
(natuurk.) Voortplanten. (fig.) Verbreiden. / se -: Zich voortplanten, - ontwikkelen. Verspreid -. (natuurk.) Voortgeplant worden. Propagine of Propagule
v.: Voortplantingsknop (der mossen),
broedknop. Proparoxyton by .nw . en m.:
(Woord,) dat den klemtoon op de voorvoorlaatste lettergreep heeft. Propension
v.: Neiging, geneigdheid. Propedeutique
v.: Propdeuse, voorbereiding.
Properee m.: Propertius (Lat. dichter).
Propet z. propret.
Prophete m.: 1. Profeet, ziener. Le
Roi -: Koning David. z. loi 1 en pays
2. Le P-: De profeet, Mohammed. 2. (fig.)
Profeet. Il a iti bon -: Hij heeft juist
gezien. - de malheur : Ongeluksprofeet. du passé: Iem. die met zijn voorspellingen
achteraan komt. Prophetesse v.: Profetes . Prophetie (spr . -si) v.: Profetie,
voorspelling. Prohetique : Voorzeggend,
-spellend. Van een profeet, profetisch. Prophetiquement: Als een profeet. Prophetiser ov .w . : Voorspellen , profeteeren . Prophetiseur m.: Voorspeller. Prophetisme
m.: Denkbeelden der profeten. Prophylactique : (geneesk.) Voorbehoedend, afwendend . I m.: Voorbehoedmiddel (moyen
--,). Prophylaxie v.: (geneesk.) Voorkoming, -behoeding. Propiee: Genadig.
Gunstig. Hulpvaardig. Propitiateur (spr.
pi-sya-) m.: Verzoener. Propitiation
(spr. -pi-sya-) v.: Verzoening. Victime
de -: Zoenoffer. Propitiatoire (spr. -pisya-): Verzoenend. Sacrifice -: Zoenoffer.
/ m.: Verzoentafel boven de Ark des Verbonds. Propolis (spr. -iss) v.: Voorwas.
Proportion v.: 1. Verhouding, evenredigheid. Mettre de la - entre: Evenredig
maken. 2. Afmeting, grootte. (Toute) gardee: Wanneer men de betrekkelijke
grootte in 't oog wil houden, in zijn betrekkelijkheid, alles naar verhouding. Prendre
des -s : Groote afmetingen aannemen. 3.
Verhouding, maat. A -, en - (de) : Naarmate, in evenredigheid (met). A - que:
Naarmate . 4. (w i s k . ) Everedigheid . Rêgle
de -: Regel van drieen. (scheik.) Loi
des -s definies: Wet der vaste gewichtsverhoudingen. Proportionnaliste : (Iem., )
die evenredige vertegenwoordiging voorstaat . Proportionnalite v.: Onderlinge
verhouding. Evenredig karakter. Proportionne : Geevenredigd ; harmonisch gevormd . Proportionnel: Evenredig. Nombre -: Verhoudingsgetal. Moyenne -le:
Middelevenredige. Proportionnelle v.:
Evenredige. Proportionnellement : In.
evenredigheid (met), naar e. Vergelijkenderwijs . Proportionnement : In evenredigheid
(met) . Proportionner ov.w. : In juiste verhouding brengen (tot) , evenredig maken
(met), naar zekeren maatstaf inrichten,
afmeten (naar). / se - a: Zich schikken
naar, - op gelijken trap plaatsen met.
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Mouvez.
nom
8
en
main
4.
(sterrenk.)
Propos m.: 1. Besluit, voornemen. z.
deliberê (bv.nw. 1). Le ferme -: 't Vaste ment -: Eigen beweging. 2. Precies hetvoornemen (om niet meer te zondigen). zelfde . (o u d ) Le - jour que: Op denzelfden
dag dat. En termes -s: Woordelijk, woord
De ferme -: Met overtuiging. 2. Zaak (die
ons bezighoudt), doel. Doelstelling. Acte voor woord. 3. Toepasselijk, dienstig,
bruikbaar. Bois - a bdtir: Goed hout om
de bon -: Daad waaruit beterschap blijkt.
te bouwen. Expression -: Passende uitCela ne fait rien a noire -: Dat doet niets
ter zake. C'est a mon - que vows dites drukking. Mot -: Juiste woord. 4. Geschikt, bekwaam. Mal - ez: Ongeschikt
cela ? Is dat tegen mij ? Suivons noire -:
Laten we bij de zaak blijven. Se mettre om. Il n'est - a rien, c'est un - a rien:.
Hij deugt nergens toe, - is een deugniet.
sur le - de qn : Over iem. komen te spreken .
- a tout: Voor alles bruikbaar. Qui est
A ce -: Bij deze gelegenheid, nu we er
toch over praten. A - de: Naar aanleiding - a tout, n'est - a rien: Twaalf ambachvan, om, over. A - de mon oracle, it est ten, dertien ongelukken. 5. Net, keurig.
(kunst) Glad (schilderij ) . 6. Schoon,
mort: Nu we toch over mijn oom praten,
die is dood. z. botte 2. A - de tout et rein. Zindelijk (ook kind). Eire - sur
soi, - sur son corps: Zindelijk op 't lijf zijn.
de rien. Bij elke gelegenheid; over allerlei.
Du linge -: Schoon linnengoed. (spot)
Hors de -: Te onpas, ontijdig, ongepast,
ongelegen. A quel -, a - de quoi ? Waarom, Il est -: Die is er mooi aan toe! 't Is een,
met welk oogmerk, hoe kwam (men) er toe lekker heerl Oui, ils sont -s: Ja, 't is me
om . . .? A tout -: Bij elke aanleiding, een mooi zooitje.
II. Propre m . : 1. Eigendom. (r echt;
telkens, ieder oogenblik. A -: Van pas, te
rechter tijd, als geroepen, passend, geschikt. veel mv.) Eigendom of vermogen, dat
niet in de gemeenschap valt. Posseder en
A -! Eer ik 't vergeet, dat is waar ook,
wat ik zeggen wilde! z. it--. Juger a - -: In eigendom bezitten. N'avoir rien
en -: Niets van zich zelven hebben. Faire
de: 't Raadzaam achten om. Mal a -: Te
onpas, ontijdig, zonder grond. 3. Gesprek. son - de: Zich toeeigenen. 2. Kenmerkende
Uiting. Kwaadsprekerij, praatjes. De - eigenschap, - hoedanigheid, het eigene.
Eigenlijke beteekenis (woord). (Kath.) Le
en -: Al pratende, van 't een op 't ander
overgaande. - de table: Tafelgesprekken. - du temps : De dienst die alleen voor
zekere tijdstippen gebruikelijk is, het pro- d'amour: Verliefdentaal. - en l'air:
Zinledig gebabbel. z. interrompre 1. prium. Le - des saints: De voor zekere
heiligendagen bepaalde gebeden. Le calme
Tenir d'eiranges -: Een rare taal uitslaan;
vreemde praatjes hebben. Entrer en -: qui etait le - de B.: De kalmte die B.
Een gesprek beginnen. - courants : Alle- eigen was. 3. Het schoone. (spot) C'est
daagsche gesprekken. Sur quel - en etiez- du -: Da's wat moois; hoe gemeen! Rim
de -: Niets degelijks. Propre-it-rien
vous ? Waarover hadt ge 't ook weer ? Tenir
(my . -s-a--) m. en v.: Iem. die nergens
de mechants -, - des - sur: Kwaadspreken
van. Je me moque des -: Ik geef geen zier voor deugt, iem. van niks. Proprement:
1. Eigenlijk, juist, precies; in den eigenom 't geklets der menschen.
Proposable : Die voorgeslagen kan wor- lijken zin. A - parler: Eigenlijk gezegd.
La Grece - dice: 't Eigenlijke Griekenland.
m.:
Voorsteller.
Propoden. Proposant
nent. Voorstellend kardinaal. Proposer 2. Netjes, sierlijk, keurig; behoorlijk (geov .w . : 1. Voorstellen, -slaan, aan 't kleed). 3. Schoon, rein. Propret : Keurig,
oordeel (v . iem . ) onderwerpen ; (s p e 1) netjes; kraakzindelijk (mensch); eenvoudig
roemen (je propose 50) ; voordragen (mee- en keurig. Proprete v.: Rein-, net-, zinning); aanbieden (geld) ; ter behandeling delijk-. (kunst) Zuiverheid.
Propreteur m.: Oud prxtor als provinopgeven (onderwerp, prijsvraag); uitloven
(prijs, belooning); (voorstellen om te) ciehoofd.
Propriêtaire m. en v.: 1. Eigenaar,
drinken op (iem. gezondheid) ; opwerpen
-ares. z. nu 2. Grand -: Grootgrondbezit(vraagstuk). 2. Ten voorbeeld stellen.
ter. - terrien: Landeigenaar. Faire le
Ter navolging voorhouden.
-pourmdel:
tour du -: Zijn nieuwe woning -, bezitting
3. Voordragen (voor ambt), op de voordracht plaatsen. - en manage: Ten huwe- aan zijn gasten laten zien. 2. Huiseigenaar,
lijk aanbieden. / onov.w.: Voornemens zijn. huisbaas. Propriète v.: 1. Eigendom m.;
Wikken. z. Dieu 1. Een bijbeltekst uiteen- -srecht (droit de -). z. nu 2. L'amour de
la -: De zucht om onroerend goed te
zetten, zijn voorstel doen (als proponent).
/ se -: 1. Zich voornemen, van zin zijn. bezitten. - litteraire: Auteursrecht. 2.
Se
Eigendom o., bezitting, (onroerend) goed.
Voor oogen nemen, streven naar. 2.
- bâtie: Gebouwde eigendom. - fonciere,
- pour modele: Tot voorbeeld nemen. 3.
- mobiliere. Grondbezit. La Grande -: De
Se - pour un emploi : Zich aanbieden voor
-, solliciteeren naar een ambt. 4. Voorge- grootgrondbezitters, het -bezit . (o p schr if t)
steld worden. Proposition v.: 1. Het - privee: Verboden wandeling. 3. Eigenvooropzetten. z. pain 1. 2. Voorstel, voor- schap, hoedanigheid. 4. Juist-, gepastheid.
slag, opgave, 't opwerpen. Bod. - de loi: Eigenlijke beteekenis (woord). Parler avec
Wetsvoorstel. 3. Voordracht (lisle de -s). -: Zich juist uitdrukken. Proprietisme
4. Stelling, meening. (taalk.) Volzin. m.: Economische opzet waarbij de arbei(w isk . ) Stelling. (wij s b . ) Voorstel. ders mede-bezitters zijn met de patroons
(g odsd.) Leerstelling. (mu z . ) Uiteenzet- en aan de directie deelnemen. Proprio m.:
ting der fuga-motieven. 5. Uiteenzetting (y olk) Huisbaas. Proprio motu: Uit,
van een tekst, voorstel (door proponent). eigen beweging.
Propugnateur (spr. -pughna) m.: VoorI. Propre bv .nw . : 1. Eigen . Sens -:
Werkelijke -, eigenlijke beteekenis (woord). vechter.. Propulser ov .w . : (n ieuw) Voort-
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Prospect m.: (recht) Vrij uitzicht.
bewegen. Propulseur m.: Toestel (schroef,
cylinder, rad) dat voortstuwt, propeller, Servitude de -: Bouwverbod (binnen een
voortstuwer,, drij fkracht . Voorhistorisch of stand ) . Prospecter onov .w . : Mijnbouwwerptuig. (f ig. ) fem., die den stoot tot iets onderzoekingen doen. Goud zoeken. Bezoegeeft. Propulsif : Voortbewegend, drijf-. ken om klanten te winnen. Prospecteur
Propulsion v.: Voortbeweging, -drijving. m.: Mijnbouwonderzoeker. Goudzoeker. TusPropylee (s ) m.(mv.): Voorhal, monumen- schenpersoon. Prospectif : Vooruitziend.
tale poort (tempel). - van den Acropolis te Prospectus (spr. -tuss) m.: (Gedrukte)
Athene. Prorata m.: 1. Verhouding. Au aankondiging. Strooibiljet. - de bonne
aventure: Gedrukte voorspelling, „pla- de: Naar mate van, - rato van. 2. Aandeel. Prorogatif : Verdagend, uitstellend, fleet" .
Prospere: Bloeiend, voorspoedig. Die
verlengend. Prorogation v.: Uitstel, verschuiving, verlenging. Verdaging (vergade- gedijt. (dichtk.) Gunstig, genegen. Pros ring) . Uitstel van betaling. Prorogeable: perer onov .w . : Bloeien , voorspoedig zijn.
Verdaag-, uitstel-, verlengbaar. Proroger Goed gedijen. Medeloopen, gelukken. Faire
ov .w . : Verdagen , verlengen, uitstellen . -: Tot bloei brengen. Prosperite v.:
Uitstel van betaling toestaan aan. / se -: Voorspoed, geluk, heil, welvaart, bloei.
Zijn zittingen verdagen. Verlengd worden. Air -, visage de -: Tevreden -, welvarend
Prosaique : Prozaisch, op proza lijkend. uiterlijk.
Prostate v.: (ontleedk.) Prostaat, voor(f i g. ) Nuchter,, alledaagsch. -went bw..
Prosaiser onov.w.: In proza -. Ondich- staanderklier. Prostatectomie v.: Wegterlijk schrijven. / ov.w.: - maken. / se neming van de prostaat. Prostatique m.:
-: Prozaisch -; alledaagsch worden. Pro- Lijder aan prostaatontsteking. Prostatite
saisme m.: Ondichterlijkheid, prozalsch v.: Prostaatontsteking. Prosternation v.:
karakter. Nuchter-, alledaagschheid. Pro- Voetval, nederknieling. Prosternement
m.: Geknielde houding. Neerzinking in 't
sateur m.: Prozaschrijver, -schrijfster.
Proscenium (spr. -omm) m.: Voortoo- gebed . Prosterner ov .w . : (o u d) Nederneel. Proscripteur m.: Verbanner. Ge- werpen . -buigen. / se -: Zich nederwerweldenaar. . Proscription v.: Vogelvrij- pen, nederknielen, te voet vallen. (fig.)
verklaring. Verbanning. Maatregelen van De meerderheid erkennen van. Prosthese
geweld. Afschaffing (gebruik). Proserire v . : 1. (t a a lk . ) Voorvoeging ( letter of
ov.w.: Vogelvrij verklaren. Verbannen. Ter lettergreep). 2. z. prothese. Prosthetique:
(taalk.) Voorgevoegd. Prostituee v.: Pudood veroordeelen (een massa). Uitsluiten,
verdrijven; verbieden (woord); afschaffen blieke vrouw. La grande -: 't Heidensche
Rome. Prostituer ov .w.: 1. Tot ontucht
(gebruik); te velde trekken tegen, weren.
i se -: Elk. verbannen. Afgeschaft wor- verleiden, aan ontucht prijsgeven. 2. (fig.)
den. Proscrit m.: Vogelvrijverklaarde. Te schande maken, veil hebben, onteeren,
vergooien (talent), verkoopen (pen, inBalling. / bv .nw . z. proserire .
Prose v.: 1. Proza, ondicht. - poetique: vloed). / se -: Zich aan ontucht overDichterlijk -, rhythmisch p. - d'art: geven . (f ig. ) Zich onteeren, laagheden
Woordkunst. (nieuw) Des -s: Stukken begaan, veil zijn, kruipen, zijn pen -, zijn
rhythmisch proza. Langage de la -: Gewo- invloed verkoopen. Prostituteur m., -trine spreektaal. J'ai rep de sa -: Hij heeft ce v.: fern., die tot ontucht verleidt. (f ig.)
mij geschreven. J'espere que ma - vous Verkwanselaar, onteerder. Prostitution v.:
servira: Ik hoop, dat mijn brief u van dienst
Betaalde ontucht. Ontuchtige handeling.
zal zijn. 2. (Kath.) Latijnsch berijmd (fig.) Schandelijke onteering, verkrachkerkgezang zonder inachtneming der wetting.
Prostration v.: Diepe neerslachtigheid.
ten der kwantiteit. 3. Aftelrijmpje. Prose
: Als rhythmisch proza verdeeld. Proser Volledige krachteloosheid. Prostre: Diep
ov .w .: Tot proza maken.
terneergeslagen. Geheel krachteloos. Pros Proseeteur (spr. pro-sek-) m.: Helper trer ov .w .: (nieuw) Terneerslaan. Provan den hoogleeraar in de ontleedkunde, style bv.nw. en m.: (Tempel) met een
prosector. Proseetorat (spr. pro-sek-) m.: zuilengang aan de voorzijde. ProsyllogisProsectorschap.
me (spr. pro-si-) m.: Leidende sluitrede.
Proselyte m.: (Nieuw) bekeerde. - aan- Protagoniste m.: Hoofdpersoon, held,
hanger. Proselytique : Vol geloofsijver. hoofdrol. (f ig.) Voorvechter ; baanbreker..
Proselytisme m.: Bekeeringszucht, ge- Protase v.: Uiteenzetting (tooneelstuk).
loofsijver. Zucht om aanhangers te winnen.
Major (sluitrede). Protatique : Van de uitProsimiens (spr. pro-si-) m .mv . : Ha lf- eenzetting, inleidend.
apen.
Prote m . : Drukkerijvoorman . (s o m s )
Prosodie v.: Uitspraak der woorden Corrector.
overeenkomstig 't accent en de kwantiteit.
Protecteur m.: Beschermer, begunstiRegels van de kwantiteit der lettergrepen ger, beschermheer. (gesch.) Protector.
en de verschillende versmaten. Kennis -,
(fa m. ) fern., die een vrouw onderhoudt.
leer daarvan. Boek daarvoor. Prosodier Kap (aan draaibank). - rouge arriere:
onov.w.: Volgens de regels der prosodie Rood achterlicht. - metallique : Schutdichten. Prosodique: Van de prosodie. korf (v . gloeilamp ) . / bv .nw . : Beschermend .
Vers -: Op de kwantiteit gebaseerd vers.
Dieux -s: Beschermgoden. Droits --s:
Prosodiste m.: Kenner der prosodie.
Beschermende rechten. Systeme -, regime
Prosopopee v.: Rhetorische figuur, -: Protectionisme. Prendre un ton -, se
waarbij men onbezielde voorwerpen, dooden donner des airs -s : Uit de hoogte spreken.
of afwezigen als levend voorstelt, per- Protection v.: Hoede, beschutting, besoonsverbeelding.
scherming. Dekking (trein).Bijstand, steun.

Protections isme.—Proue
1723
1724
Zich verklaren zich verzetten tegen,
(m i 1. ) Dekking . Begunstiging , protectie .
Begunstigers, „kruiwagens". Prendre avec opkomen tegen. 3. 't Niet eens zijn, protest
aanteekenen. / se — qch: Elk. jets plechqn un air de —: Uit de hoogte iem. behandelen. Foret de —: Bosch dat tegen berg- tig betuigen. Protet m.: (handel) Prostortingen beschermt. Systeme de la —: test, rechtsvoorbehoud wegens niet-betaProtectiestelsel. Zone de —: Wijk met al- ling .
Prothalle m.: Voorkiem. Prothese v.:
coholverbod. — des sites: Behoud van natuurschoon . Proteetionnisme m.: Be- (ontleedk.) Vervanging door een ander
schermend stelsel. Protectionniste m.: kunstmatig orgaan. — dentaire : Plaatsing
Aanhanger van 't beschermende stelsel. / van kunsttanden en gebitten. Appareil de
Kunstgebit. Prothetique: Van kunstby .nw.: Die handelsbescherming ten doel
heeft, beschermend. Protectorat m.: 1. matige vervanging. Appareils —s: Kunst(gesch.) Protectoraat, -schap. 2. Bescher- matige ledematen. Prothetiste m.: Plaatming, beschermheerschap. Pays de —: ser van kunsttanden. Prothorax m.: (nat.
hist.) Voorborststuk.
Half-onafhankelijke overzeesch gebied.
Proto. . .: (in samenst.) Eerste. ProProtêe m.: 1. Proteus . (f ig . ) Iem . , die
allerlei vormen aanneemt, - allerlei rollen tocanonique : Als echt erkend (bijbelboek)
speelt, veranderlijk mensch. 2. (nat. hist.) voor de opstelling van den canon (z. canon
Aalvormige watersalamander.. Protêen (spr. 10). Protocarbure m.: Laagste koolstofverbinding, carbuur. Protocatholique
-in) z. proteiforme.
Protégé, —e: Beschermeling, -e. Iem. nw. en m.: Oud-Katholiek. Protoehlorure
Prodie onder vreemd protectoraat staat.
m.: Laagste chloorverbinding, chloruur.
têge-bouche (mu. onv.) m . : (m i 1 . ) Mond- Protoeoccacite v.: Bolletjeswier. Protom.:
colaire: Van 't protocol, - de etiquette.
deksel. Protege-eahier (mu. — —s)
Omslag van een schrift. Protege-col (mu. Protocolairement : Volgens de etiquette.
ProtegeProtocolariser
m.:
Boordbeschermer.
onv.)
ov.w.: In een protocol opjambe (mu . ---s) m.: Beenbeschermer nemen .
Protocole m.: 1. Papier voor de open(frets). Protege-main (mu. —s) m.:
Handkap (flets). Protege-mine (mu onv.) bare akten (der Born.). 2. Formulier(boek)
Puntbeschermer. Protege-livre (mu. -- voor openbare akten (notaris, griffier). -s) m.: Boekomslag. Protege-ongles voor de opstelling der officieele brieven
(vorsten, ministers). 3. Notulen van een
(mu. onv.) m.: Nagelkap. Protege-oreilles (mu. onv.) m.: Oorklep. Protege- congres of conferentie. Overeenkomst (conpointe (mu. onv.) by .nw. en m.: Puntbe- gres). 4. (Register der) etiquette bij offischermer, potloodhouder (gaine —). Pro- cieele gelegenheden voor een staatshoofd.
Offer ov .w . : Beschermen , beschutten , Le chef du —: De opperceremoniemeester.
beveiligen; dekken (leger, trein) ; z. eroi- Protocyanure m.: Laagste cyaanverbinding, cyanuur. Protofluorure m.: Laagste
seur onderhouden (meisje); begunstigen ;
aanbevelen (candidaat7; een alcoholverbod fluorverbinding, fluoruur. Protogene : 't
uitvaardigen over. Zone protegee: Drank- Eerst gevormd. Protohistoire v.: Vroegste
vrije ruimte (b.v. rondom kerk). / se —: geschiedenis. Protohistorique : Tot de
Beschermd worden. Zich -. Elk. bescher- vroegste geschiedenis behoorend.
Proton m.: Atoomkern. Protonique
men .
Proteiforme: Die allerlei vormen -, by .nw . en v.: (Lettergreep) voor de met
gedaanten aanneemt. Ongeregeld. Pro - den klemtoon voorziene lettergreep, den
teine v.: Eiwitstof . Proteique : Van ver- klemtoon voorafgaand.
Protonotaire m.: Kerkprelaat, die akvormende eiwitstoffen. / m.: Eiwitstof.
Protêisme m.: Veranderlijkheid.
ten voor belangrijke zaken opstelt. Protonotariat m.: Ambt van protonotaris.
Protele m.: Aardwolf.
Protestable : Protesteerbaar. Protestant Protoplasm (at )ique; Van het protoplasme m.: Slijmig, glazig deel van een cel.
m.: 1. (oud) Vrijer . 2. Hervormde .
by .nw . : Hervormd . Protestantisme m . : Protosel m.: Zout van een eerste oxyde.
Hervormde godsdienst. De Protestanten. Protosulfure m.: Laagste zwavelverbinProtestataire m. en bv.nw.: ( Iem ) die ding, sulfuur. Prototype m.: 1. Oortegen jets zijn stem verheft, protesteerend. spronkelijk voorbeeld, - model. Oervorm.
(f ig.) (Meest volmaakt) voorbeeld. EtaDienstweigeraar. Membre — de la Diete:
Lid van den Rijksdag, dat tegen de aan- ion Model-hengst. 2. Lettergietershechting van Elzas-Lotharingen protesteert . werktuig om de letters gelijk to makers.
Protestation v.: 1. Betuiging, verze- Protoxyde m.: Eerste, laagste zuurstofkering. Faire des —s de fidelite: Zijn trouw verbinding. — d'azote: Stikstofoxydule.
betuigen. 2. Voorbehoud, protest, tegen- Protozoaire m.: Eencellig oerdiertje. Infuspraak . Verzet. Sou lever des —s : Protest siediertje.
Protracteur : Naar voren bewegend.
uitlokken.
Protester ov .w 1. Openlijk verklaren, Protraction v.: Voorwaartsche beweging.
- betuigen, verzekeren. 2. (handel) Pro- Protuberance v.: Uitwas, knobbel, protest doen opmaken wegens niet-betaling tuberans (zon). Protuberant : Uitsprinvan (een wissel). f onov .w.: 1. — de: gend . Protuberantiel : Van eenzonneproDe verzekering geven van, plechtig betui- tuberans. Protuteur m.: Toeziende medegen. — de violence: Verklaren, dat men voogd. Protyle m.: (scheik.) Oerstof.
Prou m.: Voordeel. bw.: Veel. Genoeg.
jets gedwongen doet. — d'incompetence:
Verklaren, dat men den rechter niet bevoegd Ni peu ni In 't geheel niet. Peu ou —:
acht. — de nullite: Verklaren, dat men een Meer of minder.
Proue v.: Voorste deel. Voorsteven,
akte voor ongeldig houdt. 2. — contre:

1725

Prouesse-Prudence

boeg. En - sur: Uitstekend in. En - de
navire: Boegvormig. Figure de -: Schegbee ld .
Prouesse v.: Heldendaad, -feit. -moed.
(s p o t ) Heldenstuk . - sportive: Performance . (f am.) Mes -s: De knappe dingen
die ik doe.
Prouvable : Bewijsbaar. Prouver ov .w . :
Bewijzen, aantoonen. Toonen, laten zien.
Qui prouve trop ne prouve rien : Wie te veel
bewijst, bewijst niets. 1 se -: Bewezen
worden.
Provediteur m.: Landvoogd van een
provincie onderhoorig aan de Republiek
Venetie, proveditore. Provenance v.: 1.
Oorsprong, of-, herkomst. Le pays de -:
't Land van oorsprong. En - de: Afkomstig uit. 2. Uitgevoerd handelsproduct.
Provenant : Voortspruitend, herkomstig.
Provençal bv.nw.: Provengaalsch, uit
Provence. / m.: Provengaal, bewoner der
Provence. Provengaalsche taal. Proven galiser onov .w.: Met 't Provencaalsch
dialect spreken. Provencalisme m.: Provengaalsche uitdrukking. Provencaliste m.
: Specialiteit voor (oud-)Provengaalsch.
Provende v.: 1. Voorraad, proviand.
2. Gemengd dierenvoeder (boonen, haver,
enz.).
Provenir onov .w . : Voortkomen , -spruiten, ontstaan, afkomstig zijn. D'oez provient cet argent ? Waar komt dat geld vandaan ?
Proverbe m.: 1. Spreekwoord. Passer
en -: Een - worden; (f ig.) als een model
genoemd worden, spreekwoordelijk worden.
2. Blijspelletje, dat een spreekwoord of een
wijsgeerige opmerking tot grondslag heeft
(comedie -). 3. Spreuk. Le livre des P-s:
Spreuken. Proverbial : Spreekwoordelijk.
--ement bw.
Providence v . : Voorzienigheid . (f ig. )
Beschermengel . La P- : De Voorzienigheid,
God . Providentialisme (spr. -syal-) m.:
Leer volgens welke de Voorzienigheid alles
beschikt. Providentiel (spr. -syel) : Door de
Voorzienigheid beschikt, - bepaald. Die de
rol der V. vervult. Beleidvol. Providentiellement (spr. -syel-): Op een door de
Voorzienigheid bepaalde wijze . Provignage,
-vignement m . en -vigner ov .w . : (Het )
vermenigvuldigen door afleggers. Provin
m.: Aflegger, afgelegde tak. Kuil voor een
aflegger.
Province v.: 1. Wingewest (der Rom.).
2. Provincie. Les P-s-Unies: De Vereenigde
Nederlanden. 3. (kerk) Rechtsgebied van
een metropolitaan. De onder een hoofd
staande kloosters, kerkprovincie. 4. Al wat
niet Parijs is, alle menschen die geen
Parijzenaar zijn. Air de -; manieres de -:
Kleinsteedsch uiterlijk; -e manieren. Ville
de -: Plattelandsstad. Gens de -; homme
de -: Buitenlui; -man. 5. (fig.) Gebied.
/ bv.nw.: Kleinsteedsch, achterlijk. Provincial bv.nw.: 1. Provinciaal, van een
provincie. 2. Kleinsteedsch, plattelands-,
achterlijk, stijf. I m.: Provificiebewoner,
buitenman, „boertje". Overste van een
aantal kloosters (z. province 3). Provincialat m.: Waardigheid -. Bedieningstijdduur van een overste over kloosters. Provinciale v.: Provinciebewoonster, vrouw
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Provincialisme m.: Gewestelij ke , niet-Parijsche uitdrukking . aard. Provincialiste: Die provinciale auto„van buiten".

nomie wil.

Provinois : Uit -. Bewoner van Provins.
Proviseur m.: Directeur (der oude.

Sorbonne). Rector (staatsgymnasium).
Provision v.: 1. (recht) Voorraad.
Jugement par -: Voorloopige uitspraak.
Une - de 2000 francs : Een toekenning bid
voorraad van 2000 francs. - alimentaire:
Voorloopige uitkeering tot levensonderhoud.
Par -: Bij voorbaat, voorloopig. 2. Gestorte dekkingssom voor gerechtskosten..
Dekking (voor een wissel). Dekking,
„fonds" (voor speculatie). Storting derstudenten voor laboratoriumkosten. 3. Aanstelling. -sbrief (lettres de -). 4. Voorraad. (f ig . ) Dosis, menigte. Faire ses -s:
Inkoopen doen. Faire - de: Opdoen, verzamelen. - profusion of - destruction:
Hoe meer men heeft, hoe meer er gebruikt,
wordt. Faire - de patience: Een dosis
geduld opdoen. Provisionnel: Bij voorbaat,
totdat er uitspraak in appel gedaan is.
(beurs) Fonds -: Storting door emittenten om de uitgifte eener leening mogelijk
te maken. Provisionnellement : Bij voorbaat, voorloopig. Provisionner ov .w . :
Dekking bezorgen voor. Provisoire : Voor
loopig. Tijdelijk, waarnemend. Veuf -:
Iem., wiens vrouw uit is, „strohwittwer".
Le -: 't Voorloopige; - toestand. Etre
dans le -: Op den wipstoel zitten. -ment
bw. Provisorat m.: Rectorschap (staatsgymnasium). Provisorerie v.: Directeur
schap (der oude Sorbonne).
Provocant :1. Uitdagend, uittartend. 2.
Tot wellust prikkelend, geil. Provocateur
m . : Aanstoker,, -hitser . / by .nw . : Uitdagend, aanstokend, uitlokkend. z. agent 2.
Provocation v.: Uitdaging. Aanhitsing,

-stoking, terging . (g en eesk.) Opwekking ,,
prikkel . Provoquer ov .w . : 1. Aanhitsen,

-zetten, -drijven; (geneesk.) opwekken -,
prikkelen tot, verwekken. Uitdagen, tergen. Wellustig maken, de lusten prikkelen
van. - en duel: Uitdagen. 2. Uitlokken,
teweegbrengen. - les avis de: 't Advies
uitlokken van. - une apparition: Een
geestverschijning oproepen. - une action en
justice : Een proses beginnen. - le partage:
Om boedelscheiding verzoeken. / onov .w.:
Uitdagen. / se -: Elk. uitdagen.
Proxenete m. en v.: Koppelaar, -ster.
Proxenetisme m.: Koppelarij.
Proximite v.: Nabijheid. Gering verschil in data. Nauwe verwantschap. A
Nabij.
-de:
Prover m.: Grauwe gors, gierstvogel.
Prrrrt tusschenw.: Rrrrrt!
Prude by .nw . v . : 1. (o u d) Streng
zedig. 2. Preutsch, (voorgewend) hoogst
zedig. / v.: Preutsche.
Prudemment : Voorzichtig, wijselijk.
Prudence v.: 1. Wijs-, voorzichtig-, bedachtzaamheid, beleid. Avec -: Voorzichtig, wijselijk. - humaine, - du siecle, mondaine: Wereldwilsheid. - chretienne:
Zorg voor de ziel. --est la mere de sarete , vaul science: Voorzichtigheid is de moeder
der wijsheid, - van de porseleinkast. Avoir
la - du serpent: Listig zijn als een slang.

1728
Prudent-Psyebologie
(thans)
2.
prytanwum.
(fig.)
Stichting.
Herderpastorale
:
Voorzorgen.
Des -s :
lijke omzichtigheid. 2. (naam) Prudentia. Le - de la Fleche : School voor aanstaande
Prudent bv.nw.: Voorzichtig, wijs, be- onderofficieren te la F.
Psallette v.: School voor -; koor van -;
leidvol. / m.: (naam) Prudens.
Pruderie v.: Preutschheid. Preutsche zang van koorknapen. Psalmique: Der
manieren. - de langage : Ingetogen taal. psalmen. Psalmiste m.: Psalmdichter. Le
Prudhomie v.: Rechtschapen-, volkomen -: Koning David. Psalmodie v.: Psalmbetrouwbaarheid. Prudho (m )mal : Van gezang, eentonig afzingen der psalmen.
een raad van beroep. Prudhomme (mu. (fig. ) Eentonige voordracht, gegalm. Psalmodier onov .w . : Psalmen zingen . (f i g . )
prud ' hommes) m . : 1. (o u d) Rechtschapen
mensch . (s p o t ) Joseph of M .- : Bekrompen Eentonig voordragen, - spreken, - neurien.
burgerman, die met een deftig voorkomen I ov .w . : - voordragen, - opdreunen, - neuallerlei dwaze dingen uitkraamt. Le sabre rien. Psalmographe m.: Psalmdichter.
Schrijver over psalmen. Psalterion m.:
de M. -: Een wapen dat even gevaarlijk
is voor den bezitter als voor de omstanders. Psalter, oud snarenspeeltuig dat met een
2. Lid van een Raad van Beroep (conseiller ivoren staafje bespeeld werd. Psaume (spr.
psOm') m.: Psalm. Psautier (spr . pso-)
). Prudhommerie v.: Burgermanstaal
en manieren. Prudhommesque: Belache- m.: Psalmboek, psalter. Groote rozekrans.
lijk-deftig. Kleinburgerlijk. Verwaand. Boekpens.
Pschutt bv .nw . : Fijn, „chic ". Le -:
Prudhommie v.: Vergadering van een
Raad van Beroep. Prudhomrniser onov. De rijke lui. Psehuttard: Fijn, netjes.
Psehutteuse v.: Modepopje. Psehutteux
w.: Zich belachelijk-deftig aanstellen.
Pruine v.: Rijp, waas op vruchten. m.: Fijn heer, fat, „poen". Psehuttisme
m.: Fijnheid. Fijne lui.
Pruine: Met rijp.
Pseudarthrose v.: Onnatuurlijk gePrune v.: Pruim. (y olk) Blauwe boon,
kogel. (p la t ) Hoop drek , schildwacht . wricht. Pseudo-: (in samenst.) Valsch,
onecht, nagemaakt, voorgewend, gelijkend
- pistole: Prune!, brunel. - de Monsieur:
Groote, blauwe pruim. ( y olk) Ce n' est op. Pseudobulbe m.: Schijnknol. Pseudofrêre m.: Halfbroer. Pseudomanie v.:
pas pour des -s: 't Is niet voor niet, zonder reden. Avoir sa -: 'm Om hebben. Ziekelijke voorliefde om zijn naam te verbergen . Pseudomorphose v . : Schijnvorm .
Aux -s: Van den zomer. Pruneau m.:
Gedroogde of gestoofde pruim. (yolk) Pseudonymat m.: Het optreden onder een
Blauwe boon, kogel. Pruim tabak. (fam.) schuilnaam. Pseudonyme: Die een schuilKrentoog, donkere kijker. Prunelaie v.: naam voert, - onder een schuilnaam verPruimeboomgaard. Prunelee v.: Pruimen- schijnt. / m.: Schuilnaam. Schrijver met
jam. Prunelle v.: 1. Slee, -pruim, brunel. een schuilnaam. Pseudonymie v.: Het
2. Oogappel. Cherir comme la - de ses optreden onder een schuilnaam. Pseudopsie v.: Gezichtsbedrog.
yeux : Als zijn oogappel beminnen. Je m 'en
Psitt tusschenw.: Pst!
essuie la -: Ik geef er geen steek om. 3.
Psittacides m .mv . : Papegaaiachtigen .
Oog. Jouer de la -: Lonkjes geven. 4.
Zwarte wollen stof. Prunellier m.: Slee- Psittaeiens m.mv.:Papegaaisoorten.Psitdoorn. Prune-teuf (my . -s--s) v.: Eier- taeisme m.: Gedachtelooze napraterij,
pruim. Prunier m.: Pruimeboom (- do- papegaaiachtigheid. Psittacose v.: Papegaaienziekte.
mestique). - odorant: Weichselboom. Psoas (spr. -ass) m.: Groote lendespier.
sauvage: Kroosjes. Secouer qn comme un -:
Petit -: Kleine 1. Psoftis (spr. -iss) v.:
Iem. eens flink door elk. schudden. I bv.
nw.: Van pruimen. Culture -are. Prunier- Lendespierontsteking.
Psoque m.: Houtluis.
mirabelle (my . -s--s) m.: MirabelpruiPsora, psore v.: Schurft. Psoriasis
meboom.
(spr . -iss) m.: Schurftigheid. Psoriforme:
Prurigineux: Die jeuk veroorzaakt.
Jeukerig. Mal - = Prurigo m.: Jeukende Op schurft gelijkend. Psorique: Schurfthuiduitslag. Prurit (spr. -ite) m.: Prikke- achtig, van -, tegen schurft.
Pst of ps't tusschenw.: Pst!
lende jeuking. (fig.) Zucht, aanvechting.
Psychanalyse (spr. psika-) v.: PsychoPruritant, -ogene : Jeuking veroorzakend.
Pruseot m . : (f a m . ) Pruis . Prusse v . : analyse (z. psycho-analyse) . PsychsPruisen. La - Rhenane : Rijnpruisen. Bleu sthenie (spr. psi-ka-) v.: Zwakzinnigheid.
Psychasthenique (spr. psi-ka-) m.: Zwakde -: Pruisisch -, Berlijnsch blauw. Travailz innige . Psyche (spr. psiche) v . : (n a a m )
ler pour le roi de -: Werken zonder iets te
verdienen. Prussianiser ov.w.: Op Prui- Psyche (geliefde van Eros). (fig.) Ziel.
sischen voet inrichten, verpruisen. Un Prus- Groote, beweegbare toiletspiegel. Psychiatre (spr. psikya-) m.: Geneesheer
sien -isant: Een echte Pruis, (Duitsch)
Stockpreusze. Prussianisme m.: Pruisen- voor zielsziekten. Psychiatrie (spr. psidom. Prussiate m.: Blauwzuurzout, bloed- kya-) v.: Leer der zielsziekten. Psychiloogzout. Prussien : Pruisisch. I m.: 1. atrique (spr. psikya-): Van de leer der
Pruis. - prussianisant: Echte -, stock- zielsziekten. Psychique (spr. -chik) : Van
pru is . 2. (v o lk ) Achterste . Prussienne v . : de ziel. Faculte -: Zielsvermogen. PsyPruisische. z. cheminee 1. Prussifier chisme m.: Zieleleven.
Psycho. : .: (in samenst.) Van de
ov .w .: Verpruisen. Prussique : Acide -:
Blauwzuur. Prussophile : Pruisischgezind. ziel, de ziel betreffend. Psycho-analyse
(spr. psiko-) v.: Ontleding der onbewuste en
Prussophobe: Pruisenhatend.
Prytanee m.: 1. (gesch.) Gebouw, onderbewuste elementen der ziel. Psychowaar verdienstelijke burgers werden ge- emotif (spr. psiko-) m.: Iem. wiens zieleleven van de emoties afhangt. Psychologie
huisvest en onderhouden op staatskosten,
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Pubis (spr . -iss) m.: Schaambeen (os -).

(spr. psiko-) v.: Zielkunde. - sociale:
Volkerenzielkunde. Psyehologique (spr .
psiko-) : Zielkundig. z. moment 2. Psychologiste of -logue (spr. psiko-) m.:
Zielkundige. Psychomancie (spr . psiko-)
v.: Waarzeggerij door geestenbezwering.
Psychomeeanique (spr. psiko-) v.: Leer
der zielswerkingen. Psychonevrose (spr.
psiko-) v.: Zenuwzielsziekte. Psychopathie
(spr. psiko-) v.: Zielsziekte. Psychopathique (spr. psiko-) : Der zielsziekten.
Zielsziek. Psychopathologie (spr. psiko-)
v.: Leer der zielsziekten. Psychophysiologic (spr. psiko-) v.: Wetenschap van
het verband tusschen lichaam en zielsverschijnselen. Psychopompe (spr. psiko-):
Die de zielen der dooden leidt. Psychose
(spr. psiko-) v.: Zielsziekte. - collective,
- de la masse : - der massa. -guerriêre: Oorlogspsychose. Psychostasie (spr. psiko-)
v. : 't Wegen van de ziel. Psychotechnique
(spr. psiko-) v.: Onderzoek naar den invloed
van den arbeid op de zielsontwikkeling.
Psychotherapeutique, -therapie (spr.
psiko-) v.: Genezing der zielsziekten.
Psyehrometre m.: Waterdampmeter.
Psychrometric v.: 't Meten van den graad
van waterdamp in de atmosfeer.
Psyile v.: Bladvloo. / m.: Slangenbezweerder..
Ptarmique v.: Nieskruid.
Ptelee m.: Lederboom (- trifolie).
Pteride, -is (spr. -iss) v.: Adelaarsvaren. Pterido. . .: Van de varens. Pteridologique: Van de varens. Pteridophyte
v . : Varenziekte . Ptero. . .: (in s amenst.) Vleugel-. Pterobranches m.mv.:
Vleugelkieuwigen. Pteroearpem.:Vleugelvruchtboom.Pterocarpier m.:VIeugelnoot.
Pterodactyle m.: Fossiele hagedis. Pteropode: Vinpootig. Pterosaurien m.: Fossiele hagedis (die vliegen kon), pterosaurier. Ptèryle v.: Huidgedeelte waarop de
vederen zijn ingeplant.
Ptine m.: Boorkever.
Ptolemee m.: Ptolomaeus. Ptolemeen:
Ptolomwisch.
Ptomaine v.: Van rotting afkomstige
gifstof, lijkengif.
Ptose: Uitgezakt. Ptosique: Lijder aan
een uitzakking. Ptose of -is (spr. -iss)
v.: (geneesk.) Uitzakking.
Ptyaline m.: Giststof in 't speeksel.
Ptyalisme m.: Speekselvloed.
Puamment: Stinkend. (f ig. ) Onbeschaamd, gemeen. Puant : Stinkend. z.
bete 1. (fig.) Gemeen, onbeschaamd (leugen, -aar). / m.: Stinkdier. (NT o lk ) Gemeene leugenaar. Puante v.: (plat) Zweetsok.
Puanteur v.: Stank. Des -s : Vieze luchten, stankboel.Puantise v.: Stinkend ding.
Puberal : Van 't schaambeen. Van de
puberteit. Pubere: Huw-, manbaar, in de
puberteitsjaren . / m. en v. : Huwbare, puber..
Puberien : Van de huwbaarheid, van den
huwbaren leeftijd. Pubertaire: Der puberteitsjaren. Puberte v.: Huwbaar-, geslachtsrijpheid. Age de -: Leeftijd, waarop de wet toestaat een huwelijk to sluiten.
Pubescence v.: Ontstaan van zachte
haren. Zachtharig-, donzigheid. Pubescent : Donzig, zachtbehaard. Pubien : Van
't schaambeen. Region -ne: Schaamstreek.
Fransch-Nederlandsch. I.

Schaamstreek.
I. Public, -ique bv.nw.: 'I. Van 't
yolk, van den Staat, openbaar. Le salut -:
't Heil van den Staat. Le bien -: 't Algemeen welzijn. La chose -que: De Staat.
Fonctionnaire -: Staatsambtenaar. L'esprit -: De openbare meening. La vie -que:
't Politieke leven. Droit -: Staatsrecht.
Ca lamite -que: Nationale ramp . z . ministere
1. Les pouvoirs -s : De autoriteiten. 2.
Openbaar, voor alien. Algemeen bekend.
Un homme -: Een bekende persoonlijkheid ; een politicos. Maison -ique: Bordeel.
Rendre tine nouvelle -que : Een bericht
ruchtbaar maken. Art -: Straatversiering.
Services -s : Takken van openbaren dienst.
(oud) Feuille -ique, papier -: Krant.
II.Publiem.: (oud)Volk,natie. (thans)
Publiek, alien, de toeschouwers. En -:
In 't openbaar. (opschrift) Le - n'enlre
pas ici : Verboden toegang. Le grand -:
't Voorname p. Le gros -: 't Groote p.,
de menigte.Publicable: Publiceerbaar, dat
openbaar gemaakt kan worden. Publicain
m.: (gesch.) Rom. belastingpachter; (bijbel) tollenaar ; (ong. bet.) Fransch belastingpachter .
Publieateur m.: Afkondiger, uitgever.
Publication v.: Bekendmaking, afkondiging. Bekendgemaakte verordening. Uitgave. Uitgegeven werk. La - des bans
d'un mariage: De huwelijksafkondiging, de
ondertrouw. -s nouvelles : Pas verschenen
werken. Publieiste m.: Schrijver over
staatsrecht. - over politiek. Schrijver.
Journalist, persman. Publicitaire : Van advertenties, - de reclame. Art -: Kunst
van reclame maken. / m.: Adverteerder.
Publieite v.: Openbaar-, ruchtbaarheid.
Advertenties; reclame. Het adverteeren.
Advertentiedienst. Frais de -: Reclame-,
advertentiekosten. Agent de -: Advertentiecolporteur. Publier ov .w . : Af-, verkondigen, openbaar -, openlijk bekendmaken. Uitgeven. - sur les toils, - a son
de trompe, - a son de caisse: Van de daken
verkondigen, rondbazuinen. / se -: Ruchtbaar -, bekend -. Uitgegeven worden.
Publiquement : In 't openbaar.
Puce v.: 1. Vloo. Chercher ses -s: Zich
vlooien. Mange des -s: Door de v. verteerd, vol v. (fam.) Avoir la - a l'oreille:
Ongerust zijn, in de rats zitten; (ook)
goed uitkijken. Mettre la - a l'oreille a
qn : Iem. ongerust -, - achterdochtig maken;
- in 't nauw drijven. Secouer les -s a qn:
Iem . afrossen ; - de ooren wasschen . (plat )
Secouer ses -s : Uit zijn nest kruipen. Herbe
aux -s : Vlooienkruid. -d' eau: Vlookreeft.
2. (f a m.) Drukknoopje . I bv.nw.: Zwartbruin. Puceau m. en bv.nw.: Rein (jongeling) . Pucelage m.: Maagdelijkheid, -dom.
(NT o 1 k ) Maagdepalm . Pucelle v. en bv.nw.:
Maagd. Maagdelijk. La P- (d'Orleans):
Jeanne d 'Arc. Pueeron m.: Bladluis. de mer: Strandvloo.
Puchette v.: Turfbaggertoestel. Puche
m.: Schepnet. Pueheur m.: Schepvat.
Pucier m. : (f a m.) „Vlooiennestje",
bed.
Puddlage m. en -er ov.w.: (Het) poedelen, - louteren van gietijzer. Four a -er:
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v.:
1.
Macht,
vermogen;
Puissance
m.:
Werkman
in
Puddleur
Poedeloven.
(n a t k . ) kracht, (arbeids ) vermogen . La een poedeloven.
Pudeur v.: 1. Schaamtegevoel, echte de la parole: De macht van 't woord. Prenschaamte, eerbaar-. Kuischheid. Rougir de dre de la - sur: Macht krijgen over. motrice: Beweegkracht. La - et la resis-: Van schaamte blozen. 2. Beschaamd-,
verlegen- schroomvallig-. Kiesch-, welvoeg- tance: Macht en last (van hefboom). Alter
lijkheid . Avoir la - de ses chagrins : Zijn leed a Joule -: Met volle kracht stoomen,
zorgvuldig verbergen. Rappeler a la-: Iem. - varen. - de soulevement: Hefvermogen.
aan zijn fatsoen herinneren. 3. Une -: 'n Essai a Joule -: Proefstoomen met volle
Gevoel van schaamte. Pudibond : Over- kracht . 2. (wij s b . ) Vermogen , - om een
invloed uit te oefenen. Contenir qch en -:
dreven bedeesd, - beschaamd, preutsch.
Pudibonderie v.: Overdreven bedeesdheid, 't Vermogen in zich hebben om iets voort
schaamachtigheid. Pudicite v.: Kuisch- te brengen. En -: Latent, dat zich als
heid, schaamachtigheid. Kuisch-, eerbaar- kracht zal kunnen uiten, die worden zal.
heid, eerbied voor kuische gevoelens. Pu- En - de goutte : Die aanleg heeft voor
podagra. Passer de la - a l'acte : Tot de
dique, -ment : Kuisch, eerbaar.
Puer onov .w . : Stinken. (f i g. ) Wa igen , uitvoering overgaan . 3. (w isk . ) Macht.
(fig.) (Porte) a la derniere -: Tot 't
ergeren . / ov .w . : Stinken naar . (fig . )
Hevig doen uitkomen; h. verraden. - le uiterste opgevoerd. 4. Gezag, macht.
m.:
Aanzien, invloed. Avoir -, tenir en sa -:
yin : Naar drank stinken. Puêriculteur
Specialist voor kinderzorg. Puerieufture In zijn macht hebben. Une femme en - de
v.: Kinderzorg. Puêril (spr. -ile): 1. Kin- marl: Een vrouw onder 't gezag eens echtderlijk . z. civilitê. 2. Kinderachtig. Pile- genoots, een gehuwde vrouw. Etre en - de
rilement : Kinderachtig. Pueriliser ov .w . mari: Een man hebben. 5. Macht, machtbe: Kinderachtig maken. Puerilisme m.: zitter. Les -s celestes; - de la terre: De
Geval van kinderziekte bij ouderen. Puêri- hemelsche -; de aardsche machten. Se croire
litê v.: Kinderachtigheid. Kinderachtige une -: Meenen veel macht te bezitten. 6.
(Groote) mogendheid. Trailer de - a -:
daad, - gezegde. Puerperal: (geneesk.)
Van de bevalling. Fievre -e: Kraamvrou- Van souverein tot souverein -; (fig.) op
wenkoorts. Puerpêralite v.: Toestand van voet van gelijkheid onderhandelen. 7. Dikte
( laag ) . 8. (w i s k . ) Grootheid .
kraamvrouw, kraamtoestand.
Puissant by .nw.: 1. Machtig, veelverPuff (spr. pouf of puf) m.: Zwendelarij,
mogend ; krachtig, sterk werkend (middel);
bluf.
geweldig (regen). 2. Zwaarlijvig, dik. 3.
Puffin m . : Pij lstormvogel .
Puffisme (spr. pouf- of puf-) m.: Bluf, Machtig, geweldig (b.v . machine) . I m.:
brutale reclame. Puffiste (spr. pouf- of Machtige, groote, machthebber.
Puits m. : 1. Put . - a balancier: Zwenpuf-) : Blufferig. / m.: Kwakzalver, blufgelput. (fig.) Un - de science: 'n Wonder
fer.
Pugilaire: Als een vuist. Pugilat m.: van geleerdheid. C'est au fond d'un -: Dat
Vuistgeyecht, -kamp. Pugiliste m.: Vuist- is te diep verborgen. (bijbel) Le - de
l'abime: De hel. - funeraire: Grafkuil.
vechter . / by .nw . : Waarbij gevochten wordt .
Pugilistique : Van 't vuistgevecht. Pug - - d'amour: Gebakje met room en vruchten
nace (spr . pugh-nass) : Strijdlustig. Pugna- in een kuiltje. 2. Mijnschacht (- de mine).
(m i 1. ) Wolfskuil . Tegenmijn . (z e ev . )
cite (spr. pugh-na-) v.: Strijdlustigheid.
Kuil (zeebodem). - d'aeration, - d'aerage:
Puine m.: Waardelooze heester.
Puine: Later geboren, jonger. Le -: Luchtschacht. - d'air: Smalle binnenDe jongere. Puis (spr. pwi) bw.: Daarop, plaats. - de descente: Ladderput. - d'exvervolgens. Bovendien. Et -: Daarna, en traction: Opbrengschacht. - a chaines:
toen. Et -? En wat nu nog? Wat verder? Kettingbak.
Pulcherie (spr. -cite- of -ke-) v. : (n a a m)
Puisage m.: Het putten. 't Maken van
putten. Puisard m.: Zak-, zinkput. Slijk- Pulcheria.
Pulkaire: Gespikkeld. Vlooiachtig. Fiezak . Puisatier m.: Grondwerker (ouore -: Vlekkoorts. / v.: Vlooienkruid.
vrier -). Puisement m.: Het scheppen.
Pull-over (mu. one.; spr. pout-over) m.:
Puiser ov .w . : Scheppen , putten. (fig. )
Ontleenen (aan), halen (uit). (sp el) Koo- Truivest.
Pullulation v.: Voortwoekering, snelle
pen, visschen (b.v. - un double-six).
voortteling. Toenemend gekrioel. Pulluler
- dans la bourse de qn : In iem. beurs tasten. - dans le plat: Toetasten. (fig.) onov .w . : Zeer sterk vermenigyuldigen,
voortwoekeren ; wemelen, krioelen . (f ig. )
- aux sources: Tot de bronnen gaan.
se -: Geput worden. Puisette v.: Schep- Zich zeer sterk verspreiden, schrikbarend
lepel. Puiseur m.: Putter. Puisoir m.: in aantal toenemen. Les mauvais livres
pullulent: Het wemelt van slechte boeken.
Schepper. Scheplepel.
Pulmo. . .: (in samenst.) Long-.
Puisque (spr. pwis-ke) voegw . : Dewijl,
vermits, naardien, daar immers. - aussi Pulmonaire : Van de long. / v .: Longkruid.
- du chene : Longmos. - des marais:
bien, puis donc que: Nu toch eenmaal.
Klokjesgentiaan. Pulmonê: Van longen
Ik zeg 't je immers. Pourquoi
-jevousldi:
voorzien, door - ademend. / m.: Longslak.
y alter, puisqu'il n'y est pas ? Waarom zou
ik daarheen gaan? Hid is immers toch niet Pulmonie v.: (oud) Longziekte . Pulmo thuis. Va pour une erreur, - erreur it y a: Lague : (o u d) Longziek . I m . : Longlijder..
Pulpation v.: Het maken tot moes, Laten we 't dan maar een vergissing noemen,
brij. Pulpe v.: Vruchtvleesch. Moes, brij;
als je 't nu eenmaal zoo noemen wilt.
Puissamment : Machtig, krachtig. (f i g . ) vruchtenmoes. Afval, pulp. - de bois:
Houtpulp. - cerebrate: Hersenmerg. Erg, vreeselijk , geweldig, (s p o t ) fameus .

Pulper—Purgation
1734
sa —: Zijn straf ondergaan. Par —: Als
digitale: Vingertopverdikking. — des dents:
Tandzenuw, pulpa. Pulper ov .w . : Tot straf. Punitionnaire m.: Gestrafte.
Pupation v.: Verpopping. Pupazzo
moes of brij maken. — au pilon: Fijnstooten. Pulperie v.: Fabriek van vruchten- (mu. -azzi) m.: Italiaansche marionnet.
moezen. Pulpeux: Moezig, brijig. Vleezig; Pupe v.: 1. Pop (insect). 2. Tonslak.
met vleezige lippen. Pulpite v.: Kiespijn. Pupipare : Waarvan het ei onmiddellijk
Pulpol m.: Plantenbrij. Pulpoir m., --e een pop voortbrengt.
Pupillaire (spr. -pi-ler): 1. (recht) Van
v.: Pulpspatel.
Pulsateur : Kloppend. Scarabee — of — onmondigen of minderjarigen. 2. (ontm.: Kloppertje. Pulsatif : Met geklop ge- leedk.) Van den oogappel. Pupillarite
paard gaande. Douleurs -ives: Kloppende (spr. -pi-la-) v . : (r echt ) Onmondig- , minpijnen. Pulsatile: Pols-. Onde —: Bloed-, derjarigheid. Pupille (spr. -pi-le) m. en.
polsgolf. Tumeur —: Tumor waarin 't v.: (recht) Minderjarige wees. Bestedebloed klopt. Pulsatilite v.: Kracht die ling. (fig.) Kweekeling, beschermeling.
klopping doet ontstaan. Pulsation v.: — de la nation: Oorlogswees. / v.: OogapPols-, hartslag. Kloppende pijn, klopping. pel.
Pupitre m.: 1. Lessenaar. Chef de —:
Pulsimetre m.: Polsslagmeter. Pulsometre m.: Toestel om, door de spankracht Eerste lessenaar. Monter au — (du chef):
Dirigeeren.
2. Schrijfcassette.
van waterdamp, een vloeistof omhoog te
Pur bv.nw.: 1. Zuiver, onvermengd;
brengen, dampdrukpomp.
Pultaeê: Brijachtig.
zonder water, puur (drank) ; (w a p enk .) effen
Pulveraee: (plantk.) Stoffig. Pulvera- (kleur). Un (cheval de) — sang: 'n Volteur : Die zich gaarne in stof wentelt. / m.: bloed (paard). Le plus — de mon sang:
Hoenderachtig dier. Pulverier m.: Zand- Mijn hartebloed. L'etat de —e nature: De
bus, -strooier. Pulverifuge bv.nw. en m.: zuivere natuurtoestand . (f a m . ) Etre en etat
Stofwerend (middel). Pulverin m.: Fijn de —e nature: Spiernaakt zijn. z. perte 1.
-, pankruit. Kruithoorn. Stofregen. Meel- En — don: Als vrije gift. Promesse —e
poeder. Fijn verdeelde uitwerpselen. Pul- et simple: Onvoorwaardelijke belofte. — et
verisable: Gemakkelijk fijn verdeelbaar. simple: Heel gewoon. z. plein (bv.nw. 5).
Pulverisateur m.: Toestel om stof fijn te La raison —e: Het zuivere verstand.
verdeelen. - om een vloeistof te verstuiven, Mathematiques —es: Zuivere wiskunde.
verstuiver, (parfum)spuit. Zandspuiter. In- 2. (voor 't zelfst.nw.) Zuiver, louter,
halatietoestel. Pulverisation v.: Vergrui- enkel, bloot. C'est —e toile: Dat is louter
zing, verma ling , fijnwrijving , Verstu iv ing . dwaasheid. 3. Onvervalscht, zuiver; zonder
Poedervorm . (f ig 4 Vernietiging . Pulve- schadelijke bestanddeelen ; helder, onberiser ov.w .: Vergruizen, vermalen, fijn wolkt (hemel ) ; rein ; (Israel.) koscher..
wrijven. Doen verstuiven. Met fijne drup(fig.) Zuiver, rein, onvermengd (geluk);
pels besproeien. (fig.) Vernietigen, tot onbevlekt (naam, leven) ; onbedorven (hart) ;
gruizelementen slaan; ontzenuwen (argu- kuisch (maagd); eerlijk (in geldzaken).
ment). 1 se —: Tot stof -. Fijn verdeeld (kunst) Zuiver, nauwkeurig, juist; geworden. Pulveriseur m.: Fijnmaker (verf- kuischt (stijl). — de : Vrij van. / m.: Ware
stoffen). Pulveriseermachine. Pulvêrulenee geloovige. Echte volksman. - socialist. Bev.: Poeder-, gruisvormigheid. Pulveru- ginselvaste. Pureau m.: Onoverdekt deel
lent : Poeder-, gruisvormig. Met stof -,
(van dakpan of lei). Purée v.: 1. Brij (van
poeder bedekt, bepoederd. Die gauw uit- fijngeperste groenten). — de pommes (de
eenvalt, verpulverd. Or —: Stofgoud.
Jerre): Gestoofde aardappelen. — de pois:
Puma m.: Poema, Amerik. leeuw.
Erwtensoep. — aux croutons: Erwtensoep
Punais bv.nw. en m.: (Iem., ) die uit met „soldaatjes". — de gibier, - de volaille:
den neus of den adem stinkt. Punaise v.: Wild -, gevogelte fijngemaakt in een schoWeeg-, platluis. Pennetje, punaise (— a tel. — de septembre: Wijn. — de spores:
dessin). — a crochet : P. met ophanghaakje.
Fijngewreven sporen . 2. (v o 1 k ) Armoede,
(y olk) — de sacristie : Vrome vent. Pu- ellende. Sortir qn de la —: Iem. uit den
naisie v.: Stinkende neusontsteking.
brand helpen. Battre -, trainer la —, etre
Punch (spr. ponch) m.: Punch, pons. dans la —: Dalles hebben. Purement: 1.
Avondfeestje. Gezellige bijeenkomst. — Rein, onschuldig (leven). Zuiver (spreken,
d'honneur: Eenvoudige receptie ter eere van
schrijven). 2. Aileen, enkel, zuiver, zonder
iem. Punehe: Met punch.
nevenbedoelingen, eenvoudig. — et simPunetiforme: Puntvormig.
plement: Zuiver en alleen, heel gewoon,
Punique : Punisch, Carthaagsch . (spot ) gewoonweg, zonder meer. Purer ov.w.:
Foi —: Trouweloosheid.
Afschuimen. Purete v.: 1. Zuiver-, onverPunir ov .w . : 1. Straffen . Etre puni par mengdheid. 2. Rein-, onvervalscht-, heloil l'on a peche: In de zonde zelf haar straf der-, zuiver-. (fig.) Rein-, onbevlekt-,
vinden. Eire puni de sa trop gaande con- onbedorven-. (kunst). Zuiver-, nauwkeufiance: Slecht beloond worden voor zijn te
righeid. Purette v.: Strooizand.
groot vertrouwen. 2. Doen boeten (voor),
Purgatif by .nw . : 1. (o u d) Reinigend .
bestraffen. / se —: Zich -. Elk. straffen.
(godsd.) Vie -ive: Leven van boete. 2.
Gestraft worden. Punissable : Strafbaar. Afvoerend, doorstraling gevend. Eau -ive:
Punisseur : Wrekend, straffend. 1 m.: Laxeerwater. / m.: Purgeermiddel. PurWreker, straffende hand. Punitif : Straf-, gation v . : 1. (o u d ) Reiniging . — judidie den aard van een straf heeft. Expedition ciaire: Vrijpleiting door een gerechtelijken
-ive: Strafexpeditie. Punition v.: Afstraftweekamp. La — des passions : De loutefing, tuchtiging. Straf. Etre en —: Straf ring der hartstochten (door 't tooneel). 2.
hebben. En — de: Als straf voor. Faire Zuivering, afvoering. Purgeermiddel. —s
1733
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Purulence v.: Ettering. Purulent : Etmenstruelles: Maandreiniging. 3. 't Uitzitten (v. straf). Purgatoire m.: Loute- terend, etterig. Pleuresie -e: Etterpleuris.
Puruler
Hel.
Faire
son
onov .w . : Etteren . Pus (spr.. pu)
ringsberg, vagevuur. (f ig.)
m.: Etter.
- de son vivant: Zijn pleizer wet opkunPusillanime (spr.. -zil-la-) : Bloode, laf,
nen. Faire son - en ce monde: Zijn plezier
wel opkunnen hier op aarde. Purge v.: kleinmoedig. / m.: Bloodaard. Pusillani1. Reiniging, ontsmetting. Tuyau de -: mite (spr.. -zil-la-) v.: Bloohartig-, verReinigings-, brijnpijp. 2. Doorhaling (- le- saagd-, kleinmoedigheid.
Pusta v.: Poeszta (Hongaarsche vlakte).
gale; hypotheek). 3. Zuivering (der ingePustulation v.: Vorming van puistjes.
wanden) . Purgeermiddel . 4. (y olk) Rammeling. Faire une - de: Opruiming houden Pustule v.: Etterpuistje. - maligne : Miltonder. Purgeoir m.: Filtreerbassin. Pur- vuur. Pustule en -eux: Puistig, met puisger ov .w . : 1. Zuiveren , reinigen , bevrij - ten vergezeld.
Putain v.: (plat) Lichtekooi, hoer.
den (van), louteren ; doen uitdruipen ; van
Putatif : Vermeend. Te goeder trouw
vlokzijde ontdoen (cocon). Een purgeermiddel geven. Brijnen (stoompijpen). - le gesloten, maar onwettig (huwelijk) ; uit een
onwettig huwelijk (kind). Putativement :
venire: Den buik zuiveren. - la mer; - un
Naar men meent, in de meening van echtpays: De zee -; een streek zuiveren. (fig.)
- l' time: De ziel reinigen. - les passions heid.
Putiphar m.: Potiphar.
: De hartstochten louteren. - la memoire
Putois m.: Bunsing. -bont. -penseel.
de qn : Iem. aandenken weer in eere brengen.
- une offense: Een beleediging goedmaken. Pousser des cris de -: Moord en brand
schreeuwen.
2. Uitwisschen , rechtvaardigen . (r echt )
Putput m . : (v. o 1 k ) Hop (vogel ; huppe).
Zich wegens de veroordeeling bij
-ledfaut:
Putrefactif : Rotting bevorderend. Puverstek rechtvaardigen. - sa contumace:
Zich aanmelden na veroordeeling bij ver- trêfaetion v.: Rotting, bederf. Putrefait :
stek . - une hypothêque: Een hypotheek Rottend. Putrefiable: Tot rotting overdoorhalen.3. Uitzitten. - sa condamnation, gaand. Putrèfier ov.w.: Doen rotten, tot
rotting doen overgaan. / se -: Rotten.
- sa peine: Zijn straftijd uitzitten. - sa
Putrescence v.: Begin van rotting. Puquarantaine: Zijn quarantainetijd tot 't
einde meemaken. / onov.w. : Zuiveren, trescent: Die begint te rotten. Putresel„schoon schip maken". / se -: Een pur- bilitê v. en -ible by .nw . : Vatbaar (held )
geermiddel innemen. Doorgehaald - (hypo- voor rotting, spoedig rot. Putride: Rottig,
theek) . Gezuiverd worden. Zich reinigen. rottend. Putriditê v.: Rotting, bederf.
Puuut tusschenw.: Pssst (iets dat weg(f ig. ) Zich rechtvaardigen. - par serment:
Een zuiveringseed afleggen. Purgerie v.: gaat).
Puy m.: (aardrijksk.) Bergtop. (letDruiphuis. Purgeur m. en by .nw.: Reinigings-, brijnpijp (tuyau -). -kraan, af- terk. ) Dichterfeest ; -kring, landjuweel.
Puzzle m.: Legdoos; -kaart, -prent.
blaaskraan (robinet -). Reinigingstoestel.
Pycnometrie v.: Dichtheidsmeting.
Purifiant : Reinigend. Purifieateur m.:
Pyelite v.: Ontsteking van de nierbekReiniger, zuiveraar. Reinigingstoestel. /
by .nw. : Reinigend. Purification v.: Rei- kenslijmhuid. Pyelo . . . z. pyo . . . Pyemie
V. Z. pyohemie.
niging, loutering, zuivering. -s legales:
Pygargue m.: Vischarend, eendendooder.
Wettelijke reinigingen (der Joden ) . (K a t h . )
Pygmee m.: Dwergmensch, pygmee.
La P-: Marialichtmis, Vrouwendag. Purifieatoire m.: (Kath.) Kelkdoek. / by.nw.: (f ig.) Dwerg. Mensch van geringe waarde.
Zuiverend , louterend . Purifier ov .w . : Rei- Pygmeen : Dwergachtig . (f i g . ) Onbedui nigen, louteren, zuiveren. / se -: Zich dend.
Pyjama m.: Slaapcostuum.
reinigen, enz. Gereinigd -, enz. worden.
Pylade m . : Py lades . (f i g . ) B oezemPuriforme : Etterachtig, -vormig.
vriend.
Purim (spr.. purime) m.: Purimfeest.
Pylore m.: Groote ingang in den vorm
Purin m.: Gier, aalt. Puriner ov .w . :
van een toren. (nieuw) Valbok. Toren
Gieren. Puriniêre v.: Gierput.
Purisme m.: Overdreven taalzuiverheid. (Marconigraaf). (verk, gebr.) Lichtmast.
(kunst) Uiterste consequentie der vormen Pyldnique: Van een toren. Pylore m.:
van het cubisme, abstracte kunst. Puriste Benedenste maagopening, portier. Pylom.: Voorstander van overdreven taalzuive- rique: Van de onderste maagopening. Pyring . (f ig . ) Strenge voorstander. . Puritain lorisme m.: Samentrekking van den porm.: Puritein, streng Protestant. (fig. ) tier..
Pyoeulture v.: Aankweeking -, toeneStreng, deugdzaam mensch. / by .nw.: Puriteinsch. Overdreven streng. Puritanisme ming van etterbacteriên. Pyogêne: Etterm.: Leer der Puriteinen. (f ig. ) Groote vormend. Pyogênie v.: Ettervorming.
strengheid van levensopvatting. Puron m.: Pyographie v.: Leer der ettersoorten.
Pyohemie v.: Bloedvergiftiging door etterZuivere wei. Purot m.: Gierkuil.
Purotin m.: (f a m.) Arme slokker, ar- vormingen. Pyohemique: Van de bloedvergiftiging door etter. Pyoide : Etterachmoedzaaier. / by .nw . : Armoedig .
Purpura m.: Purpervlekken. Purpuri- tig. Pyorrhagie, -rhêe v.: Sterke ettergene : Purpervormend. Purpurin : Pur- uitstorting.
Pyraeanthe v.: Vuurdoorn. Pyrale v.:
perkleurig. Purpurine v.: Meekraprood.
Gemalen brons om te vernissen, klaprood. Lichtmot. - de la resine : Harsbuilrups.
Pyrame m . : (n a a m ) Pyramus.
Purpurique: (scheik.) Purper-.
Pyramidal : 1. Pyramidevormig. Os -:
Pur -sang (mu. onv.) m.: Volbloed
Wiggebeen. 2. (fam.) Kolossaal, waar je
aard.
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Pyrophonique : Van 't vlammenklavier.

van omvalt. Pyramidale v. : (p lantk . )
Pyramidevormig klokje . Pyramide v . : 1.
Pyramide. Tronc de -: Afgeknotte -. 2.
(f ig . ) Stapel . Pyramider ono y .w : Een
pyramidevorm vertoonen. Groupe -ant: Menschelijke pyramide (acrobaten) .
Pyrene v . : Steen (in steenvrucht ) . Pyreneen: (Bewoner) van de Pyreneeen. Pyrenees v .mv . : Pyreneeen. Pyrèneiste m . :
Kenner - bergbestijger der Pyreneeen.
Pyrethre m.: Moederkruid. Poudre de
- du Caucase : Insectenpoeder.
Pyretherapie v . : Genezing door hooge
temperaturen. Pyrexie v . : Koortsverschijnsel met infectie. Pyrique: Van 't
vuur. Van vuurwerk. Experiences -s:
Vuurproeven. Pyrite v.: Zwavelkies, pyriet. - (de ter, - jaune): Zwavelijzer.
Pyriteux : Pyrietachtig. Pyritilêre: Zwavelkieshoudend . Pyritiforme : Zwavelkiesachtig. Pyro. . .: (in samenst.) Vuur-.
Pyrobole m.: Werptuig voor brandprojectielen. Pyrodynamique v.: Studie van
de verbranding van 't kruit in den vuurmond. Pyroêlectrieitê v.: Thermo-electriciteit. Pyrogêne, -0116: Door vuur
ontstaan. / m.: Luciferspot. -stander. Briquet -: (Sigaren)zelfontsteker. Pyrograver ov.w.: Branden (in hout, leer). Pyro-graphie of -gravure v.: Haut-, leerbrandkunst. Pyrolfitrie v.: Vuuraanbidding. Pyrole v.: Wintergroen. Pyroligneux: Acide
Houtazijn (zuur ) . Pyrolusite v.: Bruinsteen. Pyromancie v.:
Waarzeggerij uit vuur. Pyromane m.:
Iem. die brand wil stichten. Pyromanie
v.: Drang tot brandstichting. Pyrometre
m.: Warmtegraadmeter (voor hooge temperaturen) . Pyrometrie v Studie der hooge
temperaturen. Pyrophobie v.: Vrees voor
brand. Pyrophone m.: Vlammenklavier.

Pyrophore m.: In de lucht vanzelf ontbrandende stof . Pyrophorique : Vanzelf ontbrandend. Pyroseaphe m. : (oud) Stoomboot . Pyroscope m . : Werktuig om de uitzetting bij hooge temperaturen to meten . Pyrosculpture (spr. -skulture) v . : 't Houtsnij den
en -branden. Pyrose, -sic, -sis (spr. -iss)
v.: Branderig gevoel (in maag). Pyrostat
m.: Vuurregulateur. Pyroteehnicien (spr.
-tek-) m.: Vuurwerker. Pyrotechnic (spr.
-tek-) v.: Vuurwerkerskunst. -fabriek. Pyroteehnique (spr. -tek-) Van de vuurwerkerskunst. Pyrotique : Brandend, invretend. Pyroxene m.: Kiezelzout. Pyroxyle
m.: Met salpeterzuur behandelde cellulose,
(soort) schietkatoen. Pyroxyler ov.w.: Met
pyroxyle behandelen.
Pyrrhique (spr. pyr-ri-) v.: Wapendans
(danse -) der Ouden, pyrrhicha.
Pyrrhonien (spr. pyr-ro-) by .nw . : Van.
(de leer van) Pyrrho, sceptisch. I m.:
Scepticus, twijfelaar. Pyrrhonisme (spr.
pyr-ro-) m.: Twijfelleer
sceptische leer
van Pyrrho.
Pythagore m.: Pythagoras. z. table 6 .
Pythagorieien b y .nw. en m.: (Aanhanger)
der leer van Pythagoras. Pythagorique:
Van Pythagoras, volgens de leer van P.
Pythagorisme m.: Leer van Pythagoras.
Pythagoriste m.: Aanhanger van Pythagoras.
Pythie (spr. -ti) v.: Pythia, Apollopriesteres to Delphi. Pythien (spr. -tyin)
en -ique: Pythisch, van Apollo, van de
Pythia. -5: Apollospelen. Python m.:
Slang of draak (door Apollo gedood). Aziatische reuzenslang. Pythonisse v.: Waarzegster, profetes.
Pyurie v.: Etterloozing.
Pyxide v.: Doosvrucht met een deksel.

Q.
Q. m.: 1. (letter) Q. 2. (verk.) Quantile: Hoeveelheid. Q. T. : Quatre-Temps:
Quater-temper. Q. m.: Quintal metrique:
100 K.G., metercentenaar.
Quadernes m.mv. z. quaterne.
Quades (spr. kwa-) m.mv.: Quaden
(Germaansche stam).
Quadr. . .: (in samenst.) Vier-. Quadragenaire (spr. kwa-): Veertigtallig.
-jarig. 1 m.: -jarige. Quadragesimal
(spr. kwa-) : Van de veertigdaagsche Vasten. Quadragesime (spr. kwa-) v.: Vastentijd, quadragesima. De eerste Zondag in
de Vasten. Quadrangle (spr. kwa-) m.:
Vierhoek. Quadrangulaire (spr. kwa-):
Vierhoekig, -zijdig. Quadrant (spr. kwa-):
(s t er re n k . ) Van 1 /4 v .d . omtrek . - aspect
en -: Stand van twee sterren of ster en
zon, die 90° van elk. verwijderd zijn.
Quadrat, -in z. ca. . . Quadratique
(spr. kwa-) : Vierkants-, van den tweeden
graad. Vierkant. Quadratriee (spr kwa-)
v.: Kromme lijn, die ongeveer de quadratuur des cirkels deed vinden (courbe -).
Quadrature (spr. kwa-) v . : 1. (w i s k . )
Quadratuur, herleiding (van een oppervlak) tot een Vierkant, oppervlakteberekening. z. cerele 1. 2. z. quadrant. Qua-

driailê (spr. kwa-) : Viervleugelig. Quadribasique (spr. kwa-): Vierbasisch. Quadricentenaire (spr. kwa-) by .nw. en m.:
Vierhonderdjarig. -e geboortedag, -e gedenkdag, -e stichtingsdag. Quadriceps (spr.
kwadri-seps) m.: Vierhoofdige armspier.
Quadricolore : Vierkleurig. Quadricycle
(spr. kwa-) m.: Vierwielige spoorwegfiets.
Quadriennal (spr. kwadriê-): Vierjarig,
-jaarlijksch. Quadrifide (spr. kwa-): Vierspletig. Quadriflore (spr. kwa-) : Vierbloemig. Quadrifolie (spr. kwa-) : Met
vier aan vier staande bladeren. Quadriforme (spr. kwa-): Viervormig. Quadrigamie (spr. kwa-) v.: 't Hebben van vier
vrouwen. Quadrige (spr. kwa-) m.: Met
vier paarden bespannen zege- of strijdwagen, vierspan, quadriga. Quadrijumeaux
(spr. kwa-) : Vier aan vier voorkomend.
Quadrilateral (spr. kwa-): Vierzijdig, van
een vierzijdig vlak. Quadrilatere (spr.
kwa-): Vierzijdig. I m.: Vierhoek. - van
vestingen. Quadrillage (spr. ka-) m.: Geruit patroon. Quadrille (spr. ka-) v.:
Ruiterafdeeling (in tournooi). / m.: 1.
Even aantal paren dansers (in een contredans). Vier tennisspelers. Muziek voor de
quadrille. 2. (spel) Quadrille. 3. Ruitje

Quadrille-Quantite
1739
1740
(in stof). Quadrille (spr. ka-) : Geruit. renbaan voldoend p. 3. Geschikt. In staat
om te oordeelen. Les hommes -; les talents
Reg lure -e: Ruitjesteekening, blokjes.
Quadriller (spr. ka-) ov.w.: In ruiten -s: De meest bevoegde, als aangewezen
verdeelen. Quadrillion (spr. kwa-) m.: m.; - t. Ouvrier -: Geschoold vakarbeider,
Duizend millioen maal millioen. Quadri- skilled labourer. 4. Adellijk. Gewichtig,
lobe (spr. kwa-) : Vierlobbig. Quadrilo- van aanzien. (sport) Die voor een prijs
eulaire (spr. kwa-) : Viervlakkig. Quadri- in aanmerking komt. Qualifier ov.w.:
moteur (spr. kwa-): Viermotorig. Qua- (Be)noemen, betitelen, een eigenschap toedrintime (spr. kwa-) m.: Viertermige kennen, bestempelen met den naam van.
(taalk.) Bepalen. Une conduite qu'on ne
grootheid. Quadripartite (spr. kwa-):
saurait -: Een gedrag, waarvoor geen
Vierdeelig.
Quadriplace m.: Vliegtuig -, auto met woord te vinden is. I se -: Zich noemen,
vier plaatsen. Quadrireme (spr. kwa-) v.: den titel aannemen van. (sport) In aanVierriemsschip. Quadrisaleul (spr. kwa-) merking komen (voor), toelaatbaar worden
m.: Bet-betovergrootvader. Quadrisyllabe (tot). Qualitatif : De hoedanigheid betreffend. (scheik.) Die den aard der samen(spr. kwa-) m.: Vierlettergrepig woord.
Quadrisyllabique (spr. kwa-) : Vierletter- stellende deelen aangeeft.
Qualite v . : 1. Hoedanigheid . (w ij s b . )
grepig. Quadrivalve (spr. kwa-) : Vierklappig. Quadrivium (spr. kwadrivyomm) Eigenschap. - premiere; - seconde: Wem.: De vier wetenschappen (reken-, meet-, zenlijke -; bijkomende eigenschap. 2.
sterrenkunde en muziek ; z. ook trivium). Goede hoedanigheid. Avoir de la -: Goed -,
Quadrumane (spr. kwa-) by .nw. en m.: deugdelijk zijn .t Produire -, faire de la -:
Vierhandig (dier). Quadrupedal (spr. Goed verzorgd werk leven (geen massa-,
geen serieproductie). De -: Uitstekend,
kwa-): Als 'n dier op handen en voeten.
Quadrupede (spr. ktva-) by .nw. en m.: uitgezocht. Bois de -: Lang timmerhout.
Viervoetig (dier). Quadruplan (spr. ktva-) 3. Zedelijke hoedanigheid. Il a des -s: Er
m.: Vierdekker. Quadruple (spr. kwa-) is wel wat goeds in hem. 4. Hoedanigheid,
by .nw . : Viervoudig . I m . : Viervoud . titel. En - de : Als. 5. (recht) (Rechts)Spaansch goudstuk van twee dubloenen. bevoegdheid, -titel. Avoir - pour: Be- alliance : Vierbond. - croche : Vieren- voegd zijn -, 't recht hebben om. Es -s:
zestigste noot. Quadruplement m. en. Qualitate qua, volgens zijn bevoegdheid.
-pler (spr . kwa-) ov .w . : (Het ) vervier- Les -s d'un jugement: De vermelding der
voudigen. I onov.w. en se -: Viermaal kwaliteiten (naam, enz.) van een vonnis.
grooter worden. Quadruplette (spr. kwa-) 6. Adel, voorname stand. Les Bens de -:
v.: Fiets voor 4 personen. Quadruplex De voorname menschen.
Quand voegw.: 1. Wanneer, op 't oogen(spr. kwa-) m.: Telegramverzending die
vier verschillende telegrammen gelijk over- blik dat, als, vanaf 't oogenblik dat;
brengt. Quadruplication (spr. kwa-) v.: (zelfs) al . . . (oud) - et -: Te gelijker
tijd met. - cela serail: En als dat nu eens
Verviervoudiging.
Quagga (kou-aga) m. : (nat. hist.) zoo was. - je vous dis que. . .: Ik heb je
immers gezegd dat . . . - on m'y reKwagga.
Quai (spr. ke) m.: 1. Rivier-, haven- prendra: 't Zal lang duren, voor ze me weer
Doksnappen.
- meme: Zelfs wanneer, toch
kade. Ouvrier des -s, homme de -:
werker. Mettre a -: Aan den wal lossen. weer, ondanks alles, wat ook mocht geschieden, toch, hoe dan ook, al. 2. Terwijl,
Mise a -: Op den wal lossing. - a tirage:
Hellend afloopende kade. Arriver a -: wanneer. I bw.: Wanneer. Jusqu'd -? Hoe
Aan de kade (niet op de reede) aankomen. lang? - zullen wij elk. niet zien? Depuis
(fig.) Le Q- d'Orsay: 't Ministerie van -? Sedert hoe lang? (fam.) De - est
Buitenlandsche Zaken. 2. Perron. Mur de cette lettre ? Van wanneer is die brief? A
- la noce ? Wanneer trouw je? Pour -: Perronkant. Billet -, ticket de -:
Perronkaartje - de tete: Perron waarop la reunion ? Wanneer -, hoe laat is de verandere perrons rechthoekig staan. Quaiage gadering?
Quanquam (spr. kouan-kouamm) m.:
m. z. quayage.
Latijnsche redevoering bij een promotie.
Quaiehe v.: Kits (klein vaartuig).
Quant by .nw.: Hoe talrijk ook. Toutes
Quaker (spr . kouakre) m., -eresse
et -es lois que, toutes fois et -es que: Tel(spr. kouakress) v.: Kwaker (lid eener
godsdienstige sekte, die voorstanders van kens en telkens (als ik kan, wil). (-- a
algemeene broederschap en wereldvrede vz.: Wat betreft, - aangaat. Quant-iizijn). Kwakeres. Quakerisme (spr. koua-) moi, --ii-soi m.: Persoonlijk gevoel van
eigenwaarde. (ong. bet.) Voorgewende
m.: Leer der kwakers.
Qualifiable : Benoem-, omschrijfbaar. terughoudendheid. Se tenir sur -, garder
Qualificateur m . : (Ka t h . ) Geloofsonder- son --d-soi: Zich groot houden, vooral
zoeker van den Heiligen Stool. Qualifieatif niet de minste zijn ; niet met Jan en Alleman
bv.nw.: Een hoedanigheid uitdrukkend, omgaan, de menschen op een afstand houbepalend. I m.: Hoedanigheidswoord. Qua- den. Quantieme by .nw. en m.: Hoelification v.: Benoeming, hoedanigheids- veelste (dag). Dire le -: Den datum zegaanduiding, betiteling . (Ka t h . ) Waar- gen. Quantique: Der quanten. Quantideering (eener stelling). Qualifie: 1. Be- tatif : 1. (taalk.) Die de hoeveelheid uitnoemd, bestempeld. 2. Van een nauwkeu- drukt. Adverbe -: Bijwoord van hoeveelrig bepaald karakter. Vol -: Diefstal heid. 2. (scheik.) Die de verhouding in
onder verzwarende omstandigheden. Cen- hoeveelheid der samenstellende deelen uitdrukt. Quantitativement : Quantitatief.
sure -e : Berisping met uiteenzetting der
redenen. Cheval -: Aan de eischen der Quantite v . : 1. (w i s k . ) Grootheid . 2.
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ter -; rendre le -: De wacht betrekken; Hoeveelheid, menigte, aantal. Groot aantal.
- de ruisseaux: Een menigte veel beken. verlaten; - overdragen. (f ig.) Faire son
(werkt.) - de mouvement: Hoeveelheid -: Op en neerloopen. z. bane 1. Le grand
van beweging. 3. (dichtk.) Lengte eener -: De eerste wacht. (fig.) Battre -, faire
lettergreep, kwantiteit. Quantum (spr. le -: Op de baan loopen. 5. De vierde
(man). Etre en -: De vierde man zijn.
kouantomm) m.: Deel, hedrag, hoeveelheid.
Quarantaine v.: 1. Veertigtal. 2. Veer- Le tiers et le -: Jan en Alleman, iedereen.
Quartaleul m.: Bet-betovergrootvader.
tigtal dagen. Lijkdienst 40 dagen na den
dood. La sainte -: De veertigdaagsche Quartaine : Vierdaagsch. Quartan z . quart
Vasten. 3. Quarantaine, tijd van afzonde- 1. Quartanier m.: Wild zwijn van vier
ring voor besmet onderstelde reizigers en jaar. Quartation v.: Toevoeging van zilwaren . Faire la -: 0. houden. (f ig . ) ver bij een goud- en zilvermengsel. Quartaut m.: Kwart okshoofd (67 L. te Parijs).
Tenir -, mettre qn en -: Iem. op een afstand houden. 4. Veertigjarige leeftijd, „de Quarte v.: Oude maat van 2 pinten.
veertig". Il a la -: Hij is in de veertig. 5. (recht) Vierde deel eener erfenis. (muz.)
Zomerviolier; vroege aardappel. Quarante Kwart . (s p el) Vier volgkaarten , viertelw.: Veertig. -ste. z. an. Les Q-: De leden kaart. (schermen) Vierde parade links.
der Academie frangaise. Un des Q- : Een lid Quartenaire : Viertallig, door vier deelder A. fr . J m. : Veertig. Quarantenaire : 1. baar.. Quartenier m.: Schie-, bootsman.
Veertigjarig. Le -: De -e geboorte-, - her- Quarter ov.w.: In de vierde parade
inneringsdag. 2. (nieuw) Van de quaran- plaatsen. Quarteron m.: 1. Kwartpond.
taine. Un Een quarantainehouder. Il ne faut point tant de beurre pour faire
Quarantie v.: Gerechtshof van veertig un Daarover behoeft niet zooveel
leden (te Venetie) Quarantiême telw. drukte gemaakt te worden. 2. Kwarten m.: Veertigste. - deel. - regiment. honderd (gewoonlijk 26 stuks). Il n'y en
Quarderonner ov .w . : Kwart-cirkelvormig a pas trois douzaines au -: Daarmee moet
afronden. Quarre, -é enz . z . earre, -é enz . men zuinig omgaan. 3. Boekje met 25
I. Quart telw.: Vierde. Le - an of blaadjes goud of zilver. Steekkam der speldenmakers. 4. Viertal. 5. m. en Quartequartan : 't Vierde jaar (van wild zwijn).
ronne v.: Kleurling afkomstig van een
Fievre -e : Vierdaagsche koorts (die om
de 4 dagen terugkomt). Fievre double -e: blanke met een mulat (tin). Quartette,
Koorts die den eersten, tweeden en vierden -etto (spr. kouar-) m.: Klein kwartet,
quartetto. Quartettiste (spr kouar-) m.:
dag zich vertoont.
II. Quart m.: 1. Vierde deel, kwart. Kwartetspeler. Quartidi (spr . kouar-) m.:
Achtste. Un d'agent de change: Vierde dag van de Republ. decade.
Quartier m.: 1. Vierde deel, - part.
Iem., die een vierde aandeel heeft in de
zaken van een officieelen effectenhandelaar. Le cinquieme Afval. Un - de viande:
Een voet vleesch. 2. Een kwart el, verrel.
Les trois -s en (grap) les trois -s et demi:
't Grootste deel. Les trois -s du temps: 3. Kwartier (v. d. maan). 4. Vierde deel
Meestentijds, driemaal van de vier. Le- van 't jaar, kwartaal. Uitbetaling rente
van -. Dienst gedurende een kwartaal. z.
uraut de trois -s: Bijna volwassen haas.
medeein 1. 5. (wapenk.) Veld, vak,
Se tenir ; portrait de trois -s: Zoo staan
dat -; portret waarop men slechts de heeft kwartier. Adellijk kwartier (- de noblesse);
van 't gelaat doet zien en de andere heeft
(fig.) adelbrief. Faire preuve de -, fournir
verkort, - tusschen profiel en face. Aux seize -s: Zestien adellijke voorvaderen
trois -s ivre: Stomdronken. Il n'a pas
kunnen aantoonen. 6. Stuk, brok. Punt
un - d' ecu Hij heeft geen cent. Pour
(taart). Partje (sinaasappel). Mettre en -s :
moins d'un d' ecu: Voor een kleinigheid.
In stukken scheuren. - de rocher: Rots- de cercle : Quadrant. - de minute : Kwart- blok . - de terre : Stuk land. - de lard:
minuutglas, -zandlooper. - de reflexion: Zijde spek. - de soulier: Achterblad,
Octant. - de conversion : Kwartzwenking. hielstuk. - du sabot: Hoefzijde. - tournant: Draaiend kwartier (v. e. trap). 7.
Faire un - de tour : Zwenken, zich omwenden. - de rond: Rond loofwerk (in den (Stads )wijk. Banque de -: Bijbank , filiaal .
vorm van een kwart cirkel), wrong. (m u z . )
Dans ces -s: In deze buurt. Visites de -:
- de soupir: Zestiende maat rust. - de ton: Buurtvisites, z. latin (bv .nw . 4 ) . Bas
Kwarttoon. - de vent: Halve windstreek. Achterbuurt.-reserve:Verboden (beruchte)
Voyager a - de place: Tegen verminderd
wijk (voor militairen). -maritime: Haventarief reizen. (drukk.) - gras : Vierkant- wijk; plaats van inschrijving van een zeelijntje. 2. Kwartier (- d'heure ; z. ook man. 8. (mil.; oud) Open stad. (thans)
heure 1). Il est une heure et (un) -; u. h. Kazerne, kantonnement, kwartier. - de
moins un -; u. h. trois -s:
Is kwart campement: Kampeerplaats. - d'assemover eenen; kwart voor eenen ; kwart voor blee: Verzamelplaats. - general: Hoofdtweeen. Sonner les -s: De kwartieren slaan. kwartier; stafofficieren. Prendre les -s
Il est le
't Slaat kwart. Pour le d'heure d'hiver: De winterkwartieren betrekken. 9.
Voorloopig, voor oogenblik. Un mau- (school) Afdeeling. Studiezaal. Maitre de
vais - d'heure: Een ellendig half uurtje.
-: Surveillant in een studiezaal.
3. Kwartpond. -liter. Blikken kwartliterAfdeeling v. e. h. 10. Jachtwoning.
kan (voor de wijnrantsoenen). Kwart oks- 11. Rust, -plaats. (fig.) Kwartier, pardon.
hoofd (te Parijs 67 L.). Un quatre -s: Donner -: Kwartier geven. Demander -:
Een koek van gelijke hoeveelheden meel,
Gratie vragen. Ne point faire de -: Geen
boter, eieren en suiker. 4. (zeev.) Wacht.
kwartier geven, alles neersabelen, - neerMannen van de wacht. Etre de -, faire schieten. A -: Ter zijde. Mettre a -: Ter
son -. De wacht hebben. Prendre -; quitzijde laten. 12. Quadrant.
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Quartier -maitre (mu . ----s) m.: 1. bezighouden. z. patte 1 en feu 1. Monter
(oud) Kwartiermeester. 2. (zeev.) Schie- -; descendre un escalier — a —: Een trap
man. Quartier -mestre m.: Kwartier- op-, afvliegen, -stormen. z. se mettre 1.
meester. Quartil (spr. kouartile) z. ca- Il faut le tenir a —: Men moet hem met
drat . Quartinier m. z. quartenier. vier man vasthouden ; (fig.) - met geweld
Quarto bw. (spr. kwar-): In de vierde bedwingen. Se tenir a —: Met moeite zich
inhouden, zich geweld aandoen. Manger
plaats. z. in --.
Quartz (spr. kouarts) m.: Kwarts, kie- comme —: Geweldig eten. Avoir de l'esprit
zelzuuranhydride. Quartserie (spr. kou- comme —: Razend knap zijn. Fait comme
les — chats: Hoogst slordig. 2. Enkele,
arts-) v.: Kwartsfabriek. Quartzeux (spr.
weinige. A — pas d'ici: Hier vlak bij.
kouarts-) : Kwartsachtig -houdend. Quart zifere (spr. kouarts-): Kwartshoudend. Ecrire — lignes; - mots: Een paar regels -;
Quartziforme (spr. kouarts-): Kwartsvor- woorden schrijven. Un de ces — fours;
mig. Quartzite (spr. kouarts-) v.: Fijn- - matins : Dezer dagen, vandaag of morgen;
- op een morgen. De — sous : Van weinig
korrelig zandsteen.
Quasi (spr. kazi) bw . : (f a m . ) Ongeveer,, waarde . (f am. ) Une epiciere de — sous:
bijna, schier. (in samenst.) Eenigermate, Een kruideniersvrouw van niks. A — sous:
bijna. Schijnbaar. / m.: Staartstuk. Quasi- Op een koopje. — a six: Ontvangtijd, -uur,
certitude (mu . — —s) v.: Bijna volkomen middagthee. 3. Vierde. Numero vier. 4.
zekerheid. Quasi-contrat (spr . kazi; mu. (spel) Vier. 5. Un — de chiffre: Een ratten-, muizenval (i. d. vorm v. e. 4).
-- —s) m.: Stilzwijgende overeenkomst.
Quatre-bandes m.: Stoot over 4 banQuasi-crime of --dent (spr. kazi ; m y .
Quasiden . Quatre-Cantons (les) m .mv . : De
---s) m.: Onopzettehjk vergrijp.
ment (spr. kazi-): (f a m . ) Bijna, schier, Vier Woudsteden. Quatre-feuilles m.:
om zoo te zeggen. Quasimodo (spr. kazi-) (bouwk.) Vierblad. Quatre-huit m.:
(mu z . ) Vierachtstemaat . Quatre-mitts
v.: Beloken Paschen.
Quassia (spr. kouas-) m.: Bitter-, kwas- (mu. onv.) m.: Viermaster. Quatre-Nasiehout. -boom. Quassier (spr. kouas-) m.: tions z. nation 2. Quatre-temps m .mv . :
(Kath.) Quatertemper (drie vastendagen
Kwassieboom. -hout.
bij 't begin van 't jaargetijde). QuatreQuatele m.: Saprussa-noot.
Quater (spr. kou-a-ter): Ten vierde. vingtieme telw.: Tachtigste. I m.: - regiQuaternaire (spr. koua-) : 1. Vierta llig . ment. - deel. Quatre-vingts (spr. -yin)
Uit vier (elementen, getallen) samenge- telw.: 1. Tachtig. --vingt-dix: Negentig.
steld. Door vier deelbaar. 2. (aardk.) In Du --vingt-neuf: Gehaspel. 2. Tachtigste.
de vierde plaats komend, van de jongste La Revolution de --vingt-neuf: De Revoluvorming. Temps —s: Tijd der laatste aard- tie van 1789. En --vingt-treize: In 1793.
vorming, quaternaire periode. Quaterne Quatrieme telw.: Vierde. Un cerf qui fait
son — bois, - de — tete: Een vijfjarig hert
(spr. koua-) m . : (sp el) Worp van twee
vieren. Vier gelijk genomen nummers (in I m.: Vierde regiment. - deel. - verdiede loterij). Vier bezette nummers op een ping. - dag. - medespeler, - man. Faire
rij (in 't kienspel). Quaterne (spr. koua-) le —: Als vierde man dienst doen. / v.:
Vierde klasse (op een gymnasium). (spel)
: Vier aan vier geplaatst. Quaternion m.:
(drukk.) Katern. Quatorzaine v.: Veer- Vierkaart. Une — au roi : Een vierkaart van
tiental (dagen). Quatorze telw.: 1. Veer- den heer. Quatriemement: In de vierde
tien. Faire en — fours quinze lieues: Alles plaats. Quatriennal (spr . koua-) z. quaop zijn elf en dertigst doen. z. chercher driennal. Quatrillion m. (spr. koua-) z.
1. (fig.) Renvoger de sept en —: Steeds quadrillion. Quattrocente (spr. koua-)
uitstellen. Faire — douze: Een premie m.: De vijftiende eeuw. Quattrocentiste
geven . (sp e 1) Compter — (points), faire (spr. koua-) m.: Kunstenaar uit de 15e
un —: Veertien tellen, een - maken. Avoir
eeuw. Quatuor (spr. koua-) m.: Kwartet.
't Strijkkwartet (in 't orkest). (f am.)
— d'as ; - de valets: Vier azen -; vier boeren
hebben. Avoir quinte et —: Een vijftiende Viertal.
(vijfkaart en 14) -; (fig.) gewonnen spel
Quayage (spr. ke-gaje) m.: Kaairecht,
hebben. 2. Veertiende. z. Juillet. / m.: -geld.
I. Que of qu' vnw.: 1. (betrekkelijk;
Veertien, -de . Quatorzieme by .nw . en
m.: Veertiende (deel). Quatorziêmement: als lijdend voorw.) Dien, die, dat,
In de veertiende plaats. Quatrain m.: welken, welke, hetwelk, welke, die. Ce —:
Strophe van vier regels. Vierregelig ge- Hetgeen, wat. Ce — je m'amuse! Wat heb
ik een pret! Il sail — dire : Hij weet,
dichtje.
Quatre telw.: 1. Vier. Des — coins (du wat hij zeggen moet. Il ferait — sage: Hij
zou als een verstandig mensch handelen.
monde) : Van alle kanten, uit alle windstreken. z. chemin 2, epice 1, fer 4, fleur 1, Il n'a jamais eprouve — peut un homme:
mendiant en cell 2. Vinaigre des — voleurs: Hij heeft nooit ondervonden wat een man
Sterke kruidenazijn. z. main 6, diable 1 kan doen. — je sache: Voor zoover ik weet.
en coin 1. Tirer qch is — epingles : Jets met — je crois: Naar ik meen. (als attribuut)
4 spelden aan de hoeken vastmaken (z. Die, dat. Voila ce — c'est: Dat is 't nu.
epingle 1). Cordage -, fil en —: Vier- Malheureux — je suis: Ongelukkige die ik
draadsch touw. Du fil en —: Sterke (foezel)- ben. 2. (vragend; als lijdend voorw.)
brandewijn. Avoir la tete fendue en —: Wat. — faire? Wat te doen? (als attriDoodmoede in 't hoofd zijn. Tirer un cri- buut) Wat. — suis-je? Wat ben ik? —
ca? Dat alleen maar ? niet meer ? — vows
minel a — chevaux: Een misdadiger vierendeelen. Fendre -, couper un cheveu en —, en semble ? Wat dunkt u daarvan? — m'importe ? Wat kan mij dat schelen ? Qu'arrivacouper un fil en —: Zich met haarkloverijen
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t-il? Wat gebeurde er? — sert(-il) de vous
parer? Waartoe dient 't u mooi te maken?
II. Que voegw.: 1. Dat. Je desire — vous
partiez: Ik verlang, dat gij vertrekt. Vu
—: Gezien. Considerant —: Overwegende.
— vous ayez menti, j'en suis stir: Dat ge
gelogen hebt, daarvan ben ik zeker. 2.
(vormt voegwoordel. uitdr.) C'est
alors —: Toen is 't dat. Depuis —: Sedert
(dat). Du temps — les betes parlaient: In
den tijd dat de dieren nog spreken konden.
Le jour qu'il partit: De dag waarop hij
vertrok. Plus —, moins —: Meer -; minder
dan. Plus grand — moi : Grooter dan ik.
Un homme tel — vous : Een man zooals gij.
3. (omvat het weggelaten antecedent; in bevel of uitroep) — chacun
se retire! Iedereen moet weg! Qu'on lui
obeisse: Dat men hem gehoorzame. — je
meure: Ik moge sterven. — je le trahisse?
Zou ik hem verraden? (vervangt een
ander voegw.) Qu'est-ce que cela, qu'un
avertissement? Wat is dat anders dan een
waarschuwing ? Sors vile — je ne te tue:
Maak dat je wegkomt, want anders sla ik
je dood. Venez — je vous donne mes ordres:
Kom, opdat ik u mijn bevelen geve. Tu
es la — to le promenes : Je doet niets dan
rondwandelen. — bien, — mal: Zoo goed
en zoo kwaad als 't ging. Ne . . . —:
Slechts. On n 'entend — des cris : Men hoort
slechts kreten. Il n'est — dix heures: Het
is pas tien uur. Il n'y a — le devoir: De
plicht is toch maar alles. z. faire (onov.w.
1). Il n'est de joie — secrete : De ware vreugde is alleen maar die, welke men in 't geheim geniet. Il n 'est — de jouer d'adresse:
Het voornaamste is maar om handig te
zijn. Curieux qu'il etait: Nieuwsgierig als
hij was. Il n'a eu — trop d'influence: Hij
heeft maar al te veel invloed gehad. Il
n'y a pas — vous qui l'ignoriez: Gij zdjt de
eenige niet, die 't niet weet. Cela ne date
pas — d'hier: Dat is al heel oud. Cornbien de minutes d'arret? — deux: Hoeveel minuten oponthoud ? Maar twee. Il
ne fait point de voyage qu'il ne vient
vous voir: Hij gaat niet op reis of hij
komt u opzoeken. Je n'irai point let — tout
ne soil pret: Ik ga daar niet heen, voordat
alles klaar is. — vous parliez, boas se tairont: Zoo gij spreekt, zullen alien zwijgen.
— vous perdiez votre proces ou — vous le
gagniez: Of ge uw proces verliest of wint.
Je . serais mort — j'ignore si le son de sa
you ne saffirait pas pour me rappeler a la
vie: Ik weet nog niet of, als ik dood was,
't geluid van zijn stem niet voldoende zou
zijn om mij weer levend te doen worden.
En indien gij mij
—sivounemcryzpa:
niet gelooft. (om herhaling van een
voegw. te voorkomen) Quand on est
jeune et qu'on se porte bien: Als men jong
is en gezond. 4. (pleonastisch) Ce serait
se tromper — de croire cela: Als men dat
geloofde, zou men zich vergissen. C'est ici
— je demeure: Hier woon ik. Si j'etais —
de vous: Als ik u was. Cela ne laisse pas —
d'être inquietant: Dat is toch wel verontrustend. — si vous le voulez: In geval ge 't
wilt.
III. Que bw.: 1. (vragend) Waarom.
— n 'êtes-vous venu plus Mt? Waarom zijt
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ge niet eerder gekomen? — parlez-vous de
haine ? Wat praat ge toch van haat? 2.
(uitroep) Hoe, hoe dikwijls, hoeveel, hoe
zeer. — de larmes! Wat een tranen! — je
suis heureux: Wat ben ik gelukkig. — si!
Ja, zeker. — non! — non pas! Wel neen!
Wel zeker niet! — de monde! Wat een menschen! Qu'il y en a! Wat zijn er een boel!
— vous tiles bon: Hoe goed zijt gij toch.
Quel, —le vnw.: 1. (betrekkelijk)
Welke, welk, wat voor een. —s que soient
vos desseins : Welke uw plannen mogen
zijn. — qu'il soil, le Francais veut un maitre:
Welke -, wie het ook zijn mag, de Franschman wil een meester. 2. (vragend) Welke
welke, wat voor een, wat voor. — homme
est-ce ? Wat voor een man is 't? 3. (uitroep) Welk, welke, wat een. Queleonque
vnw.: 1. Een of ander, onverschillig welke,
- wat, wie 't ook zij . Un point —: Een willekeurig punt. Un promeneur —: De eerste de
beste wandelaar. 2. (fam.; als bv.nw.)
Middelmatig, van geringe waarde; heel
gewoon, zooals er zooveel zijn. / m.: Het
alledaagsche, - middelmatige. Quellement
z. tellement .
I. Quelque vnw.: 1. Eenig, eenige, een
of ander. Adressez-vous a — autre : Richt
u tot een ander, wie 't ook zij. z. chose
3. — jour: Den een of anderen dag. — part:
Ergens. — sot! Zoo dom ben ik niet! 2.
Enkele, weinige, eenige, wat. Il y a
a faire cela : Er hoort wel moed toe
—courage
om dat te doen. Les —s sous qu'il possedait
encore : 't Kleine beetje geld dat hij nog had.
Nous etions quarante et —s : Wij waren met
in de veertig man. Cinquante et —5 kilos:
Ruim 50 kilo. Le millesime 1800 et —:
't Jaartal 1800 en nog wat. — que: Welke
-, welk -, wat -, hoe ook. — chose qui
arrive : Wat er ook gebeuren moge. — part
que vous soyez: Waar gij ook zijn moogt.
II. Quelque bw.: Ongeveer, omstreeks.
Een weinig. — peu d'argent: Een beetje
geld. — que: Hoe ook. — eleve qu'il soit:
Hoe hoog verheven hij ook zij. Quelquefois : Somtijds, nu en dan.
Quelqu'un(e), quelques —un (e )s vnw.:
Iem., een uit velen. Eenige, ettelijke.
Quelqu'un de vous: Een van u allen. Hotel!
Quelqu'un! Volk! Quelqu'un d'afflige: Een
bedroefd mensch. Cet homme est quelqu'un: Dat is een flink man, hij heeft wat
te beduiden. Devenir —: Naam maken. Ce
quelqu'un: De bewuste persoon. Il se croit
quelqu'un: Hij denkt, dat hij meetelt, hij
meent een heele Piet te zijn. Nous sommes
quelques-uns en France qui : Wij vormen in
Fr. een niet talrijk groepje, dat.
Quemandage m.: Gebedel. Quemander
onov.w.: Bedelen. / ov.w.: Afbedelen,
kruipen om. Quemandeur m.: Bedelaar;
indringerig verzoeker; baantjesjager. / by.
nw.: Bedelachtig.
Quenaille v.: Gespuis.
Qu'en—dira—t—on (me. one.) m.: Praatjes van de menschen.
Quenelle v.: Langwerpig (vleesch- of
y isch)balletje (in een pasteitje), frikkadel;
saucijzebroodje.
Quenotte v . : (f a m . ) Tandje.
Quenouille v.: 1. Spinrok. - vol draden.
Avoir des etoupes darts sa —: Zwarigheden
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ontmoeten. Tomber en -: Aan de vrouwelijke linie vervallen ; (f ig.) achteruitgaan,
doode letter worden. L'esprit y est tombe
en -: Daar hebben de vrouwen 't verstand.
(fig.) Laisser tomber en -: Laten achteruitgaan. z. lance 1. On ne fait pas des
revolutions avec des -s: Met vrouwen -,
met zachte maatregelen brengt men geen
.omwenteling tot stand. Allez filer votre
Bemoei u met uw huishouden. 2. Stijl
(v. ledikant, verhemelte). Spinrok (d.
touwslagers). Stengel (b .v . van mals). Spilvormig gesnoeide boom (arbre en -) . Sluiter (metaalvorm). 3. -s : Lischdodde.
-Quenouillee v .: Sp inrokken vol. Quenouillette v.: Klein spinrokken. Stopstang.
Querable: Aan huis opeischbaar, - af
te halen.
Bewoner van
Quercinois, -nol : Uit
Le Quercy.
m.:
Verfeik.
Aftreksel
van
Quercitron
.den verfeik.
Querelle v . : 1. (o u d ) (Aan )k lach t .
Partij . (f ig. ) Prendre embrasser epouser la - de qn : Iem. partij kiezen. 2. Twist,
krakeel, oneenigheid. Etre en - avec:
Twist hebben met. Se prendre de -: Twist
krijgen. Faire chercher - a: Twist zoeken met. z. Allemand (m.1). 3 .( dichtk.)
Strijd , oorlog . Quereller ov .w . : Krakeelen
met, verwijtingen doen, bekijven. / se -:
Twisten, krakeelen, kijven. Querelleur m.:
TwistzOeker. / bv .nw . : Twistzoekend , -ziek .
Humeur -euse: Kijfzucht. Querelleux z.
-cur.
Querimonie v.: (kerk; oud) Verzoekschrift om een aanmaningsschrijven te
mogen u itvaard igen . Querir (s o m s que-)
ov .w . : (Gaan)) halen . Envoyer Zenden
om, laten halen. Il est bon a alter - la
mort: Hij is ontzettend langzaam. Mieux
vaut tenir que
Hebben is zekerder dan
ha len . Querre ov .w . : (Gaan) halen .
Qu'es-aco : Wat beduidt dat?
Questeur (spr. kues-) m.: 1. (gesch. )
Qumstor, magistraatspersoon die de financier' beheerde. 2. Met 't financieel beheer
belast lid. Question v.: 1. Vraag. ecrite: Vraag (door Kamerlid). Belle -!
cette - ! Da's me ook 'n vraag 1 Poser
.des -s a un candidat: Een c. examineeren. A sotte - point de reponse: Een
dwaze vraag verdient geen antwoord.
(C'est une) -! Dat is de vraag nogl 2.
Vraagpunt, -stuk, geschilpunt, kwestie.
Rappeler a la -: Verzoeken niet van 't
onderwerp af te wijken. Rappel a la -:
Verzoek om niet van 't onderwerp af te
wijken. C'est une Bela fait -: Dat is
nog twijfelachtig. Vous n'etes pas a la -:
Gij dwaalt van 't onderwerp af. z. cabinet
2. La - de con/lancer: De kwestie van vertrouwen. Ce n'est pas la -: Daarover
handelt 't niet. De quoi est-il -? Waarover loopt de vraag? II n'est plus - de
lui: Van hem wordt geen notitie meer
genomen. Qu'il n'en soit plus -: Laat ons
daarover verder zwijgen. Cela ne fait pas
Dat is buiten kijf, - ontegenzeglijk.
Etre en —: Besproken worden. Il n'est
pas - que: Er is geen sprake van, dat.
La chose en -: De bewuste zaak. Mettre
en -: In twijfel trekken; discussieeren
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over. Tout remeltre en -: Alles (weer)
ongedaan maken, - op losse schroeven zetten. 3. Pijniging, pijnbank. Appliquer -,
mettre a la -, donner la - Op de pijnbank leggen ; (f ig. ) kwellen, pijnigen . La
- du feu; - de l'eau: De vuur-; - waterproef
Questionnaire m . 1. (o u d ) Folteraar,
beul. 2. Stel vragen, vragenlijst. Vragenboek. I bv.nw.: In den vorm van vragen,
- van een vragenlijst. Questionner ov .w. :
Ondervragen. Een vraag (tot de regeering)
richten. / onov.w.: Vragen. I se -: Elk.
ondervragen. Questionneur m.: (Lastig)
vrager, vraagal. / bv.nw.: Nieuwsgierig,
vol vragen. Questorien (spr. kues-) : Van
den qumstor. Questure (spr. kues-) v.:
1. (gesch.) Waardigheid van qumtor. 2.
- van financieel beheerder (in vergadering).
Bureau daarvan.
Quete v.: 1. Opsporen; zoeken (jachthond). Limier bon pour la Goede speurhond. En - de: Loerende op, zoekende
naar, uit op . . . Se mettre en -: Op zoek
gaan. 2. Collette, geldinzameling; -ophalen (als bedelarij). - a domicile : - langs de
huizen. Faire la -: Collecteeren. 3. Geld
der collecte. 4. Overhangend deel (a.d.
achtersteven ) . Qu eter
i
ov .w . : 1. Zoeken .
Opsporen (wild). 2. Inzamelen, ophalen.
(f ig.) Afbedelen, zoeken te winnen, „hengelen naar". / onov.w.: Collecteeren; geld
ophalen, met „'t bakje" rondgaan. Assiette
a -: Collecteschaal. Queteur m.: 1. Zoeker, speurder. Chien -: Speurhond. d'aventures: Avontuurlijke geest. - de
sensations : Iem. die belust is op gevoelsindrukken. 2. Aalmoezen-, giftenophaler,
Monnik die voor zijn
collectant. Fare
orde collecteert. Dame -euse : Collectante.
Quetsehe (spr. kouetch') v.: Kwets
(soort pruim). Quetsehier (spr. kouetchie)
m.: Kwetsenboom.
Queue v.:1. Staart. z. loup 1 en diable
1. Un pacha a deux -; trois -s: Een pacha
met twee -; drie paardenstaarten. S'en
retourner (honteusement) la - entre les
jambes : Met den staart tusschen de beenen
-, met beschaamde kaken afdruipen. z.
ime 1, anguille 1 en se mirer. (fam.)
Celle n'est pas de ce veau-la: Die twee
dingen passen niet bij elk. Un habit en de pie, - de morue, - d'hirondelle: Een mansrok, (fam.) stalen pen. - de morue: Kabeljauwstaart; spalter (een kwast); „stalen pen". - de morue epaisse : Slechtkwast.
Le venin est a la -, a la - git le venin:
't Ergste 't verraderlijkste komt 't laatst.
- de mouton : Staartstuk. - de poisson:
Visschestaart ; (f ig . ) snoek . Faire une de poisson: Met een snoeksprong duiken.
Finir en - de poisson : Op niets uitloopen.
2. (plantk.) (Blad-; bloem)steel. 3.
(f ig . ) Staart (v . letter, noot , instrument,
windmolen, komeet, sterrenbeeld) ; steel,
handvat (v . pan ) . z . poele(v .1) en piano m .
- de bouton: Ziel van een knoop. 4. Sleep
(v. kleed). Robe a -: Sleepjapon. Porter
la Een sleepjapon dragen; (fig.) zijn
weelde ten toon spreiden. 5. (Haar)staart.
Faire la - a qn: Iem. haar opbinden;
(fig.) - voor den gek houden. 6. Biljartkeu
Kets. Faire
(- de billard). Fausse
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Dat zal u bevallen. (herhaald)
.. .
fausse Ketsen. 7. Achterste rijen (v.
Deze. . . gene. - que: Wie ook. optocht). Achterhoede, nasleep. Wat van
de rekening blijft staan. Prendre la - (z. veut ceci, - veut vela: De een wil dit, de
8) : Zich bij de laatste rijen voegen, achter- ander wil dat. Je n'y ai trouve - que ce
aan gaan staan. Venir en --: Achteraan- soil: Ik heb er niemand hoegenaamd gevonkomen. Attaquer une armee en -: Een leger den. (als lijd. voorw.) Wien, wie. (met
in den rug aanvallen. Vaisseau de -: vz.) Wien, wie, welke. 2. (vragend;
Heksluiter. Wagon de -: Laatste wagon, onderw.) Wie. - vive? Werda? (als
sluitwagon. Marcher a la - du regiment: lijd. voorw.) Wien, wie. Contre - que
ce soil : Tegen wien 't ook zij.
Achter 't r. marcheeren.
Quia (spr. kouia) bw.: Mettre qn a -:
8. Lange rij (wachtende menschen), file.
Iem. met den mond vol tanden laten staan.
Faire (la) --: Queue maken, in een lange
rij wachten. Prendre la -, se meltre a la -: Etre (reduit) a -: Met den mond vol
In de rij gaan staan. A la - leu leu : Achter tanden staan ; niets meer hebben.
Quibus (spr . kouibuss) m . : (f a m . )
elkaar. - a Dicht achter elk. 9. Achterste, laatste deel, einde, slot. Nasleep, Geld, duiten.
Quiche (spr -ki-) v.: Deegvorm met genaweeen. Uitlooper. La - de la classe:
De achterblijvers. La - de l'hiver: 't Staart- klutste eieren, room en spek (als voorgeDe
recht)
.
je van den winter. La - de l'influenza:
Quiconque vnw. : 1. Wie het ook zij
naweeen d.i. La - dune affaire: De nasleep v. e. zaak. Porter en -: Achter zich die, al wie, wie ook. 2. Iedereen. Quidam
aansleepen. La - d'un parti : De laatste vol- (spr . kidan) m.: Zeker iemand, een indigelingen v. e . partij . Ce chef de parti a coupe vidu. Quidane v.: Zekere vrouw.
Quidditê (spr ku-id-) v.: Wezenlijksa -: Die partijleider heeft zich losgemaakt
van zijn partij. Laisser une - (dans un heid.
Quiescence (spr. kwiye-) v.: Het onuitpaiernent): Een deel der rekening onbetaald
laten. Prendre par la tete et la -: Van alle gesproken blijven (letters). Quiescent (spr.
kanten bekijken. Cela n'a ni - ni tete: kwiye-): Stom. (nat. hist.) Slapend.
Dat is zonder zin of slot. Commencer le Quiet (spr. kiye-) , quiêtement : Rustig.
Quiêtisme (spr. kiye-) m.: Mystieke leer,
roman par la -: Een geschiedenis van achter of aan beginnen; (fig.) over trouwen die 's menschen volmaking ziet in de oplosspreken voordat van liefde kwestie is. A. sing van zijn wil in God en in een passief
beschouwend leven. Quietiste (spr . kiye-)
la -, en -: Achteraan, op 't einde volgend .10. Extra-uitbetaling aan den winner. m.: Aanhanger van 't quietisme. bv.nw.:
(fam.) Sans -: Zonder meer, - er iets bij Van die leer. Quietude (spr. kiye-) v.:
te voegen. 11. - de chat: Eindje touw (voor Rust, stilte; gemoedsrust. (Kath.) Wilafstraffingen); quadrillefiguur ; vederwolk, loosheid .
Quignon m.: 1. Homp brood. 2. Met
cirrus. 12. Vat van 450 tot 570 L. 13.
stroo gedekte vlashoop.
Slijpsteen.
Quilboquet m.: Kleine winkelhaak.
Queue-blanche (mu . -s--s) v.: ZeeQuillage m.: Havenrecht voor elk schip,
arend. Queue-d'aronde v.: Zwaluwstaart
(lasch). Queue-de-cheval (my . -s-de-) dat voor 't eerst Frankr. binnenliep, kielv.: (plantk.) Paardestaart. (ontleedk.) recht. Quille v.: 1. Kegel. Jouer aux -s:
Onderste ruggestrengzenuwen. Queue -de - . Kegelen. Faire deux -s de venue : Twee
lion m.: Hartgespan. Queue-de-morue kegels omgooien. Faire deux -s de rabat:
v.: Verniskwast. Queue-de-rat (mu. -s- T. k. o. door terugslag of omvallen. z.
abatteur en chien 1. Plante la cowrie
de--) v Kegelvormige vij 1 . (z eev . ) HondsOnbeweeglijk staande. Prendre son
eind. Snuifdoos (v. boombast). Staart- une
je, vlechtje (op rug). (plantk.) Duist. sac et (trousser) ses Zijn biezen pakken.
Doddegras. (leger) Bon. Queue-de-re- Donner le sac et les -s a qn : Iem. wegjagen.
nard (mu. -s-de--) v.: (plantk.) Vosse- N ' avoir que le sac et les -s : Maar moeten
staart. Dichte wortelvorming in water. oprukken. 2. Groote wig. HandschoenBraaksel. Queue-de-souris (mu . -s- rekker. Stomp. ( y olk) Been. (y olk) Meisje,
wicht. - de savon: Zeeppilletje. Jouer
de--) v.: (plantk.) Muizestaart.
Queussi-queumi : (o u d ) Eveneens, van des -s: Beenen maken . 3. (z e ev . ) Kiel.
Looze - laterale , - de roulis:
Fausse
zelfde.
Queuter onov .w . 1. Twee ballen te ge- Kimkiel. Mise sur Kiellegging. 4.
lijk voortstooten, biljardeeren. 2. Note Hoog, smal glas. Quille: (zeev.) Van een
kiel voorzien, gekield . Quiller onov .w . :
queutee: Staartnoot. Queuette v.: Staartje,
Voor 't spel (met een kegel) uitwerpen. De
vlechtje.
Queux m . : 1. Slijpsteen. 2. (o u d ) kegels opzetten. / ov.w . : (f a m . ) Omgooien,
raken. Quillier m.: Kegelplaat. -spel.
Kok.
Qui vnw.: 1. (betrekkelijk; onderw. Naafboor. Quillette v.: Pookhaakje. Quilof attribuut) Die, dat, welke, wat. I/ lon m.: Kruis (degen); krul (bajonet).
Quimper-Corentin m.: Plaatsje in,
est au jardin - la guette: Hij is in den tuin
en bespiedt haar. (voor celui qui) Ecrive Bretagne, waarvan de bewoners voor dom.
doorgaan.
- voudra: Er schrijve wie maar wil. C'etait
Quinaire (spr. kwin-) : Vijftallig, door
a - l'aiderait a descendre : Als om strijd
bood men haar aan bij 't uitstijgen behulp- 5 deelbaar. / m. : Quinarius (halve dinarius).
Quinaud: Beschaamd . (f ig. ) Faire qn.
zaam te z. mieux m. A - se venue
Iem. met beschaamde kaken doom
tout est facile: Voor hem die zich wreken
wil is alles licht. (voor ce qui) - pis staan. Quinauderie v.: Beschaamdheid.
(letterk.) Gezochtheid.
est: Wat erger is. Voici - vous plaira:
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v
.
:
IJzer-,
koper-,
blikkrameQuincaille
parade. (geneesk.) Hevige hoestbui (- de
toux) . (fig.) Gril, kuur, kwade luim. Par
rij , kleine metalen voorwerpen. (f a m.)
v.:
IJzer-,
blik-s:
Quincaillerie
Bij buien. - diminuee, fausse -:
Kopergeld.
winkel. -waren. Quincaillier m., -iere v.: Kleine kwint. - Piste, - naturelle: Reine
kwint. Quinte-Curee (spr. kwin-) m.:
IJzerkramer, -handelaar. -verkoopster.
(Quintus) Curtius. Quintefeuille v.: GanQuineajou m. z. kinkajou.
Quinconce m.: Plaatsing van 5 voor- zerik. / m.: Vijflobbige versiering.
werpen in een vierkant, een in 't midden
Quintessence v.: 1. De tether beschouwd
en een aan iederen hoek. Arbres en - of als vijfde element. 2. Het beste, de pit,
het merg, het fijnste deeltje, - puikje.
un -: Een groep van 5 aldus geplaatste
boomen. En -: Als de 5 punten op een Quintesseneier ov.w .: 't Fijnste -, het
dobbelsteen. Quinconcial: Als de 5 pun- merg uit iets halen, uitpluizen, ziften.
ten op een dobbelsteen geplaatst. (p lantk.) Quintette (spr. kwin-) m . : (mu z . ) KwinMet den bladstand 2/5 . Quind6cagone tet. Quinteux: (geneesk.) Met buien zich
vertoonend (hoest). (fig.) Grillig, vol nuk(spr. kwin-) m.: Vijftienhoek. Quindkeennal (spr. kwindesin-) : Vijftienjarig. Quin- ken. Quintidi (spr. kwin-) m.: Vijfde dag
deeemvir of -decimvir (spr. kwindesin-)
(v. e. Republ. decade). Quintil (spr . kwin-)
m.: Vijftienman (belast met de bewaking m . : Vijfregelige strophe . / b y .nw .: - aspect:
der Sibyllijnsche boeken). Quindente (spr. Afstand van 72° tusschen twee planeten.
Quintilien (spr . kwin-) m.: Quintilianus.
kwin-): Vijftandig. Quindigitaire (spr.
Quintile v.: Quadrillespel met 5 spelers.
kwin-) : Vijfvingerig. Quine m.: Dubbele
vijf. Vijf bezette nummers op een rij. Vijf Quintillion m.: Trillioen. Quinto (spr.
te gelijk uitgelote nummers. C'est un - (a kwin-) bw.: In de vijfde plaats. Quinton
m . : (mu z . ) Hoogste viool der viola-familie,
la loterie): Dat is een ongehoord buitenkansje. Quine: (plantk.) Vijf aan vijf quinton , armviool. Quintuple by .nw . :
Vijfvoudig. / m.: Vijfvoud. Quintupler
geplaatst.
Quinine v.: AlcaloIde uit kinabast. (b ij ov .w . ; Vervijfvoudigen . Quintuplette v . :
Kinine.
Sulfate
de
-:
Fiets voor 5 personen.
verg.) Kinine.
Quinzain m.: Slag, waardoor de spelers
Quininique: Van kinine. Quininisation
v.: Kininebehandeling. Quininisme m.: ieder 15 punten hebben. Etre —: 15 om 15
staan. Quinzaine v.: Vijftiental. Veertien
Kinineduizeling. -vergiftiging.
Quinola (spr. ki-) m.: Hartenboer. Re- dagen. Loon van twee weken. Veertienversispel, waarvan hartenboer troefkaart is. daagsch tijdschrift. A -: (Tot) over 14
dagen. z. Pfique 2. Quinze telw.: 1. Vijf(f a m . ) Bediende .
Quinotheropie v.: Kininebehandeling. tien. z. jambe 1. D'aujourd'hui en -:
Quinquagênaire (spr . kwinkwez-) bv. Vandaag over 14 dagen. Avoir -, etre a
nw. en m.: Vijftigjarig. -e. Quinquage- -: 15 punten hebben. 2. Vijftiende. / m.:
sime (spr . kwinkwet-) v.: (Kath.) De Vijftien (getal). (sport) Team -, ploeg
50e dag voor Paschen, quinquagesima. van 15 (Rugby). Quinzenaire: Na 15 jaar
Quinque (spr. kwin-) m.: (muz.; oud) vervallende. Quinze-seize m.: Zijdestof
Kwintet. Quinquedente (spr. kwin-): van 15/16 el breedte. Quinze-vingts telw.:
Driehonderd. Les Q.-V.: Blindeninrichting
Vijftandig. Quinquefide (spr. kwin-):
Vijfspletig. Quinqueflore (spr. kwin-): te Parijs. Un -: Een blinde. Quinzieme
telw.:
Vijftiende. / m.: - dag. - deel.
(spr
.
kwin-)
:
Vijfbloemig. Quinquefolie
Vijfbladig. Quinquejuguê (spr . kwin-) Quinziemement : In de 15e plaats.
Quioehe m.: Kwets.
Vijfvoudig gepaard . Quinqueloculaire (spr .
Quipo m.: Knoopenschrift.
kwin-) : Vijfvakkig. Quinquennal (spr.
Quiproquo (spr . kiproko) m.: Verwarkwinkwe-) : Vijfjarig, -jaarlijksch, om de
vijf jaar gevierd. - plaats hebbend. Plan ring -, verwisseling van personen of zaken.
Quiqui m. z. kiki.
-: Vijfjarenplan. Quinquennat (spr . kwinQuirinal (spr . kwi-) m.: Quirinaal
kwe-) m.: Tijdvak van 5 jaar. Quinquennium (spr . kwinkwenyomm) m.: Vijfjarig (paleis te Rome).
Quirite m.: Romeinsch burger, quiritus.
studietijdvak. Quinquenove (spr. kwin-)
Quittance v.: Kwitantie, kwijtbrief.
m.: Dobbelspel, waarbij men won, als men
5 of 9 wierp. Quinqneree (spr. kwinkwer) Donner - de: Kwiteeren; (fig.) kwijtm.: Vijfkamp. Quinquereme (spr . kwin- sche lden , vrijstellen van . Quittaneer ov .w . :
Kwiteeren, voldaan teekenen. Quittancier
kwe-) v.: Galei met vijf rijen roeiers.
Quinquet m.: Verbeterde olielamp. Stu- m.: Kwitantieschrijver.
Quitte by .nw.: 1. Niets meer schuldig,
deerlamp. ( y olk) Oog, kijker.
op effen voet, kiet. Il n'en sera pas Quinquina m.: Kina, -bast. -boom.
Quint by .nw . : (o ud ) Vijfde . Charles- pour mille francs : Daar komt hij met geen
duizend francs af. Etre — envers qn: Iem.
Quint: Karel de Vijfde. Sixte-Quint: Sixtus
de Vijfde. Fievre -e: Koorts die om de niets meer schuldig zijn; iem. diensten met
vijf dagen terugkeert. / m.: Vijfde deel. wederdienst hebben vergolden. - de dettes:
Quintaine v.: Worp-, steekpaal. Draaiende Vrij van schulden. - d'hypotheques: Onbepop (faquin de -) voor steekspeloefening. last, onbezwaard. 2. Vrij, ontslagen, ont(f ig. ) Mikpunt . Quintaieul m. : Over- heven, verlost. Etre — envers qch: Aan
grootvader van den overgrootvader. Quin- iets voldaan hebben. -envers l'honneur: Die
tal m.: Centenaar (100 oude ponden). - aan de eischen der eer voldaan heeft. - de
ses devoirs : Die aan zijn plicht voldaan heeft.
metrique: Metercentenaar (100 K .G . ) . Quintane : Den vijfden dag terugkomend. Quin- Tenir qn - de qch: tem. van iets vrijte v.: (muz.) Kwint. (oud) Kwint-, alt- stellen. Je vous liens -: Ik vraag u niet
viool. (spel) Vijfkaart. (schermen) Vijfde verder. Etre — d'un danger: Aan een ge-
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vaar ontkomen zijn. Il en a ele - a bon
marche, - compte: Hij is er goedkoop -,
genadig afgekomen. _Etre - d' un grand
souci: Een groote zorg minder hebben. Me
voila - de la visite que j'avais a faire:
Nu ben ik ontslagen van 't bezoek dat ik
te brengen had. z. peur. - et libre : Vrij
en onbezwaard; (f ig.) vrij van, ontslagen.
3. - a: Op gevaar of van, al moest ook ;
wat niet verhindert dat; (soms) al. . .
ook, terwijl men volstaat met. . . 4. Etre -,
faire - a -: Elk. niets meer schuldig
zijn; (fig.) - met gelijke munt betalen.
Jouer a - et a double, jouer - ou double:
Kampop of dubbel spelen; (fig.) alles op
i t spel zetten. Quittement bw.: Onbelast,
vrij van schuld.
I. Quitter ov .w . : 1. Kwijtschelden . 2.
Ontslaan van, schenken. 3. Afstaan, overlaten z. place 1 (kol. 1608) en partie 9 (kol.
1524). Je le quitte: Ik geef 't op. 4. Verlaten, in den steek laten. Ne pas - des yeux:
De oogen niet afwenden van. Son souvenir
ne me quittera pas : De herinnering aan
hem zal mij steeds bijblijven. Son portrait
ne me quitte pas: Haar portret draag ik
steeds bij mij. La fievre l'a quitle: Hij is
vrij van koorts. La vie est prete a le -: Hij
ligt op sterven. - le lit: Opstaan. -- la
chambre, - la maison: Uitgaan. - la vie,
- la terre : Sterven. Le fleuve a quitte son
lit: De rivier is uit Naar bedding getreden.
Qui quitte sa place, la perd: Wie opstaat
is zijn plaats kwijt. Cette piece a quitte
l'affiche: Dat stuk wordt niet meer gespeeld.
- le theatre: Niet meer optreden, - spelen.
- le monde: In een klooster gaan. - un
endroit pour un autre: Van woonplaats
veranderen. - la table: Van t. opstaan.
5. Verlaten, laten varen, vaarwel zeggen,
afzien van, opgeven (onderneming). 6.
Loslaten. z. prise 1. 7. Uittrekken,
afleggen, afzetten. - le deuil: Geen rouw
meer dragen. - sa peau: Vervellen; (f ig.)
zijn oude gewoonten -, den ouden Adam
afleggen.
II. Quitter onov.w.: Zich verwijderen.
Uit zijn betrekking gaan. Losgaan (vruchtvleesch). Zich aan 't spel onttrekken.
III. Quitter (se) : Elk. verlaten. Verlaten worden. - soi-meme: Alles aan God
overlaten.
Quitus (spr. kwituss) m.: Kwitantie,
kwijting. Goedkeuring eener rekening. Donner le-: Kwiteeren, kwijting verleenen van .
Donner - et decharge a : Dechargeeren.
Qui(-)va(-)lal tusschenw.: Werda?
Avoir toujours reponse a -: Nooit verlegen
staan. Avoir reponse a tout, hormis a -:
Op alles kunnen antwoorden, behalve op
de gedane vraag. Qui(-)vive tusschenw.:
Werda ? Le -: Het werdageroep. Etre -,
se tenir sur le -: Op zijn qui-vive zijn,
op zijn hoede zijn.
Quoailler (spr. kwaye) onov .w . : Met
den staart slaan.
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I. Quoi vnw.: 1. (betrekkelijk) Hetgeen, wat. Apres -: Waarna. Comme -:
Hoe, op welke wijze. Faisant -: Hetwelk
doende. Un je ne sais -: Een zeker jets.
de - (z. ook tusschenw.): Het noodige
om, voldoende om. Avoir de - vivre:
Kunnen leven. De - ecrire: Schrijfgereedschap . Avoir de -: Geld hebben.
Avoir de - faire qch : De noodige middelen
hebben om jets te doen. Il n'y a pas (M)
de - s'etonner: Er is geen reden om zich te
verwonderen. J'ai de - vows satisfaire:
Ik ben in staat om u te voldoen. Il y a de
- se jeter a l'eau : Men zou om zoo wat in
't water springen. Voila bien de -! 't Is
nogal de moeite waard! Merci! Pas de -:
Dankje! Wel tot je dienst. 2. (oud voor
lequel, enz.) Hetwelk, die, welke. 3.
qui : Wat het ook bij dat. - que:
Wat ook; hoeveel ook. - qu'il en soil:
Hoe 't ook zij. - qu'il en ail: Welk
leed 't hem ook moge kosten. - que ce
soil, - filt: Wat ook; (ongeveer) niets.
4. (vragend) Wat. De - s'agit-il? Wat
is er aan de hand ? Il ne considere ni qui
ni -: Hij bekommert zich om niets. de plus beau ? Wat is er mooier? A bon? Waartoe zou dat dienen? Pour est-ce faire ? Waartoe client dat? (plat)
-? Wat? Watblief? (fam.) Zoudt ge ook
niet denken ? Niet waar ? Wat anders?
Alors, -? Wat nu? Wat zou dat? Et
puis, -? En dan, wat kan er nu gebeuren? Eh bien, -? Wel nu, wat zou dat?
Mais -? Maar wat zal ik verder zeggen?
H. Quoi tusschenw.: Wat. Hoe. Wel.
He -I Wat nu! - done! Hoe! Wat! Wat
nu weer? S'il se tue, on l'enterrera, -: Als
hij doodgaat, wordt hij natuurlijk begraven
(wat anders). (plat) De -? Wat? Wat
moet je? Wat zou dat?
Quoique vw.: Hoewel, ofschoon, al.
Quolibet m.: Vraag (die voor twistoefening diende). Scherts. Flauwe mop.
(m u z . ) Samengeflanst muziekstuk .
Quorum (spr. kworomm) m.: 1. Getal
aanwezige leden of aandeelhouders dat 't
recht heeft een besluit te nemen. Le n'est pas atteint: De vergadering is niet
bevoegd om een besluit te nemen. 2. Vereischt aantal.
Quote-part (m y . -s---s) v.: Aandeel.
Quotidien (spr. ko-) : Dagelijksch. Alledaagsch. Alledaagsche (koorts). (fig.) C'est
son pain -: Dat is voor hem dagelijksch
werk, - iets gewoons. / m.: Dagblad. Het
alledaagsche. Quotidiennementj(spr.ko-):
Dagelijks. Quotidiennete (spr. ko-) v.:
Alledaagschheid. Quotient (spr. kossgan)
m.: Uitkomst (deeling). Quotientiel (spr.
kossyansyel) : Van 't quotient. Quotite
(spr . ko-) v.: Bedrag.- du cens : Belastingbedrag (om kiezer te kunnen zijn) . ImpOt
de -: Vaste belasting. - disponible: Beschikbaar gedeelte.
Quouette v. z. queuette.

R.
II m.: 1. (letter) R. 2. (verk.) Rep:
Ontvangen. Recipe: Neem. Reverend (my.:
RR): Eerwaarde. Rue : Straat. Rive:
(Seine-)oever. Revers: Keerzijde. Repons:
Responsorium. Royal: Koninklijk.

R. C.: Rose-Croix: Roze-Kruis; Registre
du Commerce : Handelsregister. R. Fr.:
Republique francaise: Fransche Republiek.
R.P.: Reverend Pere: Eerwaarde Vader;
Representation proportionnelle : Evenredige
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vertegenwoordiging ; Reponse payee : Be- 1k zal geen cent laten vallen. - qch sur
les gages de qn : lets van iem. loon afhouden.
taald antwoord.
Ra m.: Slag op den trommel. Des - et 6. (f ig. ) Matigen, intoomen, terugnemen .
Il
n'y a rien a -: Daar blijft 't bij. Il
des fla : Getrommel.
Rabichage m . : (f a m . ) Vervelende her- taut en -: Wij moeten onze eischen zoo
hoog niet stellen; wij hebben een te hoogen
haling. Gezeur. Dikwijls herkauwd gezegde.
Rabacher onov.w.: Herkauwen, tot ver- dunk gehad, 't valt tegen. Tout comptë,
velens toe herhalen. 1 ov.w.: Herhalen. tout rabattu: Alles wel overlegd. (recht)
Rabfieherie v.: Overtollige herhaling, ge- - un defaut: Een vonnis bij verstek ophefzeur. Rabfieheur : Zaniker, zeurpiet. / fen . 7. Samendrijven, naar de jagers drijven.
(f i g . ) Bijeenverzamelen . / onov .w . : Inby .nw.: Die honderdmaal hetzelfde zegt,
slaan, zich wenden. Opjagen. - de: Verzeurig. Rabacheuse v.: Zeurkous .
Rabais m.: Prijs-, waardevermindering, minderen, matigen. - sur le château:
afslag, rabat. Subir un -: In waarde ver- Naar 't kasteel afslaan. / se -: Neerslaan.
minderen . Faire un - sur : Korting geven -vallen. Platgestreken worden. Eensklaps
op. Au -: Tegen verminderden prijs; van richting veranderen, - zich werpen op;
(f ig.) goedkoop, van niks, van den kouden - zich terugtrekken (op ). Zich tevredenstelgrond. Adjudication au -: Aanbesteding len met, zich met minder vergenoegen. met toewijzing aan den laagsten inschrijver. sur: Tot iets zijn toevlucht nemen, bij
gebrek aan beter. - sur la politique; - Part:
Vente au -: Verkoop bij afslag. Rabaissement m.: Het lager plaatsen. Het verne- Plotseling over politiek -; kunst praten;
deren, geringschatting. Verlaging -, ver- - aan p. -; k. doen. Rabattu m.: 't Gladmindering der waarde. Rabaisser ov .w.: strijken . Rabattue v . : (z e ev . ) Vertu in ing ,
1. Lager plaatsen, - hangen, laten zakken, gebroken gang.
Rabbi of Babbin m.: Rabbijn, Joodsch
neerhalen. - son vol: Lager vliegen; (f ig.)
een toontje lager zingen; een minder hooge godgeleerde. Grand -: Opperrabbijn. Babvlucht nemen. - la voix: Zachter spreken. binage m.: (ong. bet.) Studie der rab2. (f i g . ) Vernederen, verlagen. - le ton, bijnsche geschriften. Rabbinat m.: Waardigheid van rabbijn. Rabbinique: Van de
- les pretentions, - le caquet de qn: lem.
hoogmoed fnuiken. 3. De waarde verlagen rabbijnen. Rabbinisme m.: Leer der
van, den prijs lager stellen van, verlagen, rabbijnen . Joodsche godsdienstleer . (fig . )
afslaan. 4. Te laag schatten, verachten, Muggenzifterij. Rabbiniste m.: Volgeling
verlagen. 5. Verkorten, afknotten. / se -: der rabbijnsche leer, (fam.) Talmud-jood.
Zich verootmoedigen. Zich -. Elk. te laag / by .nw . : Rabbinistisch .
Rabdo . . . z. rhabdo .. .
schatten. Elk. vernederen. Afslaan. HaRabelaisant m.: Kenner van Rabelais.
baisseur m.: Afkammer.
Raban m.: Beslaglijn, seizing. Haban (t )er ov .w . : Met beslaglijnen vast-

sjorren, seizen.
Rabat m . : 1. (o u d ) Klopjacht . Terugsprong van den kaatsbal tegen 't dak. 2.
- de prix: Rabat. 3. Dak van een kaatsbaan. Bovenstuk van een kooi. Jaloezieklep
(meubel). Neerslaande rand (pet). Overslag (v. tasch). 4. Slijppoeder. 5. Bef.
Kanten befje (dame). Rabatage m.: 't
Opdrijven (van wild). Rabat-eau of
Rabat-l'eau (me. one.) m.: Spatlap.
Rabat-joie (mu. onv .) m.: Vreugdebederver, spelbreker. I bv.nw.: Knorrig. Rabatnuque (mu. one.) m . : Ha lsbedekking ,
achterlap. Rabattable: Neerklapbaar. Rabattage m.: Afknotting, verkorting. 't
Ontharen (wol). 't Opdrijven (wild).
Rabattement m.: Het neer-, platslaan.
(meetk.) 't Neerslaan op een vlak. (recht)
Opheffing (vonnis bij verstek). Babatteur
m.: Drijver.. Plomper.. (f ig. ) Klantenjager ;
tusschenpersoon. - de dupes : Tusschenpersoon voor gefingeerde bankzaken. Rabattoir m.: Kloofbeitel. Klopper.
Rabattre ov.w.: 1. Neerslaan, -strijken;
-drukken (degen); (meetk.) neerslaan op
een vlak; platstrijken, -persen (naad; z.
couture 2). Chapeau rabattu : Hoed met
neergeslagen rand. 2. (fig.) Verminderen;
temperen (kleur). Vernederen, deemoedigen, fnuiken (trots). z. caquet 2. 3. Met
een pletrol plat maken, effenen. 4. Verkorten, knotten; behouwen (lei); in 't
ruwe bewerken (marmer); ontharen (wol).
5. (fig.) Aftrekken, afslaan, laten vallen,
korten. Je n'en rabattrai pas un centime:

Rabelaisien : Die aan Rabelais herinnert
of eigen is. Geestig, maar weinig kuisch;
ruw en cynisch; gul, bulderend (inch);
van Vroolijken Frans.

Rabétir onov .w. : Dommer worden. I
ov .w . : - maken.
Babette v.: Koolzaad.
Rabiau m.: Grondsop in 't vaatje -, restje
na de uitdeeling aan de escouade. Kliekje,
restantje. (fig.) Tijd, lien een soldaat
moet nablijven wegens straf. Bijverdienste,
buitenkansje, „kaantje" . Overmaat,toegift.
Rabiauter onov .w .: 't Grondsop opdrinken, 't restje opmaken, (fig.) Kleine bijverdiensten -. Strafdienst hebben, nadienen
voor straf. / ov .w. : Extra-verdienen.
o I kk))
Rabibochage m. en -er ov .w . : ( y ol
(Het) verzoenen. - opnieuw van geld
voorzien. - opknappen, - oplappen. / se -:

Weer goede vrienden worden.
Babiole v.: Raap. Raapzaad. Koolraap.
Rabiot m., -er z. rabiau, -ter.
Rabique : Van de hondsdolheid.
Bible m.: 1. Roerhaak ; vuurhaak,
rakelijzer. Houten verfkuiproerstok. Modderplank . Loodgietersliniaal. 2. Ruggestuk.
(fam.) Kruis, achterste. Il a le - epais:
Hij heeft een dikken rug. Se mettre qn sur
le -: Kwade vrienden met iem. worden.
3. Kesp, buikstuk. Rablê: Met een dikken
rug. (f am.) Met een dik achterwerk,
stevig . Rábler ov .w . : Rakelen . Ritblu:
Dik , stevig . Rablure v . : K ielsponning .
Kabob (el )iner ov .w . : (y olk) Oplappen .
Rabonnir onov .w . : Beter worden . I ov .w . :
- maken.
Rabossiêre v.: Vindplaats van truffels.

Rabot-R aehatiste
1758
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Rabot m.: 1. Schaaf. Donner un coup Opnieuw stemmen. / se -: Zich vereenigen.
Weer stemmen. Raceoupler ov .w . : Weer
de - a : Bijschaven . (f ig . ) Passer le - sur :
Wat bijschaven ; (f ig . ) - verbeteren. 2. samenkoppelen.
Raccourci m.: 1. Verkorting, verkorte.
Lettergietersscha al . F luweel- , pluchemes
(- a velours). Houten schoffel. Roerstok. vorm. En -: In 't klein, op verkleinde,
schaal
; (fig.) in 't kort. 2. Uittreksel,
Polijsthout. Kalkkloet. Rabotage, -ement
m.: Het schaven. Afschaving. Raboter ov. kort begrip ; samenvatting . 3. (k unst )
w . : Afschaven. Afvij len (hoef ) . (f i g . ) Po, Verkorte vorm (door perspectivische uitlijsten , verbeteren . onov .w . : Schaven . werking) . De -: Verkort . 4. (f a m . )
Raboterie v.: Schaverij. Raboteur m.: Kortere weg, binnenpad. / bv.nw. z.
Schaver. Raboteuse v. : Schaafmachine. raecoureir. Raccoureir ov .w . : Ver-, in-,
Raboteux : Ongeschaafd (letterk. werk); afkorten . Bu igen (arm ) . z. bras 1. (v olk
slecht gebouwd (zin). Weinig toeschietelijk - qn: Iem. een kopje kleiner maken.
Een paard korter houden.-uncheval: (deugd). Hobbelig, ongelijk .
Rabougri: Verschrompeld, mismaakt, une enceinte : Een kring (om 't hert) enger
onvo lgroe id , schraa 1 . Petit homme -: maken. / onov .w. : Korter worden. / seKorter worden. Het lichaam intrekOnderkruipertje . Rabougrir ov .w . : N iet tot groei laten komen. / onov.w. en se -: ken. Raccourcissement m.: Ver-, inkorKlein blijven, niet uitgroeien. Verschrom- ting . 't Korter worden. Raceoutrement
pelen, ineenkrimpen. Rabougrissement m . en -er ov .w . : (Het ) verstellen . Raeeoutumer ov .w . : Weder wennen. Se - a :
m . : 't Niet tot wasdom komen ; dwerggroei.
Rabouilliere v.: Konijnenhol, waarin de Weer gewend worden te. Raecroe (spr.
-kro) m . : (f a m . ) Meevaller.. „Beest " . Par'
jongen worden voortgebracht en opgevoed.
Rabouilleur m., -euse v.: Iem., die - Bij geluk, door 'n bof. Coup de -:
't water in beweging brengt bij kreeften- Gelukkige stoot, - slag, - worp, „beest",,
„zwijn". Faire un - au billard: Een
of vischvangst, plomper. Rabouilloir m.:
beest maken. Des métiers de -: Allerlei
Plonsstok.
Raboutir ov .w . : Aan elk. voegen. Ra- gescharrel. Science de -: Bijeengescharrelde
kennis. Raceroehage m.: 't Weer ophanboutissage m.: Aaneenvoeging.
Rabrouement m . en -er ov .w . : (Het ) gen . 't Terugvinden. 't Aanklampen.
afsnauwen. Snauw. Rabroueur m.: Lom- Raccrocher ov .w. : 1. Weer ophangea
(aan haak, spijker, enz.). (f ig.) Weer in
perd, snauwer.
Baca tusschenw.: Ik spuw er op! Smeer- een goede positie brengen. 2. Terugkrijgen,
lap! Crier -, dire - Op (iets) spuwen; -vinden. 3. (fig.) Door een toeval ver(iem.) de huid volschelden. - sur Zola! krijgen, boffen. Aanklampen (voorbijgangers ) . / onov .w . : Een „beest" maken.
Weg met Zola!
Een toeval zijn, van 't toeval afhangen
Racage m . : (z e e v . ) Rak
Racahout (spr. -ou) m.: Geurig, met (la belle peinture ne raccroche pas). I onov .w.
: Afbellen (telefoon). f se -: Weer opgesuiker bereid mengsel van zetmeel, eikels,
hangen worden. Zich vastklemmen (aan),
rijstmeel, enz. (der Arabieren) .
vastgrijpen. Een uitkomst zoeken (in).
Raeaille v.: Gespuis, janhagel, vee.
Raccommodable : Verstelbaar . Rae- Zich er weer bovenop werken. Raccroeheur
commodage m.: Het verstellen, - oplap- m.: „Boffer", iem. die „beesten" maakt.
pen . Verstelwerk. -loon. Raeeommode- / bv .nw . : Verlokkend . Raccrocheuse v.:
ment m. : Verzoening. Raccommoder Straatmeid, die de voorbijgangers aanov .w . : Her-, verstellen, opknappen. Weer klampt.
Race v.: 1. Geslacht, bloed, stam, afin orde brengen (haar), rechtzetten (pruik ).
(fig.) Het gebrekkige in een werk verbe- komst, ras. Voorouders. Afstammelingen.
teren. Weer goedmaken, verzoenen, de Menschengeslacht. Nageslacht. (ong. bet.)
goede verstandhouding herstellen tusschen. Slag, volkje, gebroed, ras. Celle mechanic,
/ se -: Hersteld opgeknapt -. Weer petite -: Dat ondeugende volkje, - goedje.
in orde gebracht worden. Zich met elk. - de viperes : Addergebroed; pharizeeen. 2.
verzoenen. (f ig.) - avec qch: Een betere (nat. hist.) Menschen-, dierenras. Chien -;
meening van iets krijgen. Raceommodeur cheval de -, de pure -: Rashond ; -paard.
m.: Ver-, hersteller, lapper. - de faience: Avoir de la -: Van een goed ras zijn, iem.
zijn „waar wat in zit". Tenir de -: De.
Krammer.
Raecompagner ov .w. : Weer begeleiden, eigenschappen bezitten van zijn geslacht.
z. chasser (onov.w. 1). Tirer - d'unthuisbrengen; uitgeleide doen.
Raccord m.: Vereeniging, samenvoeging. chien: Van een rashond jongen fokken.
(fig. ) Overgang, verbinding (in gedicht). Vin de Wijn van groote zuiverheid,
Korte repetitie (van stuk dat vroeger Race : Van echt ras, rasecht. Vol raseigengespeeld is). Maatregel van overgang (in. schappen. (f ig.)Van een uitstekend merk..
Raceme m.: Tros. Racemeux : Tros-.
budget ) . Koppelstuk . (s cheik.) Verb inRacer onov .w. : 't Ras voortplanten, een,
dingsstuk , -nippel. Maaltijd tusschen 2 en
3 uur. Slang van fietspomp. 't Bijwerken ras vormen. / (spr. re-seur) m.: Autovan schilderstukken. (vo lk ) Schaftkwar- renner . Racepaard. Raceur m., -eusetiertje. Pierre de -: Vallende tand. Faire v.: Ras(fok)dier.
Rachalander ov.w.: Nieuwe klanten verun-: Even zich opmaken, - bijwerken (lippen, enz .) . Raceordement m.: Verbinding, schaffen aan. Raehat m.: Terugkoop. vereeniging. Verbindingslijn (voie -, ligne door den Staat, naasting. Dekkingsinkoop..
Storting in eens. Vrijkooping (gevangene).
de -). Kruispunt. Verbindingsplaats. Faire
Afkoop (v. e. rente). (f ig.) Verlossing (v.
le - de: Vereenigen. Raceorder ov.w.:
Vereenigen, verbinden, doen aansluiten. 't menschdom door Jezus). Afkoop. Ra-
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ehatiste m . : Voorstander van naasting. ijzer.. Met den strijkstok ofgestreken maat.
Raehetable : Terugkoop-. Aflos-, afkoop- Racle-boyau (me . onv .) m . : Krasser (op
baar . Racheter ov .w . : Terugkoopen. - viool) . Rael6e v. : (v o lk) Rammeling, pak
door den Staat, naasten . Opnieuw koopen . slaag. Raclement m.: Het krabben . - krassen
op de viool. Racier ov.w. : Afschrapen,
Vrijkoopen (gevangene ) . Afkoopen (rente ) .
Los-, vrijkoopen (van dienst, verplichting) . afkrabben . Aanharken . Ruw strijken over.
(v. o lk ) Gappen. Un yin qui racle le gosier :
(fig. ) Door een offer verkrijgen, goedmaken,
doen vergeven . - de sa vie, - de son sang : Wijn die in de keel harst . Le nom lui
Zijn leven opofferen voor. (bij b e 1) - les racla la gorge : De naam deed hem pijn bij
't uitspreken. - les cordes , - le boyau , - du
hommes : De menschen verlossen . - ses
violon: Op de snaren krassen, slecht spelen .
peches: Zijn zonden uitdelgen . - ses
clefauts par de grandes qualites : Zijn gebre- un air : Een wijsje krassen . - une mesure
ken weer goedmaken door groote eigenschap- de pois : Een maat erwten met den strijkstok
pen . 1 se -: Zich vrijkoopen, - uitkoopen, gladstrijken . Raelerie v . : Gekras . Raelette
- van een verplichting vrijkoopen. Terug- v . : Schraapijzer.. Straatwisscher.. Toestel dat
gekocht -. Vergoed worden. Dekkingsin- afstrijkt . Kruimelschop . Raeleur m . : Kraskoopen doen. Celle perle materielle se ser, schaver . Krasser (op strijkinstrument ;
rachete par de grands avantages moraux:
- de boyau) . Raeloir m . : Schrapper, krabTegen dit stoffelijk verlies wegen groote ber, schaafijzer.. Voetenkrabijzer.. Raeloire
moreele voordeelen op . Raeheteur m. : v . : Strijkhout, -stok . Tongschraper. . Klapper. . Raelure v . : Het afschrapen . AfTerugkooper..
Rieheux : Knoest ig, moeilijk to polijsten . schraapsel. Ertsafval. (f a m. ) Rommel.
Racolage m . : Het werven, - ronselen.
Rachevage m., -ehevement m. en -ehever
ov .w. : (Het) voleindigen, - afmaken .
Ronselaarsbedrijf.. Het aanklampen. Raeo Raler ov .w . : Aanwerven, ronselen . (f a m . )
Raehialgie v . : Ruggegraatspijn.
ehialgique : Van ruggegraatspijn. Radii- Voor zich winnen, vereenigen. Aanklampen.
v
.
:
Ongevoelig
making
door
Racoieur m . : Ronselaar, zielverkooper..
anesthesie
inspuiting in de ruggegraat . Raehidien : Raeoleuse v . : Straatmeid, die voorbijVan de ruggegraat. Trous -s : Wervelgaten. gangers aanklampt .
Raehis (spr . -iss) m. : Ruggegraat .
Raeombeau m . : Kluiverring. Bacon (plantk.) Centrale as. Rachitique by. table : Vertelbaar. Raeontage m . : Kletsnw . : Aan Engelsche ziekte lijdend . (f ig . )
praatje . Racontar m . : Praatje , gerucht .
Kromgegroeid, ziekelijk . / m . : Lijder aan Raconter ov .w . : Vertellen, verhalen. En
Engelsche ziekte. Rachitis (spr.. -iss) m. -: Maar wat vertellen. En - bien long :
of Rachitisme m. : Engelsche ziekte. Heel wat opdisschen . En - de toutes les
Ziekte in 't koren, waarbij de halm kort facons: Alles dooreenhaspelen . En - de
belles: Malle geschiedenissen vertellen. Les
wordt .
Racial: Van 't ras . Raeialement : Uit cieux racontent la gloire de Dieu : De
hemelen verkondigen Gods eer. / se - :
't oogpunt van 't ras.
Racinage m. : Afkooksel van de wortels, Verteld worden . Se - soi-méme: Zijn eigen
schors, bladeren v .e . noteboom of de geschiedenis -, van zijn eigen leven verbolsters der noten. Wortelvormige figuren. tellen . Raconteur m., -euse v . : Verteller ;
Racinal m. : Grondbalk, legger, kesp . - praatal. / by .nw . : Die graag vertelt .
d 'ecurie: Etensbakstander, steunpaal voor Racornir ov .w . : Hard als /worn maken,
de ruif . Racine v . : 1. Wortel. Herbe sur verhoornen . / se - : 1. Hard -. Taai -, in-,
eengeschrompeld -. (fig. ) Ongevoelig wor-: Ongemaaid gras . z. pendant (by .nw . 1 ).
Ater -, pousser des -s: Wortel schieten.
den . Homme tout racorni : IneengeschromPrendre -: Wortel schieten; (f ig. ) als
peld mannetje . Des idees racornies : Bevastgeworteld staan, - zitten, stoelvast zijn ; perkte gedachten . 2 .Verhoornen .Verschromvastroesten. - du Bresil: Ipecacuanha-, pelen . Raeornissement m . : Verharding.
braakwortel . - de disette: Biet. - de buis: Ineenschrompeling. Racquerir ov .w . : Weer
Kophout; (fig.) gele tand. 2. (f ig.) verkrijgen . Racquitter ov .w . : Het verWortel, grand, oorsprong, uitgangspunt . lorene terugwinnen . / se -: Zich schadeCouper le mal dans sa -: 't Kwaad met
loosstellen .
den wortel uitroeien. 3. Wortel (tand, haar,
Rade v . : 1. Reede . - fermee, - abritee:
nagel, poliep, wrat ) ; beginpunt (zenuw ) ;
Beschutte -. - foraine: Open -. Faire
(taa
I
k
.
)
Wortel-,
stamvoet. (berg). 4.
campagne de -: Voor anker op de reede
woord . (w i s k . ) Wortel van een vergelij king . blijven liggen . En -, dans la -: Op de
Racine : Van wortels voorzien. Racine- reede . 2. Geldlade. Winkel. Geldstuk,
ment m . : Indringing van den wortel. achterwiel. 3. (n ieuw ) Vliegveld . RadeRaeiner ov .w . : Met notebruin verven . Met abri (my . -s--s) m. : Beschutte reede .
wortelfiguren bedrukken. / onov .w. : WorRadeau m.: 1. Vlot. - d' arbres : Hout-.
tels schieten. / se -: (f ig. ) Zich vast- - de fortune: Noodvlot . Pont de -x:
wortelen . Raeineux : Wortelvormig. Ra- Vlotbrug. 2. (p la t ) Geldlade. Faire le -:
einien : In den trant van Racine. Racini- De lade lichten. Radeleur m . : Man die
sant m . : lem. die een speciale studie van den aanlegsteiger bedient.
Jean Racine en zijn werk maakt.
Rader ov .w . : 1. Op de reede brengen.
Raeique : Van het ras . Racisme m. : 2. Gladstrijken (maat) . Met den beitel
Raszuiverheid. -partij . Raciste: Van het groeven.
Radiaire : Straalvormig. / m. : Straaldier..
zuivere ras, - yolk ; (Du itsch) vOlkisch.
I v . : Astrantia . Radial: 1. Het spaakbeen
/ m. : Aanhanger van de raspartij .
Raelage m . : Het afschrapen ; - afscha- betreffend, spaakbeen-. Le -: De spaakven ; - dunnen. Bade v . : Krabber, schraap- beenspier. Pouls -: Pols opgenomen op
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het spaakbeen. 2. Stralend, van stralen
voorzien. Couronne -e : Stralenkroon. 3.
Van den straal. Radiale v.: Spaakbeenader.
-slagader. . Radialement : Straalsgewijze .
- a : In de richting van de straal ten opzichte van. Radiant : (Uit)stralend. Chaleur
-e: Uitstralingswarmte. (scheik.) Etat—:
Toestand, waarin een lichaam gaat uitstralen. / m.: (sterrenk.) Punt van uitgang (van sterrenregen). Radiateur m.:
Afstralende verwarmingsbatterij, verwarmingstoestel . Radiator, afkoeler (auto)).
Radiation v.: 1. Uit-, afstraling. Straal.
2. Doorhaling, -schrapping, afvoering;
doorhaling (hypotheek) ; royeering (als lid).
Streep. Ontslag (ambtenaar).
Radieaille v . : (grap) Radicaal gebroed .
Radical bv.nw. : 1. Tot den wortel behoorend . Poi is -aux : Wortelharen. 2. (fig.)
Grondig, volkomen, volstrekt, afdoend, die
den grond of 't wezen betreft. Vice -:
Hoofdondeugd . 3. (t a a lk . ) Van 't grondof stamwoord. (s t e lk.) Van den wortel.
Signe -: Wortelteeken. Quantite -e:
Wortelgrootheid. 4. (scheik.) Verbinding
die zich als element gedraagt. (staatk.)
Die de bestaande toestanden geheel verandert, radicaal. / m.: (taalk.) Wortel-,
stamwoord. (stelk.) Wortelteeken. Wortelgrootheid . (sche ik.) Radicaal, lichaam
dat dezelfde eigenschappen heeft als een element, verzuurbare basis. (staatk.) Radicaal, aanhanger eener volledige verandering
der staatsregeling. Radiealement : Volkomen, volledig, grondig. In den grond, in 't
wezen. Radicaliser ov .w . : Radicaal maken . Radicalisme m.: Politieke leer der
radicalen. Radieant : Wortelend in de
lengte. Radieation v. : Wortelschieten.
Radicelle v.: Wortelvezel. Kiemvezel.
-s de malterie: Kiemsels. Radicule v.:
Kiemwortel.
Radie : Straalvormig, met stralen.
Couronne -e : Stralenkroon. Fleur -e:
Bloem met straalsgewijs geplaatste bloemkroonbladeren. Radier ov.w . : Doorschrappen, -halen, afvoeren, royeeren (z. -ation) .
I m. : Rooster, stortbed (waterwerk). Plankenbedding (dok). - de pilotis: Paalfundeering . Radiesthêsie v. : Bronnenvinding.
Radieux : Stralend, schitterend . (fig . )
Stralend van vreugde. Radifëre : Radiumhoudend .
Radin m.: ( y olk) Geldlade. Vol au -:
Ladelichten.
Radio- : (in samenst.) 1. Van de
X-stralen. 2. (ontleedk.) Van 't spaakbeen. / m.: Radiogram, telegram per radio.
Marconist . / v.: Radio, -toestel. Poste de -:
Zender. Radio -actif : Die Rontgen-stralen
of Becquerelstralen voortbrengt. Radio activer ov .w . : Radio-actief maken. Radio activite v.: Radio-activiteit. Radio -ear pien : Van spaakbeen en handwortel.
Radiocommunication v.: Verbinding -.
Bericht per radio. Radio -conducteur : Die
stralen geleidt. / m.: Coherer (tube -).
Radioconductibilite v.: Geleidbaarheid
voor geluidsoverbrenging door lucht . Radio cubital : Van spaakbeen en elleboog.
Radioculture v.: Kweekerij door middel
van X-stralen. Radiodermite v. : Huidziekte ontstaan door X-stralen. RadioFransch-Nederlandsch. I.
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diffuser ov .w . : Uitzenden . Radiodiffuseur
m.: Marconist. Radiodiffusion v . : Uitz ending. Uitzenden per radio, omroep. Radio kcouteur m.: Luisteraar. Radiogene : Ra diumvormend . Radiogoniornêtre m. : Richtingzoeker. Radiogramme m.: Draadloos
telegram. Radiographe m. : Onderzoeker
met X-stralen. Riintgenoloog. Radiographic v.: Onderzoek en afbeelding met Xstralen, ROntgenphoto. Radiographier ov.
w.: Een ROntgenphoto maken van. Radio graphique : Met X-stralen opgenomen.
Radiographiquement : Door middel van
X-stralen. Radiolaire m. : Raderdiertje.
Radiole v.: Duizendgraan. - faux lin:
Dwergvlas. Radiolithe m.: Versteende
straalschelp. Radiologie v.: Leer der
X-stralen, ROntgenleer. Radiologique : Van
de ROntgenleer. Radiologiste, -logue m.:
Toepasser van X-stralen, radioloog. Radiométre m.: Toestel om de beweegkracht
der lichtstralen te meten. Graadboogmeter.
Radiom 'etrie v. : Meting der beweegkracht
der lichtstralen. Radio -palmaire : Van 't
spaakbeen en de handpalm. Radiophare
m.: Station voor draadlooze signalen.
Radiophone m.: Toestel voor draadlooze
telegraphie. Radiophonie v.: Overbrenging
van 't geluid door licht. Poste de -: Radiouitzendpost . Radiophonique : Van radiouitzending . Radiophotographie v. z. radiographie. Radio -recepteur : Van ontvangst per radio. Radioscopie v.: Onderzoek met X-stralen (met een fluoresceerend
scherm). Radiotelêgraphie v.: Draadlooze
telegraphie. Radiotelegraphiste m.: Marconist . Radiotelephone v.: Draadlooze
telephonie. Radiotellurie v.: Radioverbinding met door de aarde aangebrachte
golven. Radiotherapie v.: Genezing met
X-stralen.
Radis m.: 1. Radijs. - noir : Ramenas.
- de cheval: Mierikwortel. - sauvage:
Wilde ramenas. 2. Geld. Geldlade. Ne pas
avoir un -: Geen cent hebben.
Radium (spr. -yomm) m.: Radium.
Radiumlogique : Van de ROntgenleer.
Radiumnifêre (spr. -yomm-) : Radiumhoudend . Radiumtherapie v.: Geneeswijze -, behandeling met radium. Radius
(spr. -uss) m.: Spaakbeen.
Radja (h) m.: Radja.
Radoire v.: Strijkstok (bij maat waren).
Radosser (se ) : Weer leunen (tegen).
Radotage m.: Beuzeltaal, zotteklap.
Het uitslaan van mallepraat, - bazelen.
Tomber dans le -: Beginnen te bazelen,
kindsch worden. Radoter onov .w . : Bazelen , zotteklap uitslaan. Kindsch worden.
Radoterie v.: Gebazel, onzin. Radoteur
m.: Kletser, iem. die mallepraat uitslaat.
/ bv.nw. : Babbelziek.
Radoub (spr. -dou of -doub) m.: Het
herstellen, - kalefateren. Bassin de -,
forme de -: Droogdok. Poudre de -:
Gedroogd, vermalen kruit. Radoubage
m. en -ber ov .w . : (Het) herstellen, kalefateren.. (grap) Iem. toilet weer in
orde brengen, iem. optakelen, - oplappen.
(Het) drogen en vermalen van bedorven
kruit. (sp e 1) Een aangeraakt schaakstuk
niet spelen, herstellen. / se -: Hersteld
worden. Weer krachten krijgen, weer
56
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boven Jan komen. Radoubeur m.: Kalefateraar (f ig . ) Oplapper . Kwakzalver..
Radoueir ov .w . : Verzachten. Minder bros
maken (metaal). Zachter doen worden
(temperatuur ) . (fig . ) Zachter stemmen,
handelbaarder maken. Ton radouci : Gematigder toon. Air radouci : Zachtzinniger
voorkomen. / se -: Zachter Zachtzinniger worden, een zachter toon aanslaan,
bedaren, „bijdraaien". Radoueissement
m.: Verzachting. Leniging, bevrediging.
Radula, -ule v.: Tongrasp.
Rafale v.: Windstoot, rukwind. Overstelpend snelvuur, dat alles wegmaait (feu
de-), vuuroverval . (f ig . ) Plotselinge ramp ;
alles meesleepende hartstocht ; storm (des
levens). Gierende muziek. -.- de neige:
Sneeuwbui. de pluie : Regenbui. Rafalk:
Door een rukwind (fig.) .Door tegenspoed
geteisterd; aan lager wal.
Rafataille v . : (p l a t ) Zootje.
Raf (f ) m.: Vetvin van de heilbot. Heilbot.
Raffaux bv.nw. my .: Verschrompeld.
Raffe V. Z. rafle 2.
Raffermir ov .w . : Steviger maken, weer
bevestigen, op vasteren grondslag zetten.
(f ig . ) Versterken , bevestigen, weer moed
inblazen. - l'autorite: 't Wankele gezag
herstellen. / se -: Vaster -, steviger
worden. - dans ses idees: In zijn denkbeelden versterkt worden. Raffermissement
m.: Het vaster -, steviger worden, bevestiging, versterking. Raffiler ov.w.: Ronden
(handschoentop). Een scherpen kant maken
Ran.
Raffinage m.: Raffineering, zuivering.
Raffinement m.: Verfijning, loutering.
Spitsvondig-, gezocht-, gekunsteldheid . Fijne kneep. Doortraptheid. Ver gedreven
verfijning, geraffineerdheid. - de cruaute:
Verfijnde wreedheid. Rafrmer ov.w.: Zuiveren, louteren raffineeren; licht doen
gisten (kaas) ; dunner
maken (papierstof).
'
(f ig . ) Verfijnen, fijner -, subtieler maken.
Vengeance -finee: Verfijnde wraakneming.
,Un ratline: Een verfijnd wezen; - doortrapte kerel. / onov.w.: - sur : Tot 't
uiterste drijven, zorgvuldig 't fijnste zoeken
in. - en matiere de religion: In godsdienstzaken spitsvondig te werk gaan. - stir
le point d'honneur: Punt van eer op
de spits drijven. - stir la langue : De taal
te fijn nuanceeren. / se -: Fijner Verfijnder worden. Raffinerie v.: Raffinaderij
Raffineur m. : Raffinadeur. Werkman in
raffinaderij . Raffineuse v.: Stamper, die de
lompen geheel fijnstampt (pile -) . liaffoler
onov .w . : Geheel verzot worden. Raffut m. :
Geweld, leven, „herrie". Schittering, opschik . E'quipe de -: Troep herriemakers
die een bijeenkomst in de war sturen.
Raffiltage m . Opknapping opwerking
Rafffiter ov .w : Opknappen, opwerken .
Weer scherpen, slijpen.
Rafiau, -ot m.: Roeiboot (met een
mast ) . (f a m . ) (Ouwe ) schuit .
Rafistolage m.: Het opknappen. Verstelling, verstelde plek. Rafistoler ov.w.:
Verste 1 len , op lappen ; opknappen ; samenflansen. Rafistoleur m.: Oplapper.
Rale v.: 1. Uitslag (bij hoornvee). 2.
As (v. druiventros of aar). Steeltje (v.
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druif). 3. Volledige wegneming, razzia.
Faire - sur: Alles wegkapen, - in beslag
nemen. Faire une Een razzia houden
(politie). 4. Worp van dezelfde oogen. 5.
Spannet met dubbele mazen. Steeknet.
Rafler onov.w.: Dezelfde oogen gooien.
ov.w.: Wegnemen zonder iets over te
laten, in de wacht slepen. Inrekenen. Vlug
naar binnen slaan. Inpalmen, beslag leggen
op. Rafleur m.: , Iem., die een razzia onder
misdadigers houdt. - die alles inpikt.
Rafraiehir ov .w . : 1. Verfrisschen , of koelen, luchten; koelen (wijn). - le sang:
Bloed kalmer doen stroomen. Fruits -is:
Vruchtensla. - un canon : Een kanon uitwisschen. 2. Opfrisschen, herstellen; ververschen (vloeistof) ; ophalen (kleur) ; bij werken (steenlaag); opknappen (touw),
verdunnen (kalk); frisschen (koper); opnieuw omwerken (grand); punten (haar,
baard) ; gelijkknippen (staart) ; de einden
der wortels afsnijden (v. e. plant); van
nieuwen voorraad voorzien (vesting) ; opnieuw groeven . (geweerloop). Omwerken.
(fig.) Opfrisschen (herinnering), weer levendig doen worden. / onov.w.: Koel worden. / se -: Verfrischt verkoeld worden.
Zich ver-, - opfrisschen, - verkwikken.
Frisscher worden ('t weer). lets gebruiken.
(y olk) Een borrel glas wijn koopen. Se
- la tete: Zijn hoofd rust geven. (zonder
se) Faire - qn : Iem. wat te drinken
geven. Mettre le yin a - : Den wijn laten
afkoelen. Se - la memoire: Zijn geheugen
opfrisschen. Rafraiehissant : Verkoelend,
verfrisschend. m.: - middel. Rafraiehissement m.: 1. Ver-, afkoeling. 2.
Opfrissching. 't Ophalen (kleuren). Het
omwerken. - de la memoire: Hernieuwde
herinnering. 3. -s: Ververschingen (eten of
drinken). 4. Nieuwe voorraad. (geneesk.)
Verkoelend geneesmiddel. 5. Lafenis, rust.
Rafraiehisseur en -issoir m.: Koeltoestel. -vat. -kuip. Toestel om reukwater te
verstuiven. Luchtbevochtiger. Rafut m. z.
raffut.
Ragage m.: Schuiving, schuring, schuurplek .
Ragaillardir ov .w . : Opkikkeren , opkwikken. / se -: Weer lustig worden.
Rage v . : 1 . (Honds )dolheid . - blanche:
Schuimende - mue: Stille z. Chien 1
(kol. 349). 2. Hevige aanval van pijn. z.
dent 1.3. Woede, dolheid, razernij. Mettre
en -: Dol maken. 4. Razende begeerte,
zucht. Avoir la - du jeu : Dol verzot
zijn op 't spel. Aimer (jusqu') a la -: Tot
in 't overdrevene beminnen. La - des
constructions : De bouwwoede. Faire - :
't Mogelijke doen; als dollen te keer gaan;
woeden, razen (storm, regen) ; oplaaien
(brand); een oorverdoovend leven maken
(muziek); in de mode zijn. C'etait la -:
ledereen was er in eens gek op, - vol
van. Dire - de ,: Alle kwaads zeggen van.
Rageant : (f am.) Om woedend te worden.
Hager onov .w . : Razen , tieren . Rageur
m. en by .nw.: Woedend, toornig, opvliegend, dot (mensch). Rageusement : Toornig, nijdig.
Ragot m. : 1. Alleen zwervend wild
zwijn van 2 tot 3 jaar. 2. Dikkerd. 3.
Korte en dikke merrie. 4. (y olk) Des -s:

1766
Ragoter-Raison
1765
Kletspraatjes. Faire des -s: Roddelen. Smalgestreept. Étoffe a -s : Streepjesgoed.
bv.nw. : Kort en - de mulet : Donkere ruggestreep. -s du
5. Disselboomhaak.
spectre, -s spectrales: Strepen van 't
dik. Ragoter ov .w. : Brommen op.
Ragotin m. : Mismaakte, belachelijke spectrum. 2. Vore. 3. Scheiding (in 't
haar). - de cote, - de quart: Schuine -.
dreumes.
Ragout m. : Met saus bereid vleesch, - sur le milieu: Rechte (grap) Faire
ragout. Ossenpou let . Fijne toespijzen . (fig. ) la - a qn dans le dos : Iem. met de knokkels
Prikkeling, prikkel, vermaak. Smakelijk- over zijn ruggegraat strijken. 4. Rog (miraillet: Spiegel-. - estellee:
heid. Fijne bekoorlijkheid. Cela ne manque bouclee).
- onyrhynche : Spitssnuitrog.
Gladde
pas de -: Dat is niet onaardig. RagoUtant:
Den eetlust prikkelend, smakelijk. (f ig.) - blanche: Vleet.
Raifort m.: 1. Mierikwortel. 2. RameAangenaam, aanlokkelijk. Exemple peu -:
Onsmakelijk voorbeeld. Ragofiter ov .w. : nas (- cultive). - sauvage : Krodde,
Smaken. Graag maken, den eetlust opwek- wilde radijs.
Raiguiser ov .w . : Opnieuw aanzetten.
ken van. (fig.) Prikkelen. / se -: Zijn
Rail (spr. rez-y) m.: 1. Rail, spoorstaaf.
eetlust opwekken. Bagrafer ov .w . : Opnieuw aan-, in-, toehalen. Ragrandir - de prise de courant: Stroom-, arbeidsov .w. : Opnieuw vergrooten. Ragreage m. : rail. - a gorge: Groefrail. - a patin:
Het weder optuigen. Ragreer ov.w.: Scheen met voet. 2. (f ig.) Spoor. Par -:
Opnieuw optuigen. Opwerken, opknappen; Per spoor.
Raille v . : Stookijzer.. (p la t ) Po litie .
nog eens afkrabben (gevel); gladmaken,
Rainer ov .w. : Bespotten, voor den gek
glad afhakken (tak). / se -: Nieuw
takelage opzetten. Zich van 't ontbrekende houden . / onov .w . : Spotten, schertsen.
(f a m ) Ca raille: Dat gaat, - loopt . I se -:
voorzien. Ragrement m. : Het weder
Schertsen. Spotten (met). Raillerie v. :
optuigen. Nieuw tuig. Het opknappen.
Bespotting.
Spotternij. a part : In ernst
Raguer ov .w . : Stukschuren , -schaven .
(gesproken), gekheid op 'n stokje. Cela
onov. w.: Stukschuren. / se -: Schaveelen.
passe la -: Die scherts gaat te ver. Entendre
Baguet m.: Kleine kabeljauw.
Scherts kunnen verdragen. Entendre
Baguette v. : Zuring.
Ragusain: Uit Bewoner van Raguse la -: De kunst van schertsen verstaan.
I/ n 'y a point de - a cela : Dat is geen
V. : Ragusa.
Rai m.: 1. (oud) Straal. (wapenk.) gekheid. Railleur m. : Spotter, spotvogel.
I by .nw . : Spotziek . Schertsend .
Punt. 2. z. (thans) rail.
Raine v. : Groene kikvorsch.
Bahl m. Niet-mohammedaansche Turk.
Rainer ov.w. : Een sponning maken in.
Raid (spr. red) m. : Inval (met cavalesponnen ; trekken (kanon).
rie ) . (n ieuw) Afstandsrit , -vaart , -tocht ,
Rainette v. : Boomkikvorsch. Reinet-vlucht. - pedestre: Wandeltocht. - aerien
appel (z. reinette 2).
: Koene luchtvaarttocht; - overval uit de
Rainoire v. : Sponningschaaf. Rainure
lucht. d'endurance : BetrouwbaarheidsV. : Sponning, groef, inkeping; spiesleuf.
tocht, -rit.
Beendergroef. - et languette : Messing en
Raide by .nw : 1. Stijf , stram , strak
z. eorde 1. - mort: Morsdood. 2. Houte- groef.
Raiponee v. : Rapunselklokje (plant). rig, stijf, onbevallig. 3. Steil. (fig.) Moeirouge: Teunisbloem.
lijk te gelooven, kras. (nieuw) Plat, geHaire ov .w . : Scheren . A barbe de tou
meen. C'est -, elle est - celle-let: Da's
on apprend a -: Men leert ten koste van
kras. Je la trouve -: Da's me te machtig.
hen, die dom genoeg zijn om zich daartoe
D'un -! Zoo „schuin!" 4. Stug, onbuigzaam, halsstarrig. Streng. Se tenir -: te leenen. / onov .w. : Burlen (hert).
Rais m . : Spaak . (Licht )straal.
Onverzettelijk blijven. 5. Recht (beweging).
Raisin m.: 1. Druif. z. figue 1. Du -,
6. Straf, sterk (grog, cocktail). / bw.: Strak.
Krachtig un Druiven, een tros Un grain de -:
Snel, in eens. Sterk. Mener
aanpakken. Tuer Op de plaats zelf Een druif. - blanc; - noir: Witte - ,• blauwe
dooden. Monter -: Steil naar boven gaan. - . - sec : Rozijn. - de Corinthe : Krent. z.
/ m. : Sterke brandewijn. Raideur v.: eaisse 1. - de table: D. om te eten.
D. voor wijnbereiding. - -decuv: de
Stijf-, scram-, strakheid. Houterig-, stijfheid. Steilheid. Onbuigzaam-, stug-, onver- Damas : Groote muskaatrozijn. Cure de -s:
zettelijkheid . Lancer avec Recht voor Druivenkuur. 2. - des bois: Boschbezie.
zich uit werpen. Raidillon m. : Steil - de mars : Aalbes. - d'ours : Berendruif.
paadje. - straatje (met trappen). (grap) - de renard : Eenbes. - de chevre : Zwarte
kruisdoorn. - de loup : Zwarte nachtschade.
Un monsieur R-: Een stug heer. Raidir
ov .w.: Strak houden, stijf maken. Ver- - de mer : Zeedruif (eieren van koppootistijven. Spannen (ketting), stijf aanhalen. gen ). d'Amerique: Karmozijnbes. - de
(z e ev ) Aanhalen . (1 ig . ) Raidi: Onbuig- galle, - de chene: Galnoot. Grappe de
3. Grand -: Groot raisin-of:Schrt.
zaam . / se -: Stijf worden. - gaan staan.
(fig.) Niet willen toegeven, zich schrap formaat (papier; 623 a 650 bij 490 tot
zetten. - dans un sentiment: Zich vastbijten 500 m.M .). 4. Hard roode lippenstift.
in een gevoelen. Raidissage m. en -isse- Raisine m. : Druivenmoes, gelei met
mant m. : Verstijving. 't Zich schrap zetten druiven of zoeten wijn. ( y olk) Bloed.
Raison v.: 1. (Beweeg )reden, oorzaak,
(lichaam ) , taaie inspanning. (f ig. ) 't Spannen (wilskracht). Raidisseur m.: Span- drijfveer. Donner de bonnes -s; - de mauvaises -s : Geldige redenen -; uitvluchten
touw,, -draad. Draadspanner.
Raie v. : 1. Streep, schrap, lijn. Passer aanvoeren. A plus forte - de plus:
Des te eerder aanleiding om, reden te meer
une - sur: Doorstrepen. A petites -s :
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om. Pour - a moi connue : Om mij bekende Raisonnement m . : 1 . Oordeelskracht, rederedenen (die ik liever verzwijg). En - de neering. Homme d'un - tsar: M. die zuiver
(z. 7): Met 't oog op. La - d'être : De redeneert. 2. Redeneering, bewijsgrond.
reden van bestaan. Avoir - d'etre de: Er Faire des -s a perte de cue : Honderd uit
zijn om, bestaan om. (wijsb.) - suffisante: redeneeren. Point tant de -s! Genoeg van
Uitlegging der redenen, die den geest die tegenwerpingen! Raisonner onov .w . :
tevredenstelt. - de famine: Familieoever- 1. (zeev.) De papieren toonen (voor de
weging, -omstandigheid. Pour - politique: haven). (hande I) Goederen aangeven die
aan douanerechten onderworpen zijn. 2.
Om redenen van politieken card.
2. Verklaring, rekenschap, verantwoor- Het verstand gebruiken, denken, oordeelen.
ding. Donner - a: Gelijk geven aan. Avoir 3. Redeneeren. - comme un pied, - un
co ire, - une pantoufle: Zoo redeneeren, dat
-: Gelijk hebben. A tort ou a -: Te recht
of ten onrechte. - d' Etat: Redenen van 't leant noch wal raakt, r. als een kip zonder
Staat, - van hoogere politiek. (fam.) kop. - a perte de vue : Honderd uit redeneeren. Ne raisonnez pas tant! Maak niet
Faites-moi - de cet homme : Leg mij 't
gedrag van dien man eens uit. Pas de -s! zooveel praatjes! Folie -ante: KrankzinGeen praatjes! Avoir des -s avec qn : Onge- nigheid die schijnbaar logisch denken en
noegen met iem. hebben. 3. Vol-, genoeg- handelen doet onderstellen. Raison -ante:
doening. Faire -, rendre - de : Genoeg- Rede die alles tot redeneering terugbrengt.
doening verschaffen voor. Se faire - a / ov.w . : 1. Beredeneeren, wet overleggen.
Grammaire raisonnee : Op de rede steusoi-méme: Zich zelven recht verschaffen.
nende g. - sa vie : Zijn leven op een ratioDemander - d'un affront: Voldoening
neel
standpunt plaatsen. 2. Door kracht
vragen (door een duel) voor een beleediging. Tirer - d'un affront: Zich voldoening van redenen overtuigen, tot andere gedachverschaffen voor een beleediging. Avoir ten brengen. 3. Redeneeren over. 4. z. arraisonner. I se -: Beredeneerd werdon.
- de : Overwinnen, de baas zijn.; tot rede
brengen; wet weg weten met (spijs, drank). Er naar streven om verstandig te zijn, zich
tot andere gedachten laten brengen. Cela peut
Faire - a qn d'une sante (qu'il a portee):
Bescheid doen op een door iem. uitge- -: Dat is door redeneering te bewijzen.
brachten dronk. Faire - a qch: lets recht Raisonneur m.: Redeneerder, oordeelaar.
laten wedervaren ; (ook) de juistheid aan- Vervelend redeneerder, man met ellenlange
redeneeringen. Tegenstribbelaar, praatjestoonen van.
4. Verstandig-. Billijkheid. Entendre -, maker. (schouwb.) Ernstig persoon, die
de anderen door redeneering tot andere
se mettre -, se rendre a la -: Voor rede vatbaar zijn, naar rede luisteren. Se faire une gedachten wit brengen. / bv.nw.: Die een
liefhebber van redeneeren is. Tegenstribbe-: Zich in 't onvermijdelijke schikken,
verstandig worden. Faire entendre -, lend, tegenpraterig.
Rajah m . : Radja (h ) .
parler - a qn, mettre qn a la -: Iem. tot
Rajeunir onov.w.: Weer jong worden. /
rede brengen. C'est - que: 't Is billijk
ov
.w . : - maken, verjongen, een jong
dat. Contre toute -: Hoogst onbillijk.
uiterlijk
geven. Voor jonger aanzien. Een
Zooals
Comme
de
-:
Hors de -: Onbillijk.
de billijkheid eischt. Plus que de -: Meer anderen vorm geven, opfrisschen. Besnoeien
dan behoorlijk, - goed is. Il est de toute - (van onderen). Versnijden (kurk). Cela ne
me rajeunit pas: Nu kan ik zien dat ik
que: Het is duidelijk dat. Demande fondee
ouder word. / se -: Zich een jeugdiger
en -: Op billijkheid gegronde eisch. Il
voorkomen geven. Jonger willen schijnen.
y a - pour tout, par tout: Alles heeft zijn
grenzen. (recht) Pour valoir ce que de - of Weer jonger worden. Rajeunissement m.:
Verjonging. Besnoeiing (van onderen).
pour servir a telle fin que de - of pour servir
Rajouter ov .w . : Weder -. Later bijvoegen.
et valoir ce que de -: Om te dienen, waar
Neerzetten. Rajustement m.: Het weer in
zulks nuttig en noodig -, vereischt zal zijn.
5. Verhouding, reden. z. livre (m. 3).6. orde brengen, herstelling. Verzoening. AanAandeel (v. e. vennoot). Firma (- sociale), eenvoeging. Aanpassing, 't in overeenstemhandelsnaam . 7. (w i sk . ) Reden , verhou- ming brengen. Rajuster ov .w . : Weer in
ding. En- de (z. 1), a - de: In verhouding orde brengen, herstellen. Weer recht zetten
(hoed) ; - in orde brengen (kleeren). Weer
tot, naar mate van, op den voet van, tegen
(den prijs van), met de snelheid van. 8. zuiver maken (gewicht). Aaneenvoegen.
Verstand, rede. Bezinning. Avoir toute sa Aanpassen, in overeenstemming brengen.
(f ig . ) Weer goedmaken . Bijleggen , ver-: Goed bij zijn verstand zijn. Scouter -,
zoenen. / se -: Zijn kleeren weer in orde
suivre la -: De ingevingen van 't verstand
volgen. Manquer de -: Onverstandig zijn. brengen. Weer hersteld worden. Zich verzoenen. Rajusteur m.: Hersteller. - van
Sans -: Onverstandig . z . parler (ov .w . 2) ,
age 1 en mariage 1. Fonder en -: Ratio- maten en gewichten.
Rfilant: Rochelend, reutelend. Rale m.:
neel grondvesten . 9. (w ij s b . ) Rede , verstand. La - pure : De zuivere rede. La 1. Gerochel, gereutel. 2. (dierk.) Ral. de(s) genét(s) of - rouge : Wachtelkoning,
culte de la R- : De eeredienst der Rede (in
schriek, spriet. - marouette: Klein riet1794). z. titre (m. 4).
Raisonnable : Redelijk; met rede be- hoen. - deau: Waterral, (y olk) fluitje .
gaafd. Verstandig. Redelijk, billijk. Vol- Rfilement m.: Gerochel, reutelen. Radoende, behoorlijk, fatsoenlijk ; tamelijk lenti m.: Iem. wiens voedingsfuncties
(groot). Raisonnablement : Op redelijke slecht zijn ; (o o k) achterlijke . Vertraagd
wijze, verstandig ; zonder overdrijving; tegen tempo. Tourner au -: Vertraagd opnemen,
een behoorlijken prijs ; tamelijk. Raison- vertragen. Film au -: Vertraagde film.
nant : 1 .Veel praatjes makend. 2. z . -onner. Moteur au -: Stationnair loopende motor.
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Balentir ov .w . : 1. Vertragen , langzamer lezen (v. bladeren, eikels, enz.) - sprokkelen.
Opeenstapeling, hoop. Bende, „zootje".
maken. Inhouden Seve -ie : Sap dat langzamer
Ramassage m. : Het oprapen. - ophalen .
vloeit, - opstijgt. 2. (fig.) Doen verflau-

wen, - verminderen. / se - : Langzamer
worden. Verslappen, verflauwen. Ralen tissement m. : Vertraging. Verflauwing,
-koeling, -slapping. Achteruitgang. Les -s
du train : De plaatsen waar de trein langzamer rijdt. Ralentisseur m.: Toestel met
vertragende werking, vertrager.
Baler onov .w . : Roche len , reute len .
(vo lk ) Pingelen. Ritleur en (vo lk) -eux
bv.nw.: ( y olk) Vrekkig, die „pingelt".
/ m.: „Kale".
Ralingue v . : (z e e v . ) Lijk , zoomtouw.
Mettre en -: Doen killen, bij den wind
brassen. Ralinguer ov .w . : In de lijken
zetten. I onov .w . : Krimpen (wind).
Railer z. raire .
Rallide m.: (dierk.) Ralachtige.
Raffle m.: Republikein die vroeger tot
een andere partij behoorde ; aanhanger van
een (regeerings)stelsel die zich bij een
nieuw aansluit. Bafflement m.: Samentrekking, vereeniging. 't Zich aansluiten
bij een nieuw regeeringsstelsel. Mot -, cri
de -: Wachtwoord ; (f ig.) leuze. Signe
de -: Herkenningsteeken. Point de -:
Verzamelpunt, -plaats; (fig.) punt waarop
partijen of ideeen elk. ontmoeten. Sonner le
- Verzamelen blazen (ook fig.). Hallier ov.w. 1. Weer verzamelen, - samentrekken . Zich weer voegen bij. - son poste:
Weer naar zijn post (trachten te) gaan.
Zich aan boord begeven. --lebond: le
vent, - au vent: Scherp in den wind opwerken . 2. (f ig. ) Tot overeenstemming brengen ; (voor zich, zijn partij ) winnen ; overhalen (tot = a ); op zich vereenigen (stemmen ) . / onov .w . Zich naar zijn post begeven. / se - : Zich hereenigen, herzameld
worden. (f ig. ) Zich aansluiten bij, overgaan
tot, ondersteunen, onderschrijven. Rallonge
v. : Verlengstuk. Table ei -s Uittrektafel.
(g r a p) Tu veux une -? Ben je nog niet lang
genoeg? Rallongement m.: Verlenging.
Rallonger ov .w. : Verlengen, een stuk
zetten aan; laten schieten (riem); lager
doen hangen (stijgbeugel) ; uittrekken (tafel) ; uitleggen (kleedingstuk). / se Langer worden . Rallumer ov .w . : Weer
aansteken. (fig.) - opwekken, - doen opvlammen , - doen opleven. / se - Weer
aangaan . (fig . ) Weder ontbranden, - aanwakkeren . Rallye m.: (sport) Jachtrit.
Sterrit.
Ramadan m . : Ramadan (maand van
vasten ) .
Ramadouer ov.w . : Weer trachten te
bevredigen (door pluimstrijken).
Ramage m.: 1. (oud) Takken, loof.
Hertegewei. (f ig. ) Afstamming, tak. 2.
(thans) Loof-, bloemwerk, bloemen (op
stof ). 3. Gekweel. Zacht gebabbel ; gekeuvel.
Gezeur. / bv.nw.: (oud) Met -, in de
takken. Ramage : Met loofwerk versierd.
Ramager onov .w . : Kweelen. Zachtjes babbe len . / ov .w . Bebloemen .
Ramaigrir onov .w . : Weer mager worden . / ov .w . : - maken . Ramaigrissement
m. : Wedervermagering. Ramaillage m. en
-er ov .w . : (Het) bereiden van zeemleer.
Ramas m. : 1. Het wegnemen -, samen-

(beurs) - uit de markt nemen. Lail de
grand -: Melk die in 't groot wordt opgehaald .
Ramasse v.: Bergslede. (s p e 1) Ramsspel .
Ramasse m . : Ineengedrongen vorm .
Ramasse -converts (my . onv .) m . : Afneemmandje , -bak . Ramasse-crottin (mu.
onv .) m.: Piastrekker (spotnaam der
cavaleristen). Ramasse-miettes (mu.
onv.) m.: Tafelblik en kruimelschop.
Ramasse-monnaie (mu. onv.) m. : Betaalmatje . Ramasser ov .w. : 1. Samenvatten , -trekken , ineendringen (lichaam).
Taille ramassee : Ineengedrongen gestalte.
(f ig.) - ses forces : Zijn krachten verzamelen. 2. Bijeenbrengen, -roepen, verzamelen . - des Bens: Menschen (van minder
allooi) bijeentrommelen. 3. Bijeenrapen,
-zoeken. ( y olk) Inrekenen (door politie).
Ophalen (melk bij de boeren b.v.). 4.
Oprapen, -nemen. Opbeuren, op de been
helpen. Opvangen en terugslaan (tennisbal ) . - une pelle, - une bache: „Den grand
kussen". On ne -ait pas cela: 't Is 't
oprapen niet waard. (p la t ) Tu vas - qch:
Je zult een rammeling krijgen. 5. Bij zich
nemen, zich met 't lot belasten van, „opvisschen " . 6. (beurs) Uit de markt nemen.
/ se - : Zich verzamelen, samenkomen.
Verzameld worden. Zich samentrekken, ineenrollen , ineenkrimpen. (Snel) weer
opstaan. Zich geweld aandoen. Zich laten
samenvatten. - en soi-méme: Ernstig nadenken . -se dans son projet: In beslaggenomen
door zijn plan. / m.: Cela ne vaut pas le: Dat is 't oprapen niet waard. Ramassette
v . : Teenenwerk (a . e . hark ) . Ramasseur
m . : Opraper, inzamelaar, ophaler. Berg
sledevoerder. Krabber. Ramassis (spr. -i)
m.: Samenraapsel, hoop, zootje.
Ramazan m.: Ramadan (maand van
vasten).
Ramba (r )de v.: Voorkasteel (galei).
Reeling.
Rambour, -ures m.: Zomerappel. -boom.
Rambuteau m.: Urinoir (colonne -).
Rame v.: 1. Rijshout, staak (om planten
te leiden). Droog-, spanraam (i. lakenfabriek). Ophaalsnoer (a. weefgetouw). 2.
(Roei)riem, -spaan. Allen a la -: Roeien,
de riemen gebruiken. Doubler le coup de -:
Hard aanroeien. z. force 5. Tirer a (la) -:
Op de galeien roeien; (f ig.) een slavenwerk
doen. - de queue: Stuurriem. (sport)
Avoir la -: De leiding hebben. 3. Riem
(papier). 20 rollen behangsel. Sleep (booten) . Rij, koppel, trein (wagons). Mettre un
livre a la -: Een boek als misdruk verkoopen. 4. Ongebuild meel.
Rame: 1. Die gewei krijgt. 2. Roeiende
(vlucht). 3. Door een ketting verbonden.
Boulets -s: Kettingkogels. Balles -es:
Draadkogels. 4. Aaneengekoppeld (wagens). 5. In een rij (z . ramer) .
Rameau m . : 1. Takje , twijg . (f ig. )
Presenter le - d'olivier: Vrede aanbieden.
Le dimanche -, le jour des R-x of les R-x:
Palmzondag. - d'or: Muurbloem. 2. Vertakking. Afdeeling (v. e. wetenschap ).
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Ader- Zenuwvertakking. Zijlinie . Uitloo- vertakken. Ramille v . : 1. Twijgje. 2.
per (v . gebergte ) . Vertakking van een Dunste rijstakje .
Ramingue : Dat niet naar de sporen
mijngang. Ramee v . : Loof, groen. Takken
luistert ( paard) .
met loof er aan. Cabinet de —: Loofhut.
Ramoindrir ov .w . : Weer kleiner maken.
Ramenable : Terug te brengen (van den
verkeerden weg) . Ramendable : Verbeter- Ramoitir ov.w . : Weer bevochtigen ; - klam
maken
. Ramolli by .nw . en m . : ( Iem. )
m
.
:
Het
herstellen,
baar. . Ramendage
- boeten (net) . Ramender ov .w . : Opnieuw die afgeleefd is, stompzinnig, kindsch
(mensch ) . Ramollir ov .w. : (Weer ) zacht
bemesten, - verven. - vergulden. Afslaan.
lenig -, week maken (f ig. ) Verslappen,
-Boeten (net ). onov : Afslaan. Ramen deur m -euse v . : Nettenboeter, -ster. ontzenuwen. / se — : Zachter slapper - .
Ramener ov .w.: Nog eens brengen. (Weer ) Stompzinnig -. Zachter gestemd ver.terugbrengen, -voeren, -leiden, doen te- murwd worden. Ramollissant by .nw . en
rugkomen . — chez soi : Naar huis brengen. m . : Verzachtend (geneesmiddel) . Ramol — les cheveux sur le front : De haren naar lissement m . : Het week -, lenig worden.
voren kammen (g r a p ; it ramene!) . — les Verslapping (weefsel) ; verweeking (hersenen ) . Afgeleefd-, stompzinnigheid. Raepaules: De schouders optrekken. un chemollitif z. -issant . Ramollot m.: Dom
val: Een paard afwennen den kop in den wind
te staken. la balle: Den kaatsbal terug- hoofdofficier. Ouwe sok .
Ramon m . : Bezem.. Ramona (t ) m . :
slaan . — six; - le meme nombre : Zes -; hetzelfde getal opnieuw werpen. (f ig. ) — qn a la Schoorsteenvegersjongen. Ramonage m .
en -er ov .w . : 1 . (Het) schoorsteenvegen.
question: Iem . weer op het onderwerp brengen . qn a un autre : Iem. weer met een (plat) — ses tuyaux: In zijn neus peuteander het eens doen worden. — qn: Iem. ren . — sa cheminee: Flink purgeeren. 2.
bevredigen, bedaren, stillen. — la philo- Een uitbrander geven. Ramonette v . :
Schraapijzer. Ramoneur m . : Schoorsteensophie a l' etude de l' time: De wijsbegeerte
herleiden tot de zielkunde. — tout au veger.. „Kruipertje" (in mouw ).
Rampant by .nw. : 1 . (w a p en k . ) Staand .
plaisir: Bij alles aan vermaak alleen denken.
— tout a soi : Alles naar zich zelven afmeten ; 2. Hellend. 3. Kruipend . Plante —e:
zich zelven als 't middelpunt van alles be- Kruipplant . Bandage —: Sp iraalvormig
schouwen ; egocentrisch zijn ; een egoist zijn. gewonden verband. 4. (f ig.) Nederig.
Style —: Alledaagsche s. 5. (f ig. ) KruiCela me ramene au temps de ma jeunesse:
Dat doet mij teruggaan tot -, haalt voor perig, laag. I m. : Helling. Rampe v . : 1.
mijn geest den tijd mijner jeugd. — a la Helling, hellend vlak - waarop de traptreden zijn aangebracht . Oprit (in vesting) .
vie: Van den dood redden ; bijbrengen.
Trapgedeelte tusschen trapportalen. HelDoen terugdenken
—sepn ari:
aan. — l'ordre la confiance: De orde -; ling (spoorweg) . (Zacht )glooiende straat.
het vertrouwen herstellen. / se — : Terugge- Laadperron . 2. Trap leuning (p 1 a t ) Lacher
bracht worden, zich laten terugbrengen. la —: Sterven, 't hoekje omgaan ; (fig. )
het opgeven. 3. Verhooging die 't tooneel
(f a m . ) Weer komen aanzetten . (f ig . )
Eigenlijk niet anders zijn dan. Den draad naar den kant der zaal afsluit. Rij voetlichvan zijn rede weer opvatten. Tout cela se ten , 't voetlicht (les feux de la —). (f ig. ) 't
Tooneel . (n i e uw) Rij schijnwerpers (z . 4 ). Un
ramene a ceci : De zaak is dus eigenlijk
deze. Ramentevoir ov.w . : (o u d) Her- mot qui passe la Een geestigheid, die
de zaal ingaat . La fievre de la —: De planinneren
Dik opgelegd zijn.
kenkoorts . Sentir la
name (s )quip m. : Kaasgebakje .
Ramer onov .w . : 1. Roeien. Appareil Princesse de la Groote actrice, tooneelRoeitoestel. (fig.) — sa galere: beroemdheid , ster . Voir les feux de la —: OpPloeteren. — contre le courant, - c. le flu gevoerd worden, voor 't voetlicht komen.
4. Rij (gaspitjes, electr. lichtjes, waterstraalde l'eau: Tegen den stroom oproeien. 2.
Roeien (met de vleugels) . — avec les tjes ) . — de chauffage: Horizontale verwarming . Rampement m.: Gekruip, 't kruipen.
coudes: De ellebogen hevig bewegen. /
ov.w . : 1. Met staken steunen, stokken Kruipende beweging. Hamper onov .w . : 1 .
zetten bij. z, chow 1. Pois rames: Dop- Hellen. 2. Kruipen. (plantk. ) Slingeren.
erwten met rijzen gezet . 2. Op een droog- (f ig. ) In diepe vernedering leven, zich
vernederen, kruipen. Laag bij den grond
raam uitspannen.
blijven. Rampin : Met de poot trekkend
Ramereau, -ot m. : Jonge houtduif .
(paard ) . Rampiste m. : Leuningenmaker.
Barnette y : 1. Drukraam zonder kruis.
Ramponneau m . : Duikelaar..
2. Riem klein papier.
Ramule m . : Twijgje . Ramure v . : De
Rameur m. : Roeier. Waterweegluis.
Vogel die met de vleugels roeit.
takken. Gewei. Ramuseule m. : Fijnste
Rameutement m. en -er ov .w : (Het )
(zenuw )vertakking.
weer tot het jachthondenkoppel terugvoeren.
Ran tusschenw.: Pats! Klets!
(fig. ) - weer opruien. / se —: - oproerig
Ranatre v . : (dierk.) Ranatra.
worden.
Raneart m. : 1. Rommelkast. Mettre au
Rameux: Met veel takken.
Ter zijde -, op stal zetten, afdanken,
Ramie V. : Rameh-distel. -weefsel, gras- —:
weggooien. 2. (y olk) Tip, inlichting.
linnen.
Ranee : Ranzig, garstig. I m. : 1. RanRanvier m. : Woudduif (pigeon —).
Ranzig
le
Takkenbos. Ramilêre : Met vertakkingen, zige lucht, mufheid . Sentir
die takken heeft. Ramification v.: Ver- smaken, - ruiken. 2. Houten stelling.
Ranche v. : Sport (kraanladder ) Klamp
deeling in takken. Vertakking. Afdeeling.
(ladderwagen) . Rancher m. : Kraanladder .
Ramifiê : Vertakt. Raimifier (se) : Zich
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Bong (ladderwagen). Ranehet m.: IJzeren
beugel, steunijzer.
Ranei m.: Garstigheid. Sentir le -:
Garstig ruiken, - smaken ; (f ig.) duf -,
uit de mode zijn. / bv.nw. z. raneir.
Hancidite of Raneite v.: Ranzig-, garstigheid. Rancio m.: Door ouderdom zoet
geworden wijn. Zachtheid (v. ouden cognac). Raneir onov .w . : Ranzig -, garstig
worden. (f ig. ) Uit de mode geraken.
Haneissement m., -insure en -ite v. z .
-idite. Haneaeur v.: Wrevel, wrok. Des
-s : Aanvallen van wreveligheid, gevoelens
van wrok.
Ramon v.: 1. Losgeld, rantsoen . Mettre
a -: Op losgeld stellen ; (fig.) geld afzetten, knevelen. C'est la - d'un roi : Dat is
een heel vermogen. 2. Schadeloosstelling,
boete ; dat wat opweegt tegen. Prijs, boete.
3. Gevolg . Ranconnage m . : Knevelarij ,
afzetterij. Ranconnement m.: 't Op losgeld stellen. Vrijlating tegen losgeld. (f i g . )
Knevelarij , afzetterij . Ranconner ov .w . :
Op losgeld stellen, brandschatten . (f ig . )
Knevelen, 't vel over de ooren halen, afzetten. Ranconneur m.: Afzetter, knevelaar.
Raneune v.: Wrok, wrevel. Garder - a:
Wrok voeden tegen. Sans -, point de -!
Laat alles vergeten zijn! even goeie vrinden!
Rancuneux : 1. Wrevelig. 2. = Raneunier
by .nw . en m.: Haatdragend (mensch).
Bandon m.: Snelle beweging, vaart.
-deplui:
Hevige plasregen. Randonnee v.:
Snelle rit. Kring, dien een Bier rondom de
plek maakt, vanwaar 't is opgejaagd.
Afstandstocht; -vlucht. Stoute tocht. Randonner onov .w . : Snel loopen. Handonnier
: Hard rennend.
Rang m.: 1. Rij. Tricoter des -s: Rijen
breien. En - par quatre: Met z'n vieren
op een rij. 2. (m i 1. ) Gelid . Serrer les -s:
De gelederen sluiten. Rompre les -s: De
gelederen verbreken, uit 't gelid -, uit elk.
gaan. (fig.) Servir dans le -: Als gemeen
soldaat dienen. Sortir du -, rompre le -:
Uit 't gelid treden. (fig.) Sortir du -:
Als gemeen soldaat beginnen. Rester dans
le -: Soldaat blijven. Un officier sorti du
-: Een officier, die uit de gelederen voortkomt. Compagnie hors -: Stecompagnie.
Entrer -; rentrer dans les -s; quitter les
--s: Dienst -; opnieuw d. nemen; den
dienst verlaten. Se mettre en -: In 't
gelid gaan staan. Se mettre -, se porter sur
les -s: Mededingen. 3. Rang, plaats.
Parler a son -: Op zijn beurt spreken.
Hypotheque du deuxieme -: Tweede h.
Obligations de premier rang: le hypotheekobligaties. Prendre -: Zijn plaats innemen.
Prendre - apres -; avant qn: Een plaats
innemen na -; voor iem.; na -; voor iem.
komen. Avoir le - sur : Den voorrang
hebben voor. Placer par - de Mille: Naar
de grootte plaatsen. Il fut admis dans un
bon -: Hij werd met een goed nummer
toegelaten. 4. (fig.) Rang, stand, plaats,
stelling. Mettre qn Wine -, - sur le méme
-: Op een lijn plaatsen, even hoog schatten. Mettre en bon -: Op den voorgrond
plaatsen. Mettre au - de: Rekenen tot,
7 bij, gelijkstellen met. Tenir le premier -:
Een eerste plants innemen. (zeev.) Vaisseaux de premier -; second -: Eerste -;

1774

tweede klasse schepen. Hang6e v.: Rij,
reeks. Rangement m.: Het ordenen, schikken, - opredderen . Ranger ov .w . : 1.
Plaatsen, opstellen, scharen. En bataille
rangee : In slagorde. - parmi les dieux:
In de rij der goden plaatsen. 2. In orde
brengen, opbergen, opruimen, wegzetten.
Beredderen. Faire - la foule: De menigte
doen plaats maken (z. se -). - la chambre:
De kamer opredderen, - aan kant maken.
3. Aan orde gewennen, beteugelen. Un
jeune homme range : Een solide jongmensch.
4. (fig . ) Rangschikken, rekenen -, tellen
onder. 5. Onderwerpen, brengen onder. - a
la raison : Tot rede brengen. - de son parti:
Op zijn zijde brengen. 6. (zeev.) Varen
dicht langs. / onov.w.: Opruimen. Den
boel klaar zetten. / se -: 1. Zich scharen,
- in een rij plaatsen. -- sous les enseignes,
- les drapeaux, - les etendards de qn: In iem.
dienst treden ; (tig.) iem. partij kiezen.
- du parti, - du ate de qn : Iem. partij
kiezen. - a l'avis de qn:' Iem. meening
deelen, iem. bijvallen. 2. Uit den weg gaan,
plaats maken, op zij gaan. 3. Zich inrichten. Ingericht worden. 4. Een solide
mensch worden, zijn uitspattingen laten
varen. 5. Zich onderwerpen, - schikken.
- sous l'obeissance de : Gehoorzaam worden
aan. / m. z. rangier. Rangerie v.: Opruimerij . Rangette v.: Knikkers op een rijtje.
Rang eur : Rangschikker. -end.
Rangier m.: (wapenk.) Bendier.
Ranidês m.mv . : Kikvorschachtigen.
Ranimable : Die herleven kan. Rani mage m.: 't Weer ontsteken. Ranimer
ov .w . : Doen herleven . (f i g . ) Verlevendigen ,
nieuw leven inblazen, weer opwekken, nieuwen moed geven. - opbeuren, - aanwakkeren . Opfrisschen (kleur). Weer oprakelen
(vuur). - a qch: Tot iets prikkelen. / se
: Herleven. (fig. ) Weder opleven. Opgewekter worden. Weer bijkomen.
Ranin, -ulaire: Van de kikvorschaderen.
Ranule v.: Kikvorschader. -gezwel.
Ranz (spr. cans of beter ran) m.: Koeherderslied (- des vaches), (D u it s c h)
Kuhreigen.
Raouer onov .w . : Krollen .
Raoul m.: Roelof, Roel.
Raout (spr. rout') m.: Groote avondreceptie.
Rapace by .nw . : Roofzuchtig . -ziek , (i n
samens t.) roof-. (fig.) Hebzuchtig. I
m.: Roofvogel. Rapacitè v.: Roofzucht,
-gierigheid . (f ig . ) Hebzucht .
Rapage m.: Het raspen, - malen.
Rapaisement m.: Verzoening. Rapaiser
ov .w .: Weder verzoenen, - tot bedaren
brengen.
Rapatelle v.: Paardenharen weefsel.
Rapatriable : Die weer naar 't vaderland
kan terugkeeren. Rapatriage m.: Verzoening. Rapatriement m.: Verzoening. Terugkeer. -. Terugzending naar 't vaderland.
Rapatrier ov .w . : Naar 't vaderland
terugzenden. In staat stellen om naar huis
to gaan (berooiden speler). (fam.) Verzoenen. / se -: Zich met elk. verzoenen.
Naar 't vaderland teruggaan.
Rape v.: 1. As (druiventros of aar);
steeltje. Druivenmoer. 2. Rasp. Grove yip.
Bruit de -: Rauw -, schavend geluid. 3.
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Rasp (krab v. paard). 1146 m.: Nawijn. lichting. 3. (schouwb.) Il a eu cinq lois
les honneurs du -, - cinq -s: Hij is vijfDoor toevoeging van versche druiven verbeterde wijn. Met eiken-, beukenspaanders maal teruggeroepen. 4. Aanmaning. 't In
herinnering
brengen. - au reglement:
geklaarde wijn. Mengsel van kliekjes wijn.
Fijne snuif. Geraspte suiker. / bv.nw.: Tot Beroep op 't reglement. z. ordre 1 en
op den draad versleten, afgedragen. (fig. ) question 2. - de medaille : Eervolle verKaal . Geraspt . Raper ov .w . : 1. Afslijten . melding wegens vroeger behaalde medaille.
2. Raspen. Vijlen. Du tabac rape: Fijne - a succession : Beschikking, waarbij de
snuif. Rilperie v.: Rasperij.- de betteraves: erflater onbevoegden tot erven roept.
Bietenrasperij. Rfipeuse v.: Raspmachine. - de compte : Verzoek om een niet juist
Rapetassage m. en -er ov .w . : (f am. ) gebleken rekening aan te zuiveren of
Het oplappen, - verstellen. Lapwerk. Un 't overschot te ontvangen. - de solde:
Achterstal ; (o o k) toeslag van soldij.
- de poeme: Een opgelapt gedicht. Rapetasseur m.: Oplapper. Rapetissement m.: Traitement porte le ler juillet de 2000 a
Verkleining, -korting . Rapetisser ov .w . : 3000 fr.. avec - du ler janvier: TractementsVerkleinen, -korten, inkorten. Kleiner verhooging van 2000 tot 3000 fres, welke
doen lijken. (f ig.) Verlagen. - a sa taille: verhooging wordt gerekend in te gaan op
1 Jan. - de lumiere: Doelmatige lichtverTot zijn eigen nietigheid verlagen, aan zijn
nietigheid aanpassen. / onov.w.: Korter -, deeling, die de hoofdfiguren doet uitkomen.
kleiner worden. / se -: Krimpen, korter (m u z.) - de ton : Herstel van de toonsoort.
worden. Kleiner schijnen. (fig. ) Zich ver- - du cable : Beweging aan den kabel. 5.
Herroeping. 6. Vis de -: Stelschroef. 7.
lagen, - klein voordoen.
Rapette v.: Asperugo. - couchee: (nieuw) Terugwerkende kracht. Rappeler
ov .w . : 1. Opnieuw -, herhaaldelijk (op )roeScherpkruid.
Rapem. m.: Rasper, maler. Bayeux: pen. - lokken (vogel). 2. Terugroepen, ontbieden . (m i 1. ) Herzamelen slaan ; - blazen
Ruw.
- a la vie : De levensgeesten weer opwekken.
Raphaelesque: (Als) van Raphael.
Raphanie v.: Krieuwziekte met kramp Dieu l'a rappele a lui : God heeft hem tot
zich geroepen. 3. Aanmanen. z. question
gepaard.
2 en ordre 1. - qn a son devoir: Iem. op
Raphe m.: Naad (paard).
Raphia m.: Raphiapalmboom. Gesple- zijn plicht wijzen. 4. Maken, dat iem.
ten blad van dien boom dat als bindgras moet terugkeeren. Ses affaires le rappellent
a Paris : Hij moet voor zaken naar P.
dient, raffia.
terug. 5. Weer terugkrijgen. - tous ses
Rapiat : Vrekkig. / m.: Duitendief.
Rapide bv.nw.: 1. Steil (helling). Snel- sens , - ses esprits , - ses idees : Weer tot
stroomend, -vlietend. 2. Snel. - voorbij- bezinning (trachten te) komen. - son
gaand, vluchtig. 3. Snel handelend. Schie- courage: Weer moed vatten. - qn a lui
lijk, viug, haastig, gezwind; snelwerkend (-meme): Iem. weer tot bezinning brengen.
(middel); (lett erk.) levendig, bondig 6. Herinneren, te binnen brengen. - la
memoire, - le souvenir de : Doen herinneren
(stijl); viug orienteerend (boek). / m.:
Stroomversnelling. Sneltrein (train -). aan. 7. Gelijken op, herinneren aan. 8.
it la succession : Iem. tot erven bevoegd
-qn
Snelboot. Rapidement : Snel, schielijk, ras.
Rapidite v.: 1. Steilheid, sterke helling. maken. - la lumiere : 't Licht doelmatig
Snelle loop. 2. Vluchtigheid, snelle opeen- verdeelen. / onov.w.: Appel slaan. / se -:
volging. 3. Snel-, schielijk-, gezwindheid; Zich herinneren. Herkregen (kunnen) worden. - au (bon) souvenir de qn : Zich in de
(le t t er k . ) levendig- , bondigheid (stijl) .
Rapi6gage, -piecement m. en -piecer vriendelijke herinnering van iem. aanbeveov .w .: (Het) verstellen, - opzetten van len. Rappliquer ov .w .: Opnieuw opleggen.
een stuk. I se -: Versteld worden. Rapie- / onov . en onpers .w . : (p 1 a t ) „Weer
cetage m. en -er ov.w.: (Het) oplappen. komen aanzetten". Rappointement m.:
Verzoening.
Rapiecure v.: Lapwerk.
Rapport m.: 1. Terugbezorging, -brenRapiere v.: Rapier, lange degen.
Rapin m.: (Kunst )schildersleerling, ging, -gave. (recht) Inbreng (van 't
vooruit genotene). Terres de - : Op„kwastenjongen" . Kladschilder. (f a m.)
hoogingsgronden. 2. Oprisping. Des -s
Schilder (in 't algemeen).
Rapine v.: Roof. Afpersing. Diefstal, aigres : 't Zuur.. 3. (f i g . ) Opbrengst . Terres
d'excellent -: Gronden die uitstekende
afzetterij . Rapiner ov .w . : Rooven .
onov.w.: Kapen, zich met afzetterijen opbrengsten geven. Arbres en plein -:
Rijkelijk dragende boomen, b. in hun
bezighouden. Rapineur m.: Gauwdief.
Raplapla : (f am.) „Kapot", in de war. besten tijd. Plantation en -: Plantage die
Rapointir ov .w . : Weer aanpunten. Rap - opbrengt. Maison de -: Huurhuis. Forel
pareillement m. en -eiller ov.w.: (De de -: Geexploiteerd woud. 4. Bericht,
ontbrekende voorwerpen) aanvullen, (een verslag, rapport. Verklaring. Au - de:
stel ) completeeren . Rapparier ov .w . : Een Volgens. - sournois : Klikkerij. Aller au -:
geschonden paar aanvullen. Rappel m.: Op 't rapport komen. Par la voie du -:
1. Terugroeping. 't Doen terugkeeren Bij dagelijksche order. 5. Verband, over(verbannene). Lettre de -: Terugroepings- eenstemming. En - avec : In overeenstembrief (v. e. gezant ; voor een verbannene); ming met, overeenkomstig. 6. Betrekking,
(s o m s ) herinneringsschrijven . 2. (m i 1. ) verband, samenhang. Par - a: Met betrekHerzamelen. Battre -; sonner le -: Herza- king tot; om, wegens; in vergelijking met.
melen slaan ; - blazen ; (f ig. ) alle beschikbare Sous le - de : Op 't stuk van, wat betreft.
middelen of menschen vereenigen. Le - de la Sous tous les -s : In ieder opzicht. z. piece
9 . (f a m . ) - a : Vanwege , wegens . Quel -?
classe : 't Weer onder de wapens roepen der
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Wat heeft dat er mee te maken ? 7. (wisk.)
Verhouding. (taalk.) Betrekking, verhouding. 8. Omgang, verhouding, betrekking.
En - avec : In verband met. Mettre qn
en - avec : Iem. in aanraking brengen met.
Avoir de bons -; de mauvais -s avec qn:
Aangenaam -; slecht met iem. omgaan.
Les -s de la France avec l' Allemagne: De
betrekkingen tusschen Fr. en Duitschl. 9.
Intieme omgang, liefdesbetrekking. Coitus.
Rapportable: Tot ophoogen geschikt. Dat
weer in de erfenis ingebracht moet worden.
Rapporter ov .w . : 1. Opnieuw brengen.
Terugbrengen. Overbrengen (hoek). Aan-,
inzetten. - a la succession : 't Vooruit
genotene weer in de erfenis inbrengen. Des
terres -tees : Ter ophooging opgebrachte
grond. - une bordure a une tapisserie : Een
rand aan een handwerkje zetten. Pieces
-tees: Aangezette stukken . (f ig . ) Fail de
pieces -tees : Samengelapt, -geflanst. 2.
Meebrengen. (jacht) Apporteeren. (fig.)
(In)oogsten, verwerven. Opbrengen, afwerpen. Il n'en a -te que de la honte: Hij
heeft er slechts schande bij ingeoogst. Il
n 'a -le que des coups : Hij heeft er alleen
slagen bij opgeloopen. Culture -ante: Landbouwbedrijf dat de kosten dekt. 3. Verslag
doen van, berichten; overbrengen, -brieven; (school) klikken; verraden. Aanhalen (tekst). Bijbrengen (voorbeeld). Een
verslag uitbrengen over (zaak, wetsontwerp ) .
4. (recht) Intrekken, herroepen. 5. - a:
Toeschrijven aan, afleiden van, opklimmen
tot. In betrekking brengen tot, inrichten
tot. - tout a Dieu : In alles Gods hand zien.
- tout a soi : Alles naar zich zelven afmeten. - une plante a lel genre: Een plant
bij zeker geslacht indeelen. - qch au
temps des Croisades : Iets in den tijd der
Kruistochten plaatsen. / onov.w.: 1.
Opbreken (spijs). (j acht) Apporteeren.
Opbrengen (geld). - gros : Grof geld
opbrengen. 2. (nieuw) Een rapport maken.
I se -:1. Bij elk. passen. Overeenstemmen.
2. se - a : Betrekking hebben op, slaan
op. Zich beroepen op. In overeenstemming
zijn met. 3. se - a qn de qch of s'en - a
qn : Zich op iem. verlaten om iets te doen.
Aan iem. de beslissing overlaten om. S'en
- au jugement du peuple : Het oordeel des
yolks laten gelden. Je m'en rapporte: Het
zij zoo, ik leg mij er bij neer. Rapporteur
m.: Klikspaan, aanbrenger, verklikker.
Iem., die een verslag uitbrengt. Promotor.
Graadboog. / bv.nw.: Die klikt. Die rapport uitbrengt. Rapporteuse v.: Aanbrengster, klikspaan.
Rapprendre ov .w . : Opnieuw -, overleeren . Rapprivoiser ov .w . : Opnieuw
temmen. Rapproehage m.: Uitsnoeiing.
Rapprochement m.: Het bij elk. brengen.
Vergelijk, naast-elkaar-plaatsing. Aantooning van overeenkomst; vergelijking. Toenadering . Rapprocher ov .w . : 1. Naderbij
brengen, - plaatsen, nader zetten. Bij elk.
brengen. Korter doen schijnen (afstand).
z. distance 1. Naar den beschouwer toehalen (kijker). Leurs etudes les rapprochent
l'un de l'autre: Hun studies brengen hen
tot elk. Une date plus rapprochee: Een
naderbij liggende datum (vroeg of laat).
2. Tot toenadering bewegen, verzoenen, tot
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elk. brengen. 3. Bij elk. houden, samenvoegen. Brengen bij. Vergelijken, de overeenkomst aantoonen tusschen. 4. Weer
naderen. 5. Uitdunnen. / onov.w.: Naderbij
halen (kijker). - du vent: Bij den wind
oploeven. / se -: (Weer) naderbij komen.
Nader bijeengebracht worden. (fig.) Neiging tot verzoening toonen, nader tot elk.
komen. Votre age se rapproche du sien : Uw
leeftijd stemt met den zijnen overeen. Se
- de qn: Op iem. gelijken, wel wat van
iem. hebben. f m.: Nadering. Rapprocheur
m.: Aanvoerende (spier). Rapproprier
ov.w .: Weer in orde brengen ; - reinigen.
Rapprovisionner ov .w. : Opnieuw van
voorraad voorzien.
Rapsode m.: Rhapsodos, volkszanger,
die stukken epische poezie voordroeg.
Rapsoder of -ier ov .w . : Oplappen . Rap sodie v.: Door den rhapsodos voorgedragen
gedicht . (f ig . ) Samenraapsel , mengelmoes ,
rommelzoo, poespas. Rapsodique : Rhapsodisch. Rapsodiste m.: Schrijver van een
episch brokstuk . (f ig . ) Samenflanser,, prulschrijver..
Rapt (spr. rapte; thans veel ra) m.: Schaking, oplichting. Roof. - d'enfant: Kinderroof .
Ritpure v.: Schraapsel, afschaafsel.
Hague v . : (z e e v . ) Rak .
Raquetier m.: Rakettenmaker. -koopman. Baguette v.:1. Raket. Tennisracket.
Venir sur la -: Van zelf toevallen (buitenkansje). 2. Sneeuwschoen. 3. Raketcactus,
opuntia. - de mer: Zeeraket. 4. Toestel
om 't gedrukte vel op te vangen. 5. - de
protection : Baanschuiver (aan tram). 6.
(f a m . ) Tennisspeler . 7. Kuip . Raquetteur,
-iste m.: Sneeuwschoenlooper. Raquettier
m.: Rakettenkoopman. -maker.
Rare: 1. Zeldzaam, schaarsch, weinig
talrijk, - veelvuldig. Devenir -, se faire -:
Weinig komen (op bezoek). Soyez moins -:
Kom Bens wat meer aan. Un des -s passants :
Een van de weinige voorbijgangers. 2.
Vreemd, niet alledaagsch. Zeldzaam. Kostbaar. Il est - que : 't Gebeurt niet licht
dat. 3. Dun; ijl (lucht). Traag (pols).
Rarefactif : Verdunnend. IJler makend.
Rarefaction v.: Verdunning. Vermindering (voorraad). Het schaarscher worden
(kapitaal). Barefiable: Die verdund kan
worden. Rarefiant : Verdunnend, ijler makend . Rarefier ov .w . : Verdunnen . / se
: Dunner -, ijler -. Schaarsch warden.
Rarement: Zelden. Rarete v.: Zeldzaam-,
schaarsch- , vreemdheid . (o u d ) Zeldzaamheid, z. voorwerp. Dun-, ijlheid. Pour
la - du fait: Omdat 't zoo zeldzaam is.
Ma -: Mijn weinige bezoeken. Rarissime
: Hoogst zeldzaam.
Ras bv.nw.: 1. Zeer kort geknipt. Kortharig (hond). Tondre -: Kaal knippen.
2. Kaal, glad (kin). 3. Effen, glad, vlak.
Vlak, open (veld). Zonder masten. Laag
op 't water liggend. Gelijkgestreken, vlakke
(maat). Table -e: Gladde plaat (waarop
niets gegraveerd is ) , tabula rasa . (f ig.) Faire
table -e : Schoon schip maken, alles opruimen. Faire table -e du passé : 't Verledene overboord werpen. I m.: 1. (z. ook
raz) Gelijke rand. Au - de: Gelijk met.
Verser a - de bord : Boordevol schenken.

Rasade-Rfiteau
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- de carene: Kielvlot. 2. z. rase. 3. ijzer. / se -: 1. Weer gaan zitten. Quand
Schietstroom door een zeeèngte. 4. Vlot. it fat rassis: Toen hij weer zat. 2. Bezinken.
5. (spr. ras): Hoofd, ras. Rasade v.: Belegen worden. 3. Tot kalmte komen.
Boordevol glas. Rasage m.: 't Scheren Rasserenement m. en -êner ov.w.: (Het)
(stollen) . Rasance v . : (m i 1. ) Bestrijkende weder helder maken, - doen opklaren. loop. Basant: Rakelings gaand langs. weer kalm worden. / se -: Weer helder
Weinig boven den grond uitstekend. Langs worden, - opklaren. Zich rustig voelen.
den grond gaand, vlak ; (mil.) bestrijkend, Bassieger ov .w. : Opnieuw belegeren.
raseerend , horizontaal . (f ig . ) Gloeiend Rassis z. rasseoir. Rassortiment en -ir.
vervelend. A la lumiere -e: Met bestrij- z . reass . . . Rassoter ov .w . : Verzot
kend licht . Rase v . : Effen stof,, ras . Scheeps- maken, doen worden. Rassuranee v.:
smeer. Basement m.: Het slechten, - met Geruststelling. Rassurant : Geruststellend.
den grond gelijkmaken. - afslijten der Rassurement m.: Geruststelling. Rassnijtanden. Base -mottes m.: Gazonschaar. surer ov .w. : Weer vastmaken. GerustBaser ov .w . : 1. Kortknippen , -scheren. stellen , moed geven. Vertrouwen inboezeScheren. Afscheren. Scheren (stoffen). z. men aan. (Ver)sterken, steun verleenen
barbier 1, prês (bw. 2) en frais (bw. 2). aan. / se Zich geruststellen, moed
2. (fig.) Gloeiend vervelen. 3. Slechten, scheppen. Weer in orde komen. Opklaren
met den grond gelij. kmaken. Wegmaaien. De
(weder).
masten afnemen van (schip); ontmantelen
Rasta, rastaquouere m.: Buitenlandsch
en sloopen (schip). Gelijkstrijken, -maken
(vooral Z.-Amerik.) parvenu, die „geurt"
(met den maatstok). - a la pelle : Gelijkste- en dikwijls weinig betrouwbaar blijkt to
ken . (f ig . ) Cheval rase : Aftands- gelijktands zijn, vreemde snoeshaan. Bastaquouerisme
paard. 4. Strijken langs, even aanraken in m.: De buitenlandsche parvenu's. Manieren
scheren langs. z. der -.
't voorbijgaan, varen
Rasure v.: Het scheren.
terre 1. / onov .w . : Scheren Gelijktandsch
Rat m.: 1. Rat. Muis. z. mort (v. 5),
zijn (paard). I se -: Zich scheren. Plat
op den grond gaan liggen, dicht langs den bon (by .nw . 1) en nid 1. Leerling der
grond kruipen. Rasette v.: Stemdraad Opera-dansklasse (s p el) Le chat et le -:
(tongwerk ). Ploegmes. Raseur m.: 1. Kat en muis. Mon -: Mijn lieverd. - de
Scheerder. - de drap: Lakenscheerder. 2. cave : Kelderrat; beambte der invoerrechten,
(f a m.) Gloeiend vervelende kerel. / by. kommies; opgerold waslicht. - d'eglise:
nw.: Hoogst vervelend. Raseuse v.: Kerkrat ; trouwe kerkganger (- de sacristie);
Gloeiend vervelend wijf. Rasibus (spr. kerkeknecht; kerkdief (z. 5); heler van
-uss ) : (plat) Glad af,, rakelings langs . kerkdiefstallen. z. queue-de,-. 2. Gril.
Hij krijgt een kippekuur.
Rasoir m.: Scheermes. Fluweel-, laken- Il lui prend un
scheermes . (f ig.) Vervelende kerel . Ver- Avoir un Ketsen, niet overgaan, weigeveling, vervelende boel. - mecanique ren. 3. - d'eau: Waterrat. - araignee:
Veiligheidsscheermes. Figure en lame de -: Spitsmuis. - des Alpes, - de montagne:
Smal gezicht. (plat) Le - national: De Marmot. - des champs : Groote veldmuis.
- de Pharaon, - d' Egypte: Ichneumon.
guillotine . / by .nw . : Stom-vervelend
Hamster. - musque, - pliant:
-duble:
Rassade v.: Glaskraal, -paarl.
Rassasiant : Verzadigend, zwaar. Ras'- Muskusrat. 4. Gierigaard. 5. (plat) Dief
sasiement m.: Verzadiging. Bassasier die zich laat insluiten, rat. - d'hotel. 6.
Ronde vijl. / by .nw . : Krenterig. Kaal.
ov .w Verzad igen . (f ig . ) Bevred igen , volRata m.: Ratjetoe. Eten.
doen. Overstelpen, -laden. / se -: Zich
Ratafia m.: Likeurtje (met 'n geur van
verzadigen. (f ig. ) Zijn hart ophalen,
cacao, vanille, noten).
genoeg krijgen.
Ratage m.: Het ketsen. - mislukken.
Hasse v.: Kolenmand.
Rataille v.: Rattengespuis.
Rassemblage m. : 't Bijeenbrengen.
Ratanhia m.: Ratanhiaplant. -wortel.
Rassemblement m.: 1. (Weer) verzameRataplan m.: Getrommel.
len, bijeenzameling. Sonner le -: Verzamelen blazen. Lieu -, point de -: VerzaRatapoil of rat a poil m.: Imperialist,
melplaats . - universel pour la Paix: Inter- voorstander van 't cesarisme van Napoleon.
Ratatine : Gerimpeld, verschrompeld.
nationale VredeS Campagne. Le R- Po(f ig. ) Beperkt , zonder idea len . Ratatiner
pulaire : De Volksbeweging . 2. Op-, toeloop,
(se)
: Verschrompelen, gerimpeld worden.
„standje " . Rassembler ov .w . : 1. Weer bij(f ig.) In elk. kruipen.
eenbrengen. 2. Verzamelen, -eenigen, bijeenRatatouille v.: Ratjetoe.
garen, -brengen ; bijeenrapen (al zijn moed).
Rate v.: 1. Milt. Decharger sa Zijn
(Een paard) pal doen staan. 3. Weer ineenzetten . / se Samenkomen, zich verzame- gal uitstorten. z. se fouler. Desopiler -,
len . Rasseoir ov .w . : 1. Weer neerzetten, dilater -, epanouir la -: De lever doen
7 plaats doen nemen. -plaatsen. 2. (fig.) schudden, doen lachen. 2. Wijfjesrat. Ma
Doen stilstaan, - bezinken. Eau-de-vie petite -: Mijn rotje.
Rate: Die 't doel gemist heeft, mis.
qui prend son rassis: Cognac die zich zet.
(f i g . ) Mislukt. / m . : 1. Ketsing (geweer ) ;
3. (f ig . ) Geruststellen , doen bedaren .
hapering, 't niet-aanslaan (motor). Son
Rassis: Rustig, bedaard, bezadigd; goed
overwogen; oudbakken (brood); bestorven moteur avait des -s: Zijn motor haperde
(vleesch) ; niet omgeploegde (grond). Des telkens. Un -! Mis! 2. Mislukt mensch,
mislukkeling, aflegger.
rassis: Oude, droge taartjes, - restjes. De
Bateau m.: 1. Hark. - a cheval: Hooisens rassis:- Met rustige bezonnenheid.
hark. - a neige : Sneeuwrek (locomotief).
Een hoefijzer weer
-unferachvl:
bevestigen. Un rassis: Een hersteld hoef- 2. Geldharkje (v. e. croupier). Visschers-

Ratel-Ravager
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Ratissage m . : Het afschrapen , - aankrabber . Werk (slot) . Kolenschepper . Onrust ( in horloge ) . Keerdam voor drijfhout . schoffelen . (p la t ) Armoede , ruine . Ratisse
v . : (v. o 1 k ) Pak slaag (z . ratisser 1).
Ratel m . : Honigdas .
Rfitelage m . : Het aanharken . Rfitelee Ratisser ov .w . : 1. Afschrapen . (fa m . ) Je
Eens
funk
t'en -isse: Daar krijg je niets van, sliep
v . : Harkvol. (f ig. ) Dire sa -:
uitpakken . Raider ov .w . : Harken. Rale- uit . Faire -isse a qn: Iem . uitsliepen . Il
Ratelier
est
-isse : Hij is verloren, - „weg " . 2.
.
leur m . : Aanharker.. Hooiharker.
m . : 1. Ruif . (f ig . ) Manger a deux -, plusieurs Aanschoffelen . Ratissette v . : Krabijzer..
Ratisseur m. : Schraper. Ratissoir m. :
-s : 't Mes van twee kanten laten snijden .
Krabdraad . Ratissoire v . : Krabber,, schrapMeltre le - bien haul a qn : Iem . kort
houden . z . foie 1. 2. Geweerrek . (f i g.) per,, krabijzer.. Schoffel . Ratissure v . : (Af )schraapsel . Geschoffeld onkruid .
Remettre ses armes au -: Den krijgsdienst
Ratodrome m . : Plaats waar honden
vaarwelzeggen . 3. Pijpenrek . Rek voor
timmergereedschap . - touwslagers . S leutel- worden afgericht om ratten to dooden .
bord . - a bicyclettes: Fietsenrek . 4. (f ig . ) Raton m . : 1 . Ratje . (f am. ) Mon petit -:
Gebit . Valsch -. 5. Halssnoer. 6. (yolk; M 'n rotje . 2. Waschbeer (- laveur). 3.
Kaastaartje . 4. Jonge dief die zich laat
grap) Piano.
insluiten (z . rat 5 ) . Ratoncule m . :
Ratelle v . : Miltvuur.. Buikvlies .
(p la ntk . ) Mu izestaart .
Rittelures v .my . : Bijeengeharkt hooi .
Rattachage m . : Het wederaanknoopen ,
Rater onov .w . : Ketsen , weigeren . (fig . )
- aanhechten . Rattachement m . : VerbinMislukken . I ov .w . : Niet Taken, missen .
Niet slagen in, niet goed kunnen krijgen . ding , samenvoeging . (n ieuw) Anschlusz
(van Oostenrijk bij Duitschland ) , aansluiNiet verkrijgen (betrekking ) , misloopen .
Missen (trein ) . Niet bijwonen . Il n'en rate ting ; hereeniging (Saargebied ) . Het onder
direct bestuur van 't moederland brengen
pas une : Hij doet niets dan stommiteiten .
(tegenover autonomie). Het trekken (bij
Ratiboiser ov .w . : (f a m . ) Plukken . Ineen
besturend lichaam ) . Rattaeher ov .w .
pikken , naar zich halen, (iem . ) door den
: 1. Weder vastmaken, -binden, aankopneus boren .
Ratichon m . : (p 1 a t ) Priester, „paap " . pelen . - a la vie : Aan 't leven doen hechRaticide : Ratten verdelgend . Ratier ten . 2. Verbinden, vastknoopen . - une
1. Van de ratten . Chien -, chat -: Ratten- question a une autre: Twee vragen met elk.
in verband brengen . 3. Onder direct bevanger, fox terrier. 2. Vol grillen . / m . :
Rattenvanger (mensch en hond ) . Ratiêre stuur brengen . Bij een besturend lichaam
v . : Rattenvangster.. Rattenval . Lintwer- trekken . / se - : (Weder ) vastgemaakt
worden . In verband staan met ; afhangen
kersgetouw .
Ratificatif : Bekrachtigend . Ratification (van ) . Rattacheuse v . : Arbeidster die
v . : Bekrachtiging . Akte van -. Ratifier draden weer verbindt . Rattaquer ov .w . :
ov .w . : Bekrachtigen, officieel goedkeuren . Weer aangrijpen .
Rat-taupe (my . -s --s) m . : Veenmol .
/ se -: Bekrachtigd worden.
Ratteindre ov .w . : Weer bereiken, - inRatillon m . : Ratje . Spijkerrog .
Ratinage m. : Het krullen. Ratine v. : ha len . Ratteler z. reatteler. RattrapeGekrulde wollen stof,, ratijn . Ratiner ov .w . : pedale (my . onv.) m . : Voethaak (aan
Krullen . Ratineuse v . : Ratineermachine . _nets ) . Rattraper ov .w . : 1. Weer vanRatiocinatif : Redeneerend . Ratiocina- gen , - gevangennemen . Terugverdienen ,
tion v. en -er (spr.. ratgo-) onov .w . 1. -winnen ; inhalen (verloren tijd ) ; terug(o u d ) (Het) verstandig oordeelen . 2. krijgen (gezondheid ) ; zich weer op den
(thans; ong. bet. ) (Het) redeneeren, - hals halen (ziekte ) . (f ig . ) Weer bedotten .
On ne m'g -a plus : Daar loop ik niet
nazeuren, - napleiten .
Ration v . : Rantsoen, portie . - alimen- meer in, daar pas ik voor. 2. In-, achterhalen . / se -: 1. Zich vasthouden, -grijpen .
taire , - d'entretien: Voldoend rantsoen
voor een Bier. Rational m . : Borstlap. Teruggekregen worden . Het verlorene teRationaliser ov .w . : Verstandig maken . rugkrijgen . Zijn schade inhalen . Tout se
Rationalisme m . : Leer die alleen 't gezag rattrape : Alles komt terecht . Il faut - sur
der rede erkent . Rationaliste m . : Aan- la quantite : De hoeveelheid moet 't 'm
hanger van 't rationalisme . I bv .nw . : doen. 2. Zijn domheid goedmaken . Zijn
Rationalistisch . Rationalite v . : Rationeel-, onvoorzichtige woorden intrekken . 3. se
meetbaarheid . Rationnaire m . en by . nw . : - sur: Zich schadeloosstellen door, - ten
(Beambte , ) die rantsoen krijgt van 't koste van , 't verhalen op ; zich wreken op.
Raturage m . : Doorhaling. nature v . :
gouvernement . Rationnel: 1. Op de rede
gegrond , niet door ondervinding verkregen . Afschraapsel , afdraaisel . Doorhaling. Raturer ov .w . : Afschrapen . Doorhalen .
Horizon -: Ware h. Mecanique -le:
Haucir onov .w . : Schor spreken . Raueite
Theoretische mechanica . 2. Verstandig .
v . : Heesch-, schorheid . Hauler onov .w . :
Robe -le: Reform-japon . 3. (w i sk . )
Meetbaar, zonder wortelvorm . 4. Metho- Heesch knorren . Rauque: Heesch . Raudisch . I m . : Verstandsleven . nationnelle- quement m . : Schor gebrul . Rauquer
ment: Verstandig, volgens de rede. Ha- onov .w . : Schor brullen .
Ravage m . : 1. Verwoesting. Vernielende
tionnement m . : Het op rantsoen stellen.
Verdeeling der rantsoenen . Rationner ov .w . kracht (der hartstochten ) . Les -s du
: In rantsoenen verdeelen , afmeten . Op temps, - des ans : De tand des tijds . 2. Oud
rantsoen stellen . Repas -ne : Berekende roest -, rommel uit 't (straat )slijk . Ravamaaltijd (voor dieet) .
geant : Verwoestend . Ravager ov .w . : VerRatis m . : Darmvet .
woesten , vernielen . Schenden (door pokken ) .
Ratisbonne (spr.. -ratizb-) v.: Regensburg. Verteren (door hartstocht ) . Visage ravage:
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Verweerd -; door hartstocht verwrongen g. rukkelijk, betooverend. Ravissement m.::
Ravageur m.: Verwoester, vernieler. Man Ontvoering, schaking, roof. (f ig.) Verdie oud ijzer, dingen van waarde uit 't rukking, vervoering. Ravisseur m.: Roostraatvuil zoekt. - de c wurs: Don Juan. ver, schaker. / bv.nw.: Op roof uit. Palle
Ravale v.: Slede om losse aarde to ver- -euse : Roofpoot.
Ravitaillement m . en -er ov .w . : (Het )
voeren . Ravalement m . : 1. (z e e v . )
Aftrede. 2. Het knotten, - uitdunnen. Uit- van nieuwen voorraad voorzien, - proviholling (i. muur). Het volrapen. - bepleis- andeeren. Pleisterplaats (bij wedstrijd). Le
teren. - afkrabben, - afloogen. - witten. -ment en charbon: De kolenvoorziening. /'
- schilderen. 3. (f ig.) Geringschatting. se -: Nieuwen voorraad opdoen, - inneVernedering . Zelfverlaging . Ravaler ov .w . : men. Pleisteren (wedstrijd). Ravitailleur1. Weer inslikken. (beurs) Weer opnemen m.: Leverancier. Proviandeeringschip. Ra(uitgegeven aandeelen) voor eigen rekening. vivage en -ement m.: Verlevendiging..
2. Knotten. Uitdunnen. Effenen (na 't Raviver ov .w . : Verlevendigen , aanwakploegen). Een holte aanbrengen in. Dunner keren . Opfrisschen. (Metaal) afbijten.
schaven. Volrapen. Bepleisteren. Afkrab- Nieuw leven schenken aan, verlevendigen..
ben, afloogen. Witten. Schilderen. 3. (f ig.) Weer openen (wond). Weer in zwang brenVernederen. 4. (f ig.) Te kort doen, ver- gen (mode). / se -: Levendiger worden.
ootmoedigen, verkleinen. / se -: Zich Weer opleven. Ravoir ov.w.: Weer hebben,
vernederen. Ravaleur m.: Afkrabber (mu- terugkrijgen.
Rayage m.: Het trekken (loop). Rayee
ren).
Ravaudage m.: Oplapperij. Gestop. v.: Stofstreep. Rayement m.: Linieering.
Knoeiwerk. Uit stukjes en beetjes samen- Groeving, het trekken. Doorhalen. Bayer
(spr. re-ye) ov.w.: 1. Strepen -, lijnen
geflanst -, lapwerk. Spelen (m. e. gedachte).
Geklets, gewauwel. Ravauder ov.w . : Op- trekken op, linieeren. Een streep (achter
't veldspoor) trekken. Groeven (kanon),
lappen . Stoppen . Bekletsen . / onov .w . :
Krioeien. Wauwelen. Ravauderie v. z. trekken. Rage : Gestreept. Fusil rage:
-age. Ravaudeur m.: Oplapper, verstel- Getrokken geweer. 2. Doorstrepen, -halen,.
ler. Knoeier. Wauwelaar. Ravaudeuse v.: -schrappen. Van de lijst schrappen, afvoeren (- de la lisle). z. papier 2. - dui
Stopster.
Rave v.: Raap. Petite -: Radijs. - nombre des humains : Als dood beschouwen.
Rayere v.: Lichtgat (in toren). Waterloop.
sauvage: Knopherik. - de Saint-Antoine:
Knolboterbloem. - de serpent: Heggerank. Rayeur m.: Linieermachine. Rastraal.
Ray-grass (spr. rei-grass) m. : En- male: Biet.
Ravelin m.: 1. Oud, onverkocht schoei- gelsch raaigras.
Rayon (spr. re-yon) m . : 1. (Licht ) sel . 2. (m i 1. ) Halvemaan , ravelijn .
Ravenelle v.: 1. Herik. 2. Knopherik. straal . - visuel: Gezichtslijn, ooglijn. calorique: Warmtestraal. (f ig.) - de joie:
3. Wilde ramenas.
Straal van vreugde. 2. (wisk.) Straal,
Ravenne v.: Ravenna (in Italiö ).
Ravier m.: Schaaltje -, stel voor hors- radius. Zone, gebied, sfeer. A deux lieues
de -, dans un - de deux lieues : Twee uur
d'oeuvre.
in den omtrek. - d'action: Radius van
Raviere v.: Rapenveld.
Ravigote v.: Prikkelende bijspijs; pi- actie (schip, vliegtuig). - de defense:
kante saus (sauce a la -). Ravigoter Vestingrayon. 3. Spaak (wiel). z. medulov.w.: Verkwikken, opknappen, opwekken, laire. 4. (dierk.) Straal (v. yin). (soms)
„opkikkeren". / se -: Weer opgeknapt Spaakbeen. 5. Langs een richtsnoer getrokworden . Ravilir ov .w . : Verlagen . / se -: ken regel (op bloembed). 6. (Honig)raat.
Zich -. Ravilissement m.: Diepste ver- 7. Boekenplank. Plank, vak. Afdeeling (in
groot magazijn). Chef de -: Hoofd eener
nedering.
Ravin m.: Bergkloof, ravijn. Ravine v.: afdeeling. Rayonnage m.: De planken,
Bergkloof. (o u d ) Stroompje . Ravinee v . : - vakken. Het trekken van voren. RayonDoor een bergstroom gevormd ravijn. nant : 1. Stralend, glanzend. Uitstralend
(warmte). Pouvoir -: UitstralingsverRavinement m.: Uitholling, wegspoeling.
Raviner ov .w . : Uithollen , wegspoelen, mogen. 2. (f ig.) Stralend, van vreugde
ondergraven . (fig. ) Visage -ine: Met schitterend. 3. Stervormig. Bayonne v.:
Kunstzijde. Bayonne (spr. re-go-): Sterdiepe voren doorploegd gelaat.
Raviole (s ) , -oli m .mv . : Ravioli (platte vormig. Met stralen omgeven. Door stralen
croquetjes van macaronideeg).
gevormd. Energie —e : Stralingsenergie. /
Ravir ov.w.: 1. Wegvoeren, met geweld m.: Straaldier. Rayonnee (spr. re-go-) v.:
wegsleepen, schaken, rooven. Ontrukken Straling. Rayonnement (spr. re-go-) m.:
(dood) . Ontrooven (eer ) . 2. (b ij b e 1) Het stralen. U itstra ling . (f ig . ) OpgetoTen hemel doen varen. 3. (f ig. ) Verrukken , genheid (gelaat). (nieuw) Verbreiding.
vervoeren, betooveren, opgetogen maken. Bezieling. - tellurique: Aardstraling .
- hors de soi-meme, - en extase : Buiten Rayonner (spr. re-go-) onov .w . : Stralen,
zich zelven brengen. Se laisser - a: Zich stralen schieten ; van vreugde glimmen. Uitlaten vervoeren tot. Etre ravi de qch: Zich stralen (warmte) . (f ig . ) Stralen, schitteren .
over iets verheugen, verrukt zijn over Zich verbreiden, zijn invloed doen gelden.
iets. A -: Verrukkelijk, heerlijk. Belle (nieuw) Uitstapjes maken (van uit een
middelpunt). I ov .w . : Uitstralen (warmte).
a -: Heerlijk, wonderschoon.
(fig.) Van zich stralen, - geven. Van
Ravisement m.: Verandering van meening. Raviser (se) : Zich bedenken, tot planken -. Van voren voorzien. Rayonneur
(spr. re-go-) m.: Vorentrekker, pootijzer.
andere gedachten komen.
Rayure (spr. rei-yur) v.: Streep, kras.
Ravissant : Roovend , roof- . (f i g . ) Ver-
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Raz-Re

Gestreept deel, streping. Bekrassing. Doorhaling. Trek (vuurwapen). Dakgetimmerte.
Raz (spr. ra) m.: Snelle stroom in een
zeeengte. - de maree : Vloedgolf. Ligne
.de -, - de courant: Stroomrafeling.
Razzia (spr. razya) v.: 1. Strooptocht.
Operer une -: Een inval doen. 2. z. rafle.
Razzier (spr. razye) ov.w.: 1. Op een
strooptocht uitplunderen. Wegrooven. 2.
z. rafler . / onov.w.: Een strooptocht
ondernemen. Razzieur (spr. razyeur) m.:
Strooper.
Re . . . of re . . . voorv.: Weder, opnieuw. (gra p) Nog eens, alweer (rebonjour;
rebravo; c'est remoi).
Re m.: (muz.) D, re.
Rea m.: Blokschijf.
Reabonnement m.: Hernieuwd abonnement. Reabonner ov.w. en se -: (Zich)
opnieuw abonneeren. Reabsorber ov.w.:
Opnieuw opzuigen. (fig.) - in beslag
nemen. Reabsorption v.: Het opnieuw
opzuigen. Reacceder onov.w.: Weer terugvoeren . Rêaceorder ov .w . : (mu z . ) Opnieuw stemmen. Rêaccoutumer ov.w.:
Weer gewennen. Reacierage m. en -6rer
ov.w.: (Het) voorzien van een nieuwe
staallaag. Reactance v.: Reactantie. Reaeteur, -trice bv .nw . en znw . : (o n g .
bet.) (Iem.,) die reactionnaire maatregelen voorstaat, reactieman, -geest. Reactif :
Die een terugwerking voortbrengt. (scheik. )
Reageerend. Papier -: Lakmoespapier. /
m.: Reageermiddel, reagens. Reaction v.:
Terugwerking. (fig.) Terugslag. (scheik.)
Reactie, verschijnsel van verandering bij
samenkomende samenstellingen.(geneesk.)
In-, uitwerking. Schok (dien de ruiter
door de beweging van 't paard ondergaat).
Tegenwerking, werking in tegenovergestelde
richting, reactie. Politieke actie van een
behoudende partij ; de behoudende partij
zeive. Presse a -: Dubbelpers. Reactionnaire bv.nw. en m.: (Iem.,) die een
politiek van terugkeer tot 't oude tracht te
bevorderen. Reaetionnel: Die reageert.
Mactionner onov .w . : Terugloopen . Re aetiver ov.w.: Weder in beweging brengen.
Rêadaptation v . en -ter ov .w . : (Het )
weer aanpassen (aan norm). - reclasseeren.
Rêadjudication v.: Nieuwe toewijzing.
116adjuger onov.w.: Opnieuw toewijzen.
Readmettre ov .w . en -mission v . :
( 't) Weder toelaten . Reaffirmer ov .w . : Opnieuw bevestigen. Reaffiltage m. en -er
ov.w.: (Het) weer aanzetten. Reaggrave
v.: Laatste openbare vermaning voor de
banvloek. Rêaggraver ov.w.: Door een
laatste vermaning de censuur ernstiger
maken. Reagir onov .w . : Terugwerken .
(scheik.) Reageeren. (fig.) In-, terugwerken. Reageeren (op = a). Zich verzetten, strijden (tegen). (beurs) Terugloopen. (f ig.) Ne pas -: Bij de pakken
neerzitten. Reajournement m.: Nieuwe
dagvaarding . Reajourner ov .w . : Opnieuw
dagvaarden. Rëajustement m. en -er
ov.w.: (Het) weer in orde brengen. - aanpassen (salaris).
Real bv.nw.: (o u d) Koninklijk. (in
Duitschl.) Pcole -e: Reaalschool. / m.:
Regal (munt). Admiraalsvlag. Reale v.:
Koninklijke galei.
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assortir
Realeser ov.w.: Naboren, opnieuw koteren.

Realgar m.: Roode arsenikblende.
Realisable : Uitvoerbaar, geschikt om

verwezenlijkt te worden. - om te gelde
gemaakt te worden. Realisateur m.: Uitvoerder. Man van de daad. - d'un film:
Producer. Realisation v.: Verwezenlijking,
uitvoering. Omzetting in geld, te gelde
making. Winstneming (- de benefice).
Uitverkoop. Uitvoering, manier waarop iets
is uitgevoerd (b.v. een boek). Realiser
ov.w . : Verwezenlijken, uitvoeren, tot stand
brengen, uitvinden en construeeren; realiseeren (film). Als werkelijk voorstellen, opvatten . Te gelde maken, in geld omzetten.
(Eng.) Zich voorstellen, - in den geest
halen. / onov.w.: Winst nemen. / se -:
Verwezenlijkt worden, uitkomen. Zich ontwikkelen overeenkomstig zijn aanleg (se
- soi-meme, - son etre). Realisme m.:
(wijsb.) Leer volgens welke abstracte
vormen als werkelijke typen te beschouwen
zijn. (thans) Systeem dat aanneemt, dat
de werkelijkheid is zooals we haar waarnemen. (kunst) Weergave der werkelijkheid. (f ig.) Ongevoeligheid voor het ideale
of voor gevoelsoverwegingen, nuchterheid.
Rêaliste m . : (wij s b . ) Aanhanger van 't
realisme. (kunst) Kunstenaar, die de
werkelijkheid weergeeft. (f ig.) Iem., die
zich niet door gevoelsoverwegingen of
idealen laat weerhouden, nuchtere mensch.
/ bv.nw.: Realistisch. Ongevoelig voor 't
ideale, nuchter. Po litique -: (D u it s c h )
Realpolitik. Realite v.: 1. Werkelijk-,
wezenlijkheid , wezenlijk bestaan . (go dsd . )
Werkelijke tegenwoordigheid van Jezus'
lichaam (in 't Avondmaalsbrood, de hostie).
Donner de la -, - une - a: Verwezenlijken.
En -: Inderdaad, werkelijk. 2. Tastbaar
voorwerp, - bewijs.

Reamênager ov .w . : Opnieuw inriehten .
Wannexer ov.w. en -ion v.: (Het) weer
annexeeren . Reapparaitre onov .w . : Weder
verschijnen. Reapparition v.: Wederverschijning. Mappel m.: Tweede beroep. opbelling (aan telefoon). Reappeler on-

ov.w.: Opnieuw app61 aanteekenen. Een
Tweede appel houden. / ov.w.: Weer terugroepen. - bellen . Reapplaudir ov.w. : Opnieuw bijval schenken. Reapplication v.:
Hernieuwde ijver.R6apposer
. ov.w.: Weder
aanhechten. - les scelles: Weder verzegelen. Reapposition v.: Wederaanhechting.
- de scelles: Wederverzegeling. Reapprêdation v . : Hertaxatie . Rêappreeier ov .w . :
Hertaxeeren. Weer op waarde brengen
(b.v. het Eng. pond). Reapprovisionnement m. en -er ov.w.: (Het) opnieuw van
voorraad voorzien. / se - : Nieuwen voorraad opdoen. Reargenter ov.w.: Opnieuw
verzilveren .Rearmement m. en -er ov .w . :
(Het) herbewapenen. - opnieuw uitrusten.
- opnieuw overhalen van den haan. Rearpentage m.: Hernieuwde meting. Rearpenter ov.w.: Opnieuw meten. Reassembler ov.w.: Opnieuw bijeenbrengen. Reassignation v.: Tweede dagvaarding. Reassigner ov.w.: Opnieuw dagvaarden. Reassortiment m.: Nieuwe sorteering, completeering , nabestelling. Reassortir ov .w . :
Van een nieuwe sorteering voorzien. / se

1787

Reassuranc e-Rebuffer

- : Een nieuwe sorteering inslaan, cornpleteeren , nabestellen . Reassurance v . :
Herverzekering . Reassurer ov .w . : Herverzekeren . Reassureur m . : Herverzekeraar..
Reattaquer ov .w . : Opnieuw aanvallen .
Matteler ov .w : Weder aanspannen . Rebadigeonner ov .w . : Overwitten , -verven .
Rebaigner ov .w . : Weer baden . Rebaiser
ov .w . : Opnieuw kussen. Rebaisser ov .w . :
Weer neerlaten . / se -: Opnieuw bukken .
Rebander ov .w . : Opnieuw spannen . - verbinden . Over eene andere zijde wenden .
Rebannir ov .w . : Nogmaals verbannen .
Rebaptisant (spr. -bali-) m . : Wederdooper..
Rebaptisateur (spr. -bali-) m . : Wederdooper.. Rebaptisation (spr. -bali-) v . :
Wederdoop . Rebaptiser (spr. -bali-) ov .w . :
Opnieuw doopen . Rebarbatif : Stuursch,
norsch, grimmig, zuur ; terugstootend . Rebarbouiller ov .w . : Opnieuw verven . Rebat
m . : Het weder aanslaan der duigen . Tweede
persing. Rebfitir ov .w . : Weder opbouwen ,
overmaken . Rebattre ov .w . : 1. Opnieuw
uitkloppen, - slaan;• - de duigen aanslaan ;
- wasschen (kaarten) ; - verslaan ; - beschieten . (j a c ht ) - ses voies: Op zijn sporen
terugkeeren . 2. Herhaaldelijk slaan . afleggen , - doorloopen ; - zeggen, voor de
honderdste maal herhalen, (f a m . ) herkauwen . Chemin rebattu: Veel begane weg ;
(f ig . ) oude sleur. . Pensee reballue : Afgezaagde gedachte. z. oreille 2. J'ai l'espril
reballu de ses plaintes: Ik ben zijn herhaalde
klachten moede . (m u z ) - une note: Een
noot herhalen. / se -: Zich herhalen.
Rebaudir ov .w : : Aanhitsen . Streelen . /
onov .w . : Aangevuurd worden . Den staart
omhoog steken
Rebec (spr. -bek) m . : Driesnarig strijkinstrument , retab .
Rebecca v . : Rebekka .
Rebelle bv.nw. : 1. Muitziek , oproerig.
Weerspannig Afvallig . Les esprils -s : De
demonen . Etre - a nos soins : Zich verzetten tegen onze zorgen . 2. Hardnekkig ;
moeilijk smeltbaar ; weerspannig (haar ) . a la poesie : Dat moeilijk in verzen to behandelen is; ondichterlijk (mensch) . 3. Die
niet leeren kan ( leerling ) . 4. Voor besmetting onvatbaar, immuun. m . : Muiter..
Weerbarstige . Rebeller (se) : Opstaan, aan
''t muiten slaan . In opstand komen, zich
verzetten . Rebellion v . : Muiterij , oproer,,
verzet Wederstand (tegen de justitie ) . De
mu iters .
Rebenir ov .w . : Opnieuw zegenen . Rebêquer onov .w . of se -: (fam. '• oud)
Tegenkeffen , een brutalen mond hebben .
'Rebiffe v . : (v olk ) Verzet . Rebiffer (se):
Tegenspartelen, weerspannig zijn, zich ver. Reblanehir
zetten, (f a m.en
; 't vertikk
ov .w . : Overwasschen . -witten . / onv . w. :
Opnieuw wit worden . Reboire ov .w . :
Weder drinken . Reboisement m . : Bebossching. Reboiser ov .w . : Bebosschen .
se -: Weer met hout bedekt worden.
Reboiseur m . : Bebosscher, werkman bij
de bebossching . Rebombê: Met sterke
ronding. Rebond m . : Opsprong (tennisbal ) .
Golving . Rebondi : (f a m . ) Dik, vol , bol,
rond . Rebondir onov .w . : Terugstuiten,
weer opspringen , „veeren " ; aanslaan (kogel ) . i g.) Opnieuw beginnen . Weer op 't
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tapijt komen (kwestie ) . / se -: Dik worden,
opzwellen . Rebondissement m . : Terugstuit , het terugspringen . Wederopsprong .
(fig . ) Nieuw begin . Rebord m . : Opstaande
rand , - kant . Schoorsteenrand . Vensterbank . Trottoirband. Opslag , kraag . Overslag (envelop ) . Reborde : Met opstaanden
rand. Reborder ov .w . : Opnieuw omboorden . Met opstaande randen voorzien. Oreillee -dees : Ooren met opstaande randen .
Reborner ov .w . : Opnieuw van grenzen
voorzien . Rebotter ov .w . en se -: Opnieuw (zijn ) schoenen aantrekken . Rebouehage of -ement m. en -er ov .w . : (Het)
opnieuw vullen, - stoppen . (Het) opnieuw
kurken . (o u d) Niet laten doordringen . Rebouillir onov .w . : Opnieuw koken . Rebouiser ov .w . : Weer opmaken (hoed ) . Rebourgeonner onov .w . : Nieuwe knoppen krijgen .
Rebours by .nw : (o u d ) Tegen den draad
ingaand . (f ig .) Onhandelbaar, dwars.
Dwarsvezelig ; knoestig (hout) . / m . : (o u d )
Tegenstreek , richting tegen den draad .
(f ig . ) Tegendeel, omgekeerde . A -:
Tegen den draad, tegen de vleug in. (f ig . )
In tegengestelden zin, verkeerd, averechts,
omgekeerd . Descendre Achteruitloopende afgaan ; uitstappen . Lire a - :Van
achteren of lezen . Entendre qch a -: lets in
tegengestelden zin opvatten . Un privilegie
: Iem . die 't tegendeel van bevoorrecht is.
Un esprit a - : Een dwarskop . Au -: In
tegenstelling met . Au - du bon sens:
Strijdig met 't gezond verstand . Reboutement m . en -er ov .w . : ( y olk) Weer (in 't
lid ) zetten (een lichaamsdeel ) ; „oplappen " . Rebouteur en (v o 1 k ) -eux m . :
Kwakzalver onbevoegd geneeskundige
(die lichaamsdeelen zet ) , wonderdokter..
Reboutonner ov .w . : Weer toeknoopen .
Rebras m . : 1. 't Omslaan der mouwen .
A double -: Van wat ben je me. 2. Omslag
(mouw ) . Armstuk (handschoen ) . Rebrasser. ov .w . : Omslaan, opstroopen. Toque
-ee Dameshoed met omgeslagen rand.
Rebrider ov .w . : Weer optoomen . Rebrochage m. en -er ov .w . : (Het) weder
innaaien . Doorwerken . Rebroder ov .w . :
Overborduren . Rebrouiller ov .w . : Weder
in de war b-rengen Weder oneenig doen
worden . / se -: Weder oneenig worden .
Rebrousse: Gemelijk :, korzelig . Rebroussement m . : Het strijken -, kammen -,
borstelen tegen den draad , - de vleug in.
Het ingaan tegen (den stroom ) . Gare de -:
Kopstation . Point de -: Keerpunt . Rebrousse-poil (a): Tegen den draad in .
(fig . ) Verkeerd , averechts . Rebrousser
ov .w . : 1. Tegen den draad -, de vleug
opstrijken , - opkammen , - opborstelen.
Droogscheren (laken ) . 2. (f i g . ) In tegenovergestelde richting volgen . - chemin:
(Op zijn schredeff) terugkeeren , rechtsomkeert maken . 3. Niet laten doordringen . /
onov .w . : Terugkeeren . / se -: Terugkrabbelen . Rebroussette v . en -oir m. :
Droogscheerderskam . Rebroder ov .w . :
Weer fijnwrijven Rebriller ov .w . : Weer
verbranden . - distilleeren . Rebrunir ov .w . :
Weer bruinen . Rebuffade v . : Ruwe weigering norsch antwoord . Norsche ontvangst .
Rebuffer ov .w . : Ruw afwijzen, - voor
't boofd stooten, afsnauwen .
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Rebus (spr. -uss) m. : Figuurraadsel .
(f ig. ) Raadsel.
Rebut m . : 1 . Afwijzing, ruwe we igering .
(Objet de) -: Buiten dienst gesteld -,
geweigerd -, weggeworpen voorwerp ; geweigerd model. 2. Uitschot, veracht -,
weggeworpen voorwerp . - du monde, de la societe: Uitvaagsel. Mettre au -:
Afkeuren, als onbruikbaar wegdoen. 3.
Onbestelbaar poststuk . Verzamelplaats der
onbestelbare poststukken (bureau des -s).
Mettre une lettre au -: Een brief als onbestelbaar ter zijde leggen. Tombe en
Rebutant : Af-Onbestlar(vkd).
schrikwekkend , ontmoedigend. Terugstootend , spijtig, norsch. Rebuter ov .w . : 1.
(Ruw ) afwijzen, norsch bejegenen . 2.
Verwerpen, weigeren aan te nemen, afkeuren. 3. Afschrikken, ontmoedigen, tegenstaan, tegen de borst stuiten. Eire rebute
de qch : Jets moede zijn. / se -: Een weerzin
krijgen, afgeschrikt -. Moedeloos worden.
Recacher ov .w . : Weer verbergen . Remeheter ov .w . : Weer verzegelen. Reealeifieation v . en -flier ov .w . : (Het ) opnieuw
voorzien van kalkdeelen. Recalcitrant :
Koppig, weerspannig, stug. I m. : Tegenstribbelaar . Recalcitrer onov .w . : Achteruitslaan . (f i g.) Tegenstribbelen. Reealeuler ov . w . : Herrekenen. Recale m . : (f a m .)
Afgewezene . Recaler ov .w . : Weer gladschaYen . - in orde brengen, - vastzetten . Afwij'Zen (op examen ) . Een blauwtje laten loopen ;
laten afdruipen. Weer er bovenop helpen .
I se -: Weer in goeden doen komen .
Recamer ov .w . : Met opgelegd borduurwerk
(van zilver en zijde ) versieren. Recanner
ov .w . : Weer met rotting voorzien, matten .
Reeaoutehoutage m. en -er ov .w . : (Het )
weer met rubber bedekken ; - weer met rubberzolen voorzien. Recape m. z. rescapê.
Recapitulatif : Samenvattend, een kort
overzicht gevend . Recapitulation v . : Samenvatting , korte herhaling, overzicht.
Recapituler ov .w . : Samenvatten, (in 't
kort ) herhalen. Recapture v . : 't Opnieuw
vangen. Recapturer ov .w . : Weer prijs
maken. Reearboniser ov .w . : Opnieuw
van koolstof voorzien . Recarder ov .w . :
Opnieuw kaarden (wol ) ; vouwen (laken ) .
Recaresser ov .w . : Opnieuw streelen. Reearreler ov .w . : Opnieuw met steenen
bevloeren. Recasser ov .w . : Opnieuw breken . - omwerken . Recauser onov .w . : Nog
weer eens praten . Receder ov .w . : Weder
afstaan . Receiver m . : Stoomreservoir .
Reeel m., -Me l -celement m . : Heling.
Verberging, achterhouding, verduistering.
Reveler ov .w . : Verbergen, verborgen houden . Helen . Achterhouden, verzwijgen . In
zich bevatten, - verborgen houden. Receleur m.: Heler. Les -s font les voleurs:
Helen doet stelen.
Recemment : Onlangs, kort geleden .
Plus -: Nog korter geleden.
Recense v . : Tweede keur . Reeensê m . :
Getelde . Recensement m. : Telling, opneming (stemmen ) . Volkstelling (- de la
population). Aanpeil (door belastingambtenaren , b .v . in likeurstokerijen) . Opneming der voorraden (b .v . vleesch ), inventarisatie . Conseil de -: M ilitieraad . Reeenser ov .w . : Tellen, opnemen (stemmen ) .
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Aanpeilen (voorraad, door belastingambtenaren ) . Van een tweede keur voorzien ,
Recenseur m . : Vo lksteller . Recension
v . : Vergelijking van een tekst met de manuscripten, tekstherziening. Critische tekstuitgave .
Recent : Pas gebeurd, nieuw, versch,,
onlangs ontstaan, - toegebracht, - uitgekomen, enz . ; versch in 't geheugen (indruk ) ; levendig (herinnering) . Avoir lamemoire -e de : Zich nog levendig herinneren.
Recepage of -cepage m. : Het afkappen
(om nieuwe loten te doen krijgen ) . Kortsnoeiing. Het afhouwen (koppen v. palen ) .
Recepee of -cepee v . : Plaats in 't bosch,
waar de boomen gekapt zijn. Reeeper of
-ceper ov .w . : Afkappen (wijngaard) om
nieuwe loten te doen krijgen, kortsnoeien ..
Afzagen (koppen v . palen) . Recepisse m . :
Ontvangbewijs , regu , recep is . --warrant:
Cedel, ceel. Receptacle m. : Verzamelplaats, vergaarbak. Stoomkast . Bloembodem . Receptaeulaire: Van den bloembodem. Recepteur m. : Ontvangtoestel.
(Sein )ontvanger (appareil -). Telefoonhoorn . - serre-téte : Koptelefoon. / b y .nw . :
Opnemend . Poste -: Ontvangstation ; -toestel . Receptif : Ontvankelijk , vatbaar, gemakkelijk opnemend. Etre en etat -: Ontvankelijk zijn. / m. : Iem. die (indrukken )
gemakkelijk opneemt . Reception v . : 1.
Ontvangdag. Ontvangvertrek. Receptie .
2. Toelating, bevordering, opneming, installatie . z . diseours 3 . Morceau de -:
Proefstuk dat iem . maakte voor zijn opneming als lid der Acadêmie des Beaux-Arts.
3. Aanneming, afname (materieel ) ; opening voor 't verkeer (spoorlijn ) . Aanneming
(leerstuk ) . Commission de -: Keuringscommissie, commissie van afname . 4.
Opvanging. Receptionnaire by .nw . en
m . : (Beambte ,) die werken aanneemt na
afschouw . Geadresseerde, ontvanger. . Reeeptionneur m . : Iem . die na afschouw
aanneemt . Receptivite v . : Ontvankelijk-,
gevoeligheid (voor indrukken) ; vatbaarheid (- morbide).
Recercele: (wapenk.) Gekruld. Recerelage m. en -er ov .w . : (Het) omleggen
van nieuwe hoepels. Reees = reeez. Recessif : Ontru imend , onderdrukkend . Recession
v . : Ontruiming. Recette v . : 1 . Ontvangst .
Une piece qui fait -: Een kasstuk . Faire
-: Geld maken, de kas stijven. Garcon de
- : Geldlooper, incasseerder, wisse4looper.. Porter en -: Als ontvangen boeken .
2. (Hulp )ontvangersambt . -kantoor (- buraliste). Postagentschap (- postale, - auxiliaire). 3. Recept . (f ig. ) Voorschrift .
Peindre de -: Naar een aangegeven voorbeeld schilderen . 4. Keuring voor iets
wordt aangenomen . Presenter a la -: Aan
den afschouw onderwerpen . Recevabilite
v . : Ontvankelijkheid . Recevable : Ontvankelijk . Aannemelijk . Geschikt om toegelaten te worden (candidaat ) . Receveur
m . : 1. Ontvanger.. Controleur (der schouwburgbiljetten ) ; (tram- , bus )conducteur . D irecteur van een hulppostkantoor (- des
postes). , 2. Ontvangtoestel. Receveuse v. :
Directrice van een hulppostkantoor (- des
posies). Vrouwelijke tramoonducteur. . Vrou-
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welijke schouwburgcontroleur. Ontvangersvrouw.
Reeevoir ov .w . : 1. Ontvangen, krijgen,
nemen. - le sang et le corps de Jesus-Christ:
Aan 't Avondmaal deelnemen ; communiceeren. - un service de qn: Hulp van iem.
ondervinden. - le dernier soupir de qn:
Iem. laatsten snik opvangen. - les adieux
de qn: Bij iem. afscheid tegenwoordig zijn.
2. Ontvangen, ontleenen (aan), in zich
opnemen; ondergaan. - la loi de qn : Door
iem. beheerscht worden. Usages recus:
Vaststaande gebruiken. II est recu que : 't
Is (de) gewoonte dat. - une interpretation:
Uitgelegd ( kunnen) worden. - une forme:
Een vorm aannemen. Cela ne recoit pas
de doute, - de contradiction: Dat gedoogt
geen twijfel; - tegenspraak. 3. Ontvangen
(bij zich), onthalen. Ontvangen (vijand).
Afwachten (dier op jacht). Huisvesting
verleenen aan. - dans ses bras: In zijn
armen opvangen. - dans l'alliance: In 't
verbond opnemen. - qn au nombre de ses
amis : Iem. tot zijn vrienden gaan rekenen.
Etre recu a faire qch : lets mogen doen.
Serait-on recu a se plaindre ? Zou 't geoorloofd zijn zich te beklagen? On n'est pas
recu a : De gewoonte is niet dat men. 4.
Toelaten. Opnemen. Als lid installeeren.
Etre recu docteur : Promoveeren, den doetorstitel behalen. It a ete recu: Hij is geslaagd bij 't examen, (fam.) hij is er door.
II se fit - dans ce cercle : Hij trad (als lid)
toe tot die societeit. 5. Ontvangen, opvangen, kunnen bevatten, in zich opnemen.
Opnemen, goedkeuren. Opnemen (telegram). - une opinion : Een meening aannemen. Mal - une opinion: Een meening
afkeuren. - un principe : Een grondstelling
als waar erkennen. Cette action n'a pas ete
bien revue: Die daad is niet in goede aarde
gevallen. - les excuses de qn: Iem. verontschuldigingen aanvaarden. - une piece de
theatre: Een stuk aannemen. z. correction
2. / onov.w.: 1. Ontvangen, krijgen. //
vaut mieux donner que -: Geven is beter
dan nemen. - de toutes mains: Van alle
kanten geld aannemen. 2. Bezoeken ontvangen. / m.: Zuiverketel.
Recez (spr. rece) m.: Rijksdagbesluit dat
de genomen beraadslagingen samenvat.
Slotprotocol. Reehampir ov .w . en -issage
m.: ('t) Op een grond of fond geteekende
figuren doen uitkomen. Met loodwit den
verguldgrond bijwerken. Un rechampi : Een
lijst. Rechange m.: 1. Het verwisselen.
De -: Ter verwisseling dienend, in voorraad, in reserve; (in samenst.) reserve-,
(zeev.) waarloos. Linge de -: Schoon
linnen. Voiles de -: Waarlooze zeilen.
Faire ses -s : Zijn waarlooze stukken innemen . (m u z . ) Corps de -, piece de -:
Aanzet-, wisselstuk ; fitting (v. toestel).
Savon de -: (Eng.) Refill. Partie de -:
Reservedeel. 2. Herwisseltrekking. Kosten
voor herwissel. Tweede agio. Reehanger
ov.w.: Weer verwisselen, - ruilen. / se -:
Zich weer verkleeden. Rechanter ov.w.:
Overzingen . (f a m . ) H erha len . Rechapper
onov .w. : Ontkomen, er bovenop komen,
den dans ontspringen, 't doorstaan. (f am.)
Un rechappe de potence : Iem. die van de
galg gedropen is. Recharge v.: 1. Nieuwe

179 2

aanval. - verzoek. Venir a la -: Een nieuwe
poging doen. 2. Nieuwe voorraad. (electr.)
Bijvulling, nalading. Reehargement m.:
Herlading. Nieuwe bestrating (met steenen,
grint), hernieuwing van 't wegdek. 't
Opdoen van nieuwen voorraad. Recharger
ov.w.: 1. Opnieuw beladen. - opladen
(last ) . (f ig . ) - overstelpen (vervloeking ) .
- overladen (aanhalingen). - belasten
(werk). - un prisonnier d'un nouvel ecrou:
Een gevangene langer doen opsluiten. 2.
Herladen. (electr.) Naladen, bijvullen.
Opnieuw stoppen (pijp). - met garen voorzien. - aanvullen (akker). 't Wegdek hernieuwen van. - un essieu : Een as versterken
door vervanging van 't afgesletene. 3.
(mil.) Opnieuw een charge doen op. (fig. )
Opnieuw bestormen. I onov .w .: Een nieuwen aanval doen. / se -: Opnieuw geladen
worden. Zijn last weer opnemen. Bechargeur m.: (electr.) Nalader. Reehasser
ov .w . : Weer wegjagen. Terugjagen. Terugslaan (bal). I onov.w.: Nog eens jagen.
Rechaud m.: 1. Komfoor. Vuurpan.
a l'alcool: Spirituslichtje.
-aespritdvn,
(m i 1. ) - de rempart: Vuurpan . - a
petrole, - a essence : Petroleumstel. - a
gaz : Gaskomfoor. - a braise z. brasero.
- a toast: Toastwarmer. 2. Versche mest.
Rèchauffage m.: Opwarming. Voorverbitting. Rëchautiê: Opgewarmd . N iet
versch. / m.: Opgewarmde kost. Oude kost,
opgewarmde vertelsels. Reehauffement m. :
Opwarming. Verwarming (levensgeesten opwekken ) . Nieuwe mest . Rechausser ov .w . :
1. Op-. Verwarmen. Koesteren. Voorverwarmen. (fig.) - un serpent dans son
sein : Een slang (een ondankbare) aan zijn
boezem koesteren. 2. Van nieuwen, warmen
mest voorzien . 3. (fi g . ) N ieuw leven
inblazen, weer aansporen. Weer ophalen
(kleur). / se -: Verwarmd -, opgewarmd
worden. Zich warmen. (fig.) Weer aangevuurd, - verlevendigd worden. Rêchautieur
m.: Voorverwarmingsketel. Reehauffoir
m.: Keukenkomfoor. Bordenwarmer. Reehaussement m.: Het aanaarden, - aanhoogen der aarde. Rechausser ov .w . : Weer
schoenen en kousen aantrekken. Aanaarden. Nieuwe tanden zetten (op rad). Rechaussoir m.: Plethamer.
Rêehe: Ruig (aanvoelend). Scherp (smakend), met een wrangen bijsmaak. (fig. )
Onhandelbaar, bits, stug.
Recherchable : Waard onderzocht -,
vervolgd te worden. Reeherehant : Navorschend. Recherche v.: 1. Navorsching,
onderzoeking, nasporing, onderzoek, 't
zoeken, - streven. Etre a la - de: Zoeken
naar. Partir a la - de : Op zoek gaan naar.
Faire la - de : Zoeken; een onderzoek
instellen -; navraag doen naar. 2. Aanzoek,
moeite. Faire la - d'une demoiselle: Naar
een meisje dingen. 3. Onderzoek der
plaatsen die herstelling behoeven. 4. (fig. )
Gezocht-, keurig-, verfijndheid. Recherché
m.: 't Gezochte. Reehercher ov.w.: 1.
Opnieuw zoeken, - afhalen. 2. Trachten
terug te vinden, opzoeken. (recht) Opsporen (en voorleiden). 3. Navorschen, onderzoeken. Een onderzoek instellen naar.
Gerechtelijk onderzoeken, - nagaan. Bezoeken, straffen. 4. Dingen naar, aanzoek
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doen om, streven naar. Aanzoeken (iem. ;
om = pour). - le commerce de qn of - qn:
Omgang met iem. zoeken, verlangen iem.
te kunnen. Des gens -ches: Gezochte -,
(f a m . ) „getapte " menschen . - en mariage:
Ten huwelijk vragen. - l'esprit: Tot elken
prijs geestig willen zijn. 5. (fig.) Zorgvuldig bewerken. Recherché : Verfijnd, gezocht, gekunsteld ; te keurig ; uitgezocht,
fijn. / se -: Gezocht -, gewild zijn. Elk.
opzoeken. Met elk. willen huwen. Zelfvoldoening vinden in. Met groote zorgvuldigheid samengesteld worden. Rechercheur
m.: Bedrijfsleider op een boerderij. Recheviller ov .w . : Verbouten . Rechittrer
ov .w. : Nog eens overrekenen. Reehignë :
Knorrig, gemelijk. Rechigner onov .w . :
Zuur -, knorrig zien; tegenspartelen. Ne
pas - a la besogne : Van aanpakken weten.
Reehoir onov .w . : Weder vallen. Rechute
v.: Hernieuwde aanval (v. ziekte); instorting. Het wedervervallen (in fout). Rechuter onov .w . : Instorten . Recidivant :
(geneesk.) Terugkeerend. Recidive v.:
Hernieuwde krachtige aanval (v. e. ziekte),
instorting. Herhaald misdrijf . Herhaling
van een misslag. En cas de -: In geval van
herha ling . Recidiver onov .w . : Helzelfde
misdrijf begaan. In dezelfde fout vervallen.
(f ig . ) Terugkomen , -keeren ; zich herha len .
Een rechute krijgen. (f am. ) Het nog eens
overdoen. Recidiviste m.: Misdadiger, die
opnieuw een misdrijf pleegt. Zieke die weer
instort. Il est - du fait: Hij heeft dat meer
gedaan. Recidivitê v.: 't Weer plegen
(misdrijf ). Neiging (van een ziekte) om
weer terug te keeren.
Weil m.: Rif, klippenrij. Recifal: Van
een rif .
Recipe m.: Recept. Geneesmiddel.
Recipiance, -angle m.: Zwei.
El 6cipiendaire m .: N ieuwbenoemd lid ,dat
plechtig geinstalleerd wordt. Recipient m.:
Vat, ontvanger. Kolf . Klok (luchtpomp).
Reciprocation v.: Wederzijdsche betrekking, - inwerking. Wedervergelding. Meiprocite v .: Wederzijdsche betrekking, wederkeerigheid, uitwisseling. Sur le pied de la
-: Met wederzijdsche begunstiging. Redproque : Wederzijdsch , onderling . (t a a 1 k . )
Wederkeerig (met elkander). Gelijkluidend
(vers, als men 't omkeert). I v.: (taalk.)
Volzin, waarin onderwerp en attribuut
kunnen omwisselen . (w i s k . ) Omgekeerde
van een stelling of van een breuk. Wedervergelding, 't gelijke. Rendre la - a qn:
Iem. gelijk met gelijk vergelden ; - een
wederdienst bewijzen. La - est vraie
aussi : Het omgekeerde is ook waar. Reelproquement : Wederzijds, over en weer.
Omgekeerd ('t zelfde). Reciproquer ov .w . :
Wedervergelden, beantwoorden, wederkeerigheid bewijzen. I se -: In gelijke verhouding staan tot elk., in wederkeerig
verband staan.
Recirer ov .w . : Weer insmeren. - boenen. - poetsen.
Recit m.: 1. Verhaal, vertelling. Faire
un grand - de : Veel ophef maken van. 2.
(mu z . ) Solo. Recitatief (naast aria). Recital (mu. -als) m.: Solouitvoering, -voordracht ; viool-, piano-, liederenavond of
-m iddag ; voordrachtavond . - de danses:
Fransch-Nederlandsch. I
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Dansavond . Rêeitant : (muz.) Die een
solopartij uitvoert. - die een verhaal doet.
Partie -e of -e v.: Solopartij. / m.:
Declamator. - der recitatieven (in een
oratorium of muzikaal-dramatisch gedicht).
Voordragende (in cinema). Rêcitateur m.:
(o u d) Voordrager.. Recitatif m . : Recitatief ,
verhalende zang. Recitation v.: Opzegging. Voordracht. Avoir le prix de -: Een
prijs hebben voor 't opzeggen van uit 't
hoofd geleerde dingen. - chorale: Spreekkoor. Reciter ov.w.: Luide voordragen, voorlezen. Opzeggen. Voordragen. Verhalen . Vertellen, aanhalen, overbrengen.
Spelen, zingen (een solo). / se -: Voorgedragen worden.
Reclamant m.: Eischer ; reclameerende.
Reclamateur m.: Geadresseerde, ontvanger.. Reclamation v.: Eisch, opvordering;
bezwaar. Klacht. Tegenwerping, protest.
Navraag. Reclame m.: Roep -, teeken om
terug te komen (voor valk). Lokfluitje.
v.: (drukk.) Bladwachter ; volgwoord
onderaan de bladzijde. Aanprijzing tot 't
publiek gericht, reclame. Prix de -:
Reclameprijs. Reclamer ov.w.: 1. Opeischen , terugvorderen. Oproepen. Uitlevering
vragen van. z. prix 1. - un cheval: Een
paard tegen den opgegeven verkoopsprijs willen koopen. 2. Eischen, met aandrang vragen om. Opkomen -, protesteeren (tegen).
Tusschenbeide komen. 3. Vereischen, noodzakelijk maken. 4. In-, aanroepen, afsmeeken . / onov.w.: Klachten indienen, protesteeren . / se - de : Zich beroepen op.
Beweren of te stammen van. Reclamerie
v.: Kwakzalverachtige aanprijzing. Reelamier bv.nw.: Vol reclame, reclamemakend ; -achtig. / m.: Reclamemaker. Reelamiste : Op reclame belust. / m.: Reclamemaker . (fig . ) Op schepper . Reelassement
m. en -er ov .w. : (Het) wederopheffen (v.
maatschappelijk misdeelden). (Het) weer
indeelen, - herkeuren. / se -: Maatschappelijk weer er bovenop komen. Recline :
Omgebogen naar beneden. Reclinguer
ov .w . : (f a m . ) Opknappen , opkalefateren .
Reclouer ov .w . : Weer vast-, toespijkeren.
Reclure ov .w . : Opsluiten . Beaus : Op gesloten . / m.: Kluizenaar. Reeluserie v.:
Kluizenaarscel. Re- of reclusion v.:
Opsluiting. (recht) Eenzame opsluiting,
tuchthuisstraf. Reclusionnaire m.: Tot
tuchthuisstraf veroordeelde. Recocher ov.
w.: Met de hand platslaan. Recogner ov.w.
: Opnieuw inslaan. Reeognitil (spr. -koghni-): Die tot erkenning dient. Recognition
(spr. -kogh-ni-) v.: Erkenning. Herkenning.
Memoire de -: Herkenningsvermogen.
Recoiffer ov .w . : Opnieuw kappen. - toedoen. - overdekken. / se - : Zijn haar
overdoen. Recoin m.: (ook fig.) Verborgen -, schuilhoek, hoekje. Verborgen
plekje. Coins el -s: Hoekjes en gaatjes.
Rêcolement m. en -er ov .w . : (Het) opnieuw nagaan, - collationneeren, - voorlezen
der getuigenissen (aan getuigen). (Het)
vergelijken van den inventaris met den
aanwezigen inboedel. Recollage m. z.
-ement . Recollection v.: Vrome inkeer
in zich zelven. Recollement m. en -er
ov .w . : (Het) weder aaneenlijmen. - weder
lijmen (papier). (f am.) Weer opknappen.
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Reeollet-Reconnaitre
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1796
(Het) verzoenen. / se -: (fam.) Beter laar.. / by .nw . : Verzoenend , bemiddelend .
worden, er weer bovenop komen. Reeollet Reconciliation v.: Verzoening, bijlegging.
m., -te v.: Franciscaner monnik, - non
(kerk) Wederverzoening (afvallige met
van de strikte observantie ; Minderbroeder. kerk ) . Reconcilier ov .w . : Verzoenen, tot
Reeolorer ov .w . : Opnieuw kleuren. I se elk. brengen. (kerk) Wederverzoenen met
: - gekleurd worden. Reeoftable: In- de kerk, door den afvallige in den toestand
oogstbaar . ReeoRant b y .nw . en m.: van genade te brengen. (fig.) Tot overeenInzamelend. Inzamelaar, oogster. Iem. die stemming brengen, het eens doen worden.
zelf zijn oogst verwerkt. Hee°lie v.: Oogst.
/ se -: Zich met elk. verzoenen, 't geschil
Het oogsten. In-, verzameling. (geneesk.) bijleggen. (oud) Se - qn : Iem. weer voor
Opvanging. Faire la -: Oogsten. Faire la zich innemen. Se - avec soi-même: Zijn
de = Recolter ov .w . : ( In )oogsten .
geweten bevredigen. Se - avec Dieu: Weer
Inzamelen. (geneesk.) Opvangen. (fam.) worden opgenomen in Gods genade. ReOpnemen , „oppikken " . / se -: ( In )ge- eondamnation v.: Wederveroordeeling.
oogst worden. Reeombattre ov .w . : Op- Recondamner ov .w . : Weer veroordeelen.
nieuw bestrijden. Recombinaison v.: We- Reeonditionner ov.w.: Weer in goeden
dersamenvoeging . Recombler ov .w . : Weer toestand brengen. Re- of reconduction
aanvullen.
v.: Verlenging, hernieuwing, 't doorgaan.
Recommandable: Aanbevelingswaardig. Par facile -: Met stilzwijgende verlenging,
zonder opzegging. Reeonduire ov .w . : WegPeu -: Onbetrouwbaar, met een luchtje
er aan. Reeommandation v.: 1. Aanbe- brengen, terugleiden. Uitgeleide doen.
veling, -prijzing. Voorbede (voor stervende ).
Naar huis brengen. (nieuw) Hinderlijk
Aanteekening (brief) . (o u d ) Achting . volgen . (s p o t ) Wegjagen . - a la frontiêre:
Groet. 2. (Dringende) raad. Recomrnan- Over de grens zetten. / se -: Elk. thuisder ov .w . : 1. Aanbevelen , iem . gunst brengen. Thuisgebracht worden. Reconverzoeken voor. In de voorbede aanbevelen. duite v . : Uitgeleide. (f ig . ) Afscheping .
z. prone 1. Aanteekenen (brief). 2. In(n ieuw) 't Hinderlijk volgen . Reconfesprenten, op 't hart drukken, aanbevelen, ser (se): Weer biechten. Reconfirmer
-manen. / se -: Zich aanbevelen, aanroe- ov .w. : Nogmaals bevestigen. Reconfort m.
: Troost, steun, toeverlaat. Reeonfortant
pen. Se - par sa pi6te: Om zijn vroomheid
aanbeveling verdienen. Se - de: Zich by .nw. en m.: Versterkend (middel). Opberoepen op; (soms; b ij verg.) aanbeve- beurend, troostrijk. Weldadig aandoend.
ling verdienen om. Reeommandeur m.: Reconfortation v.: Versterking. VertroosVoorspraak, aanbeveler. Recommandi- t ing . Reconforter ov .w . : (Ver ) sterken ,
taire m.: Noodadres. Recommence v.: opnieuw opwekken. Opbeuren, vertroosten.
(spe 1) Aantal punten, dat van de eerste
/ se -: Zich versterken, nieuwe krachten
gewonnen manche over is. Recommen- krijgen. Zich troosten. Opgebeurd worden.
cement m.: Vernieuwd begin, wederaanReconfrontation v.: Nieuwe confrontatie.
yang. Herhaling, hernieuwing. Recom- Reeonfronter ov .w .: Opnieuw tegenover
mencer ov. en onov.w.: Opnieuw -, weder elk . plaatsen . Reconjurer ov .w . : Opnieuw
beginnen. Overmaken. C'est a -: Daaraan bezweren. 1Reconnaissable: Herkenbaar,
komt geen eind; dat geeft toch niet, dat te herkennen. Reconnaissance v.: 1.
moet heelemaal worden overgedaan. El ne Herkenning. Tooneel van wedervinden. 2.
Erkenning. Se pourvoir en - de ses droils:
recommencez pas, hein! En dat doe je me
niet weer, verstaan! - ses cris : Zijn ge- Geldigerkenning van zijn rechten aanvragen.
schreeuw hervatten. Recommenceur m.: 3. Erkenning, bekentenis, belijdenis. Faire
la - de ses fautes: Zijn fouten erkennen.
Herhaler, iem. die zich steeds herhaalt.
Reeomparaitre onov .w. : Weder verschij - 4. Ontvangbewijs, schuldbewijs. Lommerdnen. Recompense v.: 1. (recht en oud) briefje, bewijs van de bank van leening
Schadeloosstelling. 2. Belooning. En - de, (- du mont-de-pieté). 5. Onderzoek . (m il. )
Verkenning. Verkenningspatroelje. Faire
en - a, pour - de: Tot loon voor. 3. Loon,
straf . Recompenser ov .w . : (o u d ) Ver- la - de : Verkennen. En -: Op verkenning
goeden, schadeloosstellen voor. Beloonen,
(z. 6). 6. Dankbaar-, erkentelijkheid.
zijn loon geven voor. Straffen. / se -: Bewijs van dankbaarheid. En - de: Uit
(o u d ) Zich schadeloosstellen . - zelven erkentelijkheid voor . Reconnaissant : Dankbeloonen. Beloond worden. Reeompleter baar, erkentelijk.
Reconnaitre ov .w . : 1. Herkennen . Iem .
ov .w . : Weer volledig maken. Recomposable : (scheik.) Weer samenstelbaar uit de karakter -, handelwijze herkennen, - terugvinden.
ov.w.:
Weer
saIl se fit -: Hij maakte zich bekend.
Recomposer
elementen.
menstellen. (scheik.) - uit de elementen. Je le -ais bien id: Dat is net iets van hem,
(drukk.) Opnieuw zetten, overzetten. hij is toch altijd dezelfde. - qn pour son
Overmaken (geesteswerk). / se -: Weer trère: In iem. zijn broer herkennen. 2.
samengesteld worden. (f ig.) Son visage se Erkennen. Als juist erkennen. Constateeren.
Toekennen (salaris). On lui -ail du merite:
-sail: Zijn verwrongen trekken ontspanden
zich. Recomposition v.: Wedersamen- Men erkent, dat hij verdienste heeft. On
-ut son innocence : Zijn onschuld kwam aan
stelling. (scheik.) - uit de elementen.
Het opnieuw zetten; overgezet drukwerk. den dag. 3. Als 't zijne erkennen, belijden,
Recompression v.: Hernieuwde samen- bekennen. 4. Onderzoeken, bezichtigen.
drukking. Reeompter ov .w . : Nogmaals (m il. ) Verkennen . (z e ev . ) Opnemen . 5.
Dankbaar -, erkentelijk zijn voor. (oud)
natellen.
Recognition v.: Nieuw onderzoek. Re- Vergelden, beloonen. / se -: 1. Zich
zelven
-. Elk. herkennen. Erkend worden,
conciliable : Verzoen-. Vereenigbaar. Reconciliateur m.: Vredestichter, bemidde- zich doen kennen. (f ig.) Tot zich zelven -,
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Reconquerir-Recrepi

tot inkeer komen, berouw hebben. Tot zich
zelven komen, tot bezinning -, op zijn verhaal komen. 2. Bij 't weerzien herkennen.
Zich orienteeren. (f ig.) Wijs worden uit.
Je ne me -aissais plus : Ik wist niet meer
waar ik was. ll peut s'y -: Hij kan daaruit
wijs worden. Reconquerir ov .w . : Heroveren . (fig. ) Herkrijgen, zich weer meester
maken van, weer voor zich winnen. Reeonquete v.: Herovering. Het heroverde.
Reconsolidation v. en -er ov .w . : Weder
bevestigen. Reeonstituable : Weer samenstelbaar. . Reeonstituant by .nw . en m.:
(Middel, ) dat de verloren krachten herstelt.
Reconstituer ov .w . : Weer herstellen. instellen . - samenstellen, - in elk. zetten.
De verloren krachten herstellen van.
Opnieuw in scene zetten onder dezelfde
omstandigheden. / se -: - in elk. gezet
worden. Zich reconstitueeren (vergadering).
Reconstitution v. : Wederoprichting, -inrichting, herstelling, wederopbouw , reconstitutie (vergadering). - d'un crime, - d'un
drame: Nieuwe ensceneering onder dezelfde
omstandigheden van . . . - d'une rente:
Overdracht van rente. Reconstructif : Weder opbouwend, dat herstel beoogt. Reconstruction v.: Wederopbouw. Verbouwing.
Gedeeltelijke vernieuwing (van ministerie).
Reconstruire ov.w. : Weder opbouwen.
Verbouwen. Gedeeltelijk vernieuwen (ministerie ). Opnieuw in scene zetten onder
dezelfde omstandigheden. Reconsulter ov.
w.: Nogmaals om raad vragen. Reconter
ov .w . : Opnieuw vertellen. Reeontinuer
ov .w . : Weer voortzetten. Reeontracter
ov .w . : Opnieuw aangaan, - aannemen.
Reeonvenir onov .w . : Een tegeneisch instellen. Reconvention v.: Tegeneisch,
-klacht. Reconventionnel: Die een tegeneisch vormt. Reeonventionnellement : Als
tegeneisch. Reconversion v. : Nieuwe be-

keering . (h a n d e I) Overdracht. Bectonvertir ov .w . : Opnieuw bekeeren. (n a t k . )
Weer omzetten (lichtstraal). Recopie v.:

Afschrift . Reeopier ov .w . : Overschrijven .
Recoque m.: Patrijs van 't tweede broedsel. Recoquer onov .w . : Voor de tweede
maal leggen en broeden. / se -: Zich
piekfijn maken. Weer opknappen (na
ziekte). Reeoquillement m. : Verschrompeling, omgekrulde toestand. Recoquiller
ov .w . : Oprollen, omkrullen, doen ineenschrompelen. I se -: Zich ineenrollen.
Record (spr. r'kor) m . : (o u d ) Herinnering .
(sport) Beste tijd, - werkzaamheid ; record.
(fig.) Beste werk. Battre un -: Een r.
slaan. Detenir un -: Een r. houden.
Etablir un -: Een r. maken, - vestigen.
Defier tous les -s : Alles slaan . Reeordage
m.: Het opnieuw spannen (tennisraket).
Recorder ov .w . : 1. Doen overleeren, ophalen . Se -: Zich te binnen roepen wat men
te doen heeft. 2. Opnieuw spannen (tennisraket ) . - binden . Recordman (spr.
r'kormann; mu . recordmen). m. : Recordhouder . Recorriger ov .w . : Weder verbeteren.
(drukk.) Nieuwe correcties opnemen in.
Recors m.: Getuige. Helper van een deurwaarder . (f a m . ) Diender,, handlanger .
Recoucher ov .w . : Weer neerleggen. Weer
naar bed brengen. / onov.w. : Weer slapen.
I se -: Weer naar bed gaan. Weer gaan
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liggen. Recoudre ov .w . : Over-, samennaaien. (f i g . ) Inlasschen . Samenbrengen .
Samenflansen. Weer herstellen. Recouler
ov .w. : Opnieuw gieten. - filtreeren. /
onov .w . : - vloeien .
Recoupage m.: 't Weer snijden. - hakken. Recoupe v.: Tweede snede (hooi,
enz.), etgras. Afsnijdsel, -knipsel. Metaalafval. Steenafval, -puin. Grind. Zemelmeel.
Verdunde brandewijn. Broodafval. Recoupement m. : Diktevermindering van
een muur, versnijding. (nieuw) Snijding
(b .v . twee lijnen). Verificatie langs andere
wegen of uit andere bronnen. (f ig.) Samentreffen , -vallen , ontmo et ing . Reeouper
ov .w . : Weer snijden. - hakken. - de kaarten coupeeren. Versnijden (wijn). Afsnijden.
(nieuw) Verifieeren uit andere bronnen,
weer recht zetten. / se -: Geverifieerd
worden. Reeoupette v.: Zwart, tweede
zemelmeel. Recouponnage m., -ement
m. en -er ov.w.: (Het) voorzien van
nieuwe coupons. Recourbe : (Om )gebogen,
krom. Reeourbement m. : Het ombuigen.
Omgebogen toestand. Reeourber ov .w. :
Opnieuw buigen. Om-, verbuigen. / se -:
Zich krommen. Zich weer buigen. Omgebogen worden. Recourbure v.: Kromming . Rceourir onov .w . : 1. Weer terugloopen. (zeev.) Met een sloep volgen
(touw). Weer aan een wedstrijd meedoen.
2. (fig.) - a: Inroepen, zijn toevlucht
nemen tot. Overgaan tot. Reeourre ov .w . :
Hernemen. Recours m.: 1. Toevlucht.
Avoir - a: Zijn t . nemen tot. 2. Redmiddel .
Tout mon - est en Dieu: Mijn eenige
toeverlaat is God. 3. (recht) Beroep,
appel. 4. Verzoek, verhaal, eisch tot schadeloosstelling . Regres (bij wissel). Avoir
- contre, - sur: Verhaal hebben op. Exercer
son - contre : Schadeloosstelling eischen
van. Ouvrir les -: De aanspraken geldend maken. Recouvrable : Herkrijgbaar.
Inbaar, te innen. Reeouvrage m.: Het
weer overtrekken. Recouvrance v. : Herstel
der gezondheid. Reeouvrement m.: 1.
Terugkrijging, wederbekoming. Inning, invordering. Heffing. Herstel (krachten).
Mise en -: Invorderbaarverklaring. Bureau
de -s: Incasseeringskantoor. 2. Uitstaand
geld, -e posten. 3. Overtrekking. 't Bedekken . Overtrek, dek, bedekking, overkap
(machine ) . Reeouvrer ov .w . : Terugkrij gen, wederbekomen. Innen, invorderen,
incasseeren. Heffen. - sa santê: Herstellen.
Reeouvrir ov.w.: Weer bedekken. - overtrekken . (Geheel) bedekken. Dekken (huis).
Overtrekken (paraplu ) . (f i g . ) Bemantelen .
/ se -: Weder betrekken (hemel). Overdekt worden. Zich weer betrekken. Recracher ov .w . : Uitspuwen . Recreatif : Lustig,
genoeglijk. Recreation v.: Vermaak.
Uit-, ontspanning. Vrije tijd, speeluur.
(school) Cour de -: Speelplaats. Etre
en -: Vrij zijn. Reereer ov .w. : Opnieuw
vormen, - scheppen. Nieuw levee geven
aan. Recreer ov .w . : Aangenaam aandoen,
genoeglijk stemmen . Ontspannen .Vermaken.
I se -: Zich ontspannen, ontspanning zoeken . Recrementeux of -itiel : Die den aard
eener door 't lichaam, zonder ontbinding,
afgescheiden stof heeft. Reereper (se):
1 Weer elastisch worden (zwachtel). Recrepi

Recrepir--Reculement
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m.: Pleisterlaag. Recrepir en -issage m.: Iem. een juister inzicht geven. 3. Zuiveren
(Het)) weer pleisteren . (f i g . ) - op lappen .
(door tweede distilleering). Petrole -fie:
(y olk) - son visage, - sa facade: Zich Dubbel gezuiverde p. / se -: Verbeterd -,
m.:
Het
overblanketten. Reerepissage
verholpen -. Gezuiverd worden. Rectiligne
: Rechtlijnig. (fig.) Die recht door zee
pleisteren. Recreuser ov .w. : Weer graven,
- uitdiepen . Beeribler ov .w . : Herziften . gaat. Rectinerve: Rechtnervig. ReetiBeerier ov .w.: Weder schreeuwen. Beerier rostre: Rechtsnavelig. Reetfte v.: Endel(se) : Luide blaffen. Het uitschreeuwen, darmontstek ing . Rectitude v . : (s o m s )
een kreet slaken. (fig.) In verzet komen Rechtheid . Preciesheid . (fig. ) Juist-, recht-, opkomen (tegen), luide zijn goed- of schapen-, onverdorvenheid. - dans l'esprit:
afkeuring te kennen geven. Reeriminatem. Logische gedachtenontwikkeling. Recto m.
: Eerste -, rechter -, oneven bladzijde.
m.: Sputteraar. Recrimination v.: Tegenverwijt, -beschuldiging. Recriminatoire: Ptabli sur - seulement: Alleen aan de
Die een beschuldiging met een tegehbeschul- rechte zijde geschreven. Rectoral: Van
diging beantwoordt. Recriminer onov .w . : een rector (z. reeteur), rectoraal. RectoTegenbeschuldigingen -, -verwijten inbren- rat m.: Waardigheid -, bedieningsduur van
gen, verwijten met verwijten beantwoorden. een rector (z. recteur). Rectrice : Sturend.
/ v.: Vrouw van den rector. Stuurpen
Tegensputteren.
Werke ov .w . : Opnieuw - . Over- . (penne -). Rectum (spr. -tomm) m.:
Terugschrijven. Omwerken, den stip ver- Endeldarm.
Recu m.: Ontvangbewijs. Geslaagde
beteren van. Reeroiser ov .w .: Opnieuw
kruisen . Recroitre onov .w . : Opnieuw candidaat. Recueil m.: Verzameling. - de
groeien. - wassen. Reeroquevillement m.: morceaux choisis : Bloemlezing. RecueilleIneenkrimping. -rolling. Reeroqueviller ment m . : 1. (s o m s ) Opneming (stemmen ) .
(se): Ineenkrimpen, verschrompelen, krom 2. (fig.) Stille overpeinzing, bespiegeling;
trekken. Recru : Uitgeput, „op". Beer(' : plechtige stilte. 't Laten bezinken. Rem. : Opslag, nieuw lot. Nieuw aangegroeide cueilli: Stemmig, ernstig; vol gepeins;
staart . (fig . ) Nieuw gevoel. Recrudes- rustig, aandachtig. Recueillir ov .w. : 1.
cence v. : Wederverergering, nieuwe, In-, bijeen-, verzamelen, opvangen ; opnekrachtigere aanval, bedenkelijke toene- men (stemmen); bijeenzoeken, -brengen,
ming. Activeering. Avec une -d'intensite: samenbrengen. 2. Samentrekken, op een
Met een toenemende hevigheid. Recru- punt bijeenbrengen. - ses forces : Zijn
descent : Heviger terugkeerend, oplaai- krachten verzamelen. - ses idees : Zijn
end, bedenkelijk toenemend. Reerue v.: gedachten op een punt vestigen. 3. SamenAanwas, toeneming. Aanvulling. Aanvul- vatten (hetgeen gezegd is). 4. (In )oogsten;
(f ig . ) plukken (vruchten ) ; aanvaarden
lingsmanschappen . Lichting . (f i g . ) Aan(erfenis ) ; opvangen (woorden, laatsten
winst , toevoer . (fig . ) Nieuwe helper .
Nieuweling. Nieuw lid. Faire des -s: snik ) ; afnemen, aanhooren (getuigenis ) . 5.
Recruten werven. (f ig.) Faire la - de Liefderijk ontvangen, bij zich in huis nemen , herbergen . / onov .w . : Oogsten . I se
qn : Iem . voor een doel aanwerven . Recrutement m . : (Aan )werving . (f ig . ) Aanvul- -: Ingezameld -, geoogst worden. Zijn
krachten bijeenzamelen. Het gezegde samenMilitiewet.
Loi
sur
le
-:
ling, voorziening.
vatten. Zijn gedachten bijeenzamelen. Tot
Bureau de -: Werfdepot . Reeruter ov .w . :
Aanvullen, weer voltallig maken. (Aan)- stille overpeinzing overgaan; kort in zich
werven , lichten . (fig. ) Aanwerven, in zelven bidden. Reeueilloir m.: Garenwindienst nemen, verkrijgen. / se -: Zich der. . Bemire ov .w . : Opnieuw koken ;
aanvullen. - weer voltallig maken. Nieuwe opbakken. Ontlaten (metaal; glas); harden
(staal ) , gloeien (metaaldraad ) . (fig . ) Verleden krijgen. Geleverd worden (door),
voortkomen (uit). Recruteur m.: Werver. sterken. / onov.w.: Nog eens koken. ReRecta bw . : (f a m . ) Precies, rechtuit , tot cuisson v.: Ontlating, harding, gloeiing.
op 'n cent. C'est -: Dat mankeert nooit. Remit m. of -e v.: Ontlating, uitgloeiRectal: Van 't rectum, in 't r. opgenomen. ing. 't Overbakken. Couleur de -: AanloopRectangle: Rechthoekig. I m.: -hoek. kleur. / bv.nw.: Nog heviger, opgekropt.
Reetangulaire : Rechthoekig. Met rechte Une ironie cuite et -e : Een scherper toegehoeken snijdend. Recteur m.: Rector (v. e. spitste ironie. Une haine -e: Een dubbel
universiteit, v.e. Jezuletencollege). Direc- gebeide haat. Un Rembrandt -: Een dik
teur van een onderwijsinspectie. Priester geverniste R.
Reeul m.: 1. Achterwaartsche beweging,
in een geestelijke inrichting of een gesticht.
Pastoor (in enkele provincies). / bv.nw.: terugloop, teruggang. Afstandneming; afBesturend. Rectifiable : Verbeterbaar. Tot stand in den tijd. Terugloop (kanon). .Eeen rechte lijn herleidbaar. Rectificateur chappement a -: Terugspringend schakelm.: Verbeteraar. Distilleertoestel voor rad. Prendre un -: Achteruitloopen. A.
tweede distillatie. Rectificatif : Verbete- -: Achteruitloopend. En -: Achteruitrend ; verbeterd. / m.: Verbeterde lezing staand, -springend ; terugloopend (beurs).
(v. decreet of wetsontwerp); verbeterd 2. Daling (prijs). Het lager stellen, - terugbericht. Rectification v.: Rechtmaking, brengen (b .v. van leeftijdsgrens). 3. (f ig. )
herstelling. Verbetering, verhelping. Zui- Perspectief, gelegenheid om op een afstand
vering (door tweede distillatie). Norma- te oordeelen. 4. Trekstoot. 5. (sport)
liseering . Travail de -: Preciseering. Rec- Uitloop. Reeulade v.: Het terugloopen,
tifier ov .w . : 1 . Becht maken. Normalisee- - wijken, - terugdeinzen. (fig.) - terugring. (mil.) Richten. (meetk.) De lengte krabbelen, bewijs van onmacht, stap terug.
bepalen van. (f ig.) Weer goedmaken. 2. Reculee v.: Ruimte om achteruit te gaan.
Verbeteren. Verhelpen. - les idees de qn: Reeulement m.: Het achteruitrijden, -
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terugloopen, - teruggaan. Terug-, achter- verhandelen . Redeclarer ov .w . : Nogmaals
uitgang. Ligging achter de rooilijn. Achter- verklaren. Redeeouverte v.: Hernieuwde
uitbrenging, verruiming, uitbreiding. Broek ontdekking. Redeeouvrir ov.w.: Opnieuw
(v. tuig). Voetbreedte (v. glooiing). En ontdekken. Redefaire ov.w.: Nogmaals losmaken . - ontbinden . RedRiberer onov .w . :
-: Achteruitstaand, binnen de rooilijn.
Reeuler onov .w . : 1. Achteruitgaan , -rij - Nogmaals beraadslagen . Redelivrer ov .w . :
den , -loopen, wijken, terugdeinzen; -loo- Opnieuw bevrijden. Redemander ov .w. :
pen (kanon). - pour mieux sauter: Achter- Nogmaals vragen. - te spelen, bisseeren.
uitgaan om een aanloop te nemen; (f ig.) Terugvragen . -roepen . Redêmolir ov .w . :
toegeven om later beter zijn slag te slaan,
Weer slechten. Redempteur (spr. -danpt-)
een klein voordeel opgeven om later een m.: Verlosser, Zaligmaker. / bv.nw.:
grooter te verkrijgen. Qui n'avance pas Verlossing brengend. Redemption (spr.
recule: Stilstaan is achteruitgaan. Faire -danps-) v . : Het vrijkoopen. (recht)
l'ennemi: Den vijand terugdrijven. 2. (f ig.)
Vrij-, loskooping. Verlossing, zaligmaking.
Terugdeinzen, wijken. Een zaak opgeven. Rêdemptoriste (spr. -danpt-) m. : (K a t h . )
Aarzelen, dralen. Achteruitgaan. Dalen Lid van de congregatie van den Allerhei(prijs, koers). / ov .w . : 1. Achteruitschui- Iigsten Verlosser. Redent m . : (mil.)
ven, -plaatsen, -trekken, terugstooten. Pijlschans (vestingwerk met in- en uitVerderop verplaatsen. Verwijderen. Recule: springende hoeken). Hoekige rotspunt.
Verwijderd , verafgelegen ; (f ig .) verborgen . Trap, sprong, bank. z. pignon 1.
- des yeux : Aan de blikken onttrekken. Inlating, haak. Redepeeher ov .w. : Weer
2. (f ig . ) Uitstellen, verschuiven. In een wegzenden . Redepouiller ov .w . : Nogmaals
anderen tijd stellen. La posterite la plus berooven. Rederanger ov.w.: Weer lastig
reculee : 't Verste nageslacht. Les temps les
vallen. Redeseendre onov.w.: Weer naar
plus recules: De vroegste tijden. 3. Achterbeneden gaan, - dalen. (fig.) - afdalen
uitzetten, van 't doel verwijderen. 4. Uit- tot. / ov .w .: Weer lager hangen. - naar
breiden, uitzetten (grenzen). I se -: beneden brengen. - afgaan, - afvaren.
Wijken, achteruitgaan. Uitgebreid -. Uit-lascen:
Weer naar den voorgrond loopen.
gesteld worden. Reculons (a) : Achteruit, Redevabilite v.: Verplichting (om te beta-waarts. Etre comme le cordier, gagner sa len). - fiscale: Belastingplichtigheid. Revie -: Achteruitboeren. Une place -:
devable: (Nog) schuldig. (f ig. ) VerschulEen plaats waar men achteruit rijdt. (f ig.) digd. Etre —: Verplichtingen -, te danken
Marcher -: Den kreeftengang gaan.
hebben. / m.: (Achterstallig) schuldenaar.
Reeultiver ov .w. : Opnieuw bebouwen. Redevance v.: Cijns, te betalen som.
Recuperable : Weer op te vangen. Her- Schadeloosstelling voor bewezen diensten.
krijgbaar. Verhaalbaar. (mil.) Die nog is Staan-, plaatsgeld. (vee I m y .) Royalties.
goed te keuren (na afdanking). Rêcupera- - d'auleur: Honorarium van een schrijver.
teur m.: Voorbrenger (kanon). - de Redevancier m.: Cijnsplichtige. Redevechaleur: Economiser. Recuperation v.:
nir onov.w.: Opnieuw worden. Redevider
Terugverkrijging. 't Weer opvangen en ov.w . : Weer afhaspelen. Redevoir ov .w. :
gebruiken, 't regenereeren. Bec a -: Gaspit Nog schuldig blijven. Bovendien nog schuldie de afgevoerde lucht weer opneemt en dig zijn. Il m'est reds 20 fr.: Ik heb nog
verbruikt . Recuperer ov .w . : Terugkrijgen . 20 fr. te vorderen. Redd : Nog verschuldigd.
Weer opvangen en verbruiken; (scheik.)
Redhibition v.: (recht) Koopvernieterugwinnen. Caoulchouc -é : Geregene- tiging. Redhibitoire : Koopvernietigend.
reerde rubber. / se -: Zich schadeloosstel- (fig.) Dat alles doet afspringen. Rediger
len. Voorschotten weer binnenhalen. Re- ov .w. : Opstellen, in geschrift brengen,
curage m. en -er ov .w . : (Het)) schuren . opmaken (akte). Redigeeren. / onov.w.:
Recureuse v.: Pottenschuurster. Recur- (s c h o 0 1) Een steloefening maken. / se -:
rence v.: Het terugloopen. Recurrent: Opgesteld worden. Redimer ov.w.: Vrij-;
Terugloopend. Fievre -e : Hevige, afkoopen. Pays redimes : Van de zoutbeherhaalde koortsaanval. Vers -: Kreeft- lasting vrijgekochte provincies. / se -:
vers. Recursoire : Die regres of verhaal Zich vrijkoopen.
tegen iem. geeft. Recurvifolie : Met terugRedingote v. : Gekleede jas. Lange damesgebogen bladeren. Reemwirostre: Met mantel. Redingue v . : (f a m . ) Gekleede jas.
teruggebogen snavel. Reeusable : WraakRedintegration v.: Mogelijkheid om
baar. Verdacht, betwistbaar, geen geloof verloren organen of deelen te herstellen.
verdienend. Recusant m.: Wraker. EedRedire ov .w . : 1. Herzeggen , -ha len .
weigeraar. Reeusation v.: Wraking, ver- Nazeggen . Oververtellen . Verbreiden . (o ng .
werping. Recuser ov .w . : Wraken, ver- bet.) Ruchtbaar maken. 11 ne se l'esl pas
werpen. (f ig.) Niet erkennen. / se -: fait -: Hij heeft zich dat geen tweemaal
Zich onbevoegd verklaren., (recht) Zich laten zeggen. 2. Aanmerkingen maken. //
verschoonen. (fig.) Weigeren zijn meening n 'y a rien a - a sa conduite : Er valt op
te zeggen. Redacteur m.: Opsteller. zijn gedrag niets aan te merken. / se -:
Redacteur. Redaction v.: Opstelling, het Herhaald worden. Elk. weer zeggen. Restellen. Redactie. (school) Opstel (exercice discuter ov .w . : Opnieuw bespreken. Re de -). Redan m. z. redent. Redanser
diseur m.: Herhaler. Overbrenger, klikker.
ov. en onov.w.: Opnieuw dansen. Redar - Redissoudre ov .w . : Weer ontbinden .
guer ov .w . : (o u d) Berispen, van een fout distribuer ov .w . : Weer indeelen. ReReovertuigen. Reddition v. : Terug- . Overgave distribution v.: Hernieuwde indeeling.
(vesting). Indiening, overlegging (reke- Nieuwe uitdeeling. Redit m., redite v.:
ning ). - des comptes : Rekening en ver- Noodelooze herhaling. Praatje. -es de
antwoording . Redebattre ov .w . : Opnieuw vieillesse: Gezeur.. Rediviser ov .w . : Nog-
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Redompter-Reduire

maals deelen. Redompter (spr.. -don-)
ov.w. : Nogmaals bedwingen. Redondanee
v . : Wijdloopigheid . Redondant : N ietszeggend , wijd loop ig . Redonder onov .w . :
In breedsprakigheid vervallen. Overtollig
-, te veel zijn. - de: Overvol zijn met.
Redonner ov .w . : Opnieuw - . Teruggeven .
- la sante a: Weer gezond maken. - la
lumiere: Weer 't electr. licht opdraaien.
I onov .w. : Opnieuw een aanval doen. vervallen in. / se -: Zich weer verschaffen.
- overgeven (aan). Redorer ov .w. : Opnieuw vergulden. - in 't licht doen baden.
z. blason 1. Redoublement m.: Verdubbeling, dubbele mate. Verergering. Toename. (schermen) Herhaalde aanval.
(t aalk.) Reduplicatie . Redoubler ov .w . :
1. Verdubbelen, sterk doen toenemen, vergrooten . Pas redouble: Gezwinde pas;
vlugge marsch voor begeleiding van den
gezwinden pas. 2. Herhalen. (In een klasse)
blijven zitten. Rimes redoublees: Terugkeerende rijmen. 3. Opnieuw voeren (kleed).
/ onov .w . : 1 . Verdubbelen, grooter worden.
Verergeren. 2. Talrijker worden, zich
herhalen. 3. Krachtiger optreden. - de
zele : Nog eens zoo ijverig worden, met
dubbele ijver werken. - de soins: Nog
zorgvuldiger worden. - de jambes : Er een
paar extra-beenen bij nemen. 4. Herhaaldelijk aanvallen. / se -: Zich verdubbelen.
Verdubbeld worden.
Redoul m. z. roudou.
Redoutable : Geducht, ontzag-, schrikwekkend . Verschrikkelijk (a = voor).
Redoute v.: 1. Wijkschans. Drijvende
schans. - blindee: Blokhuis. 2. Openbare
dansplaats. - bal.
Redouter ov .w . : Duchten, vreezen .
Rêdowa v.: Langzame Boheemsche wals.
Redressable: Herstelbaar.. (fig. ) Weer
goed te maken. Redressage m.: Het weder
rechtmaken. Redresse v. : Richttouw.
(v o 1 k) A la -: Die de rotte maatschappij
eens zal helpen rechtzetten; die van wanten
weet. Redressement m.: Het weder rechtmaken, - buigen. (f ig. ) Herstel, het weder
goedmaken. Wederoprichting. Gelijkrichting
(radio) . - de tort: Herstel van onrecht. financier: Financieel herstel. - moral : Zedelijke verbetering. Appareil a -: Gelijkrichter. Maison de -: Verbeterhuis. Redresser
ov .w . : 1. Weder rechtop zetten ; - opheffen
(hoofd ) . - oprichten ; (z e ev . ) rechten ;
(electr.) in gelijkstroom veranderen, gelijkrichten ; recht op den weg brengen (auto)) .
2. Weder rechtbuigen, -maken, -zetten.
(oud; fig.) Weer op den rechten weg
brengen, - terechtwijzen . (f ig. ) Verbeteren,
herstellen, weer goedmaken. - les torts:
Het aangedane onrecht weer goedmaken.
(spot) - au jeu: Bij 't spel bedriegen. qn: Iem. de ooren wasschen. / se -:
Zich weer oprichten, - rechtop houden.
Trots 't hoofd in den nek werpen. Hersteld
-, verbeterd worden. Redresseur m.: 1.
Verhelper, terechtbrenger. - de torts:
Dolend ridder , die de verdrukten verdedigde ;
(f ig.) hersteller van gedaan onrecht ;
(o o k ) bedilal, waanwijze wereldhervormer..
2. Werktuig om gekromde deelen recht te
zetten. (electr.) Gelijkrichter (- de
courant).
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Redil m.: Nog verschuldigd bedrag.
Reducteur, -trice : Reduceerend (b .v.
Sucres -s : Reductiesuikers). / m.: Reductiemiddel, reducent. Reductietoestel,
cellenschakelaar. Verkleiningskoker (photo ) . Reductibilite v . en -ible by .nw . :
(geneesk.) Zetbaar-. (scheik.) Reduceerbaar-. (wisk.) Herleidbaar-. (recht)
Verminderbaar-. (beurs) Converteerbaar(heid) . Verminderbaar(heid) naar mate de
inschrijving. -ible a neant: Vernietigbaar,
tot nul te herleiden. Souscription -: Niet
volledig toe te wijzen inschrijving. Reduetif : Reduceerend. Reduction v.: 1. (genee s k.) Zetting, inbrenging, induwing.
't Zetten. (scheik.) Reductie, onttrekking
van zuurstof. (wisk.) Herleiding. - au
meme denominateur: Gelijknamigmaking.
(mu z .) Bewerking in gemakkelijker vorm,
zetting, bewerking (voor de piano).
(n a t k . ) Indamping , inkoking, verdichting
(vocht ) (hande 1) Omrekening,wisselbedrag.
(wij s b . ) Terugvoering . - á l'absurde: Bewijs uit 't ongerijmde. Faire la - de : Herleiden . 2. (f ig. ) Vermindering , verlaging ,
beperking (uitgaven) ; conversie (rente);
(handel) korting. Verkleinde nabootsing,
afbeelding op verkleinde schaal. Verkleinde bewerking (om 't overzicht gemakkelijk te maken). Banc de -: Reductiebank. Les resultats acquis sont en cours
de -: De verkregene resultaten worden
tot verkleinde afmetingen herleid. 3.
Tenonderbrenging , onderwerping . Reductionnel: (geneesk.) Die een zetting betreft. Reduire ov.w.: 1. (geneesk.)
Zetten, inbrengen. 2. Terugbrengen, omzetten. z. poudre 2 en cendre 1. - en
poussiere, - en miettes : Vernielen . 3. (w is k . )
Herleiden, terugvoeren. Omvormen. - au
meme denominateur : Gelijknamig maken.
(scheik.) Reduceeren, de zuurstof onttrekken aan een (metaal)oxyde ; frisschen.
Kool onttrekken aan (staal). Metaal afsche iden uit (erts ) . (n a t k . ) Indampen,
koken, verdichten. Une sauce qui n'a pas
assez reduit: Saus die niet genoeg verkookt
is. 4. Samenvatten, in weinig woorden
uitdrukken. (mu z .) In gemakkelijken vorm
bewerken, zetten (voor de piano). Op
verkleinde schaal brengen. (fig.) - en
methode: Methodisch ordenen. - en pratique: Practisch toepassen. 5. Verminderen, beperken, verlagen, inkorten, besnoeien, verkleinen; minder hoog stellen
(eisch). In verkleinden vorm namaken. A
prix reduits : Tegen verminderde prijzen.
- a la moitie: Tot op de helft verminderen.
6. Noodzaken, dwingen, brengen tot. au silence : Tot zwijgen brengen, den mond
snoeren. z. besaee, extremite 3 en mendicite. - a merci : Noodzaken zich op
genade of ongenade over te geven. - a
son devoir: Noodzaken zijn plicht te doen.
- en servitude: Tot onderwerping brengen.
7. Onderwerpen, tot overgave noodzaken.
Temmen (paard). Terechtzetten (kind). I
onov .w . : Dik worden. / se -: 1. Verminderd -, beperkt -. (geneesk.) Gezet -,
ingebracht worden. Zich beperken. Zich
bekrimpen (met geld). 2. Zich bepalen,
- vergenoegen. Neerkomen -, uitloopen (op).
3. Zich onderwerpen. 4. Zich zelven bren-
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Reduit- Refiltrer

gen (tot). Elk. wel noodzaken (om). 5.
se - en : Veranderen in, overgaan tot. en acte : Tot een daad worden. Reduit m . :
Eenzaam hoekje, afgelegen plaatsje. Hokje .
(o u d) Plants van samenkomst . (m i I . )
Klein vestingwerk , in een grooter, waar de
tegenstand tot 't uiterste wordt voortgezet
(Anvers, le - national). Gevechtstoren. /
by .nw . z . reduire. Reduite v . : (w i s k . )
Naderende breuk. Reduplicatif : Verdubbelend . (t a a lk . ) Herha ling uitdrukkend .
Reduplication v. ; Verdubbeling, herhaling .
Reduve m. : Roofwants (- masque).
Reecrire ov .w . : Weer schrijven. Medifieation v . : Wederopbouw. Reedifier ov.
w. : Weder opbouwen ; - herstellen. Mediter ov .w . : Opnieuw uitgeven. Weer in omloop brengen. Reediteur m. : Bezorger
eener nieuwe uitgave. Reedition v. : Nieuwe
uitgave, bijdruk . Reedueateur m. : Iem.,
die opnieuw opvoedt. Reeducation v. :
Nieuwe opvoeding, - vorming. - auditive:
Nieuwe ontwikkeling van 't gehoor. professionnelle : Herscholing. Reeduquer
ov.w. : Opnieuw opvoeden, - vormen (z.
-cation ), herscholen.
Reel : Werkelijk, wezenlijk, niet voorgewend , niet verdicht. In baar geld (aanbod ).
(recht) Zakelijk. Le -: Het werkelijke.
Avoir le sens du -: Geen droomer zijn.
Reelection v . : Herkiezing . Reeligibilite
v. en -ible by .nw . : Herkiesbaar (heid ) .
Welke ov .w. : Herkiezen.
Reellement : Wezenlijk , inderdaad.
Reemballer ov .w . : Weer inpakken.
Reemigrer onov .w . : Opnieuw uitwijken.
Reemploi m. en -ployer ov .w . : 't Opnieuw gebruiken . - in dienst nemen .
Reempoisonnement m. ; Nieuwe vergiftiging . Reempoisonner ov .w . : Opnieuw
vergiftigen. Reempoissonnement m. en
-ner ov .w . : (Het)) opnieuw met visch bevolken .
Rêemprisonnement m. en -er ov .w . :
(Het) weder gevangenzetten. Reemption
(spr . -anps-) v. : Terugkooprecht . Been chainement m. en -er ov .w. : (Het )
weder vastketenen. Reenfourcher ov .w . :
Opnieuw bestijgen. Reengagement m. en
-er ov.w. : (Het) opnieuw engageeren
(acteur ) . Reengendrer ov .w . : Opnieuw
voortbrengen. Reensemencement m. en
-cer ov .w. : (Het) opnieuw bezaaien.
Reentendre ov .w . : Opnieuw hooren. Reenter ov .w . : Opnieuw enten.
neer z . raire onov .w .
IReeseompte (spr. -kon-) m. : Herdisconteering . Reescompter (spr . -kon-) ov .
w. : Herdisconteeren. Reevaluation v. en
-uer ov .w . : Herwaardeeren. -ing.
Reexpedier ov .w . : Weder verzenden.
Terugzenden. Reexpedition v . : Wederverzending , doorzending. Reexportation v. :
Wederuitvoer. Des -s : Weder uitgevoerde
waren. Reexporter ov .w. : Weder uitvoeren . Reexposer ov .w. : Weder ten toon
stellen. - uiteenzetten. Reexposition v. :
't Weer uiteenzetten. Refabrication v. :
Hernieuwde vervaardiging. Refaconner ov.
w. : Opnieuw vormen. Refaction v. : Herstelling, verbetering. (ha nde 1) Korting
wegens onvoldoende levering, refactie.
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Korting bij de douane voor nat geworden
en daardoor zwaarder geworden waren.
Sans action ni -: Voetstoots. Refactionner
ov .w . : Refactie toestaan op . Refaire ov .w . :
1. Over-. Opnieuw maken, - doen. - sa
fortune : Nog eens fortuin maken. - des
connaissances : Nieuwe kennissen maken.
C'est a -: Dat is totaal mislukt, - moet
men van voren of beginnen. Si c' etait a -:
Als ik 't kon overdoen. Examen a -:
Herexamen. - ses plumes; - sa tete: Nieuwe
veeren -; nieuwe horens krijgen. 2. Herstellen . Hernieuwen. Nieuwe krachten geven
aan, opfrisschen . 3 . (f a m . ) Beetnemen ,
foppen. J'ai etc refait: Men heeft mij bedot.
4. (p lat) Nogmaals bestelen. / onov.w. :
Opnieuw leggen. - kaarten geven. I se -:
Overgedaan worden. Een anderen vorm
aannemen. Weer op krachten komen,
nieuwe krachten krijgen. lets eten of drinken . 't Verlorene terugkrijgen, -verdienen,
-winnen. - une time: Zich verjongen. Refait m . : Nieuw gewei . (sp el) Onbesliste
slag ; over te spelen partij . Refaite v. :
(vo lk ) Flink maal. Refaueher ov .w. :
Opnieuw maaien. Refection v. : Herstelling . Hernieuwing. Verkwikking, lafenis.
(f am. ) Portie. Dormir sa -: Eens flink
uitslapen. Refectionner onov .w . : Flink
schransen . / ov .w . : Herstellen. Refeetoire
m.: Eetzaal, (k e r k) refter.. Refend m.:
't Splijten, scheiden. Bois de -: Kachelhout. Lignes de -: Voegholten. z. mur
1. Refendre ov .w . : 1. Opnieuw scheiden .
- splijten. (r e c h t) Opnieuw verdeelen. In
de lengte doorzagen, - splijten. 2. Lijstwerkholten schoonmaken, Refente v.: Doorzaging . Klooving. Mere m. : Kort geding.
Juger en -: In kort geding uitspraak
doen. Reference v. : 1. Verwijzing. Ouvrages de -: Werken om na te slaan . Lettre
de -: Verwijzingsletter (in klapper ) . 2.
Getuigenis, referte ; getuigschrift. 3. Stalenboek. Echantillon de -: Uitvalmonster.
Referencier m. : Geyer van getuigenissen.
Referendaire m. : Referendaris. Lid van
de Rekenkamer (conseiller -). I by .nw. :
Van 't referendum, die 't r. bepaalt .
Referendum (spr . referindomm) m. : Volksstemming . Metier ov .w. : Brengen -,
betrekken (tot) . Toeschrijven (aan) . (rec ht)
Op zijn beurt overbrengen (op ), terugschrijven (op ) . / onoY .w . en en -: Verslag
doen, een rapport uitbrengen. En - au
juge : Verslag aan den rechter doen, die
dan in kort geding uitspraak kan doen. /
se - of s'en - : Betrekking hebben (op)) .
Zich beroepen (op)) . Zich houden (aan),
verwijzen (naar ) . Me referant a : Onder
referte naar ; - verwijzing naar, naar aanleiding van.
Refermer ov .w . : Weder sluiten. I se
-: - toegaan. Referrer ov .w . : Weer
beslaan. Refeter ov .w. : Weder vieren.
Refeuiller ov.w. : Van een dubbele sponning voorzien. / se -: Nieuwe bladeren krijgen. Refeuilleter ov .w . : Opnieuw doorbladeren. Refieher ov .w . : Weder
steken, - slaan. Refiger (se) : Weer stollen.
Refiler ov .w . : 1. ( y olk) In handen stop pen . En - une a qn: Iem. een opstopper
geven . 2. (p la t ) Aan anderen overdoen,
„verpatsen" . Refiftrer ov .w . : Overfil-
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Verbetering
;
afschaffing
(misbruik);
hertreeren. Reflatter ov .w. : Weer vleien.
Reilechi : Omgebogen . (t a a lk . ) Weder- stempeling (munt); (gesch.) de Hervorkeerend (met zich). (n a t k . ) Teruggekaatst . ming. Andere vorm. Afkeuring. Afdanking.
(f ig. ) Wel overlegd, - doordacht. Bedacht- Mettre a la -: Afkeuren, afdanken, wegens
zaam, met overleg handelend, bezonnen. lichaamsgebreken ontslaan. Mise a la -:
Reflechir ov .w . : 1. Ombuigen. 2. Terug- Ontslag. Congè de -: Ontslag met pensioen. Des fusils de -: Afgedankte geweren.
werpen, -stuiten . (n a t k . ) Terugkaatsen .
onov .w . : 1. Terugspringen . (f ig . ) Terug- Reforme : Hervormd. Verbeterd. Afgevallen, neerkomen op. 2. Nadenken, over- dankt, buiten dienst gesteld. Les -s : De
peinzen. Faire -: Tot nadenken brengen. Hervormden . Reformer ov .w . : Opnieuw
vormen, - samenstellen. Omsmelten. / se
Donner a -: Te denken -, stof tot nadenken
geven. / se -: Zich ombuigen. Weerkaatst -: Zich opnieuw vormen. - opstellen, worden. Zich weerspiegelen. (ta a lk.) Op formeeren . Reformer ov .w . : Hervormen .
't onderwerp terugslaan. Reflechissant : Verbeteren, veranderen ; herzien (vonnis);
Weerkaatsend . (s o m s) Nadenkend . Refle- een Bind maken aan, afschaffen (misbruik);
chissement m.: Terugkaatsing. Reflecter op eenvoudiger voet inrichten (huishouden);
ov .w.: Terugkaatsen. Refieeteur : Terug- verminderen (uitgaven). Buiten dienst
kaatsend. Pouvoir -: Terugkaatsingsver- stellen, afdanken, afkeuren, afmonsteren.
mogen . I m . : L ichtspiegel, reflector . Re- I se -: Zich beteren, een beter leven
flectif : Nadenkend. Reflet m. : Weer- gaan leiden. Hervormd -. Verbeterd -.
schijn, afschijnsel. (f i g.) Afspiegeling. Verminderd worden. Reformisme m.:
(taalk.) Afspiegeling, vorm die weergeeft. Reformbeweging. Reformiste m.: Aanhanger van hervorming. / bv.nw.: Die hervorTalent de -: Onoorspronkelijk talent.
Refleter ov .w . : Weersp iege len . (f i g . ) Een mingen voorstaat, - eischt. Refouillement
zwak beeld geven van. Weergeven (in m. en -er ov.w.: (Het) opnieuw doordruk ) . / se -: Zich weerspiegelen. (f i g . ) zoeken. (Het) uithollen, - uitbeitelen.
Zichtbaar zijn, een weerschijn werpen (op). . (Het) scherper doen uitkomen der hoogsels.
Refleurir onov .w . : Opnieuw bloeien. (fig. ) Refoulement m.: Het terugdrijven ; Weer opbloeien. Refleurissement m.: nederslaan (rook) ; - afloopen (tij); - stouTweede bloei. Reilexe: Door terugkaatsing wen. (nieuw; wijsb.) Verdringing. Tugau
ontstaan. Door een prikkeling der zenuwen de -: Persbuis . Refouler ov .w . : Terugdrijonvrijwillig ontstaand, onbewust. Mouve- ven , -dringen. Uitwijzen, over de grens
zetten (ongewenschte vreemdeling). Achment - of - m.: Reflexbeweging. Reflexibilite v. en -ible by .nw. : Weerkaats- teruitduwen. Opstuwen, doen terugvloeien,
baar(heid). Reftexif : Tot de terugkaatsing doodzeilen (water). Aanstampen (lading).
behoorend. Die op zich zelf terugkomt. Terugpersen (gas). Inhouden (tranen).
Zelfbeschouwend. Rellexion v.: 1. Terug- (f i g . ) Onderdrukken (gevoe len ) , terugplattreden.
kaatsing. Angle de -: Hoek van terugkaat- dringen ; verbergen. OpnieuwVie
refoulee:
sing, - van uitval. (f ig . ) Par -: Bij weer - (nieuw; wijsb.) Verdringen.
omstuit, indirect. 2. Overdenking, -pein- In het onderbewuste verdrongen leven.
a qn : Iem. zijn woorden
-lemotdansgr
zing, -legging. Sans -: Ondoordacht.
doen intrekken. / onov .w . : Terugstroomen.
(Toute) - faite: Alles wel overwogen.
Afloopen (tij). Kooken (schoorsteen). Niet
A la -: Bij nadere overweging. Un homme
dieper in den grond willen (paal). (yolk)
de -: Een bedachtzaam mensch. 3. Overdenking, gedachte. Opmerking. Reflexive- Talmen. - au travail: 't Werk laten
ment : Door terugkaatsing. Reflexivite v.: liggen. Refouleur m.: Perspomp. RefouTerugwerkende kracht. Karakter van reflex- loir m.: Aanzetter, -stamper, blok. Refourbir ov.w . : Weer poetsen. Refournir
beweging.
Refinement m. en -er onov .w . : (Het) ov .w . : Opnieuw voorzien.
Refraetaire : 1. Weerspanning, weigerterugvloeien, - ebben. - terugkeeren (in
massa). Faire -: Terugdrijven. Reflux achtig om te gehoorzamen. (gesch.) Die
m.: Ebbe. z. flux 4. Le - de la foule: den eed op de Constitutie van 1791 weigerde
(priester). Dienstweigerend (recruut ) .VuurDe teruggaande beweging der menigte.
Refonder ov .w . : I. Opnieuw grondvesten. vast (steen) ; onverglaasbaar (leem) ; moei- au service
2. z . refondre 2 . Refondre ov .w . : 1. lijk smeltbaar (metaal).2.
- ei: OnOversmelten. Overgieten. (Geheel) om- militaire: Dienstweigerend.
werken . (f ig . ) - qn : Iem . anders maken vatbaar voor ; bestand tegen. I m.: Dienstdan hij is. 2. (recht) Terugbetalen. / se -: weigeraar (- au service militaire). WeerHersmolten worden. (fig.) Een geheel spannige . Refracter ov .w . : (n a t k . ) Breander mensch worden. Refonte v.: Om- ken (lichtstraal). (geneesk.) In herhaalde
smelting (b .v. van cliché). Hergieting. dosis toedienen. / se -: Gebroken wor(fig. ) Geheele omwerking, nieuwe bewer- den. Refracteur m. z . -tometre. Rev . : (n a t k . )
king, herleiding. Reforeer ov .w. : Weer fractif : Brekend . Refraction
Van de straalforceeren. Reforer ov .w.: Opnieuw boren. Straalbreking. Refractoire:Toestel
om den
Reforger ov .w . : Hersmeden . Reformable: breking. Refractometre :
Verbeter-, herstelbaar. Reformateur m., brekingscoefficient te bepalen. Refrain
: (z e e v.) Terugloop der branding.
-trice v.: Hervormer, verbeteraar, -ster. m.
(dichtk.) Keerrijm, refrein. Liedje. (fam.)
Reformation v.: Hervorming. Verbetering;
afschaffing (misbruik); (gesch.) de Her- 't Oude liedje, de oude deun. z. ballade
-ible by .nw.
vorming ; herstempeling (munt). Maison de 1. Refrangibilite v. enRefrappement
(n a t k . ) Breekbaar (he id ) .
- pour jeunes filles : Verbeterhuis voor
. Refrapper ov .w . :
gevallen meisjes. Reformatoire: Verbete- m . : Omstempeling
rend,hervormend.Reforme v.: Hervorming. Omstempelen . Refrayer ov .w . : Gladstrij-
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ken. Refrenation v. en -ement (spr. veel ontzeggen. Ne me refusez pas : Geef mij geen
weigerend antwoord. La nature lui a refuse
re-) m.: Beteugeling. Refrener (spr. veel
cette qualite: De natuur heeft hem die
re-) ov .w. : Beteugelen, in toom houden.
Refrequenter ov.w.: Weder bezoeken. eigenschap onthouden. Je n'ai rien a lilt
Ik keur alles goed wat hij doet; hij
Refrigerant : Afkoelend, koudmakend.
krijgt alles van mij gedaan. Je ne puis
Beurrier Boterkoeler. / m.: Koelmakend
middel, - mengsel. (scheik.) Koelvat, lui - mon admiration : Ik kan niet na-apparaat. - a serpentin: Spiraalafkoeler. laten hem te bewonderen. 2. Van de hand
Refrigerateur m.: Koeltoestel, -kast. wijzen, afslaan. 3. Niet toelaten, afwijzen.
Rarigeratif: (geneesk.) Verkoelend (mid- Il a ete refuse a son examen : Hij is afgedel).. Refrigeration v . : (Af )koeling. Ap- wezen, - gezakt. On refusa du monde (a
pareil de -: Koelapparaat. Refrigerer
la porte) : De menschen kregen niet alien
ov .w . : Afkoelen. / se -: Afkoelen. (f ig . ) een plaats; de zaal was uitverkocht. Etre
Koel -, van ijs worden. Refringenee v.: refuse par une jeune fille : Een blauwtje
Straalbrekend vermogen. Refringent: loopen. / onov.w.: Weigeren. z. muser
Straalbrekend. Refriser ov.w.: Weer op- 1. Niet naar 't stuur luisteren (schip).
krullen. Refrognement en -er z. ren- Schralen, krimpen (wind). Niet dieper
frognement en -er. Refroid m.: Afkoeling indringen (heiblok). Niet snijden (mes).
op staken. Refroidir ov.w.: Af-, verkoelen, se -: 1. Geweigerd worden. (fig.) Zich
koud maken. (plat) „Koud maken", naar niet geven. 2. se - qeh: Zich iets ontde andere wereld helpen. (f ig.) Bekoelen, houden. Il ne se refuse rien : Hij neemt het,
zwakker doen worden ; doen verzwakken er van. Ne jamais un ban mot: Nooit
(belangstelling). / onov.w.: Koud worden. kunnen nalaten een grap te plaatsen. 3.
/ se -: 1. Koud worden. Koude vatten. se - Niet toestemmen in, zich niet
Kouder worden (weder). Un corps refroidi: leenen tot, niet vergunnen, zich er tegen
Een lijk dat al koud is. ( y olk) Un refroidi: verzetten om. Refuseur m.: Weigeraar._
Een lijk. 2. (fig.) Verflauwen, verkoelen ; A bon demandeur, bon -: Vragen staat
onverschillig worden. Refroidissant: Koud- vrij en weigeren er bij. Refusion v.: Terugmakend, verkoelend. Refroidissement m.: betaling. Samenvalling.
1. Af-, verkoeling, 't koud worden. Eau
Refutable : Weerlegbaar. Refutation v.:
de -: Koelingswater. - par air: LuchtWeerlegging. Refutatoire : Wederleggend.„
verkoeling. 2. Verkoudheid. 't Kouvatten. Refuter ov .w . : Weerleggen . Ftegagner
3. (fig.) Bekoeling, verflauwing. 4. Koel- ov.w.: 1. Weder verkrijgen. - winnen,
heid, verkoeling. Refroidisseur m.: Koel- herwinnen. 2. Weder bereiken, - inhalen,
toestel. Refroidissoir m.: Koelbak, -ka- zich weder voegen bij, terugkeeren in, mer, -toestel.
naar, weder gaan naar. - sa place : Weer
Refuge m.: 1. Middel tot beveiliging. naar zijn plaats gaan. - le dessus du vent:
Lieu de -: Wijkplaats. Port de -: VluchtDe loef weder afsteken; (f ig.) er weer
haven. Maison de -: Verplegings-, armen- bovenop komen. 3. Her-, terugkrijgen, inhuis; hofje. 2. Toevluchtsoord, wijk-, halen. Winnen. Weer (voor een partij)
schuilplaats. Villes de -: Vrijsteden. 3. winnen. / onov.w.: Inloopen (op proef)..
Vluchtheuvel (op straat). Schuilhut (voor
I se -: Herwonnen herkregen worden..
bergtoeristen ) . 4. (f ig. ) Toevlucht, toe- Ne plus -: Onherroepelijk verloren zijn._
verlaat. (gesch.) De uitgeweken Prote- Regaillardir ov.w.: Weer opvroolijken. -stanten. (beurs) Valeurs de -: Zekere levendig maken. / se -: - worden. Regain{
beleggingsfondsen. Refuge-ouvroir (mu. m . : Etgroen, nagroen, nagras . (fig . ) Her--s--s) m.: Toevluchtslokaal voor werkleving, wederopleving, opflikkering. - de.
verschaffing. Refugie m.: Na de herroeping vie: Verjonging, tweede jeugd. - de vitalite
van 't edict van Nantes uitgeweken Protes- : Hernieuwde levenskracht. - de eolêre::
tant. Uitgewekene ; vluchteling. / by.nw.: Nieuwe uitbarsting van woede.
Van de uitgeweken Protestanten. Le style
Regal: Koninklijk. z. eau 3. I m.: 1..
-: De niet meer zuiver-Fransche stij1 der
(o u d ) Partij , feest . (f ig . ) Genoegen , feest..
uitgeweken Protestanten. Refugier ov.w.: 2. Gastmaal. Lekkernij, lievelingsgerecht,,
(soms) In veiligheid brengen. / se -: tractatie. Un - de delicat: 't Neusje van,
Uitwijken, een toevlucht zoeken, de wijk den zalm, een smullerijtje. Regalade v.::
nemen. Refuir onov.w.: Opnieuw yluchten. Het onthalen, - tracteeren. Onthaal. Knap-Refuite v.: 't Af- en aanloopen van 't pend vuurtje (om te verkwikken). 't Drinwild. Schuilplaats. Refus m.: 1. Weige- ken uit de flesch. Regalant: Pleizierig,.
ring, ontzegging, weigerend antwoord, af- prettig. Ce n'est pas bien -: Da 's ook geen
wijzing. - de lait: 't Wegblijven van 't tractatie.
zog. - de vie: ( D u it s c h) LebensverneiRegale v.: Vorstelijk recht om de inkom-nung. Jusqu'd - de mouton, jusqu'au -: sten van vacante bisschops- en abtsplaatsen%
Ingeheid tot de paal stuit. Plein a -: te innen en de daarvan afhangende proven
Zoo vol dat er niet meer bij kan. (ga n'est) te begeven , regalia . I m . : (m u z . ) Snor-pas de -: Dat sla ik niet af. Accepter qeh
werk , regaal.
au - d'un autre: Aannemen wat een ander
Regalement m . : (o u d ) Effening. (fig.)
heeft afgeslagen. Sur son - de: Na zijn Gelijkmatige verdeeling, - omslag. Regalerweigering om te. 2. Het door een ander ov.w. : 1 . (o u d ) Effenen . (f ig . ) Gelijkmatiggeweigerde. Het overgelaten restje. Refu- verdeelen . 2. Een partij geven aan, ontha-sable : Weigerbaar, af te slaan. Refuse m.: len. Tracteeren. Opvroolijken. - qn d'un:
Niet-geslaagde. Kunstenaar, wiens werk bon visage: Iem. vriendelijk te gemoet.
geweigerd is. Refuser ov.w.: 1. Weigeren, komen. / onov.w.: Tracteeren, 't gelagontzeggen. - la porte a qn : Iem. de deur betalen. / se -: Elk. tracteeren. Zich tea
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goed doen. (fig.) Een reuzepret hebben.
Regalia m.mv . : Kroonjuweelen en
-sieraden in Engeland. Regalien: Van de
koninklijke waardigheid. Droits -s : Regalia.
Reganter (se) : Weer zijn handschoenen
aandoen.
Regard m.: 1. Beschouwing, aandacht,
blik. Au - de: Ten opzichte van, wat .. .
betreft; vergeleken met. Pour le - de qn:
In iem. oog. 2. Blik. Mauvais -: Onheilspellende blik. Avoir un -: Zich verkijken.
z . porter (ov .w . 4 ) . Tourner ses -s vers:
Den blik wenden naar ; (fig.) op 't oog
hebben. Des yeux sans -: Ziellooze oogen.
3. Tegenoverstelling . Tegenstuk . (st e rrenk.) Afstand. En -: Daartegenover,
daarnaast. 4. Kijkgat. Raampje (achter
in auto ). - d' egout: Mangat. 5. Kabelhuisje, -put, -kast. 6. (recht) Droit de -:
Recht van controle, - toezicht. Regardant:
Nauwkeurig toekijkend, precies. „Op den
penning", zuinig. / m.: Toeschouwer,
,omstander . Regarder ov .w . : 1. (geest)
Beschouwen, overwegen, zien op, bedenken,
in aanmerking nemen, 't oog hebben op.
- comme: Houden voor. Je ne regarde
rien: Ik ontzie niets. 2. Aanzien, betreffen.
-3. (oog) Aan-, bezien, bekijken, beschouwen . - de haul (en bas) : Van uit de hoogte
-aanzien. Se faire -: De aandacht trekken.
Etre fort regarde: Veel bekijks hebben. z.
.ehien 1 (kol. 349) en ceil 5. - faire: Toekijken, kijken hoe de anderen 't aanleggen.
Tu ne m'as pas -é : Wat denk je wel van me?
.4. Uitzien op, gekeerd -, gericht zijn naar,
liggen op. / onov .w. : 1. Letten -, acht
geven op, in 't oog houden. Y - a deux
lois: Rijpelijk overwegen, zich tweemaal
bedenken. z. pres 2. - a la depense: Op
de kleintjes passen. - vers la France: 't
.0og op F. gevestigd houden. Ne pas - a
trahir qn: Er niet tegen opzien om iem.
to verraden. 2. Kijken, zien. - de tous
-ales: Overal rondzien. - derriere soi:
.0mzien. 3. - stir: Uitzien -, uitkomen op.
/ se -: Elk. aanzien, - beschouwen. Tegenover elk. staan, - liggen. Zich zelven bekijken . Beschouwd (kunnen) worden. Zich
houden voor, - wanen, - beschouwen als.
-- vivre : Zijn leven rustig laten voorbijgaan.
-- maigrir: Zienderoogen mager worden.
Regarnir ov.w . : Opnieuw van 't noodige
voorzien. - garneeren. - besnaren (piano ).
- voeren. Verbussen.
Regate v.: Zeil- (- a la voile); roei-wedstrijd. Slipdas.
Regazonnement m . en -er ov .w . :
(Het) weder beleggen met zoden. Hegel
m.: Nieuwe vorst (na dooi). Regeler
,onov.w.: Opnieuw vriezen. - toevriezen.
Regence v.: Regentschap. (gesch.) 't
Regentschap van Philippe d'OrlOans (1715
-1723). Regeering. Stedelijke raad. (a a rdrij ksk.) Tunis. / bv.nw.: Zedeloos, wuft.
In den stijl van het Regentschap (17151723 ).
Regenerateur m.: Hersteller, -schepper.
I bv.nw.: Herstellend, nieuwe krachten
gevend. (f ig. ) Dat nieuw bloed brengt (in).
Regeneration v.: Herstel, hernieuwing,
wederaangroeiing. (fig.) Zedelijke wedergeboorte , - wederopleving. (scheik.) Te-
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rugwinning . Regenerer ov .w .: Hernieuwen ,
herstellen, weer doen aangroeien. (f ig.)
Zedelijk hernieuwen, - doen opleven, nieuw
bloed brengen in. (scheik.) Terugwinnen.
Opkrullen (veder). / se -: Weder aangroeien. Herboren -, herschapen -, verbeterd worden. Regenerescence v.: Hernieuwde beginnende opleving.
Regent m., -e v.: 1. Regent, -es.
(gesch.) Le -: Philippe d'Orleans (tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XV ) ;
de Regent (de schoonste Fransche kroondiamant ). 2. (a lleen m.) Leeraar (in een
vaste klasse). Lid van den raad van bestuur.
/ bv.nw.: Regeerend. Regenter ov .w .:
(oud) Les geven in (klasse). (fig.) De
les lezen, den baas spelen over. / onov .w. :
Voor schoolmeester spelen, de plak voeren.
Regestes v .mv . : Chronologisch repertorium der pauselijke acten, regesta.
Regicide m.: 1. Koningsmoorder. 2.
Koningsmoord. I bv.nw.: Die koningsmoord predikt of verdedigt. Regie v.: 1.
Beheer van goederen (voor anderen).
Mettre en -: Doen beheeren; - door de
stad of den Staat. Mettre des travaux publics en - (directe) : Openbare werken in
eigen beheer doen uitvoeren. - interessee:
Beheer van een onderneming, waarbij de
beheerder in de winst deelt. 2. Belastinginning direct door den Staat. Beambten -,
kantoren der Staatsregie. Lucifers-. Tabaks-. Buskruitregie. 3. (sport) Spelleiding .
Regimbement m. en -er ov .w . : (Het)
achteruitslaan. (fig.) - tegenstribbelen,
zich verzetten. Regimbeur : Tegenstribbelaar . -end.
Regime m . : 1. (o u d) Regeering . 2.
Regeeringsvorm, staatsbestel. z. ancien (by.
nw. 2). - Modal: Leenstelsel. 3. Beheer,
toezicht. Inrichting, wezen, bestand.
Gevangeniswezen. - forestier:
-desprion:
Boschwezen. - annuel ; - triennal: Een-;
driejaarlijksche bestuurswisseling (v. e.
orde). - de la presse : Perstoezicht. - des
eaux : Irrigatiestelsel. - des pluies : Regenverdeeling. - municipal; Gemeentebeheer.
- des glaces: IJstoestanden. - des tarifs:
Tarievenbestand. Mettre au - sec: Droogleggen . 4. Stelsel, rechtsverhouding. Statuut . hypothecaire : Hypotheekwetten. z. dotal en
commiumute 1. - de l' or ; - de l' argent:
Stelsel van den gouden -; den zilveren standaard . - des sucres: Suikerpremiestelsel.
5. Dieet. Voedingswijze, leefregel (- alimentaire). Vivre de -, etre au -, suivre
un -: Dieet houden. Temperature de -:
Voor een leefregel voorgeschreven temperatuur. Ecart de -: Afwijking van den
leefregel. Maison de -: Pension voor
bepaalde zieken. 6. Aard van den afvoer
(stroom), verval. Cours d' eau a - uniforme:
Stroom, die een gelijkmatig verval heeft.
7. Toerental (motor). Tourner a plein -:
Op voile kracht draaien. Moteur avec - de
800 tours : Motor met een capaciteit van
800 omwentelingen. 8. (taalk.) Voorwerp
(z. complement 2). Sous le - d'une
preposition : Door een voorzetsel geregeerd.
9. (plantk.) Ris, tros (vruchten). Regiment m.: 1. Regiment. Aller au -: Bij
den troep gaan. 2. (fig.) Menigte. Regi-
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mentaire : Van een regiment. Societe -:
Vereeniging ter bevordering der belangen
van den soldaat.
Repine v . : (n a a m ) Regina.
Reginglard m.: 1. Zuur wijntje. 2. =
Reginglette v.: Vogelknip.
Region v.: Luchtstreek. Streek. Luchtlaag . Gewest . (f ig . ) Gebied, kring . Hoogte ,
graad, trap. (nieuw) Gouw (in 't Derde
Rijk). La - des neiges; - des sapins : 't
Gebied der sneeuw; - der sparren. - locale:
Postkring (van postkantoor). Les hautes
-s de la philosophie : De hoogere sferen der
wijsbegeerte . La - des ombres : 't Schimmenrijk . Regional : Gewestelijk. / m.: Gewestelijke krant. Regionalement: Naar 't gewest.
Regionalisme m.: Streven naar decentralisatie, zucht naar behoud van gewestelijke vrijheid vooral op cultureel gebied.
Streekkunde. Regionaliste m.: Aanhanger
van 't regionalisme. / bv.nw.: Die te
groote centralisatie tegengaat. Regionalite
v.: Eigenaardigheid der streek, gewestelijkheid . Regir ov .w . : Regeeren . Besturen .
Beheeren. Regelen, voorzien in (reglement).
(t a a 1 k . ) Regeeren . I se -: Geregeerd -,
beheerd worden. Regisseur m.: Bestuurder, beheerder. Schouwburgregisseur. Rentmeester. - d'immeubles: Administrateur
van huizen.
Registrateur m. : (K a t h . ) Ambtenaar
der kanselarij belast met 't inschrijven der
bullen en verzoekschriften. Registration
v . : (m u z . ) Registreering . Registre m . :
1. Register, boek. Schrijfboek, schrift.
Vreemdelingen-desvitur,l'hO:
boek. (fig.) Tenir - de: Aanteekening
houden van. Etre (ecrit) sur les -s: In 't
zwarte boek staan. Tonne de -: Registerton . 2. (m u z . ) Registerstang . 3. Register,
deel van den stemomvang. - de tete; de poitrine : Kop-; borstregister. 4. Schuif
(aan een trekgat), regelaar, demper. - de
cendrier : Aschschuif. - de ventouse : Trekrozet. 5. (drukk.) Juiste plaatsing van
schoon- en weerdruk tegenover elkaar,
register. Tomber en -: Goed overeenkomen, - registeren . Registrer ov .w . 1.
z . enregistrer. 2. (m u z . ) Registreeren .
Reglable : Verstelbaar. Reglage m.:
Regeling (uurwerk, torpedo, machine). Linieering (papier). 't Stellen (geschut). 't
Stemmen (viool). Regeling van gastoevoer
(auto ) . Passer au -: Nagez ien worden (auto)) .
Rêgle v.: 1. Liniaal. - de charpentier, brisee: Duimstok. - a calcul: Reken-,
schuifliniaal. - de bassin : Dokschaal. divisee: Meetlat. -parallêle:Aanslagliniaal.
2. (fig. ) Richtsnoer,, regel, voorschrift.
Orde, regelmaat. N 'avoir d'autre - que son
caprice: Slechts zijn grillen volgen. Il est
de - que, c'est - que: 't Is regel -, gebruikelijk dat . Dans les -s : Volgens voorschrift ;
(f ig.) ongehoord, van de bovenste plank.
En -: In orde, in de vereischte vormen,
met inachtneming der formaliteiten, (f a m.)
naar den aard, volslagen. En - generale:
In 't algemeen, in alle gevallen. Etre
en -: Alle formaliteiten vervuld hebben
(mensch) ; in orde zijn (zaak). Pour la
bonne -: Voor de goede orde. z. se mettre
1. Sans -: Ongeregeld. 3. Orderegel, ordevoorschriften, -statuten. 4. Voorbeeld (ter
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navolging). Donner pour -. 5. Regel (van
wetenschap , kunst ) . (r ek e n k . ) Les quatre
-s: De vier hoofdbe- werkingen. - de
trois: Regel van drieen. - de societe, de compagnie : Gezelschapsrekening. z .
alliage 3. 6. (geneesk.) Les -s: De menstruatie, de regels. Regle : 1. Gelinieerd,
gelijnd. z. musique 1. 2. Ordelijk, geregeld.
3. Voortdurend, vaststaand, bepaald. Afgehandeld. Regelmatig terugkeerend (koorts).
z. coquetterie 1 en coupe 1. Une fille-e:
Een meisje dat huwbaar wordt. Af ire en
querelle -e avec qn: Voortdurend met iem.
twisten. C 'est une affaire -e: Dat is afgedaan. Rêgle-equerre (mu. -s--s) v.:
Winkelhaak.
Rëglement m. : 1 . Vaststelling, bepaling,
regeling ; afwikkeling (zaak); afsluiting
(rekening); afrekening (- de comptes;
ook fig.). En - de ma facture : Ter voldoening van mijn factuur. - de juges:
Vonnis dat bepaalt welke rechters in een
zaak recht zullen spreken. 2. Verordening,
voorschrift, reglement. - d'administration
publique : Maatregel van inwendig bestuur.
- d'ordre interieur : Huishoudelijk reglement. Rappeler -; rappel au -: Herinneren -; -ing aan 't reglement van orde.
Reglement bw.: Geregeld. Reglementaire
: Overeenkomstig de voorschriften, voorgeschreven ; (m i 1. ) model . . . Met veel
reglementen gepaard. Reglementairement : Volgens voorschrift. Reglementarisme m. : Systeem van (overdreven)
reglementeering. Reglementariste m. :
Voorstander van reglementeering. Reglementation v.: (Wettelijke) regeling, reglementeering. Reglementer ov .w . : (Wettelijk) regelen. / onov.w.: Verordeningen
maken. I se -: Geregeld worden. Regler
ov .w . : 1. Linieeren, lijnen trekken op. 2.
Regelen, aan regels onderwerpen; aan orde
gewennen (iem.). 3. Ordenen, regelen,
beschikken over. Bepalen, vaststellen.
Afdoen (zaak); repasseeren of gelijkzetten
(uurwerk); nauwkeurig stellen (machine,
autorem); vaststellen (salaris, enz.); afrekenen met (koetsier b.v.); z. compte 2;
beslechten (twist); schikken (geschil);
afsluiten of betalen (rekening) ; naar den
wind stellen (zeilen). In de juiste mate
beperken. - un ouvrier: Een werkman
uitbetalen en wegzenden. Se faire -:
Afmonsteren ; zijn loon opvragen en heengaan. - sa depense: Zijn uitgaven tot 't
noodige beperken. - un memoire: Een
rekening op het juiste cijfer vaststellen.
- son tir: Zich inschieten. 4. Betalen.
Met iem. afrekenen. (f ig.) Afrekenen met,
de baas worden. / se -: Geregeld -, vastgesteld -. Gelijkgezet worden. Zich regelen,
- matigen, een regelmatigen gang aannemen. Zich aan orde wennen. Afhouden
(het verschuldigde). - sur : Zich gedragen
naar, een voorbeeld nemen aan. Reglet
m.: Plat lijstje. Lijntje, filet. Timmermansduimstok . Reglette v.: Zetlijn, regelmaat. Liniaaltje. - aan een rekenliniaal.
- om blinden te leeren lezen. Regleur m.:
Linieerder. Lijnpen, lijnentrekker. - de
lir: Regelaar van de schietoefeningen ; reguleertoestel. Regleuse v.: Linieerster. -machine.
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Regret m.: 1. Verdriet (over 't verloReglisse v.: (plantk.) Zoethout. Bois
rene ). Laisser des —s : Betreurd worden
de — Zoethoutstengel. z. jus. Poudre de
(door de achterblijvenden). Le — de la
— composee: Groene poeder. — des Alpes ,
patrie: 't Verlangen naar 't vaderland. 2.
- de montagne : Alpenklaver. — sauvage:
Klacht. 3. Doodsklokje. 4. Spijt, smart,
Hokjespeul.
leed, -wezen, weerzin. J'ai tous les —s
Reglisser ov.w.: Weer laten glijden.
onov.w.: Weer glijden. I se —: - sluipen. du monde que: Het spijt me allerverschrikkelijkst dat. Je n'ai qu'un Een ding
Reglisserie v.: Dropfabriek.
Regloir m.: Liniaal voor notenbalken. spijt mij maar. Avoir — de: 't Betreuren
Linieerplaat. Reglure v.: Linieering, li- dat. Avec un air de —: Met tegenzin. Se
consumer en —5 : Diepe smart hebben.
nieerwerk.
Regnant : Regeerend. Heerschend. Over- A —: Ongaarne, met tegenzin. (onderaan
een brief) Mille —s: 't Spijt me zeer, dat
heerschend, algemeen.
Regnard m . : (n a a m ) Re inaard . Re- ik u niet van dienst kan zijn. z. abbaye.
Etre aux —s de qch : lets betreuren. (f am.)
gnau(1 )d m . : (n a a m) Reinoud .
Refine m.: 1. Rijk. animal; - vegetal; J ai 't Spijt me. Regrettable: Betreurenswaardig. Regrettablement : Op be- mineral: Dieren-, planten-, delfstoffenrijk.
2. Regeering. -stijd. (fig.) Macht. Heer- treurenswaardige wijze. Regretter ov.w.:
schappij, rijk. Du — de: Tijdens de regee- 1. Missen, terugverlangen naar, het verlies
ring van. 3. Kroon (boven 't hoofdaltaar). betreuren van. Le regrette Charles M.: De
Pauselijke kroon. Regner onov.w.: Re- diepbetreurde Karel M. // ne se fera pas
geeren, heerschen. De hoogste macht bezit- —: Om hem zal niet getreurd worden.
ten . (f ig. ) (Be )heerschen, de overhand 2. Betreuren, spijt hebben, leedwezen gehebben, op den voorgrond treden. In zwang voelen. Je regrette que : Het spijt mij dat.
/ se —: Betreuren dat men 't niet verder
zijn. Zich uitstrekken loopen (langs).
Regnieole (spr. regh-ni-) m.: Inboorling, heeft gebracht.
Regrimper ov. en onov.w.: Weer (be))inlander . / by .nw . : Ingeboren .
Regonflement m.: Het weder vullen klimmen. Regros m.: Eikebast. Regrou(ballon). - weder oppompen (luchtband). pement m.: Hergroepeering. Regrouper
- weder opzwellen (lichaamsdeel). Het ov .w . : Hergroepeeren . Reguerir ov .w . :
op loopen , - stijgen . Regonfler ov .w . : Weer genezen. Reguinder ov.w. : Weer
Weder vullen. - oppompen. - doen opzwel- ophijschen.
Regularisation v . en -iser ov .w . :
len. Stijgen. I onov.w.: Weder opzwellen.
/ se —: Weer opzwellen. Regorgement (Het) regelen, - regelmatig volgens de
m.: Het overloopen, - overvloeien. Over- voorschriften maken. -iser sa position:
loop, -vloeiing, -volte. Regorger onov.w.: Zijn toestand in overeenstemming met de
1. Het ingeslikte weer uitbraken. (fig. ) wetten regelen. — d'ecritures: Afboeking.
Het onrechtmatig verkregene teruggeven. — de titres : Het in overeenstemming
2. Overvloeien, -loopen. Overvol -, stamp- brengen van effecten met de wettelijke
vol zijn. Zich baden (in). — de sante: bepalingen. Regularite v.: 1. Regelmatig-.
Kerngezond zijn. — d'argent: Bulken van 2. Geregeldheid. — de la vie : Streng zedelijk
't geld. — de monde: Overvol zijn. / ov.w.: levensgedrag. 3. Trouwe nakoming der
Weer teruggeven. Regouler ov.w.: Af- orderegels. 4. Geestelijke stand. Regulasnauwen. Volstoppen, tot walgens toe ver- teur : Regelend, ordenend. Appareil
zadigen, laten tegeneten. Regourmer ov. Stelsel van keerdammen. Gare -trice: Ranw.: Weder den kinketting aandoen. / se geerstation. / m.: Regelaar, bestuurder.
Weder een trotsche houding aannemen. Regelingstoestel, regulateur. — d' emisRegoilter ov .w . : Herproeven . Regrat m . : sion: Regulateurkamer. Regulation v.:
Kleinhandel. Kleerenwinkeltje. Tusschen- Regeling (kompas).
Regule m.: 1. Schijnvorstje. Winterhandel. Regrattage m.: Het afschrappen.
Regratter ov.w.: Opnieuw krabben. Af- koninkje. 2. Onbuigbaar metaal, koning.
Regulier : Regelmatig. Geregeld. Preschrappen. (fig.) Polijsten, weer opknapcies. Aan de regels eener orde onderworpen.
pen. / onov.w.: Voordeeltjes in den kleinhandel of door afdingen behalen ; schacheren ; Le clerge — : De ordegeestelijken. I m.:
pingelen. Tusschenhandel drijven (op de- Ordebroeder. Soldaat der geregelde troezelfde markt). Regratterie v.: Kleinhan- pen . Regulierement : Regelmatig, gewoondel, schachelarij. Kliekjes. Regrattier m., lijk. Geregeld, ordelijk. Volgens den wet-iere v.: Kleinhandelaar, -ster, koome- telijken weg.
Regurgitation v. en -er ov.w.: (Het)
nijsman; schacheraar; pingelaar. Tusschenhandelaar Uitdrager Regraver ov .w : terugbrengen (van 't voedsel) in den
Overgraveeren . Regravir ov .w . : Weer mond, (het) oprispen; - ophoesten. — aigre:
't Zuur, zure oprisping. Reltabilitable:
bestijgen. Regreer ov.w.: Weer optuigen.
Regretter ov.w.: Weer griffelen. Retires Herstelbaar (in eer, enz.). Rehabilitation
v.: Herstel in vroegere rechten. Eerherstel.
m.: (recht) Recht van wederaanvaarding,
regresrecht. Regressif : Achteruitgaand, Rehabiliter ov.w.: In zijn vroegere rechten
afdalend. Wegslinkend, verdwijnend. Te- herstellen. Weder in eer herstellen. (f ig. )
rugwerkend. Regression v.: Achterwaart- Weer de achting doen verwerven der
sche beweging. Omkeering. Woordherhaling menschen. I se Zijn eer (fig.) De
in omgekeerde volgorde. (geneesk.) Weg- achting herkrijgen, in zijn eer hersteld
slinking . (f ig . ) Achteruitgang. (t a a lk . ) worden. Rehabiller ov.w.: Weer nieuw
aankleeden . Rehabituer ov .w . : Weder
Fausse Hypercorrecte vorm, - wending.
Regressivement : Volgens een terugloo- gewennen. Rehaussage m.: Verhooging.
Opwerking. Rehausse v. = Rehaussepende lijn.
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ment m.: Verhooging. Vergrooting der
nominale waarcle (geld). Rehausser ov .w . :
Verhoogen, hooger maken, - hangen ; stellen (muntwaarde). (fig.) Beter doen
uitkomen, de uitwerking verhoogen (van).
Opwerken met. - de couleurs : Met kleuren
verhoogen. Dessin au crayon rehausse:
Opgewerkte potloodteekening. / se -:
Verhoogd worden. Zich -. Elk. in de hoogte
steken. Rehaut m.: Verhooging der muntwaarde. (kunst) Hoogsel, licht. Reheurter ov.w.: Weer aankloppen.
Reich m.: Het Duitsche Rijk van na
1918.
Reimportation v.: Wederinvoer. Reimporter ov.w.: Wederinvoeren. / se -:
Wederingevoerd worden. Ramposer ov.
w . : Opnieuw belasten . (d rukk.) Anders
opmaken. Reimposition v.: Wederoplegging (v. schatting), nieuwe belasting.
(dr ukk.) Nieuwe opmaking. Rêimpres sion v.: Herdruk. Reimprimable : Herdrukbaar. Reimprimer ov .w . : Opnieuw
opdrukken. Herdrukken, opnieuw ter perse
leggen. / se -: Herdrukt worden.
Rein m.: 1. Nier. - flottant, - mobile:
Losse -, (f am.) wandelende -. 2. Les -s:
De lendenen, de nierstreek. Droit sur les
-s : Recht van lijf en leden. Se donner
un tour de -s: Zich verrekken, plotseling
't spit hebben. D'un tour de -s: Met een
ruk met 't lichaam. z. eeindre en epee
1. (fig.) Avoir les -s forts : Sterk -, rijk
zijn, tegen een stootje kunnen. Avoir les
-s faibles: Zwak -, machteloos zijn. Avoir
les -s tailles pour: Sterk genoeg zijn om.
Casser -, briser les -s: Den nek breken.
Se casser les -s contre : Zich 't hoofd te
pletter loopen tegen. 3. Gewelfhoek (- de
vo die) . 4. (aardk.) Niervormige klomp,
knol.
Rancarceration v.: Wedergevangenzetting. Reinearcerer ov.w.: Weer gevangenzetten. Reincarnation v.: Wedervleeschwording. Reinearner (se): Weder
vleesch worden. Reincorporation v.: Wederinlijving. Reineorporer ov .w . : Weder
inlijven.
Heine v.: 1. Koningin. Recevoir comme
une -: Met luister ontvangen. z. port
8. La - du ciel, - des anges: De Moeder
Gods. La - des enfers: Proserpina. La de la feve: Zij die de boon met Driekoningen
trekt. - des abeilles: Bijenkoningin.
(dierk.) - d'eau: Waterhoentje. 2. (fig.)
Vorstin, koningin. La - du bal: De meest
gevierde danseres. Etre la - des cceurs:
Aller harten gewonnen hebben . 3. (n a a m )
Regina. Heine-Claude (mu. -s--s; spr.
sours -glode) v.: Groene pruim. Reine-debeaute (mu. -s-de--) v.: Fraaie amaryllis. Heine-des -bois (mu. -s-des--) v. :
L ieve-Vrouwen-bedstroo . Heine-des -pros
(mu. -s-des--) v . : Moerassp irea . Heinemarguerite (mu. -s--s) v.: Groote, gekweekte margeriet. Heine-mere (mu. -s-s) v.: Koningin-moeder.
Reinette v.: 1. z. rainette. 2. Reinet(appel ).- franche: Goud-.-grise: Grauwe-.
Reinfecter ov .w . en -ion v . : (Het)
opnieuw besmetten. Reinflammation v.
en -er ov.w.: (Het) weer doen ontbranden.
Reinhumation v. en -er (spr. r e-i-nu-)
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ov .w . : (Het ) weer begraven . Reinscription
v.: Hernieuwde inschrijving. Reinserire
ov .w . : Weer opnemen, - inschrijven.
Reinstallation v.: Herstel in ambt. Het
opnieuw vestigen. Reinstaller ov.w.: Herstellen in ambt. Weer vestigen. Nieuw
inrichten. / se -: Zich opnieuw vestigen. neerzetten.
Reintê: Sterk in de lendenen, - in 't kruis.
Rantegrable: Weder herstelbaar. Reintegrande v.: (recht) Herstel (in bezit).
Reintegration v.: Het weder in 't bezit
stellen van. - weder in zijn geheel komen.
Wederbenoeming. Reintegrer ov.w.: In 't
bezit herstellen van. Weer terugbrengen op
zijn plaats. (nieuw) Zich weer begeven
naar. - le domicile conjugal: De echtelijke
woning weer betrekken. Faire - des
meubles : Weggenomen mobilia doen terugbrengen. - dans ses fonctions: In zijn
functie herstellen. Reintroduction v. en
-duire ov .w. : (Het) weer binnenleiden, weer invoeren. Reinventer ov .w. : Opnieuw
uitv inden , - bedenken . Rêinviter o v .w . :
Opnieuw uitnoodigen. Raterable: Herhaalbaar. Reiterateur, -atif : Herhalend.
Reiteration v.: Herhaling. Reiterativement : Bij herhaling. Reitêrer ov .w . : Herhalen.
Reitre m.: 1 . Duitsch ruiter in Franschen
dienst . (f am. ) Vechtersbaas , dragonder..
Ruwe krijger. Un vieux -: Een oude zwerver, die van alle markten thuis is. 2. Ruitermantel.
Rejaillir onov .w . : Terugspringen , -stuiten. Teruggekaatst worden. Opspringen;
stroomen (vocht). (f ig.) Neerkomen (schande ), terugwerken ; afstralen (eer). Faire
- de la boue contre qn: fem. door 't slijk
sleuren. Rejaillissant : Opspringend, -spuitend . Rejaillissement m.: Het uit-, op-,
terugspringen, terugkaatsing . (f ig . ) Terugslag . Hejauger ov.w.: Herijken. Hejaunir ov .w . : Weer geel verven. / onov .w . :
- worden. Rejet m. : Het weg-, - (uit)werpen. Uitgegraven aarde, bagger. Terugbrenging in den mond (der spijzen). (f ig.)
Verwerping. Ontzegging, afwijzing. Overbrenging (op andere rekening, op ander
hoofd). Overbrenging van woorden in een
volgenden versregel (- poetique). Jonge
loot. Vogelknip. Jonge, uittrekkende bijenzwerm. Rejetable: Verwerpelijk. Rejeteau
z . rejetteau. Rejeter ov .w . : 1. Terugwerpen, -slaan. (fig.) - la faute sur: De
schuld werpen op. 2. Uit-, weg-, (terug)werpen. - les assaillants: De aanvallers
terugdrijven. - des aliments: Voedsel
weer in den mond brengen. - du pus:
Etteren. 3. Verwijderen, verstooten. 4.
(fig.) Verwerpen, afwijzen, afslaan, weigeren te ontvangen. Niet gelooven in. 5.
Verleggen, verzetten, overbrengen, op een
andere plaats brengen. Nous voila rejetes
bien loin : Nu zijn we een heel eind uit de
koers. - un travail sur qn: Iem. werk op
den hals schuiven. 6. Opnieuw werpen.
- des branches: Opnieuw looten schieten.
I se -: Achterover leunen, - gaan zitten.
Verworpen worden. se - sur : Terugkomen
op ; uitweiden over; de schuld werpen op.
Rejetoir m. en -oire v.: Vogelknip.
Rejeton m.: Jonge loot, uitspruitsel. (f ig.)
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Afstammeling, telg. Rejetonner onov .w. :
Jonge looten schieten . Rejetteau of rejeteau
m . : Waterslag. Rejoindre ov .w . : Weer bij
elk. brengen, - voegen, vereenigen. In-,
achterhalen. Gaan naar, opzoeken. (m il. )
Zich melden bij . Nous allons le —: Wij gaan
weer naar hem toe, we zijn meteen bij hem.
/ onov .w . : (m i 1 . ) Zich melden. / se —:
Weer bij elk. komen, - vereenigd worden.
Rejointoiement m. en -oyer ov .w . : (Het )
opnieuw voegen. Rejonction v . : Wedervereeniging . Rejouer ov. en onov .w . :
Overspelen.
Rejoui : Vroolijk, opgeruimd. / m. :
Vroolijke vent. Rejouie v. : Vroolijke zus.
Rejouir ov .w . : Opvroolijken, verblijden.
— l' ceil: 't Oog aangenaam aandoen, - streelen . / se —: Zich verlustigen, blij zijn, zich
verheugen. Rejouissance v. : 1. Vroolijkheid , vreugde, -betoon. Des —s publiques:
Volksvermaken. 2. (sp el) Inzetkaart . 3.
Beenderen, die de slager bij 't afgewogen
vleesch voegt. Rejouissant : Vermakelijk .
Rejuger ov .w . : Opnieuw beoordeelen.
Relabourer ov .w . : Herploegen. Hetichant : Laxeerend, ontspannend (middel).
Reletche m. : Verademing, ontspanning
(door 't werk of te breken). Sans —: Zonder
ophouden, in eênen door. Prendre -, se
donner du — : Uitrusten, zich ontspannen.
Donner du — a : Tot adem laten komen.
(tooneel) Il y a —. on fait —: Er wordt
niet gespeeld. (op schr if t ) —: Gesloten.
/ v . : 1. Onderbreking der reis. (z eev. )
Faire —: Aandoen, binnenloopen. 2.
Schuilplaats, noodhaven. Entrer en — sur
la rade: De reede als noodhaven opzoeken.
Relfichement m . : Verslapping, ontspanning. Slapheid. Loslijvigheid (— du venire). 't Zachter worden (temperatuur ).
(f ig . ) Verslapping. Ontspanning (geest ) .
Les —s de l'amitie : De verkoeling in de
vriendschap. Relficher ov .w. : 1. Verslappen, ontspannen ; vieren (touw ) ; dunner maken (saus) . — le centre : Loslijvig
maken. 2. (f ig. ) Toegeven , minder nauw
toehalen, iets laten vallen van. M ceurs
reltichees: Losse zeden ; losbandigheid. Morale rercich6e: Laksche moraal. Relciche:
Slordig. 3. Los-, vrijlaten, op vrije voeten
stellen. 't Embargo (op een schip ) opheffen . / onov .w . : Verslappen, verflauwen.
(z eev. ) Binnenloopen, -vallen te, aandoen.
De rivier afzwemmen. / se —: Slap worden,
zijn veerkracht verliezen. Zachter worden
(temperatuur ) . (f i g . ) Verflauwen , verminderen . Toegevender worden. Afwijken van
(een gedragslijn). Zich ontspannen (geest ).
Se — dans ses m (Burs : Losse zeden aannemen,
zich misdragen. RelAcheur by .nw. en m. :
(Schip, ) dat binnenvalt.
Relais m. : 1. Berm (fort). Bij eb droogvallend deel van de kust. Aanspoeling.
Tusschenruimte in den ketting bij tapijtwerk van draad , kleur of figuur. 2. Toestel
om den stroom der locale batterij te sluiten,
overdrager,, relais. Overbrenging van stroom
of golf door een tusschenbatterij , station
voor heruitzending. — de Prague: Relais
van Praag. 3. Versche honden of paarden
(op zekeren afstand van elk. geplaatst ),
wisselpaarden. Wissel-, pleisterplaats. Afstand, dien wagens moeten doorloopen om
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te wisselen. (n i e u w) Servicestation (voor
auto ; — de benzine) . — de batellerie: Wisselplaats voor jaagpaarden. (sport) Course
de —: Estafetteloop ; -zwemmen. Cheval de
—: Versch (wissel )paard. Donner le —: De
versche honden op 't wild loslaten ; ' (fig. )
iem. in 't vuur brengen. Etre de —: In afwachting zijn om te handelen. Des habits
de —: Kleeren om te verwisselen. Titre de
—: Nieuw titelblad op een oude oplaag.
Relaisser (se): (j a cht ) Stil blijven staan.
(fig. ) Rust zoeken. Lièvre relais.se: Afgejaagde haas. Relance v. : Het opjagen.
Relancement en -lancer ov .w . : Opnieuw
werpen. (j a c ht ) Weer opjagen . - opstooten.
(f ig. ) Lastig vallen, niet met rust laten.
Bits bejegenen, - berispen. (nieuw) Opzoeken. Relancier m. : Opjager. Relancis
m . : Opjaging. Relaps b y .nw . en m . : Weder
afvallig (zondaar ), opnieuw tot ketterij
vervallen (ketter ). Relargir ov .w . en
-issement m. : (Het ) wijder maken . weder in vrijheid stellen.
Relater ov .w . : Vermelden. Relatif by.
nw. : 1. — a : Die betrekking heeft op . 2.
Betrekkelijk (t egenover absolu ) . 3.
(t a a lk . ) Betrekkelijk . Ondergeschikte (z in ) .
/ m. : Het betrekkelijke. Betrekkelijk
voornaamwoord . Relation v. : 1. Betrekking, verhouding, verband. Avoir — a:
Slaan op, in verband staan met. 2. Omgang,
verkeer, betrekking. Bekende. Avoir des
—s d'amitie avec: Vriendschappelijk omgaan
met. Avoir de belles —s : Voorname kennissen hebben. Nous ne sommes pas en —: Wij
gaan niet met elk. om. En — d'affaires:
In handelsrelaties. Mes —s a Paris: Mijn
connecties te P. Femme de —s faciles:
Publieke vrouw. 3. Bericht, verslag, verhaal. 4. Verbinding (spoor, telefoon ) .
Relativement : Betrekkelijk . — a : Met
betrekking tot, over. Relativisme m. :
Svsteem volgens hetwelk alle weten op
afhankelijkheden berust. Relativiste m. :
Aanhanger van 't relativisme. Relativite v. :
Betrekkelijk karakter, betrekkelijkheid. Relatter ov.w. : Opnieuw met latten voorzien.
Relaver ov .w . : Weer afwasschen . Relaveur m. : Vatenwasscher (in de keuken ).
Relavures v .my . : Vatenwater . Relaxation
v. : Verslapping. Vrijlating. Relaxe v. :
Invrijheidstelling. Prononcer la — de : In
vrijheid stellen. Relaxe m. : Vrijgelatene.
Relaxer ov .w . : Verslappen. Vrij laten .
Van rechtsvervolging
—desfinlapt:
ontslaan. Relayer onov .w . : Versche paarden nemen. Naar stal gaan. / ov .w . : Aflossen , vervangen. Op een (electrische )
relais overschakelen. Heruitzenden ; aftakken . / se —: Elk. aflossen. Beurtelings
voor zijn, - de leiding hebben. Relayeur
(spr.. -le-geur) m. : Houder -, verhuurder
van wisselpaarden. — de bateaux; - voor
trekschuiten. — marinier: Vrachtschipper.
Relegable: Uitwijsbaar, strafbaar met,
verbanning. Relegation v. : (gesch.) Uitwijzing, afzondering (zonder verbeurdverklaring ) . Deportatie in een kolonie. BeleDue by .nw. en m. : Uitgewezene. Gedeporteerde . Releguer ov .w . : 1. Uitwijzen, afzonderen. Deporteeren, in een kolonie
uitwijzen. — dans une enceinte fortifi6e: Tot
vestingstraf veroordeelen. 2. Verwijzen,
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ter zijde leggen; verbannen. - au second
plan: Op den achtergrond plaatsen. -- au
grenier : Naar den zolder verbannen. / se
- : Uitgewezen Gedeporteerd -. Ter
zijde gelegd worden. Zich terugtrekken.
Relent m:. 1. Muffe smaak of reuk. Sentir
le Duf ruiken. De haul Sterk riekend.
2. (fig. ) Ouwe kost, restjes. Relester
ov .w . : Verballasten . Relevable. Aantoonbaar.. Relevage m. : Het weder lichten (v.
e. schip). Het ophalen (net). Relevailles
v .mv. : Eerste kerkgang (der kraamvrouw).
Eerste uitgang (idem). Reléve v. : 1. Afloss ing , vervanging . Aanvull ingstroepen ( troupes de -). 2. Het nagaan (knip, val).
Releve m. : 1. (recht) Wederoprichting,
-herstelling . 2. Overzicht , staat, opgave ;
specificatie. Faire le - de : Opsommen.
- de compte : Algemeene factuur; afrekeningsnota (met schrijver). 3. (oud) Opvolgende schotel, opvolgend gerecht ; tusschengerecht . z. potage 2. 4. Opstaan
(wild). Tijd van opstaan. 5. Opmeting.
Opname (v. afdrukken). Relevee v. : Namiddag. Releve-gravure (my . onv .) m.:
Likhout. Releve-jupe (my . one.) m.:
Japonophouder. Relevement m. :1. Wederoprichting . Lichting (schip)) . (f i g . ) Zedelijke verbetering; opvoering tot nieuwen
bloei. Verhooging. - de credit: Kredietverhooging. - de prix: Opslag, prijsverhooging. 2. Wederopkomen (na ziekte). 3.
Opsomming, opmaking (van een staat).
Bepaling (plaats). 4. (zeev.) Opneming,
peiling. Cela sert de - aux pilotes: De loodsen kunnen zich daarnaar richten. Relevemoustache (m y . ono.) m. : Snorophouder.
Releve-quartier (my . on y .) m. : Schoenhoorn .
I. Relever ov .w . : 1 . Weder op de beenen
zetten, (weder) ophelpen, - rechtop, overeind zetten, - oprichten, - lichten ;
afbrengen (schip ) ; dreggen (kabel) ; ophalen (net); weer ophoogen ; - opbouwen
(muur). Ophalen (maas, steek ). Opnemen
(slagen, kaarten). Van de pers nemen
(norm). z. gant. (school) - les copies:
't Werk ophalen . 2. (f ig. ) Tot zijn vroegeren
rang brengen, weer tot welvaart brengen,
(f am. ) er bovenop helpen. Doen herleven,
opbeuren, aanwakkeren; weer doen opluiken (handel) ; nieuwe belangstelling wekken voor (gesprek ). - la fortune de : Weer
in goeden doen brengen. 3. (fig.) Doen
opmerken, de aandacht vestigen op. Roemen, prijzen. Berispen. Ingaan op. z.
&dant 4. Terechtwijzen. Op den rechten
weg brengen; weer opheffen, bekeeren.
-d'uner:
Op een dwaling opmerkzaam
maken. - du pêch6 de paresse: Van zijn
luiheid genezen. - un reproche: Op een
verwijt ingaan, een - beantwoorden. - le
dêfi: De uitdaging aannemen. Buveur
reley ê: Bekeerde dronkaard. 4. Hooger
plaatsen, - hangen. Verhoogen, hooger
maken. Opnemen, opslaan, oplichten, opschorten . Opdraaien (snor ) . Opslaan (sluier ) .
- la téte: 't Hoofd opheffen; (fig.) - opsteken, weer moed vatten. Marcher la tole
reley ee: Met opgeheven hoofde loopen.
De haren omhoogstrijken;-leschvux: opsteken (vrouw). Pas reyel6: Krachtige
pas. - une maison d'un etage: Nog een
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verdieping op een huis zetten, een h. optrekken (f ig. ) - sa condition: In beter
doen komen. Reley è: Voornaam, hoog, edel,
verheven.
5. (fig. ) Beter doen uitkomen, - in 't
oog doen vallen, nieuwen luister bijzetten
aan, tot aanzien brengen, verhoogen.
Zijn ambt tot eere brengen. -sachrge:
Een kleur meer inkt geven,-unecolr: donkerder maken. 6. (fig. ) Prijzen, verheffen, roemen. Tot roem strekken. 7. Een
prikkelenden smaak geven aan, kruiden.
Sauce reley ee: Sterk gekruide saus. 8.
Aflossen. - qn de sentinelle : Iem. op
wacht anossen ; (f ig.) iem. een scherpe
vermaning geven. 9. Ontslaan, vrijstellen.
- de ses v ceux : Van zijn belofte ontslaan.
de ses fonctions: Ontslaan, ontslag
geven. 10. Door een ander gerecht vervangen . 11. (z e ev . ) Verkennen , afpeilen , de
plaats bepalen van. 12. Opmeten. In
kaart In teekening brengen (meubel).
13. Nota nemen van ; overschrijven.
II. Relever onov .w . : 1. Weer opstaan.
Genezen. - de couches: Van 't kraambed
herstellen. Il n'en reMvera pas: Hij komt
dat niet te boven. - de la grippe: Pas
griep hebben gehad. (fig.) - d'un coup
Een slag te boven komen. 2. Plooien krijgen
(kleedingstuk ). 3. - de : Leenroerig,
leenplichtig zijn aan. Behooren onder
(zekere rechtspraak ). Deel uitmaken van,
behooren tot. (f ig. ) Onderworpen ondergeschikt zijn aan. (mil.) Onder 't commando staan van. Terres relevantes immediatement de la couronne: Kroonlanden. Ne que de sa conscience : Alleen naar de inspraak
van zijn geweten behoeven te luisteren.
Ne - que de soi-meme : Zijn eigen heer en
meester zijn.
III. Relever (se) : 1. Weer opstaan, zich
weer oprichten. (f ig.) Zich van de geleden
schade herstellen. Weer op krachten komen,
beter worden. (f ig.) Zich weer verheffen
(na val). 2. se - de : (fig.) Te boven
komen. - de sa ruine: Uit zijn toestand
van verval komen. - d'un echec: Een
nederlaag te boven komen. - d'une faute:
Een gebrek afleggen. 3. (to onee 1) Bijval
vinden (na val). 4. In 't oog vallen, uitsteken. 5. Hooger gemaakt -. Weer opgericht worden. 6. Elk. aflossen.
Releveur by .nw . en m. : Opheffende
(spier). Die de bussen ledigt (besteller).
Reliage m. : Het aanslaan der duigen,
- kuipen, - aanleggen der hoepels. Relief
m.: 1. Hoogsel, relief . Des lettres en -:
Verheven uitkomende letters. Carte en -:
Reliefkaart. 2. (fig.) Glans, luister, aanzien. Mettre en -, donner du - Doen
uitkomen, luister verleenen aan. Se donner
Zich op den voorgrond stellen.
du
3. Hoogte (scheepsboord; vestingwerk ).
Plateau. - terrestre : Aardrelief , -kaart.
4. -s: Restjes, overblijfselen. 5. Lettres de -: Brieven van herstel van
adeldom. - d'appel: Vergunning om een
aangeteekend appel voort te zetten. 6.
(f ig. ) Teekenends , karakteristieks. Reliement m . : Verbinding . Helier ov .w . : 1.
Opnieuw samenbinden, - voegen, weer vastmaken. 2. Samenvoegen, de duigen aanslaan. Verbinden, in verbinding stellen.

Relleur-Remblayer
1824
1823
Inbinden (book). / se -: Samenhangen, geleiding. Reluire onov .w . : 1. Blinken.
in verbinding staan, vastgekoppeld zijn Schitteren. Faire -: Glimmend maken,
(aan). Relieur m.: Boekbinder. Toeslag- - poetsen. Tout ce qui reluit n' est pas or :
't Is alles geen goud wat er blinkt. 2. (f ig. )
map , dossier.
Religieusement : Vroom, godsdienstig. Schitteren, in 't oog vallen. Faire - aux
(fig.) Stipt, nauwgezet, trouw, met de yeux de qn: Iem. betooveren met. Beluimeeste ernst. Met een aandachtig gelaat sant : Blinkend , glinsterend . (f ig . ) Aange(drinken). Eerbiedig, vol pieteit, vol innig- naam, prettig. Keurig, fijn in de kleeren.
heid. Religieux, -ieuse bv .nw . : 1. Gods- Peu -: Gemeen, kaal, niet erg schitterend,
dienstig,van den godsdienst, der kerk . Annee van een matig allooi. Reluquer ov .w. :
(f a m . ) Nieuwsgierig aankijken, begluren .
-ieuse : Kerkelijk jaar. 2. Vroom, godsdienstig, godvruchtig. 3. (fig. ) Stipt, nauwge- Met begeerige blikken aanzien, zin hebben
in . (v olk ) Kijken naar . Reluqueur m . :
zet, trouw. 4. Van de geestelijke orden,
orde-, monniks-, nonne-. Habit -: Orde- Gaper . Relustrer ov .w . : Weer nieuwen
kleed. Vie -ieuse: Monnikenleven. Maison glans geven aan. Remficher ov.w.: Herkauwen. (f ig. ) Nog eens overdenken.
-ieuse : Ordehuis. / m.: Kloosterbroeder,
ordesgeestelijke, monnik. / Religieuse v.: Remaill . . . z. remm . . . Remalaxage
Non , kloosterzuster.. (v o 1 k ) Vensterzwa- m. en -er ov.w.: (Het) opnieuw mengen
luw.. Mantelkraai. Roofpootsprinkhaan (kruit). Remanenee v.: Overblijving.
Remanent : Overblijvend. Remanger ov.
(mante -) . Religion v.: 1. Godsdienst,
geloofsleer, geloof. (oud) De hervormde w.: Opnieuw eten. Remaniable : Dat
godsdienst. (ong.bet.) Ceux de la -: veranderd kan worden. Remaniement m.:
De Hervormden. - d' Etat: Staatskerk. Om-, overwerking. Omlegging, verplaatsing. 't Verloopen (vorm). V itrine en -:
La - naturelle : De niet geopenbaarde
godsdienst. 2. Vroomheid, geloof. I l a de Kast waarvan de inhoud wordt omgelegd.
Plichtparcellaire : Ruilverkaveling. - ministeig.)
3.
(f
la -: Hij is godsdienstig.
gevoel, diepe eerbied, pieteit. La - de la riel: Wijziging in 't m. Remanier ov .w .
Om-, overwerken. Omleggen, verplaatsen.
souffrance humaine : De samenbindende eerbled voor 't menschelijke Teed. La - des Keeren (papier). Doen verloopen (drukvorm ). Wijzigen in zijn samenstelling.
morts , - des tombeaux : De vereering der dooden ; - der graven. La - du souvenir : Het Remanieur m.: Om-, overwerker. Remavrome gevoel voor schoone herinneringen. niment z. remaniement. Remarchander- ov .w . : Opnieuw onderhandelen over.
V ioler la - du serment: De heiligheid van
den eed schenden. Surprendre la - de qn: Remariage m.: Tweede huwelijk. ReMisbruik maken van iem. goed vertrouwen, marier ov .w . : Weer uithuwelijken. - in
iem. om den tuin leiden. Eclairer la - den echt verbinden. / se -: Hertrouwen.
Remarquable : Merkwaardig, opvallend,
de qn : Iem. de schellen van de oogen doen
vallen, laten zien wat vleesch iem. in de aanzienlijk , uitstekend . Et, chose -, it
kuip heeft. Se faire une - de qch , - un partit: En, let wel, hij vertrok . -ment
bw. Remarque v.: 1. Aan-, opmerking.
point de - de qch : Een gewetenszaak van
jets maken. 4. Geestelijke staat. - orde. Het opmerken. J ' en ai fait la -: Ik heb
't (op )gemerkt. Digne de -: Opmerkelijk.
Habit de -: Ordekleed. z. entrer 1 (met
en). Nom de -: Kloosternaam. La s ceur Chose digne de -, mon pore . . .: 't Is eigenaardig; mijn vader . . . 2. Graveursmerk .
de M. Pascal qu' on appelait en - scour
Remarquer ov .w . : 1. Opnieuw merken,
Euphemie: Zuster E., die voor de wereld
de zuster van M. P. was. Religionnaire - van een kenteeken voorzien. 2. Opmerkzaam worden op. 3. Bemerken, waarnemen,
m . : (o ng .b e t . ) Hervormde , Hugenoot .
Religiosite v.: Godsdienstigheid, vage onderscheiden. Opmerken. Faire -: Opmerkzaam maken op, doen inzien. Se
godsdienstzin.
faire -: De aandacht trekken ; zich onderRelimer ov .w . : Overvij len .
Reliquaire (spr.. -ke-) m.: Reliekhouder, scheiden, uitblinken. / se -: Opgemerkt
-schrijn. Beliquat (spr.. -ka-) m.: Saldo worden. Remasticage m. en -iquer
na zekere afschrijvingen. Overschot (maal). ov .w. : (Het) opnieuw met stopverf bestrijWat men uit een ziekte houdt, nawee. ken . Remballage m . en -er ov .w . : (Het )
Reliquataire (spr.. -ka-) m.: Hij, die een weder inpakken, (het) overpakken . (fig. )
som schuldig blijft, na afrekening. Relique - afschepen. Rembarquement m.: Wederv.: 1. Reliquie, overblijfselen (heilige). inscheping . Nieuwe aanmonstering. Rembarquer ov.w . : Weder inschepen, - inladen.
Garder comme une -, faire une - de : In
goud beslaan, zorgvuldig bewaren. 2. / onov .w . en se -: Weder scheep gaan;
Kostbare overblijfselen. - ecrites : Nage- zich weder laten aanmonsteren. (f ig. )
Zich opnieuw inlaten (met). Rembarrer
laten geschriften, reliquim.
Relire ov .w . : Over-. herlezen. / se -: ov .w . : Ruw terugduwen. (fig . ) Den mond
't Geschrevene overlezen. Overgelezen wor- snoeren, afsnauwen, den wind van voren
den. Bellaire v.: 't Inbinden. Boekbin- geven. Met nadruk verwerpen. Rembauderskunst, -yak. Band. Demi-- : Half chage m. en -er ov.w.: (Het) weer in
lederen band. - pleine : Geheel lederen dienst nemen (werkvolk) . Rembellir ov.band. Relocation v.: Wederverhuring, w. : Nog mooier maken.
Remblai m.: Aangebrachte aarde. Aar-verpachting. Onderhuur. Relogement m.
en -er ov .w . : ( 't )Weer onderdak verschaffen den dam, ophooging, aanplemping. Remov .w . : Weer bezaaien. Overzaaien
blaver
m.:
(als woning is afgekeurd). Relouage
Wederverhuring. Onderhuur. Relouer ov. (koren) op. Remblavure v .: Tweede bew.: Weder-. Onderhuren. Reluctance v.: zaaiing. Remblayage m. en -blayer
Reluctantie, weerstand in de magnetische ov .w . : Ophoogen, aanvullen, dempen,
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Remblayeur-Remettre (se -)
1825
aanaarden. I se -: Aangeplempt worden. draden. Remettant, -eur m. : Remittent
Remblayeur m. : Grondwerker . Rem - (v. w isse 1 ) .
I . Remettre ov.w. (z . mettre ) :1. Weer
boitement m. en -er ov.w. : (Het) weder
ineensluiten, - weder ineenvoegen, - weder plaatsen, - leggen, - hangen, - zetten, - brenzetten (in 't lid of den band ) . / se - : gen, - steken. - qn chez lui : Iem. thuis brenWeer ineengevoegd -, in 't lid gebracht gen . z. place 1.- qch sous les yeux a qn: Iem.
worden. Rembourrag e m. : Het opvullen. iets nogmaals voor oogen houden. En -:
Opvulsel. Rembourrer ov .w. : Opvullen, Aandikken, er een schepje opdoen, het er dik
volstoppen . z. noyau 1. (f am. ) Elle est opleggen. (1 e g e r) En - pour 9 ans : Voor
9 jaar bijteekenen. 2. Weder aanbrengen, -6e: Zij zit goed in haar vleesch. / se -:
Zich volstoppen (- le mannequin), flink aanzetten. - in 't lid brengen. -: zetten. 3.
schransen. Rembourroir m. : Stopper. Weder aandoen, - aantrekken, - opzetten.
Rembourrure v . : Opvulsel. Grof linnen 4. Herkennen, zich herinneren (- dans
overtrek . Hemboursable : Aflos-, terug- l'esprit). Je ne saurais le -: Ik kan hem
betaalbaar . Remboursement m. : Terug- maar niet thuisbrengen. 5. Weer plaatsen,
betaling, aflossing ; rembours. (Terug) te - brengen. - (un navire) a la voile : Weder
betalen som. Envoi greve de -: Zending (een schip ) onder zeil (doen) gaan. - au
belast met verrekening. Colis en -: Ver- theatre : Weder opvoeren. z . question 2.
rekenpakket. Rembourser ov .w . : Terug- - sur son chemin, - sur la voie : Weer op
den rechten weg brengen. 6. Weer brengen
betalen, aflossen. Teruggeven, vergoeden.
(spot) Oploopen, krijgen. I se -: Zich (in zekeren toestand ), herstellen in. - au
verhalen (op ) , zijn geld terugkrijgen, 't net: In 't net schrijven. z. neuf m. en flot 7.
verschuldigde afhouden. Elk. terugbetalen. - qn en appetit: Iem. weer eetlust doen
krijgen. - bien ensemble : Verzoenen. - les
Afgelost worden.
Rembranesque : Rembrandtiek, -achtig. esprits a qn : Iem . weer geruststellen. - qn
Hembraser ov .w . : Weer in gloed zetten. d'une frayeur: Iem. van zijn schrik doen beRembrasser ov .w . : Weer omarmen. Rem- komen . Remis de sa frayeur : Van zijn schrik
brunir ov .w. : 1. Donkerbruin maken. bekomen. 7. Overhandigen, -dragen, ter
hand stellen. Toevertrouwen. Uitleveren.
Rembruni : Donker, gebruind ; (fig. ) somber. 2. (f ig. ) Somber maken. Verduisteren. Overmaken (geld, wissels), remitteeren.
(fig. ) Overlaten. Vergeven (beleediging,
/ se -: Donker -. (f ig. ) Somber worden,
betrekken. Rembrunissement m. : Don- zonde ) ; kwijtschelden (straf ). - les sceaux:
kerheid . Rembuehement m. : Terugkeer De staatszegels aan zijn opvolger overnaar 't leger. Rembueher ov .w. : Naar zijn dragen . - sa charge : Zijn ambt neerleger terugdrijven. / se -: - terugkeeren. leggen . 8. U itstellen , verschuiven . C 'est
Remêde m . : 1. (Genees )middel . Porter une pantie remise : De partij is onbeslist
gebleven ; (f ig. ) men moet van voren of
-, apporter - a (z . 3) : Genezen. z . femme
1 en prompt 2. Aux grands maux les grands aan beginnen, we zijn geen steek verder
gekomen. - ses creanciers de mois en mois:
-s : Als de toestand 't vereischt, mag geen
middel worden ontzien. Mal sans -: Zijn crediteuren van maand tot maand om
Ongeneeslijke kwaal. 2. Lavement. Prendre uitstel vragen. 9. Herstellen, genezen, weer
op de been brengen. On va - ca: We zullen
un -. 3. (fig.) (Hulp-, red )middel. /I
n 'y a point de - a cela : Daar is geen kruid dat dunnetjes overdoen. (f am. ) Il a remis
voor gewassen. z . mort (v . 1) . Apporter ca : Hij is er weer bovenop.
II. Remettre onov .w. : Uitstellen, dra- et: Verhelpen, er wat op vinden. Un
len . Weer neerstrijken (vogel). - plaatsen.
- a tous maux: (Onnut) middel tegen alle
kwalen. 4. Geoorloofd minder gewicht, - - a la loterie : Weer in de loterij spelen.
gehalte, remedie . Remediable : Te verhel- - a la voile z. ov.w. 5.
III. Remettre (se -) :1. Zich weer neerpen, waaraan iets te doen is. Remedier
onov .w. : Verhelpen, terechtbrengen. Voor- zetten , weer gaan zetten, - liggen. 2. Zich
herinneren, weer komen op (- a l'esprit,
zien in (behoefte ).
Bernell m. : Water dat niet bevriest.
- en tete). Elk. herkennen. 3. Weer in zijn
Remener ov .w . : Weder vermengen. Re- vroegeren toestand terugkeeren. - d'accord:
't Weer eens worden. - bien ensemble:
membrance v . : Herinnering. Vage gelijkenis . Remembrement m. : Herverkaveling, Weer samen goede vrienden worden. ruilverkaveling (- parcellaire). Remem- en gaiete : Weer vroolijk worden. - en
brer ov .w . : Herinneren . / se -: Zich voor route, - en marche; - en mer: Zich weer op
den geest halen. Rememoratif : Ter herden- weg ; - op zee begeven. 4. se - it: Weer
king . Remêmorer ov .w . : Herdenken . / se beginnen met. Its se sont remis au jeu:
: Zich te binnen brengen. Remenaeer ov. Zij zijn weer met spelen begonnen. 5. Weer
w. : Weer bedreigen. Remenee v. : Venster- neerstrijken (vogel ). 6. Herstellen. Op zijn
wulf . Remener ov .w . : Opnieuw leiden, weer verhaal komen, bekomen. Te boven komen
meebrengen. Terugbrengen. Remerciment (verlies). Et remettez-vous vile: En knap
z . remereiement. Remercier ov .w . : maar weer gauw op . 7. Weer beter worden
(Be )danken, dankzeggen. Beleefd weigeren,
( 't weder ) . - au beau : Weer mooi worden.
(be )danken. Gedaan geven, ontslaan, af- P. Uitgesteld -, verschoven worden. 9.
danken. / se -: Zich zelven dank weten. Vergeven worden. 11). se - sur : TerugRemerciement m. : Dankbetuiging, dank. komen op (onderwerp ) . 11. se - a of
Faire ses -5: Zijn dank betuigen. Remere
s'en - a: Zich verlaten op, het aan de
m . : Terugkoop . Vente a -: Verkoop met beslissing overlaten van. - entre les mains
recht van wederinkoop . Remesurer ov .w. : de la Providence : Zich aan de Voorzienigheid
Overmeten . Remetrer ov .w . : Nameten . overgeven. Je m'en remets a vous: Ik laat
Remettage m. : Het doorha len van ketting- u beslissen.
Fransch-Nederlandsch. I.
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Remeubler-Remonter (se -)
1827
1828
Remeubler ov .w . : Weer meubelen. - in en -er ov.w.: (Het) afsnijden der uiteinden
zijn meubels zetten. - voorzien (van). / der kettingdraden. Remonetiser ov .w . :
Weer in omloop brengen. Remont m.:
se -: - nieuwe meubels koopen.
Helling (stijgend). Remontage m.: 1. Het
Remi m . : (n a a m ) Remigius .
Remige : Die als roeiriem dienst doet. tegen den stroom opbrengen, - varen. 2.
Het
opwinden (gewicht, uurwerk). - voorof
v.:
Slagveder,
-pen.
Plume Remineralisation v. en -iser ov .w .: zien van nieuwe voorschoenen en zolen.
(Het) toevoegen van nieuwe minerale - tot een hooger alcoholgehalte brengen
(wijn, brandewijn). - opbrengen der buitenstoffen aan.
Reminiscence v.: Vage, flauwe herinne- huid (aan schip). Remontant : Klimmend.
(plantk.) Nabloeiend. / m.: Nabloeier.
ring. Herinneringsvermogen. Herinnering
Afhangend eind van een degenriem. Op(aan een ander kunstwerk).
wekkend middel, borrel, stimulans. (f ig.)
Remirer (se) : Zich weer spiegelen.
Remisage m.: Stalling (voertuig). Berg- Middel tot zedelijke sterking. Remonte v.:
plaats. Remise v.: 1. Het weder leggen, Het stroomopwaarts brengen, - varen. - plaatsen. - en place d'un lapis : Weder zwemmen. Het voorzien van nieuwe paarleggen van een tapijt. - a l'heure: Gelijk- den, remonte. Voltalligmaking. Aankoop
zetting. - a neuf: Restauratie. 2. Overhan- van remontepaarden. Het weer naar boven
diging, terhandstelling, afgifte, overgave. gaan (in mijn). (Nieuwe) dekking (dier).
Uitreiking. Overlegging (stukken). Over- Remontee v.: Het weder opvliegen. (f ig.)
making (geld). Uitlevering. Geldzending. Terugkeer (v. gevoelen). Vracht (die men
Wissel. Bankiers-; ontvang-; commissie- ophijscht). Schuin naar boven loopende
loon, provisie ; makelaarsloon, courtage. mijngang. Donner une - a: Een riem onder
Korting, afslag. Kwijtschelding (straf). 't hart steken. Des -s d'amertume: Nawerkende gevoelens van bitterheid.
Faire - de : Afstaan, kwijtschelden, terugI . Remonter onov .w . : (z . o o k monter )
geven. Contre - de: Tegen afgifte van. 3.
Uitstel , vertraging , opschorting . (r echt ) 1. Weer naar boven -, - in de hoogte gaan,
Uitstel van behandeling. Sans - : Dadelijk . - opstijgen, - opgaan, - opvaren. - a la
4. Wagen-, koetshuis, -stal, tramremise. surface de l'eau: Weer boven water komen,
(z e ev . ) Bergingsplaats . Voiture de -: (fig. )- sur l'eau : Er weer bovenop komen,
Huurrijtuig (van betere hoedanigheid dan weer in de gunst komen. z. bete I . La
een sapin 2). Voiture de grande -: Uit- rente remonte: De staatsfondsen stijgen weer.
(fig.) Ses actions remontent: 't Gaat hem
stekend huurrijtuig (dat men voor jaar of
maand huurt ) ; gehuurde luxe-auto . (gr a p ) weer wat beter. Le vent remonte : De wind
krimpt. La goutte remonte: De jicht slaat
Mettre qn sous la -: Iem. werkeloos laten,
- geen nieuw werk verschaffen. 5. Rust naar binnen. Son habit remonte: Zijn jas
(waar 't wild neerstrijkt). (f i g.) Attendre kruipt op. 2. Stroomopwaarts gaan, - varen.
3. (f ig.) Opklimmen, teruggaan (in de geqn a la -: Iem. opwachten, wanneer hij
schiedenis), dagteekenen van. - plus haul:
eenmaal tot rust gekomen zal zijn.
Remiser ov .w . : Stallen . (z e ev . ) Onder Nog verder teruggaan, de zaken van vereen afdak zetten. Opbergen. (fig.) Opber- der ophalen. - a la creation, - au deluge
gen. Op stal zetten, ongebruikt laten. In z. deluge 2. L'aftection ne remonte pas:
de gevangenis zetten. (y olk) Berispen . - Liefde van de ouders voor de kinderen is
grooter dan omgekeerd.
ses outils (pour toujours): Sterven . / onov .w . :
II. Remonter ov .w . : 1 . Weer bestijgen, Zijn rijtuig op stal zetten. Opnieuw inzetten.
/ se -: Neerstrijken (vogels). Remiseur beklimmen, - opvaren, - opgaan. - (le
m.: Verhuurder van koetshuizen. Remisier cours d'une riviere : Tegen den stroom van
m.: (beurs) Handelaar, die tegen courtage een rivier opwerken; langs den oever stroomden (officieelen) commissionnair in effecten opwaarts wandelen. (f ig.) - le courant:
een beursorder verschaft. Remissibilite Tegen den stroom opwerken. - le cours
v.: Verschoonbaarheid. Remissible : Ver- des ans : Teruggaan in den loop der jaren.
schoonbaar. Remission v.: 1. Vergiffenis, - la scene : Weer naar den achtergrond van
vergeving. Kwijtschelding (van straf). Let- 't tooneel gaan. 2. Opnieuw naar boven
brengen, - dragen, - trekken. Opdraaien
tres de -. 2. (geneesk.) Verbetering,
remissie. Sans -: Zonder genade ; onafge- (lampepit); oppompen (lamp). Weer opwinden
(uurwerk) ; - optrekken (gewichten
broken. Remissionnaire m.: Iem., die genadebrieven heeft. Remittence v.: Be- v. uurwerk). (f ig.) - le moral, - le courage
daring. Remittent : Nu en dan bedarend. a qn of - qn : Iem. weer nieuwen moed
Remmaillage m. en ov .w . : (Het) mazen; geven, iem. moed inspreken. - la tete a
- opnemen van een ladder (in kous). qn: Iem. weer tot rede brengen. - du tin;
Remmailloter ov .w . : Weer omzwachtelen, - de l'eau-de-vie: Wijn -; brandewijn met
- bakeren. Remmaneher ov .w . : Weer een alcohol aanzetten. 3. Weer opslaan, - innieuw handvatsel maken aan. Remmarger eenzetten, - in orde brengen, van 't noodige
ov.w.: In een rand plaatsen (gravure). voorzien. De buitenhuid opbrengen (op
Remmener ov .w . : Weer meenemen. Re - schip). - des bottes : Laarzen van nieuwe
mobilisation v . en -iser ov .w . : (Het ) voorschoenen en zolen voorzien. - un
opnieuw mobiliseeren. Remodeler ov .w . : tableau: De kleuren v. e. schilderij ophalen.
Opnieuw den vorm geven aan. Remodifier - un violon : Een viool van nieuwe snaren
voorzien. - sa garde-robe: Zich weer in
ov .w . : Opnieuw wijzigen.
zijn kleeren zetten. - une piece: Een stuk
Remois : Uit -. Bewoner van Reims.
opnieuw monteeren.
Remolade v. z. remoulade.
III. Remonter (se -) : Zich weder een
Remolar m . : (z e e v . ) Galei-officier die
voor de riemen zorgde. Remondage m. paard aanschaffen. - weder van 't noodige
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voorzien. Weder opgewonden, - opgeheschen, aanbreien aan. Rempiler onov .w . : (f a m . )
- naar boven gebracht, - ineengezet worden. Weer dienst nemen, „bijteekenen". Remplatant m.: Plaatsvervanger. Remplace (fig.) Weer op zijn verhaal komen.
Remontoir m.: Opwindwerk (horloge). ment m.: Vervanging. Plaatsvervanging
Uitspringende horlogesleutel. Schroer (- militaire). Nieuwe belegging (gelden).
(lamp). Remontoirhorloge. Remontrance Produit de -: Surrogaat. De -: Als surrov.: Vermaning, waarschuwing. Tegenwer- gaat dienend, vervangend (b.v. rijst voor
ping, -betoog. (gesch.) Vertoog van 't brood). Taxe de -: Belasting ter vervanparlement tegen den koning. Remontrant ging eener bestaande. Beitiment de -:
m.: Remonstrant, Arminiaan. / bv.nw.: Schip ter vervanging van een dat buiten
-sch . Remontrer ov .w . : 1. Nogmaals dienst is gesteld. Remplacer ov.w.: 1.
toonen, - doen zien. 2. Voor oogen houden, Vervangen, in de plaats treden van. (mil).
op 't verkeerde wijzen van, waarschuwen, - son frère: Broederdienst verrichten. Se
vermanen. z. cure. Voorhouden, wijzen op, faire -: Een plaatsvervanger stellen. 2.
betoogen. En - a qn : Iem. een lesje geven. Vervangen. Ne pas -: 't Gemis doen ge/ se -: Zich opnieuw vertoonen, opnieuw voelen van. 3. Opnieuw beleggen. / se -:
gezien worden. Remontreur m. : Vermaner. In de plaats gesteld worden. Elk. vervanRemora m . : (o u d ) Schildvisch . (f i g . ) gen, - aflossen. Zich van nieuwen voorraad
voorzien. Remplage m.: Het (aan)vulHinderpaal.
Remordre ov .w . : Opnieuw bijten . (f ig . ) len. Vulsteen, vulling. Wijn om 't vat
Wroeging doen gevoelen. / onov .w.: Weer vol te maken. Vulhout (om de maat vol
toebijten aan. (fig.) - toehappen in, - be- te maken). Rempli m.: Inslag. Opnaaisel.
ginnen met. N'y vouloir plus -: Geen moed Het op-; - aanvullen. Remplier ov.w.: Een
meer hebben om nog eens te beginnen. plooi leggen in. Een opnaaisel maken in.
Remplir ov.w.: 1. (Geheel) vullen, vol.Remords m.: Wroeging. Rêmore m. z.
remora. Remorquage m.: Het sleepen. gieten; dempen (sloot, gracht); (f ig. )
Sleepdienst. Remorque v.: 1. Het sleepen, vervullen . Rempli de ble: Vol koren . (f i g . )
- op sleeptouw nemen. Conduire a la -, - la Jerre de son nom : Zijn naam overal
donner la - a: Voortsleepen. V of lure de
bekendmaken. - l'air de ses cris: De lucht
doen weergalmen van zijn geschreeuw. Un
-: Aanhang-, bijwagen. La - des trains:
't Voorttrekken der treinen. (fig.) Litre homme rempli de soi-méme : Een mensch
a la - de qn : Aan iem. leiband loopen. Se vol eigenwaan. Style rempli: Stijl zonder
onnutte versiering. 2. Geheel in beslag
mettre a la - de : Zich laten meesleuren
door; (f ig.) in 't zog varen van. 2. Sleep- nemen, vullen; besteed worden aan (tijd).
tros (cable de -). 3. Aanhangwagen, Une passion qui remplit le cceur: Een hartsoplegger.. Remorquer ov .w . : Sleepen , op tocht die iem. wezen geheel vervult. Une
sleeptouw hebben. Voorttrekken (locomo- journ ge bien remplie : Een welbestede dag. La
tief). (f ig.) Meenemen, den weg wijzen, lecture remplit une grande partie de ma
introduceeren. Voortsleepen. Remorqueur journee : Ik besteed een groot deel van den
m.: Sleepboot (bateau -). - de haute mer: dag aan lezen. 3. (f ig.) Vervullen, waardig
Zeesleepboot . Remoucher ov .w . : Weer innemen, waarnemen. - sa destination:
snuiten. (f am.) Op zijn plaats zetten. Geven wat 't leven verlangde (van iem.;
Remoudre ov .w . : Overma len . Remoudre z . 4) . 4. (f ig. ) Nakomen , naleven , gestand
ov.w.: Opnieuw slijpen. Remouillage m. doen, volbrengen, zich kwijten van, veren -er ov.w.: Weer bevochtigen. - l'ancre vullen; beantwoorden aan (hoop, verwachof - onov.w.: 1. Weer voor anker gaan. ting, wensch, eisch). - l'idee qui fe m'en
2. Uitslaan (steenen). Remoulade v.: 1. etais faite: Beantwoorden aan het denkbeeld
Paardenzalf tegen kneuzingen. Mosterdsaus dat ik mij daarvan gemaakt had. - son
(soms met kruiden). 2. Battre la -: Een sort, - sa destinee : Zijn bestemming verradster slaan. Remoulage m.: Grutten- vullen. - les cl6sirs de qn: Iem. wenschen
zemelen. Remouler ov.w.: Opnieuw vor- bevredigen. 5. Aan-, invullen, voltallig
men. Remouleur m.: Scharenslijper. Re - maken. Volstikken (merklap) ; dichten
mous m.: Neer, draaiende tegenstrooming,
(kantwerk ) . - des bouts-rimes : Eindrijmen
wieling. Luchtkolk. Draaikolk. Draai- aanvullen. - qn de ses frais: Iem. zijn
stroom. (f ig . ) Verwarring. „Defining" onkosten vergoeden. 6. Bol doen staan
(- dans l'opinion). - de la foule: Gedrang.
(zeil ) . / onov .w . : Verzadigen . (s p el)
Rempaillage m. en -er ov .w . : (Het) Dekken. / se -: 1. Gevuld -, vol worden,
opnieuw matten. Rempailleur m.: Stoe- volloopen. Zich vullen. (fam.) Zich vollenmatter. Rempaquement m. en -quer stoppen (met eten; - le centre). - de
ov.w.: (Het) weer in tonnen pakken. yin: Overmatig drinken. 2. (f ig.) DoorRempaqueter ov.w.: Weer inpakken.
drongen worden. 3. Vervuld worden, in
Remparement m.: Het omwallen. Om- vervulling gaan. Remplissage m.: Het
walling . Remparer ov .w . : Omwallen , vullen, - aanvullen, - volstikken, - stoppen.
versterken. (f ig. ) Omringen. I se -: Om- Stopkant . Opvulsel . (z e e v . ) Vulling- ,
wald worden. Zich opnieuw meester maken stophout . Couples de -: Vulspanten . (f ig . )
van. Rempart m.: (Vesting)wal, bolwerk. Du -: Stopwoorden, stoplappen. (t o oWandelplaats op de wallen. (fig.) Borst- n e el) Un -: 'n Ondergeschikte rol . Terre
wering, bolwerk, schild, middel van ver- de -: Stortgrond. Remplisseur m.:
dediging. Faire a qn un - de son corps: Vuller. Vulpenvuller, -spuitje. Tuyau -:
Iem. met zijn lijf dekken. Rempétrer ov. Voedingsbuis. Remplisseuse v.: Kantw.: Weder in verwikkelingen brengen. dichtster. Vultoestel.
Rempiecage m.: Het weer inzetten.
Remploi m.: Nieuw gebruik. Verplichte
Rempietage m . en -er ov .w . : (1) Een voet belegging (in fondsen). Kosten van weder-
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belegging. Remployable: Voor wederbelegging dienende. Remployer ov .w . : Weder
gebruiken, - in dienst nemen. - beleggen.
Remplumer ov.w.: Weer van vederen
voorzien. / se -: Weder vederen krijgen;
(f ig.) - dik worden, - aankomen; - er
bovenop komen. Rempocher ov .w . : Weer
in den zak steken. Rempoigner ov .w. :
Weer aanpakken. Rempoissonnement m.
en -er ov.w.: (Het) bezetten met pootvisch
of vischbroed. Remporter ov.w.: Weer
meenemen. Wegdragen. Behalen, verkrijgen, winnen. (onget. bet.) Oploopen,
ondervinden. z. prix 4. / se -: Behaald
worden. Remporteur m.: (school) - de
prix: Gedrild leerling, die met veel prijzen
gaat strijken. Rempotage m. en -er (Het)
verpotten . Remprisonner ov .w . : Weer
gevangenzetten . Remprunter ov .w . : Weer
leenen (van). Remuable : Beweegbaar.
(f ig . ) Gauw aangedaan . Remuage m . :
Het verplaatsen, - omschudden (z.
remuer). Remnant : Beweeglijk, woelig.
(fig.) Woelziek, onrustig. Die van veranderen houdt . Remue-ménage m . : (o u d )
Verhuizing . (t h a n s ) Wanorde , drukte .
(f ig . ) Verwarring, onrust , opschudding.
Remuement m.: Het verplaatsen, - bewegen; - vervoeren; - omwerken (grond);
beweging, verplaatsing . (o u d ) Verandering, verwarring. Remue-queue (mu. onv.)
m . : (v olk ) Kwikstaart . Remuer ov .w . :
1. Verplaatsen; omwerken (grond); omschudden, omroeren; verschieten (koren);
keeren (hooi) ; schudden (bed, kaarten);
schoone luiers aandoen (kind). - la vaisselle: Met de vaten bezig zijn. - la cendre
de qn : Een doode niet met rust laten.
Een hoop vuil omkrabben.
-unlasd'ore:
(fig.) - des idees: Ideeen van alle zijden
bezien. Il y a des choses qu'il vaut mieux
ne pas -: Er zijn van die dingen, waarin
men maar niet moet roeren. - l'argent -,
les ecus a la pelle: Bulken van 't geld.
- a la pelle: Voor 't opscheppen hebben.
- une affaire: lets weer ter sprake brengen.
2. Bewegen. - la queue: Kwispelstaarten.
z. patte 2. 3. (f ig.) Roeren, treffen, aandoen. / onov.w.: 1. Zich bewegen, - verroeren. Sans -: Bewegingloos. Un nez
qui remue: Een beweeglijke neus. Son nez
remue: Zijn neus trilt; (fig.) ik kan 't
aan zijn neus zien dat hij liegt. 2. (f ig. ) Een
hand uitsteken, een voet verzetten. 3.
Woelig -, roerig worden, onrustig zijn. 4.
Ontroerd worden. Tout ce qui remue en
moi: Al wat in mij leeft. f se -: Zich
bewegen, - verroeren. (f ig.) In rep en roer
geraken. Zijn best -, moeite doen, de handen uit de mouw steken, werkzaam -, in
de weer zijn. In beweging -, in opstand
komen. Omgewerkt -. In beweging gebracht
worden. Faire (se) - qch : lets in beweging
brengen. Remueur m.: Korenverschieter.
Woelgeest. Iem., die (iets) beweegt of
hanteert. - d' Wes : Geest die veel nieuwe
idee en wil onderzoeken .- d'affaires: Groot
zakenman. - d'ecus: Rijkaard. Remueuse
v.: Baker, helpster der min.
Remugle: (o u d ) Muff*, duf . / m . : -e
atmosfeer. Remilment m. z. remuement.
Remunerateur m.: Vergelder, belooner.
/ bv.nw.: Vergeldend, wrekend. Voor-
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deelig, loonend. Remuneratif : Tot belooning dienend. Remuneration v.: Vergelding, belooning, loon, bezoldiging. Vergoeding (b .v. voor prlongatie). Remuneratoire : Als belooning, - vergelding.
Remunerer ov .w. : Vergelden, beloonen;
bezoldigen. 'n Voordeelige belegging vormen
voor (kapitaal). / se -: Beloond worden.
Remunir ov .w . : Weer sterker bevestigen.
Renieler onov .w . : Luide snuiven . (f ig . )
Zijn tegenzin aan den dag leggen, terugkrabbelen ; geen zin hebben in, - om, tegenspartelen. Renticleur m.: Iem. die terugkrabbelt of tegenspartelt.
Renaissance v.: Wedergeboorte, 't herleven. (f ig.) Vernieuwing, herleving, hernieuwde bloei, terugkomst. (gesc h. ) Bloeitijdperk van kunsten en wetenschappen na
de Middeleeuwen. Renaissant: Herlevend,
weder opgroeiend. (fig. ) Herboren. / m . :
Herlevende. Man der Renaissance. Renaitre onov .w . : 1. Herboren worden . (fi g . )
- a la vie : Tot het leven terugkeeren,
van een zware ziekte opkomen. - au bonheur: Weer gelukkig worden. - dans une
autre vie : Hiernamaals tot een ander leven
herboren worden. - dans son fils : In zijn
zoon herleven. 2. (fig.) Opnieuw bloeien,
nieuwe krachten -, nieuw leven krijgen.
3. Weer verschijnen, - voor den dag komen,
- uitbreken, - aanbreken. Le jour renait: 't
Wordt weer dag.
Renal: Van de nieren, nier-. Secretion
-e: Urineafscheiding.
Renard m . : 1 . Vos . - argent6: Z ilver- .
- polaire: Pool-. z. martre 1. - de mer:
Zeevos (haai). Le - preche aux poules :
Als de vos de passie preekt, Boer, pas op
je ganzen. (plat) Piquer un -: Kotsen.
2. (fig.) Sluwerd, slimmerd, looze vos (un
fin -, un vieux -). z. peau 2 en ecorcher
1. Se confesser au -: Bij den duivel te
biecht gaan. Agir en -: Listig te werk
gaan. 3. Vossevel. Spleet, vossegat. Balk-,
trekhaak. 4. Onsmeltbare hoogovenslak. 5.
Werkwillige, onderkruiper. La chasse aux
-s : 't Hinderlijk volgen. Au -! Onderkruiper! Sla 'm dood ! 6. Vossebont, „vos".
Renarde v.: Wijfjesvos. Renardeau m.:
Jonge vos. Renarder onov.w.: Sluw te
werk gaan. (plat) Braken. Afdruipen. Een
onderkruiper zijn. Renardie v.: List.
Renardier m.: Vossenjager. Renardi.6re
v.: Vossenhol. Renardise v.: List.
Renasquer z. renacler. Renaturation
V. en -er ov.w.: (Het) weer voor 't verbruik geschikt maken (z. denaturer 1).
Renaud m . : (n a a m) Re inoud .
Rencaissage m.: Het overplaatsen in
een anderen bak. Rencaissement m.: Het
weder in de kas storten. Rencaisser ov .w. :
Weder verpakken. - in een bak plaatsen.
- in de kas storten, - incasseeren. Renchainer ov .w . : Weder ketenen. Reneheri:
Waanwijs, vol minachting. Faire le -,
- la -e: Voor alles den neus optrekken.
Rencherir ov .w . : Duurder maken. /
onov .w . : - worden, opslaan. Hooger bieden,
opjagen. (fig.) Overtreffen, nog verder
gaan, nog sterker overdrijven. Rencherissement m. : Het duurder worden, opslag.
Rencherisseur- m.: Hooger bieder. Hencloitrer ov .w . : Weer in 't klooster opslui-
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ten . RenelOture v . : Inslu it ing . Renco(i)I. Rendre ov .w . : 1 . Teruggeven ; uitgner ov.w.: In een hoek duwen, - drin- leveren (gevangene). - a Cesar ce qui est
gen . - ses larmes : Zijn tranen bedwingen . a Cesar: Den keizer geven wat des keizers
/ se -: Zich in een hoek verbergen. is. z. quart (m. 5), eompte (2 en 3) en
Thuis hokken, niet buiten komen. Hen- point 7. - son role: Van zijn rol afzien.
eontre v.: ' 1 . Ontmoeting. Botsing. Faire - qn a ses amis , - a sa famille, - a la societe:
- de: Bij toeval ontmoeten, - vinden.
Iem. weer bij zijn vrienden -, familie -,
-deuxvoyls:
Hiaat, samenstooting van
in de maatschappij terugbrengen. (f ig.) z.
twee klinkers. Eviter la - de: Mijden. hommage (1 en 2), grace 7 en devoir
Faire une mauvaise -: Kwaad yolk ont(m. 4). - Umoignage en faveur de qn : Ten
moeten. - de deux trains , - de deux vaisseaux gunste van iem. getuigen. - temoignage
: Botsing. 2. Gelegenheid, omstandigheid,
a la verite: De waarheid hulde doen. - sa
geval. Selon la -: Al naar het valt. De -: parole a qn: Iem. van zijn gegeven woord
Uit de tweede hand, afgelegd, voor een ontslaan. - la parole a qn : Iem. weer 't
koopje gekocht, als 't zoo valt, toevallig. woord verleenen. z . justice (4 en 5), raison
Par -: Toevallig. A la -: Als 't zoo valt.
(3 en 4), respect 3 en reponse 1, enz. Dans les -s: Bij gelegenheid, als de g.
a qn ce qu'on lui dolt: Iem. met den hem
zich voordoet. En toute -: In alle omstan- verschuldigden eerbied behandelen. z. lidigheden. 3. Vernuftige inval. 4. (Gewilde) berte 5 en honneur 3. - la vie; - la sante;
ontmoeting. Aller -; nenir a la - de: Te - la cue a qn : Tern. weer levend; - gezond;
gemoet gaan; - komen. z. se porter 2. - ziende maken. Vous me rendez la vie:
Trouver un terrain de -: Een terrain
Gij zijt mijn beschermengel. - la gaiete a
vinden om 't met elk. eens to worden. 5. qn: Iem.' weer opgewekt maken.-l'appetit
Treffen. Duel. 6. (beurs) Rescontre, af- a qn: Tern. weer eetlust bezorgen. - la
rekening. 7. Verwijsnummer . 8. (sport ) con fiance a qn : Maken dat iem. weer verMatch , ontmoeting . Reneontrer ov .w . : 1. trouwen krijgt. - le courage, - du c crur
Ontmoeten . Onverwacht vinden . Aantreffen,
a qn : Iem. weer mood geven. - son c ceur
vinden; stooten op (vijand). 2. Treffen, a qn : Tern. weer beminnen. - a qn son
opzoeken . (fig . ) Gissen, raden . / onov .w . : amitie: Iem. weer zijn vriendschap schen't Goed (of slecht) treffen. Een goeden ken. - qn a la vertu: Tern. weer deugdinval hebben. - piste: Den spijker op den zaam doen worden. Cela a rendu mon ami
kop slaan. / se -: 1. Elk. ontmoeten; a lui-meme: Dat heeft mijn vriend weer tot
op elk. stooten (troepen); tegen elk. botbezinning gebracht . Il a etc rendu a la sante:
sen, op elk. loopen (treinen) ; samenvallen Hij is weer genezen , - gezond geworden. - qn
(data ) . 2. Gevonden -, aangetroffen worden,
a son devoir: Iem. weer tot zijn plicht
voorkomen ; een ontmoeting hebben met. brengen. 2. In ruil geven, beantwoorden,
Geraken. Un homme s'est rencontre . . .: vergelden. z. monnaie 3„ change 1 en
Er is een man geweest . . . 3. Met elk. pareille. - le pain benit: Op zijn beurt
duelleeren (- sur le terrain, - en duel). gewijd brood aan de kerk geven. - le
4. (fig.) Met elk. samentreffen, dezelfdc bien pour le mal: Good met kwaad vergelgedaehte hebben. Comme Bela se rencontre: den. - meurtre pour meurtre : Den eenen
Wat treft dat goed. z. beau I (met esprit, moord met den anderen beantwoorden. Si
kol. 181). La-dessus je me suis rencontre vous m'aimez, je vous le rends bien : Gij
avec lui : Op dat punt hebben we dezelfde
houdt van me, maar ik niet minder van u.
gedaehte gehad.
- son salut a qn: Tern. groet beantwoorden.
Bendable : Dat teruggegeven moet wor- - a qn sa visite: Tern . een tegenbezoek brenden . Rendant: 1. Teruggevend . (r echt ) gen. - visite á: Bezoeken.-ses visites : Zijn
La partie -e of le -: De aflegger van een
voorgeschreven bezoeken brengen. - le
rekening, de rendant. 2. (f a m. ) Overge- combat : Weerstand bieden . Dieu vous le rende!
vend, spuwend. Bien - hien venant: Spu- De hemel vergelde het u! Je le lui ai bien
gers zijn blijvers. Rendement m.: Op- rendu : Ik heb 't hem duchtig betaald
brengst. (sport) Voorgift. Nuttig effect gezet. 3. Opbrengen, opleveren, afwerpen,
in percenten (v. machine), opbrengst (- geven. 4. (nieuw; z. ook 1) Voorgeven.
dynamique). Hoeveelheid nuttig werk door
- 45 secondes. 5. Overhandigen. -brengen,
den werkman verricht. Rendetter ov .w. : ter hand stellen. Bezorgen, leveren. AfleveWeer in schulden steken. Rendez-moi Fen (werk). Brengen (iem.). Du yin rendu
(mu . onv .) m.: Vol au -: Diefstal bij 't
a domicile: Wijn aan huis bezorgd. Rendu
geldwisselen. Rendez-vous (mu. onv.) m.: a A: Franco geleverd to A. Nous voici
1. Afgesproken samenkomst, afspraak. rendus au port : Nu zijn we in de haven
Donner - a: Tot een samenkomst beschei(aangekomen). Je vous rendrai chez vous:
den. (fig.) Je vous donne - dans dix ans:
Ik zal u aan uw huis afzetten. - une carte
Over tien jaar zul je wel antlers praten. z. a qn: Iem. uitdagen. 6. Overgeven; weder
prendre (ov .w. 17). J'ai -: 1k heb een uitwerpen ; uitbraken ; braken ; kwijtraken;
afspraak. Manquer au -: Niet op de afge- laten afloopen, uitblazen. L'abces rendit
sproken plaats verschijnen. Manquer un -: beaucoup de pus : Uit de zweer vloeide veel
Een afspraak misloopen. Sur -: Volgens otter. - le sang par la bouche : Uit den
afspraak (consult). 2. Plaats van samen- mond bloeden. - son diner: Zijn maal
komst, - van ontmoeting, verzamelplaats. weer uitbraken. - des vents: Winden laten.
Maison de -: Rendez-vous. Rendonnee
z. gorge 4. - par en haut et par en bas:
v. z . randonnee. Rendormir ov .w . : Weer Te gelijk braken en zijn behoefte doen. in slaap maken, - sussen. / se -: Weer du suc, - du jus: Sap opleveren. - de la
inslapen. Rendosser ov.w.: Weer aan- graisse : Vet uitleveren. - le dernier soupir:
trekken. - endosseeren (wissel).
Den laatsten adorn uitblazen. z. 'Arne 2.
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Renfaitage m. en -er ov .w . : (Het) her— une odeur: Een geur verspreiden, - van.
zich geven. — un son: Een geluid voort- stellen van de nok, - opnieuw bedaken.
brengen. — tine plainle: Een klagend geluid Renferme m.: Eenzelvige levenswijze.
doen hooren. — des oracles : Orakels ver- Duf-, muffigheid, kamerlucht. Sentir le —,
kondigen. 7. Vellen (vonnis). 8. Overge- avoir une odeur de —: Duf ruiken. / by.
Yen, afstaan. z. arme 1, bride 1 en main nw . : Eenzelvig . Renfermer ov .w . : 1.
3. (f ig.) — la place a qn: Voor iem. zwich- Weer wegsluiten. Opsluiten, achter slot
ten. Etre rendu (z. ook se — 4): Uitgeput houden. Gevangenzetten . (f ig . ) Verbergen,
zijn, niet verder kunnen; (fig.) overwonnen in zijn hart wegsluiten. 2. Beperken, samenzijn. 9. Weergeven, herhalen, overbrengen, vatten, -trekken. 3. Bevatten, inhouden,
uitdrukken. Vertalen. Weerkaatsen (echo). omsluiten. 4. Ingesloten houden, besluiten.
10. Doen worden, maken. — qn la proie de: / se —: Opgesloten worden. Zich opsluiten.
(f ig . ) Zich begraven , - terugtrekken .
Iem. ter prooi laten aan.
—ensoi-m:
In zich zelven gekeerd zijn.
H. Rendre onov. w.: 1. Teruggeven.
2. Voeren, loopen (naar). Uitkomen (op). — dans un silence prudent: Voorzichtig 't
stilzwijgen bewaren. — dans un mutisme
3. (fig.) Winst afwerpen, voordeelig zijn.
Veel opleveren, een goed beschot hebben absolu : Geen woord loslaten. — dans ses
(boom). 4. Aan de inspanning beantwoor- attributions: Niet buiten zijn bevoegdheid
den, meegeven . — a la main : Luisteren naar treden. — a -, dans qch : Zich tot jets
den teugel. Ce cordage rend : Dit touw rekt beperken, opgaan in iets. Renfeuiller ov.
bij 't aanhalen. Les bandes du billard ne w.: Weer met bladeren bedekken. / se —:
Nieuwe bladeren krijgen. Renfilage m. en
rendent pas : De banden van 't biljart veeren
niet. Ce role ne rend guere: Dat is een -er ov .w . : (Het) overrijgen (parels).
ondankbare rol. La salle rend : 't Publiek Renflammer ov .w.: Weer doen ontvlamleeft mee, - wordt ingepalmd. Le moteur ne men. / onov. en se —: Weer vlam vatten.
Renflement m.: Het doen opzwellen.
rend pas: De motor hapert. 5. Braken; 't
Opzwelling, gezwollenheid; verdikking. Geeten teruggeven.
III. Rendre (se) 1. Elk teruggeven. zwollen deel. Buik (zuil). Hoogte. Renfler
z. compte 3. Teruggegeven -. Vergolden ov.w.: Weder opblazen, weer vullen (ballon); opdoffen (kussen) ; dikker maken;
worden. 2. Zich begeven -, gaan naar ; loopen -, vloeien naar. Loopen, voeren (weg). opzetten (yeeren ) . (f i g . ) Opblazen . Rentle:
Opgezwollen, bol uitstaand, met een buik.
Nous voila bientOt rendus: Nu zijn we er
weldra . — a une invitation : Van een uitnoo- / onov.w. en se —: Zwellen, rijzen, uitdiging gebruik maken. 3. Zich overgeven, - dijen. Renflouage of -ement m. en
onderwerpen. (f ig. ) Toegeven, zich schik- renflouer ov .w . : (Het) weder vlot maken,
ken, gehoor geven, zwichten. — aux prieres (zeev.) - van den grond losmaken. (f ig. )
Weer op de been helpen, - weer op gang
de qn: Aan iem. beden gehoor geven. —
helpen. Societe de —: Bergingmaatschapaux larmes de qn : Zich door iem. tranen
laten vermurwen. — aux raisons de qn: pij . / se —: Weer vlot worden. Renfoneement
m . : Het inslaan . ( y olk) Slag op
Voor iem. gronden zwichten, zich bij iem.
g. neerleggen. — aux ordres de qn : Over- den hoed, opstopper, deuk. 't Laten ineenkomstig iem. bevelen handelen. Je me springen (regel). Diepte, holligheid. Ziel
(flesch). Inham (in huizenrij). Diepte
rends: Ik geef mij gewonnen. Il ne se rend
(tooneel). Perspectivische verwijdering, wijjamais: Hij geeft nooit toe. 4. Uitgeput
zijn. 5. Overgezet -, vertaald -, weerge- king, diepte . Renfoneer ov .w . : Weer
geven worden. Cela ne saurait —: Dat is inslaan. (Dieper) inslaan. Laten inspringen
niet te vertalen, - weer te geven. 6. Worden, (regels). Achter de rooilijn plaatsen (huis).
zich maken. —partie: Zich partij stellen. — Opnieuw van een bodem voorzien. (fig.)
Onderdrukken (tranen, leed). — son chapeau
maitre de : Zich meester maken van.
IV. Rendre m.: Het teruggeven. z. ami : Zijn hoed dieper in de oogen drukken.
1. Rendu m . : 1. (o u d) Overlooper . 2. se —: Weer in de diepte zakken. - achterTeruggegeven koopwaar. 3. Ruil (un over leunen. Renforgage m.: Versterking
(kleur ) . Renforcateur m . : (Gelu id )verpreter —). C'est un prete pour un —: Hij
krijgt zijn trekken wel thuis. 4. Wijze van sterker (in luidspreker). Versterkingsbad
weergeven (kunstwerk ) . / by .nw . z . rendre. (photo). Renforeement m.: Het versterRenduire ov .w . : Weer besmeren, - bestrij - ken. Versterking, verzwaring. Renforeer
ken. Rendureir ov .w. : Harder maken. / ov .w . : Versterken. Vermeerderen, verzwase —: - worden. Rendureissement m.: ren, vergrooten. Taffetas -ce: Dubbele taf.
Un sot -ce: Een driedubbele zot. Un proVerharding, hardwording.
Rene v.: Teugel. Fausses —s : Opzet- vincial -ce: Een boertje van buiten. / se—:
teugel. Les —s longues : Met afhangende Sterker worden. Knapper worden. Renforteugels. (grap) Prendre la cinquieme —: cir ov .w . : (y olk) Dikker maken. / onov.
Zich aan de manen vasthouden. (f ig.) Les w . : - worden . Renformir ov .w . : Opwerken, met een dikke pleisterlaag herstellen.
—s de l'El tat: De teugels van 't bewind .
Renformis m.: Herstelling door een
Tenir les —s moins courtes : De teugels wat
laten vieren . Rene m . : (n a a m) Renatus, pleisterlaag. Renfort m.: 1. Versterking.
Versterkingen (un —, des —s). VersterReinier.. Renee v . : (n a a m ) Renata .
kingsblok . Checal de —: Voorspan-, bijpaard.
Renebre m.: Schapenzuring.
Renegat m.: Afvallige, geloofsverzaker. 2. (mil.) Tappenstuk. (zeev.) Stootlap ;
schuurplaat (anker). 3. (fig.) VermeerOverlooper. Onderkruiper.
dering. z. potage 1. A grand — de . . .:
Rener ov.w.: Den teugel aanleggen.
Renette v.: Formeerijzer. Renetter ov. Met behulp van een macht . . ., - een
overvloed, door er . . . bij te halen. Renw.: Met een formeerijzer afsteken.
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fouir ov .w . : Weer begraven. Renfoureher -: Niet al to gunstig bekend. Mettre
ov .w . : Weer bestijgen. Renfrognement qn en mauvais - : Iem. een slechten naam
m.: Het vertrekken van 't gelaat (v. boos- bezorgen. Benomme : Beroemd. Benomheid ) , stuurschheid . Renfrogner ov .w . : mee v.: Vermaard-, beroemdheid, roep,
Stuursch -, norsch maken. I se -: - kijken. naam. z. eeinture 1. Faam, maar, gerucht;
Rengage m.: Soldaat, die weer dienst de openbare meening. Enquete de commune
neemt, - „weer bijteekent". Rengagement -: Onderzoek naar aanleiding der publieke
m.: Hernieuwde inlating (met zaak). Her- opinie. La R- : De Faam. Renommer
nieuwde dienstneming. Les -s: Het cijfer ov.w.: Opnieuw benoemen. Roemen, met
der hernieuwde dienstnemingen. Bengager lof vermelden. Se faire -: Zich beroemd
ov.w.: Opnieuw wikkelen (in), - verbin- maken. / se - de: Zich beroepen op. Reden, - betrekken (in) ; - verpanden, - be- nomination v.: Herbenoeming. Renon ginnen (strijd); - in dienst nemen. / se -: cant : Verzakend, afzwerend, die afstand
Zich opnieuw inlaten (met), - wikkelen doet. I m.: Afstanddoende erfgenaam.
(in) ; weer dienst nemen, „bijteekenen". Renonce v.: (sp el) Ontbreken van kleur.
Rengaine m . : (o u d ) Weigering . / v . : Avoir une - a c wur : Renonce in de
(f am.) Afgezaagd gezegde, ouwe mop. Des harten hebben. Faire une -: Renonce
-s: Oude kost. C'est lou/ours la meme -:
maken. Benoncement m.: Verzaking, af't Is altijd 't oude liedje. Rengainer ov. standdoening, het vaarwelzeggen, - nalaten.
w.: Weer in de scheede steken. (f a m.,
(K a t h . ) Onthechting . - a soi-meme:
fig.) Terughouden, voor zich houden (wat
Zelfverloochening, 't zich zelf wegcijferen.
men zeggen wilde), „weer opbergen" ; Des -s : Het zich wegcijferen. Renoneer
onderdrukken (tranen). / onov.w.: Den onov .w . : Afstand doen, opgeven, afzien,
degen opsteken. Rengloutir ov .w . : Weer niet aanvaarden. Laten varen, vaarwelverslinden. Rengorgement m.: Trotsche zeggen , afzweren . (s p e 1) Verzaken, niet
houding, opgeblazenheid. Rengorger (se): bekennen. Zich niet meer bemoeien met.
Een hooge borst zetten, 't hoofd in den nek J'y renonce: Ik geef 't op. - a soi-meme:
werpen ; pronken (pauw). Rengouffrer Zich zelven verloochenen. / ov.w.: Ver(se) : Weer in den afgrond verdwijnen . (f ig. ) loochenen, niet (langer) erkennen. / se
Weer naar binnen stuiven. Rengraisser - soi-meme : Zich zelven verloochenen.
ov.w.: Weer vet, - dik maken. / onov. - wegcijferen. Renoneiataire m.: Hij, in
w.: - worden. Rengorgement of -grege- wiens voordeel men van een erfenis afziet.
ment m.: Verzwaring, verergering. Ben - Renoneiateur m.: Boedelverzaker, afgreger ov.w.: Verergeren. / se -: Erger standdoener. / bv.nw.: Die verzaakt.
worden. Rengrenement m.: Herstempe- Renoneiation v.: Verzaking, (boedel )ling. Rengrener of -grener ov.w.: Her- afstand ; - van rechten. Akte van verzaking.
stempelen. Grijpen (in een tweede rad). Zelfverloochening, -verzaking.
Renhardir ov .w . : Stouter maken. / se -:
Benoneulacees v .mv . : Ranonkelachti- worden, weer moed vatten. Beni m.: gen. Renoncule v.: Boterbloem. - tete
Verloochening. Reniement m.: Verlooche- d'or: Gulden -. - acre: Scherpe -. - scening . Renier ov .w . : Verloochenen , ver- lerate: Blaartrekkende -. - rampante:
zaken, afvallen. Afzweren, ontrouw worden Kruipboterbloem, kraaiepoot.
aan. Renie : Afvallig , die de gelofte verRenouee v.: Duizendknoop. - des
breekt (monnik). - Dieu : Vloeken. / se petits oiseaux : Varkensgras. Renouement
-: Zich zelven ontrouw worden (- soi- m . : Hervatting . Wederaanknooping . Rememe).
nouer ov.w.: 1. Weer binden, - aan-,
Renier m . : (n a a m ) Reinier..
toe-, vastknoopen; - omknoopen; - aan
Renieur m.: Ontkenner.
elk. knoopen. (f ig. ) Hervatten, hernieuwen
Reniflard m.: Snuifklep. Reniflement weer aanknoopen, - opvatten (draad v.
m. en -er onov.w.: (Het) snuiven, - luid- gesprek). - (amitie) avec qn : De oude
ruchtig ophalen van de lucht. -er sur qch : vriendschap met iem. weer aanknoopen.
Tegenzin in iets toonen, niet toebijten, den 2. Vastbinden. 3. (geneesk.) Zetten. / se
neus ophalen voor. I ov.w.: Opsnuiven. -: Weer aangeknoopt worden. Renoueur
(lam.) De lucht hebben van; bespionnee- m . : (o u d ) Onbevoegd geneeskundige . Reren. Terugdeinzen voor. Reniflerie v.:
noilment m. z. renouement.
Gesnuif (met den neus). Renifleur m.:
Renouveau m.: Terugkeerend voorjaar.
Snuffer (met den neus). Renifloir m.: (f i g . ) Nieuwe bloeitijd . - d'energie: Her(y olk) Neus . Beniment m . z . reniement . nieuwde geestkracht. Renouvelable : HerReniforme : Niervormig.
nieuwbaar.. Waarvan de termijn verlengd kan
Renitence v.: Weerstand, tegendruk. worden . Renouveler ov .w . : 1 . Vernieuwen ,
Gespannenheid. Renitent : Gespannen, die
(door nieuw) vervangen, geheel veranderen.
den vingerdruk weerstaat. (f ig.) Weer- - une vigne : Eenwingerd opnieuw beplanten .
spannig. Reniveler ov .w . : Nogmaals wa- - un sujet: Een onderwerp opnieuw behanterpassen. / se -: Weer op de hoogte delen uit een ander oogpunt. - l'air (dans
komen.
une chambre) : (Een kamer) luchten. - un
Rennais (spr.. rennê ) : Uit -. Bewoner billet: Een wissel hernieuwen. - un texte :
van Rennes.
Een tekst in een modernen vorm overRenne (spr.. renné) m.: Rendier.
brengen. - l'affiche: Een ander stuk opvoeRennuyer (spr. ra-) ov .w . : Weer ver- ren. - son bail: Zijn contract verlengen. velen. Renoireir ov.w . : Weer zwart ses Bens, - sa maison : Andere bedienden
maken. Renom m.: Naam, roep, faam, nemen. 2. Hernieuwen, opnieuw doen
bekendheid. Goede naam. Meening over ontstaan, weder opwekken; hervatten (proiem. De -: Vermaard, befaamd. De petit ces, twist). - connaissance avec qn : De
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kennismaking met iem. hernieuwen. 3. Faire sa -: Weder optreden. 2. Het
Nieuwe kracht schenken aan, weer in zwang innen. - binnenkomen (gelden), incasseebrengen, doen herleven, opfrisschen. Op- ring. Des -5: Gelden die binnenkomen.
nieuw invoeren (voorschrift). - le souvenir D ' une - diffici le : Moeilijk te innen. Op erer
des -s : Gelden innen. -s d'or: Binnengede qch: De herinnering aan iets opfrisschen.
I onov.w.: -Weer opkomen. Nog eens den komen bedragen in goud. Sauf -, sous
catechismus volgen. / se -: Vernieuwd -, reserve de -: Mits de betaling plaats heeft.
verjongd -, opnieuw gevormd worden ; zich 3. (sp el) Ingekochte kaarten. 4. (muz.)
Herhaling (v. e. thema), 't weder invallen
vernieuwen, - herhalen, opnieuw beginnen.
(met een thema). 5. Het naar binnen halen
Renouvellement m.: 1. Ver-, hernieuwing.
- de l'air: Luchtverversching. - de (van hetgeen buiten staat). Het binnenhalen, -brengen (oogst). 6. Het vollen. 7.
l'annee: Jaarwisseling. - de la lune:
Nieuwe maan. - de feuilles de coupons: Inspringing van regels.
Rentrer onov.w. (z. entrer): 1. Weder
Hernieuwing van couponbladen. 2. Vernieuwing, vermeerdering. - de tendresse: binnengaan, - terugkeeren; - thuiskomen
(- au logis, - chez soi, - dans la maison);
Hernieuwde teederheid. 3. Hervatting.
Renovateur m.: Hervormer, vernieuwer, - in huis gaan; - op school komen. - dans
verjonger. . / by .nw . : Verjongend , her- le rang : Weer in 't gelid gaan staan. - au
vormend. Renovation v.: Ver-, hernieu- gite: Weer in zijn leger terugkeeren. (f ig. )
wing; reveil. Etablissement de -: Gesticht (Faire) - sous terre : Van schaamte (doen)
voor opheffing van gevallenen. Renover wegkruipen. Faire - cent pieds sous Terre:
ov.w.: Vernieuwen, verjongen, weer doen Diep beschaamd maken. z. 'leant (m. 3).
opleven. Renseignement m.: Inlichting, Faire - dans la poussiere, - dans la poudre:
bericht, naricht. A titre de -; Voor de Diep verootmoedigen. 2. Weer terugkeeren
belangstellenden. Entendre un temoin a tot, - geraken in, - komen in. Faire - sous
les lois de : Weer onderwerpen aan. - au
titre de -: Een getuige niet onder Bede
verhooren . Renseigner ov .w . : Inlich- jeu : Weer meespelen. - au theatre : Weer
tingen geven. / se -: - inwinnen, zich optreden. - en correspondance avec: De
op de hoogte stellen. Renserrer ov.w.: briefwisseling hervatten met. - en faveur;
Weer wegsluiten. Rentage m.: Aanbreien - en credit: Weer gunst -; invloed verwervan een nieuwen voet. Rentamer ov.w.: yen. z. debours (é ) . - dans (la possession
Weer aansnijden. - beginnen, - opvatten. de) ses biens : Zijn goederen terugkrijgen.
- dans le devoir : Tot zijn plicht terugkeeRentasser ov.w.: Weer ophoopen.
Rente v . : 1. (o u d) Opbrengst . Bete de ren. z. ordre 1. - en soi-meme : Tot zich
zelven inkeeren, ernstig nadenken; de hand
-: Fokdier. 2. (thans) Rente, interest.
Jaargeld. Faire une - a: Een jaarlijksche in eigen boezem steken. - dans son sujet:
Weer tot zijn onderwerp terugkeeren.
ondersteuning geven. - viagere: Lijf-.
Weer verstandig te werk
-dansobe:
- rachetable : Los-. - fonciere: Grondrente.
Avoir
des
gaan. - en grace: Weer in genade aangenoVivre de ses -s: Rentenieren.
dans
les
bonnes
graces
de
Staats3.
men
worden.
-s: Een vast inkomen hebben.
schuld-, staatsfondsen (- sur l'etat), qn : Iem. gunst herwinnen. 3. Weer beginstaatsrente. (Fransche) Staatsschuld. 4. nen, de lessen - (school) ; de werkzaamheden
Pachtwaarde. Renter ov.w.: 1. Van een hervatten. Weer optreden (tooneelspeler).
Binnenkomen (geld) ; gelnd worden (berente of een jaarlijksche toelage voorzien.
lasting). (geneesk.) Naar binnen slaan.
Bien rente : Zeer bemiddeld. Etre bien
In elk. passen, - schuiven. (spel) Inkoopen.
rente: Er warm inzitten. 2. Een nieuwen
voet aanbreien aan (kous). Renterrer (m u z . ) Invallen , inzetten . Faire - de
ov.w.: Weer begraven. Rentier m.: Ren- l'argent: Geld innen. (f ig . ) Chagrin rentre:
tenier. Bezitter van staatsfondsen. Lijf- Opgekropt verdriet. Ambition rentree: Verrentenier (- viager). Rentiere v.: Rente- borgen -, (fa m.) naar binnen geslagen
nierster. Rentoilage m.: Verdoeking. Ben- eerzucht. 4. Weer gaan, - komen, - tretoiler ov .w . : Verdoeken . Rentoileur m . : den in. Faire - l'epee dans le fourreau:
Verdoeker.. Rentonner ov .w . : Weer in een Den degen weer in de scheede steken. z.
vat doen. Rentortiller ov.w.: Weer in- jambe 1. 5. Inspringen (hoek, lijn).
wikkelen. Rentrage m.: 't Binnenhalen. Bouche -6e, Mures -6es: Ingevallen mond.
Rentrainer ov.w.: Weer meesleepen. - Yeux -es: Diepliggende oogen . 6. (fig. )
trainen . Rentraire ov .w . : Onzichtbaar Deel uitmaken van, behooren bij. Cela
stoppen. Rentraiture v.: Stopnaad, stop- rentre dans ses attributions : Dat maakt
sel. Rentrant : Inspringend. Inschuifbaar deel uit van zijn bevoegdheid. / ov .w.:
(bajonet). Wijkend (kin). / m.: Invaller Naar binnen brengen. Binnenhalen, -bren(bij 't spel). Iem., die weer terugkomt (op gen. Inslikken, verbergen (tranen). Un
de fabriek na werkstaking). Nieuw aange- discours rentre : Een onuitgesproken rede.
komen zieke. Inspringend deel. Rentrayage - le corps : Rechtop staan. / se -: GeInd
worden.
(spr. -tre-gaje) m.: Het onzichtbaar stopRenvahir ov.w.: Weer een inval doen
pen. Rentrayeur (spr. -tre-geur) m.:
in. Renvahissement m.: Nieuwe inval.
Stopper. Rentre bv.nw. z. rentrer. Rentree v.: 1. Het terugkeeren, terugkeer, Renvelopper ov.w.: Weer inwikkelen.
-komst; wederoptreden (v. acteur). Her- Renvenimer ov .w . : Verergeren . / se -:
Erger worden. Renversable: Die omgevatting der werkzaamheden (Kamers, rechtbank ). Aanvang van den nieuwen cursus worpen kan worden. Omzetbaar. Renver(op school), hervatting der lessen (na sant : (f a m . ) Verbazingwekkend , „waar
vacantie). Seance -; legon de -: Eerste je van omvalt " . Renverse v . : (z e ev .)
college (na de vacantie) in de faculteit. Tegenwind ; -stroom . (o u d ) Omkeering .
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A la —: Achterover op den rug. Renversement m.: 1. Omkeeren, kenteren. Omkeering, omkeer. (muz.) Omzetting (accoord).
— de la vapeur: 't Geven van tegenstoom.
— de la maree : Kentering van 't getij.
Verwisseling der rollen. Siege —derols: -;
dossier a —: Zitting -; rug die omgekeerd
kan worden. 2. Het in wanorde brengen,
het overhoop halen. 3. Verstoring, verwoesting. Omverwerping (b.v. ministerie),
omstooting, omverhaling 't met den grond
gelijkmaken. (f ig. ) Omwenteling. 4. Omschakeling (schrijfmachine). Renverser ov.
w.: 1. Omkeeren. Image -see : Omgekeerd
beeld . (w i s k . ) Fraction -see : Omgekeerde
breuk. — les roles : De rollen omkeeren.
C 'est le monde -se : Dat is de verkeerde
wereld. La tete -see: Met 't hoofd achterover. Ecriture -see: Naar links overhellend
schrift . (mu z . ) Intervalle -se: Omgekeerde
i. z. vapeur (v. 2). — la polarite: Ompolen. — le courant: Den stroom omschakelen. Creme -ee: Roompudding. 2. Door
elk. werpen, in wanorde brengen, overhoophalen. z. bibliotheque. (f ig. ) Onthutsen,
doen ontstellen, versteld doen staan. Figure
-see; traits -ses: Ontdaan gelaat ; verschrikte
gelaatstrekken. — la tete , - la cervelle a
qn: Iem. hoofd op hol brengen. 3. Omver-, omwerpen, of-, omstooten ; (f ig. )
omverwerpen (troon); doen vallen (minister), ten val brengen (ministerie); van den
troon stooten (vorst) ; doen mislukken
(onderneming); uit den weg ruimen (hinderpaal) ; overhoop werpen (vijand). — en
courant: Omverloopen. — en allant a cheval,
— par un cavalier: Omverrijden. — une
maison : Een huis met den grond gelijkmaken. — la cervelle : Van streek maken. z.
marmite 1. (fig.) — l'ouvrage d'une
annee : 't Werk van een jaar ongedaan
maken. 4. Omschakelen (schrijfmachine).
I onov .w. : 1. Omvallen. — sur le feu:
Overkoken . 2. (z e ev . ) Omslaan (getij ) . /
se —: Om-, achterovervallen. Achteroverleunen ; zich achteroverbuigen. Omgekeerd
-, omgeworpen -; (f ig.) in de war gebracht
worden. Renverseur m.: Omverwerper.
Renversible : Die men kan omzetten.
Renvi m . : (sp el) Opbod , verhoogde
inzet. Renvidage m. en -er ov.w.: (Het)
weer opwinden. / se —: Weer opgewonden
worden. Renvideur m.: Opwinder. Metier
—: Zelfspinner.. Renvier onov .w . : Overbieden, hooger inzetten, opleggen. Renvoi
m.: 1. Terugzending. Afdanking (troepen).
Ontslag. Brusque —: Opzegging op korten
termijn. Voiture de —: Ledig teruggezonden
wagon. 2. Terugslaan (bal). Terugkaatsing
(licht, geluid, warmte). Overbrenging (beweging) ; drijfwerk. — (de mouvement):
Leider. Poulie de —: Leischijf. — universel:
Universaaloverbrenging . 3. Verwijzing (naar
rechtscollege, commissie). 4. Verwijzing,
-teeken , renvooi (teeken ; signe de —).
En —: Als noot. 5. Oprisping, boer. 6.
Verdaging. Renvoyer ov.w . : 1. Nog eens
zenden. Nazenden (brief ; maar ook : terugzenden). —,- et la Chambre : Opnieuw naar
de Kamer afvaardigen. — qn a ses etudes:
Iem. weer tijd geven om te studeeren. 2.
(mensch) Terugzenden. Wegzenden, doen
weggaan. Ontslaan, afdanken, wegzenden.
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— qn absous : Iem. vrijspreken. — des
suites -, — des fins de la plainte : Van rechtsvervolging ontslaan. — la classe : De lichting naar huis zenden. (fig. ) — qn bien loin:
Niets met iem. te maken willen hebben.
3. (z a a k ) Terugzenden . z . balle 1. Terugkaatsen . (fig. ) Toeschrijven, overbrengen
op. Il en renvogait la gloire au ministre:
Hij bracht den roem daarvan op den minister over. 4. Uitstellen, verdagen. 5. Verwijzen, overlaten (aan). — de Caiphe a
Pilate : Van den een naar den ander sturen.
— aux assises : Naar 't hof van assisen verwijzen. — les parties a se pourvoir: Zich
onbevoegd verklaren. — dos a dos les parties : Beide partijen, zonder uitspraak te
doen, wegzenden. / se —: Elk. terugzenden.
- terugkaatsen. z. balle 1. Teruggezonden
worden.
Reobservation v . en -er ov .w . : (Het )
weder waarnemen. Reoccupation v.: Wederbezetting . Reoeeuper ov .w . : Opnieuw
bezetten . Reorchestrer (spr. -kes-) ov .w . :
Weer voor orkest bewerken. Reordination
v.: Herhaalde wijding. Reordonner ov .w . :
Opnieuw wijden. Opnieuw bestellen. Reorganisateur m.: Inrichter van een hernieuwden staat. / bv.nw.: Reorganiseerend.
Reorganisation v.: Wederinrichting, invoering eener nieuwe inrichting. Reorganiser ov.w.: Opnieuw inrichten, een nieuwen vorm geven aan. / se —: Opnieuw
ingericht worden. Reouverture v.: Heropening. Reouvrir ov .w. : Weer openen.
Repairage m. z. reperage. Repaire m.:
1. Schuilplaats, hol. 2. Leger, hol, nest.
Mest, drek. 3. z. repere. Repairer onov.
w.: (jacht) Rusten, in 't Leger liggen. I
ov .w . z . reperer. Repaitre ov .w . : Verzadigen , voeden. (fig.) Paaien, bezighouden. Verlustigen. — ses yeux de : Zijn oogen
te gast laten gaan aan. Repu : Verzadigd, zat .
Repu de chimeres : Die vol hersenschimmen
zit . Un repu : Een voldaan burger . / onov .w. :
Voedsel gebruiken, zich verzadigen. / se
: Zich voeden. (fig.) Zich voeden. - verlustigen. — de belles promesses: Zich met
mooie woorden laten paaien. — de sang :
In bloed baden. Repalmer ov.w.: Opnieuw betasten.
Repandage m.: Uitstrooiing (z. epan
. . .). Repandre ov.w.: Storten, uitgieten,
plengen. Morsen. Plengen (tranen); vergieten (bloed), storten. (Uit)strooien. Verspreiden. Verbreiden ('t Evangelie, een
leer, nieuwtje). Uit-, rondstrooien (gerucht), in omloop brengen. Uit-, verdeelen
(geld, aalmoezen), ronddeelen (gunstbewijs ) ; vrijgevig zijn met. La derniere goutte
qui a fait — le verre : De laatste droppel
die den beker heeft doen overloopen. (vo 1 k)
Lait repandu: Witte huiduitslag (bij kraamvrouwen). z. sang 1. — son c wur,, - son
time: Zijn hart uitstorten. — ses eaux sur
les champs : Zijn wateren over de velden
uitstorten. — de la clarte : Licht verspreiden.
— de l'agrement sur: Aanlokkelijk maken.
Opinion tres repandue : Zeer verbreide
meening. Homme tres repandu (dans le
monde): Zeer wereldsch mensch, iem. die
veel kennissen heeft of veel uitgaat. — des
injures: Beleedigingen uitbraken. / se —:
Gestort -. Uitgestrooid -, verspreid worden,
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geplengd -,
:zich verspreiden. Vergoten
verbreid uitgedeeld worden, zich verbreiden. Veel uitgaan, druk in de wereld
verkeeren (- dans le monde), onder de
menschen komen. Uitweiden, overvloeien,
uitvaren, uiten. - en injures: Zich in
beleedigingen uiten (woede ) ; bel. uitbraken (mensch). - en plaintes ameres : In
bittere krachten uitbarsten. - en un
.torrent de paroles : Een grooten woordenvloed
uitbraken, lucht geven aan een stroom van
longuement sur: Eindeloos zeuren
-w.
-over. Repandu z. -pandre.
Reparable : Herstelbaar, weer goed te
maken. Reparaitre ov .w . : Weder ver£chijnen. - voor den dag komen, zich weer
vertoonen. Reparateur m.: Hersteller.
(fig.) Zaligmaker, bevrijder. Un - de
torts: Iem., die zich opwerpt om 't kwaad
,dat anderen doen te herstellen. bv.nw.:
Herstellend, dat nieuwe krachten geeft, dat
.aanzet (voeding) ; die de geslagen wonden
heelt. Reparation v.: 1. Herstel. Etre
.en Hersteld worden. Atelier de -:
Reparatieinrichting. 2. Herstelling. Cours
4e -: Avondschool voor volwassenen. 3.
Voldoening, herstel. - d'honneur: Eerherstel. Faire - a qn: Iem. voldoening geven.
-- par les acmes : Eerherstel in een duel.
-s civiles : Vergoeding (in geld) door de
rechtbank toegewezen. 4. (nieuw) Herstelbetaling. R6parationnaire m.: Hersteller (in mijn). Reparatoire : Van de
herstellingen. Priere Boetgebed. Reparcourir ov .w. : Opnieuw doorloopen.
Reparer ov .w . : 1. Herstellen . Opwerken,
gladmaken; in den goeden vorm terugbrengen ; opkaarden . (f ig . ) Herstellen,
vergoeden, weer goedmaken, - nieuwe
krachten geven aan ; - inhalen (verloren
tijd). 2. Voldoening geven voor (beleediging) ; vergoeden (schade) ; herstellen (verlies, fout); weer goedmaken (vergeetachtigheid) ; uitwisschen (smaad). L'argent
repare tout: Geld maakt alles recht. - une
injure : Een beleediging wreken. / se -:
Hersteld goedgemaakt worden. Nieuwe
krachten krijgen, zich herstellen. Rêparem.
m . : Opwerker . Reparier ov .w . : Opnieuw
wedden. Reparition v.: Wederverschijning.
Reparler onov.w.: Nog eens spreken. de : Terugkomen op. Repart m.: Bescheid,
vaardig antwoord. 't Weder weggaan.
Repartager ov .w. : Opnieuw deelen. Repartement m.: Verdeeling, omslag (belastingen ). Repartie v.: Snedig antwoord,
handig bescheid. z. prompt 2. Esprit de
Gevatheid. Avoir de la Snedig weten
te antwoorden. Sans -: Ontegenzeggelijk.
Repartir onov .w . : Weer vertrekken, - afreizen, - beginnen. Terstond antwoorden,
hervatten. / ov .w . : Vaardig -, ad rem
antwoorden . Repartir ov .w . : Verdeelen ,
omslaan. / se -: Verdeeld worden. Repartitaire : Van den omslag. Rêpartiteur
m. : Verdeeler, ambtenaar die de belastingen
omslaat. Schakelbord. Reparation v.: 1.
Verdeeling, omslag. Faire la - des impOts:
De belastingen omslaan. ImpOt de -:
verHoofdelijke omslag. 2. Verdeeling
breiding over de aarde (- geographique).
Faire
un
Repas m.: 1. Maaltijd, maal.
bon -: Goed eten. Hors des -: Buiten
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etenstijd. Prendre ses - chez P Bij P.
eten. Ne manger qu 'et ses Buiten de
maaltijden niets gebruiken. 2. Feestmaal.
z. corps 8.
Repassage m.: Herhaalde overvaart.
Het afwerken van 't raderwerk (uurwerk). nazien (horloge). - aanzetten (snijdend
werktuig). - strijken (met strijkijzer). opknappen (hoed). - opharken (pad). nogmaals distilleeren. Repasse v.: Met
zemelen vermengd grof meel. Tweede
distilleering. Repasse m.: Overgetrokken
teekening. Repasser onov .w. : Weder gaan,
- door-, - over-, - terug-, - voorbijgaan,
- doorreizen. - doorvaren, - terugkeeren,
- terugrijden, - terugvaren. Passer et -:
Heen en weer gaan. - avec un crayon sur
qch : lets met potlood overtrekken. l'etat d'eau pure: Weer tot den toestand
van zuiver water overgaan. (fig.) - sur
qch : Op iets terugkomen, iets nog eens
overzien, - doorloopen. - dans une famille:
Weer in een familie komen. - dans la
tete : Weer in den zin komen. / ov .w . : 1.
Weer overtrekken, - overgaan, - overschrijden ; - oversteken (zee ) . (f ig . ) Nog
overlezen;
eens doorloopen, - overzien,
overkijken (les). (f ig.) la porte: Maar
doorgaan. 2. Weder overzetten. - doen
toekomen, - overreiken. Strijken, uit-,
gladstrijken ; opknappen (hoed). 't Raderwerk (uurwerk) afwerken. Aanharken. Aanzetten . Wetten. Weer opwarmen (oudbakken brood), nog eens een oven geven aan.
Weer distilleeren (brandewijn, wijn). Fer
Strijkijzer. / se -: Weer overgetrokken worden. Weer gebeuren. Repassette v.: Fijnste wolkaarde. Repasseur
m.: Aanzetter, slijper. Strijker (van kleeren ) . Aanzet-, wettoestel. Repasseuse v.:
Strijkster. Strijkmachine. Repaumer ov
w.: Overscheren (laken). Uitspoelen (linnen ) .
Repavage, -ement m . en -er ov .w . :
(Het) opnieuw plaveien, - bestraten.
Repayer ov.w.: Nogmaals betalen. Repechage m.: Het wederopvisschen. Naexamen voor afgewezen candidaten. (sport)
Serie de -: Serie van uitgevallen mededingers. Repeeher ov.w.: Weder opvisschen. - vangen. (fig.) Uit de moeilijkheid
redden; nog eens 'n kans geven. Repecheur
m.: Ophaler. Repeigner ov.w. : Weder
kammen. Repeindre ov .w. : Weer opschilderen . Overschilderen. Repeint m.: Overschildering . Rependre ov .w . : Weer ophangen. Repenser onov.w.: Weer denken, overleggen Terugdenken (aan). / ov.w.:
Nogmaals denken (wat een ander gedacht
heeft). Repentance v.: Berouw. Repentant: Boetvaardig, berouwhebbend. m.:
-e. Repenti : Berouwhebbend . Une -e of
une fille -e : Een boetende zondares, die
in een klooster zich terugtrekt. Les -es:
Klooster voor berouwvolle zondaressen.
Repentir (se) : Berouw hebben. Spijt gevoelen. Il s'en repentira, je l'en ferai
't Zal hem rouwen. Repentir m.: Berouw.
Leedwezen, spijt. Door den schilder zelf
overgeschilderde partij ; doorgestreepte passage; verandering in compositie. Hangende
krul (zijde van 't gezicht). Repêrage m.:
't Aanbrengen van kenteekens, - richttee-
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kens . 't Terugvinden ; 't vaststellen van Montre a -: Repetitiehorloge . Fusil a -:
de plaats. Repercer ov .w . : Weer door- Repeteergeweer. . Maladie a -: Telkens
boren . / onov .w . : Weer te voorschijn wederkeerende ziekte . 2. Herhaling .
komen . Repereussif by .nw . en m . : Terug- (kunst ) Kopie, tweede bewerking. 3.
drijvend (middel ) . Repercussion v . : Te- (r echt) Terugvordering, verhaal . Reperugslag , -kaatsing, -werping ; (f ig . ) -slag. titorat m . : Ambt van studiemeester .
(geneesk.) Terugdrijving (v. ziekte ) naar Repetrir ov .w . : Opnieuw kneden ; (f ig . )
ander lichaamsdeel . Repercuter ov .w . : - vormen , - bewerken . Repeuplement m . :
Wederbevolking . -bepoting . -voorziening
Terugslaan , -kaatsen , -werpen . (p 1 a t )
Antwoorden . (g en eesk.) Terugdrijven . Une met wild , - met visch. Repeupler ov .w . :
Weer bevolken . - bepoten . - beplanten .
gale -6e: Schurft die naar binnen gedreven
is . / se -: Overslaan . (fig . ) Terugge- - voorzien met wild, - met visch. / se -:
kaatst -, teruggeworpen worden . Een Weder bevolkt worden. - met wild of visch
terugslag hebben, na zich sleepen . Reperdre worden voorzien . - beplant worden.
Repie (spr. -ik) m . : (s p e 1) Slag, waarbij
ov.w.: Weer op een dwaalspoor brengen .
iem . die 30 punten maakt er 90 telt , omdat
- verliezen . (fig . ) - in 't verderf storten .
/ se -: Weer op een dwaalspoor komen . zijn tegenstander nog niets heeft gemaakt .
Rep e. re m . : Terugkeer tot een bekend punt . z. pie 2. Repiger ov .w . : (f a m . ) Weer
(w i s k . ) Hulpgetal, -grootheid . Merk , betrappen , - snappen. - oploopen . Je te
-streep , -kring , merkteeken, -wijzer.. Paal- -ai : Ik zal je dat betaald zetten . Repiler
tje -, steen om zich te richten. (drukk . ) ov .w . : Weer stampen . Repiller ov .w . :
Het juiste inslaan der vormen, het registe- Weer plunderen . Repineer ov .w . : Weer
knijpen. (f ig . ) Je vous -ai: Ik zal je een
ren . Grondplaat . Leistift . ( f ig . ) Richtpunt ,
lets waaraan men zich kan vasthouden . Point anderen keer wel krijgen . Si on m 'y -ince!
Da arvoor snappen ze mij niet meer! Repide -: Richtpunt , herkenningsteeken . Aiquable : Die men kan overpoten, - verspeguille de -: Standaanwijzer (barometer)) .
nen . Repiquage m . : Verspening (zaaiSorti de son -: Uitgeslagen (naald ) .
Reperer ov .w . : Van herkenningsteekens -, lingen ) . Het weer opkoken van verschaalde
van richtpunten voorzien. (d rukk.) De conserven . Verbetering (plaveisel) ; wedervormen juist inslaan, registeren . Terug- gelijkmaking (weg) . Positief-retouche (foto ) .
vinden . ( y olk) Il est -é: Ze hebben hem Overbrenging (entstof ) . Repiquer ov .w . :
in de gaten . Chassis a -: Geleiraam . - Overstikken . Verspenen . Weer opkoken (van
verschaalde conserven ) . Overbrengen (entle fir: 't Vizier stellen . / se -: Zijn weg
terugzoeken . Zich richten . Repertoire stof ) , overenten (toxine ) . Scherpen (molenm . : Register -, tabel waarop de stof gemak- steen ) . Verbeteren (plaveisel ) ; gelijkmaken
(weg ) . Weder omwerken (terrein ) . / onov.
kelijk te overzien valt , repertorium , zaakregister . Klapper (op boek ) . Aktenboek , w.: Weer moed vatten . - a, - sur: Weer
-register. (f ig . ) Iem . , die veel dingen zeer beginnen aan . - vers : Weer gaan naar .
/ se -: Weer boos -. Overgepoot worden.
juist weet . (to one e 1) Lijst der tooneelstukken , die aan een schouwburg ,behouden Repit m . : Uitstel, respijt , verlenging van
zijn en daardoor steeds opnieuw kunnen termijn . (f ig . ) Verademing , verpoozing.
worden opgevoerd. Lijst der Fransche Lettres de -: Koninklijke uitstelbrief .
(f ig . ) Laisser du -: Rust laten. Replaceklassieke stukken, die steeds opnieuw
ment m . : Herplaatsing . Replacer ov .w . :
kunnen worden opgevoerd . Repertorier
ov .w . : In een register inschrijven ; een Weer op zijn plaats brengen, - plaatsen ;
klapper maken op . Repeser ov .w. : Nog- - een betrekking bezorgen . / se -: Weer
teruggebracht worden . - zijn plaats innemaals wegen .
Repetailler ov .w . : (f a m . ) Tot verve- men . Een nieuwe betrekking vinden . Relens toe herhalen . Repeser ov .w . : 1. Her- plaider onov .w .: Weder procedeeren . Rezeggen , herhalen. Nazeggen , napraten, her- planir ov .w ., -issage, -issement m . : Met
halen . Oververtellen . Repeteeren (rol, stuk ) .
de fijne schaaf bewerken . Replantage m.,
- les heures: De uren repeteeren . Il ne se -ation v., -ement m . : Wederbeplanting .
l'est pas fait -: Hij heeft zich dat geen
-verplanting. -plaatsing (orgaan ) . Replantweemaal laten zeggen . 2. Herhalen , over- ter ov .w . : Weder beplanten . - verplanten .
- plaatsen . - la: Weer in den steek laten.
doen . Nogmaals aanbrengen (versiering ) .
Weerkaatsen , -spiegelen . 3. Terugvorderen,
Replâtrage m . : Overpleistering . (f ig . )
-eischen . 4. Naslaan, opzoeken. / onov .w . : Lapwerk . Vergoelijking . Schijnbare verPrivaatlessen geven . / se -: Herhaald zoening . Replfitrer ov .w . : Opnieuw beworden . Herhaaldelijk gebeuren . (Twee- p leisteren . (f ig . ) Oplappen, alles weer
maal ) hetzelfde doen , in herhalingen ver- mooi en goed voorstellen, vergoelijken .
val len . Weerkaatst worden. Elk. bij her(f a m . ) Dik blanketten . ReplAtreur m . :
haling verzekeren . L'histoire se rëpête: De (f a m . ) Op lapper . Replet: Gezet , dik .
geschiedenis herhaalt zich . Repetiteur m . : Repletif : Vullend . Repletion v . : MaagHerhalingsleeraar, , studiemeester die de overlading . Gezetheid . Volbloedigheid . Relessen van den leeraar herhaalt (maitre -). pleurer ov .w . : Weer beweenen . RepleuLeeraar, die privaatles geeft . Schip , dat voir onov .w . : Weder regenen . Repli m . :
de seinen herhaalt. Cercle -: Hoekmeter.. 1. Omslag , dubbele vouw. Vouw. . - du
Repetitif : Voor herhaling dienend . Rep6- front: Rimpel . 2. Verborgen vouw. (f ig . )
tition v . : 1. Herzegging, herhaling. Her- Verborgenheid , schuilhoek . Les plis et les
halings- , privaatles . (t o one e 1 ) Repetitie . -s: De meest verborgen schuilhoeken . 3.
Kronkeling , bocht . Golving , wending.
Etre en —: Ingestudeerd worden . Mettre
Terre inploo i . 4. (m il. ) Achter-detrain:
en -(s): In studie nemen . - g6nerale:
Laatste repetitie voor de eerste uitvoering . waartsche concentreering. Repliable : Op-
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vouwhaar. Repliement m.: Het wederop- antwoord geven. Elle repond a la porte:
vouwen . (m i 1 . ) - terugtrekken, - achter- Zij staat de menschen te woord. Vous
waarts concentreeren. (fig.) - ingetogen trouverez a qui -: Gij zult uw man vinden.
zijn. - sur soi-meme: Afdaling in zich zelf. 2. Bescheid geven. Tegenspreken. 3. BeReplier ov .w . : Weder (op )vouwen , - in antwoorden (aan), overeenkomen (met),
de plooien leggen. Verscheidene malen voldoen (aan), gevolg geven (aan). In
vouwen. Weer toevouwen, - dichtslaan. overeenstemming zijn met. - a l'amour
Buigen (lichaam). (mil.) Doen terugtrek- de qn: Iem. liefde met wederliefde beantken. / se -: Weder samengevouwen woorden. Tout repond a nos v wux: Alles
worden. Zich kronkelen, - in bochten gaat naar wensch. 4. Zich uitstrekken (tot),
uitkomen (op), in verbinding staan (met).
wringen . (m il. ) Terugtrekken , zich achterwaarts concentreeren. (beurs) Terugloopen La sonnette repond dans la cuisine: De schel
na een hausse. (f ig.) - sur: Zich wenden, komt in de keuken uit. La douleur lui
- keeren naar. - sur soi-meme : Zich in repond au petit doigt: Hij gevoelt weerpijn
in den pink. 5. - de of pour : Instaan -,
zich zelven keeren; zich alleen met zich
zich verantwoordelijk stellen -, borg blijzelven bezighouden.
Replique v.: 1. Wederantwoord, be- ven voor. (fig.) Instaan voor. Qui repond
scheid. (recht) - op 't antwoord van de page: Borgen geeft zorgen . 6. (r echt )
Rekenschap geven van, zich verant-de:
tegenpartij, dupliek. 2. Antwoord, tegenspraak. Avoir le don de la -, avoir la - woorden over. I se -: Zich zelven antwoord
geven. Elk. antwoorden, beurtelings zinvice, - prompte: Steeds slagvaardig kunnen
antwoorden. Cela est sans -, it n'y a pas gen, - spreken. Overeenstemmen, symetrisch zijn. In elk. overgaan. Repons
de - a cela : Dat is onweerlegbaar. La
m.: (Kath.) Na de metten gelezen of
cause est jugee sans -: De zaak is afgedaan.
3. (to oneel) Laatste woorden van een gezongen Evangeliewoorden, tegenzang, resacteur, die aanwijzen dat zijn toehoorder ponsorium. Teeken dat een responsorium
moet invallen, wacht. Antwoord, dat een aangeeft. Reponse v.: 1. Antwoord. z.
acteur moet geven als de ander heeft uitge- Normand en demande 7. - victorieuse:
sproken, slagwoord. Manquer la -: Niet Schitterende weerlegging. Il eut pour toute
op tijd invallen. (fig.) Donner la - a qn: -: Het eenige dat men hem antwoordde.
Iem. 't antwoord niet schuldig blijven. 4. Droit de -: Recht van gratis te mogen
Naslag (klok). (kunst) Tweede exemplaar antwoorden. Faire - de : Antwoorden.
(kunstwerk ) , dubbele ; evenbeeld . (m u z . ) Donner -, faire -, rendre - a: Antwoorden
Herhaling van 't thema ; - in de octaaf op. Il a - a tout: Hij is nooit om een
(foot). Repliquer onov.w.: Een weder- antwoord verlegen. (opschrift) .11 y a
antwoord geven. (recht) Op 't antwoord une -: Er wordt op antwoord gewacht.
van de tegenpartij antwoorden, van repliek
dienen. Tegenstribbelen, -spreken. Il n'y
a rien a - a cela : Daar is niets tegen in te

brengen . / ov .w . : Antwoorden . Replisser
ov .w . : Opnieuw plooien. Reploiement m.
z . repliement. Replonger ov .w . : Opnieuw onderdompelen, - in 't water werpen.
(f i g . ) Weder storten , - dompelen . / onov .
w.: Weder onderduiken, - in de diepte
zinken . / se -: Weer onderduiken. (fig. )
Zich weer dompelen, - verdiepen; weer
vervallen (tot). Reployer ov .w . z. replier.

Repolir ov .w . : Overpolijsten . (f i g . ) Weer
verbeteren, - beschaven. Repolissage m.:
Het overpolijsten. Repompement m. en
-er ov.w.: (Het) wederoppompen. - terugvorderen. Repondant m.: Misdienaar, die
bij de mis antwoordt. Verdediger eener
stelling, - van een proefschrift. Borg. Iem.,
die verantwoordelijk is voor een zieke, voor een leerling eener school, voogd in
den vreemde . Repondeur by .nw . : (v olk )
Tegensprekerig.
Repondre ov .w. : Antwoorden, ten antwoord geven. Lettres -dues; 1. a -: Beantwoorde -; te beantwoorden brieven . (k e r k )
- la messe : Den priester bij den mis antwoorden; (fig.) instemmen (met iem.).
onov .w.: 1. Antwoorden, een antwoord
geven, beantwoorden. - par : Beantwoorden
met. Ce n'est pas -: Zoo antwoordt men
iemand niet, da's geen antwoord. z. Normand. - a une assignation : Aan een dagvaarding gehoor geven. - aux eperons:
Naar de sporen luisteren (paard). (school)
- en physique : In de natuurkunde worden
geêxamineerd. - a ate: Een ontwijkend

2. Beschikking op een verzoekschrift.

(recht) Rechtsuitspraak, gewijsde. (muz.)
Hervatting van 't thema in een andere
ligging (in fuga). 3. (handel) - des primes : Premierescontredag. z. prime (v. 10).

Repopulation v.: Wederbevolking (z.
repleuplement). Report m.: Het overbrengen (op steen b.v.). Het overdragen,
-brengen (v. e. som); transport (boven
kolom). Het overbrengen (op een ander
tijdstip). (beurs) - overbrengen op een
volgende rescontre. Prolongatierente. Placements en -: Geld op prolongatie. fournalier: Eendagsgeld. - a nouveau:
Overgebracht saldo. Budget de -: Budget
der overgedragen sommen, die niet voor
't aangewezen doel verbruikt zijn. Reportable: Prolongeerbaar. Reportage m.:
Het reporterwezen, de reporters, het reporterswerk, -vak. (Kranten)verslag (door een
ooggetuige). Des -s : Reporterswerk. Du
grand -: Eerste-rangs journalistiek. Reporte m . : Geldnemer . Reporter ov .w . : 1.
Terugbrengen. 2. Overbrengen, transporteeren (som). Verplaatsen. A -: Transporteeren (onderaan een kolom). 3. (f ig.)
Uitstellen, overbrengen : verdagen (zitting).
(b eurs) Se faire -: Prolongatie vernieuwen .
- a nouveau : Op nieuwe rekening brengen.
Ma position reportee : Mijn geprolongeerde
positie. / se -: Teruggebracht worden.
Zich (in gedachte) verplaatsen. Overdrukken (van een blad op een ander blad).
- aux textes : Op den tekst zelf teruggaan.
I (spr. -er) m.: Reporter, dagbladverslaggever. - photographique : Persphotograaf.
Reporteresse v.: Vrouwelijk reporter.
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Reporteur m.: Iem.: die een prolongatiepost afsluit, geldgever. Reporteuse v.:
Vrouwelijk reporter.
Repos m.: 1. Rust. Se donner -, prendre
du -: Uitrusten. Demeurer en -, se tenir
en -: Rustig blijven; niet in opstand
komen. Le - de la Jerre: Het braak liggen.
(m il. ) Maison de -: Tehuis voor soldaten.
- hebdomadaire: Wekelijksche rustdag. 2.
Rustpunt, rust (bij 't lezen of zingen).
Verssnede, caasuur. 3. Rustplaats, -plek.
(sp e 1) Honk. Trapportaal. 4. Rust, slaap ;
(dichtk.) dood. Lit de -: Rustbed.
Champ de -: Doodenakker. Le - eternel:
De eeuwige rust. Avoir perdu le -: Niet
meer kunnen slapen. 5. Onbeweeglijkheid,
rust, stilstand. Bassin de -: Dok voor
opgelegde schepen. Mettre le chien du
fusil au -: Den haan van 't geweer in
rust plaatsen. 6. (fig.) Kalmte, rust,
gerust-, onbezorgdheid. Mettre sa conscience en -: Zijn geweten rust geven. Etre
en — au sujet de: Zich niet ongerust maken
over, gerust zijn omtrent. Le - public:
De openbare orde. 1\ I 'avoir point de - que
. . .: Niet rusten voordat . . . De tout -:
Waarbij geen gevaar is; (b e u r s) zeer
soliede; (fig.) waarop men zich verlaten kan. z. placement 2. Reposant : Verkwikkend, die verademing geeft; rustig
(landschap). Repose v.: Herplaatsing
(b .v . v . raam ) . Repose : Uitgerust ; frisch
(kleur). Bezonken (wijn). A téte -e: Bij
kalm nadenken . Reposee v . : (j a c ht )
Rustplaats, leger. A -: Met tusschenpoozen van rust. Repose-fer (mu . onv .)
m.: Onderstel (voor strijkijzer). Reposepied (mu. ---s) m.: Voetrust, -steun
(boot). Repose-ponce (mu . onv .) m.:
Handvat . Reposer onov .w . : 1. Uitrusten.
Rusten, slapen. (fig.) Tot rust komen,
bedaren. Laisser - la terre : Den grond
braak laten liggen . Laisser - du vin:
Wijn laten bezinken. Laisser - sa pate:
Zijn beslag laten rijzen. 2. Rusten, geplaatst -, neergelegd zijn, bewaard worden,
begraven zijn. Blijven. Ici repose: Hier
rust. 3. - sur : Steunen -, gegrondvest
zijn -, berusten op. / ov .w. : 1. Weer
plaatsen, - leggen, - neerzetten; herplaatsen ; weer stellen (vraag). 2. Doen (uit)rusten, nederleggen. Il ne sail oiz- sa Vete:
Hij heeft geen onderdak. - les yeux, - la
vue: Het oog rust verschaffen. - les yeux,
- la vue sur qch : Het oog met welgevallen
op iets vestigen. - l'ame: De ziel rust
geven. / se -: 1. Rusten, uitrusten. Braak
liggen (grond). - sur ses lauriers : Op
zijn lauweren rusten. 2, se of s'en - sur:
Zich verlaten -, vertrouwen op. 3. Gegrondvest zijn (op). Reposoir m.: (oud)
Rustplaats . (k e r k ) Rustaltaar. . Rustkuip .
Reposseder ov .w . : Weer bezitten .
Repoussage m.: Drijven, drijfwerk.
Repoussant : Terugstootend , afzichtelijk ,
weerzinwekkend. Repousse v.: Wederaangroeiing. Hernieuwde groei (haar).
Repoussement m.: Het terugstooten.
- achteruitloopen . Repousser ov .w . : 1.
Terugslaan, -drijven, -werpen, -stooten.
Afslaan. Verstooten. Afweren (slag). Weer
dichtschuiven. - la force par la force:
Geweld met geweld beantwoorden. 2. (fig. )

1850

Afwijzen, verwerpen, afweren, afstemmen,
van zich wijzen; wederstaan (verzoeking);
van de hand wijzen. Afstooten, afschrikken,
van afgrijzen doen terugdeinzen. - du
pied: Met minachting afwijzen. 3. Drijven
(metaalwerk) ; opwerken (leder). Travail
de repousse : Drijfwerk met den hamer. 4.
(Nieuwe loten) schieten, voortbrengen. /
onov .w . : Terugstooten (b .v . geweer) . (fig . )
Afstooten, tegenstaan. Weer uitloopen,
- uitspruiten, - aangroeien. / se -: Teruggedreven worden. Elk. opnieuw voortdrijven. - afstooten. Repoussoir m.: Drevel,
drijfijzer. Wortelsteker. (kunst) Donkere
partij (op den voorgrond). (fig.) Middel
om een tegenstelling sterk te doen uitkomen, contrast. Servir de - a qn : Door
iem. gebruikt worden om zijn talenten of
schoonheid beter te doen uitkomen. Le
patois peat servir de - au francais: De
gouwspraak kan dienen om de schoonheden
van 't Fransch beter te doen uitkomen.
Reprecher ov .w. : Weer bepreeken. Reprehenseur m.: Berisper. Reprehensible:
Laakbaar, berispelijk. Reprehensibilite v.:
Laakbaarheid. Reprehensiblement : Op
laakbare wijze. Reprehensif: Berispend,
afkeurend. Reprehension v.: Berisping,
afkeuring.
I. Reprendre ov .w . (z . prendre): 1.
Weer nemen, of-, weg-, terug-, hernemen ;
weer opvatten (wapens); - in dienst nemen
(bediende, werkman); - innemen (geneesmiddel); - aandoen (kleeren) ; - betrekken
(woning) ; - innemen (plaats, betrekking);
- aannemen (naam). Terugnemen (gescheiden vrouw). Overnemen (voorstel, amendement). Weer nemen (dienst, 't woord);
- inslaan (weg), - kiezen ('t ruime sop).
- sa parole : De verloving verbreken; zijn
gegeven woord terugnemen. - la mer:
Weer in zee steken. - terre : Weer aan
wal gaan ; - grond onder de voeten krijgen.
- qn en passant: Iem. in 't voorbijgaan
meenemen. - le chemin de B.: De terugreis naar B. aanvaarden. 2. Weer krijgen,
- oploopen, - gevangennemen, - zich meester
maken van. Il a repris un rhume : Hij is
weer verkouden geworden. La fièvre l'a
repris : Hij heeft weer een aanval van koorts
gehad. Sa timiditt l'a repris: Hij is weer
door zijn bedeesdheid bevangen. On ne m'y
reprendra plus : Dat zal mij niet weer gebeuren. Que je vous y reprenne! Pas op als
dat weer gebeurt! 3. Hervatten, weer
opnemen, - opvatten, - beginnen met; aanvaarden (beleid, bewind); - opvoeren
(stuk); - voortzetten (zaken). - par le
commencement : Van voren of aan beginnen.
4. Hernemen (1 verlorene); herwinnen ;
weer innemen (stad, fort), terugkrijgen;
weer aannemen (gewoonte). z. haleine 2
en dessus (m. 3). - ses sens , - ses esprits:
Weer tot bezinning komen. - courage;
- espoir ; - confiance : Weer moed ; - hoop;
- vertrouwen krijgen. - des forces : Zijn
verloren krachten herwinnen. z. langue 2
(kol. 1134) en pied 1 (kol. 1593).5. Terugnemen. Weer in zijn bezit krijgen. Herroepen (belofte, gegeven woord). 6. Herstellen ; weer opnemen (gevallen steek);
stoppen (kous); hechten (stof). 7. Kort
samengevat herhalen. z. haut (bw. 1). Nog
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eens beginnen. - par la base : Geheel en
al opnieuw ondernemen. 8. Aanmerkingen
maken op, verbeteren. Berispen, laken,
bestraffen, gispen. Iem. woorden verbeteren. Trouver a - a lout: Op alles iets aan
te merken hebben.
II. Reprendre onov.w.: 1. Hernemen,
hervatten. 2. Weer aangrijpen, - aantasten,
- overvallen. 3. Weer beginnen. Le froid
reprend: De kou valt weer in. Cette mode
reprend : D. m. komt weer in zwang. 4.
Zich herstellen, nieuwe krachten krijgen,
op zijn verhaal komen. Le commerce reprend:
De handel begint weer op te leven. 5.
Weer aangroeien, - wortel schieten, - vatten; - toegaan (wond). 6. Weer stollen,
toevriezen. I se -: 1. Weer op-, teruggenomen -. Weer hervat worden. Zich weer
laten vangen. - au piege ; - dans les filets
de qn : Weer in de val -; weer in iem. strikken loopen. - a la vie : Weder lust in 't
leven krijgen, - opleven. - a l'esperance:
Weer hoop krijgen. 2. Zich zelven weer
meester worden. 3. Het gezegde verbeteren,
terugnemen wat men zich liet ontvallen.
4. Weer beginnen. S'y - a plusieurs
fois: 't Herhaaldelijk probeeren, telkens 't
weer overdoen. 5. Weer toegaan (wond).
Repreneur m.: (f a m.) Berisper, maker
van aanmerkingen. Represaille v. (vooral
m y .): Weerwraak, wedervergelding. User
de -s : Weerwraak nemen, kwaad met
kwaad vergelden. Representable: Overlegbaar, vertoonbaar. Reprêsentant m.:
Plaatsvervanger, vertegenwoordiger ; plaatsvervangende erfgenaam; volksvertegenwoordiger; reiziger. Representatif : Voorstellend, plaatsvervangend, vertegenwoordigend. Die door volksvertegenwoordigers
wordt vervangen, vertegenwoordigend. Uit
volksvertegenwoordigers bestaande . (n ieuw)
Die een juist type is van zijn stand, zijn
natie, zijn tijd. Etre - de: Teekenachtig
zijn voor. Representation v.: 1. Voor-,
overlegging, vertooning, 't voor oogen
brengen. Non-- de valeurs : 't Achterhouden
van effecten. 2. Beeld (in de hersenen). 3.
Afbeelding, voorstelling. (wijsb. ) Voorstelling. 4. Opvoering, tooneelvoorstelling.
- d' adieu, - de retraite: Afscheidsvoorstelling. En -: Als gast. - de plein air:
Openluchtvoorstelling. Droits de -: Aandeel van den schrijver in de opbrengst der
voorstelling. Se donner en -: Comedie
spelen voor iem. gevoel. 5. Beeld, begrip,
gedachte (v . lets). (K a t h . ) Met een
lijkkleed overdekte ledige doodkist. 6.
Vertoog, tegenwerping, bedenking. 7. Vertoon, aanzien, praal, het ophouden van
zijn stand, ontvangst volgens zijn stand.
Statig uiterlijk. Frais de -: Representatiekosten. // craint la -: Hij is bang ervoor
zijn stand in 't openbaar te moeten ophouden. Etre en -: Een in 't oog vallende rol
spelen. 8. (recht) Plaatsbekleeding, -vervulling (erflating). (hande 1) Vertegenwoordiging (firma). Par - de : Als opkomende voor. Faire de la -: Reizen, als
handelsvertegenwoordiger optreden. Maison
de -: Commissie-zaak. 9. (gesch.) Vertegenwoordiging (des yolks). Representativement : Bij wijze van plaatsvervanging. Represents m.: Bij plaatsvervan-
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ging vertegenwoordigde. Representer ov.
w.: 1. Opnieuw brengen voor, - voorstellen. (Ver)toonen, voor-, overleggen.
2. Voor den geest -, voor oogen stellen,
doen zien (met 't geestesoog). 3. Voorstellen, voor oogen stellen, afschilderen,
weergeven, uit-, afbeelden. Opvoeren, vertoonen, spelen (stuk). De rol spelen van.
Teruggeven (spiegelbeeld). 4. Doen denken
aan, verbeelden, voorstellen. 5. Onder 't
oog brengen, voorhouden, aanvoeren als
tegenwerping. 6. Vertegenwoordigen, vervangen. In de rechten treden van (overledene ). Als reiziger optreden voor (firma).
/ onov.w.: Een deftig voorkomen hebben,
indruk maken. Zijn stand ophouden. (f am. )
Il represente : Hij doet deftig, - geurt.
se -: 1. Zich weer vertoonen. Weer verschijnen (voor 't gerecht). - (aux elections) : Zich weer candidaat (bij de verkiezingen) stellen. - devant qn: Iem. weer
onder de oogen komen. 2. Zich voorstellen,
- verbeelden, - voor den geest halen. Voorgesteld worden, voor den geest komen.
Cette idee se represente sans cesse a mon
esprit: Die gedachte kan ik niet van mij
afzetten. 3. Opgevoerd -, voorgesteld -.
Afgebeeld worden.
Represser ov.w.: Weer drukken. Repressible: Beteugelbaar, den kop in te
drukken. Repressif : Beteugelend, dat snel
recht doet voor kleine misdrijven; dat
ingrijpt na 't misdrijf. Repression v.:
Beteugeling, onderdrukking, bedwinging.
Repreter ov.w.: Weer leenen. Reprier
ov.w.: Weer verzoeken, - uitnoodigen.
Reprimable : Die beteugeld moet of kan
worden. Reprimande v.: Berisping, terechtwijzing. Reprimander ov .w . : Berispen, gispen. Reprimant Bedwingend,
beteugelend . Reprimer ov .w . : Tegengaan,
stuiten, een Bind maken aan. Terug-.
Inhouden, onderdrukken. / se -: Onderdrukt -, beteugeld worden. Zich zelven -.
Elk. bedwingen. Repris m., (weinig)
-e v.: - de justice: Recidivist, oude
bekende der justitie. Reprisage m.: 't
Stoppen. Reprise v.: 1. Terugneming,
-vordering. Herovering, wederbemachtiging. (Op den vijand) heroverd schip.
(recht) Deel der goederen, dat ieder der
echtelieden voor de boedelafscheiding kan
opvorderen. Ontneming van 't kapitaal.
Droit de -: Recht (van zekere socialisten)
om hun deel terug te nemen. La - individuelle : Het terugnemen, ieder voor zich, op
de maatschappij van hetgeen de bourgeois
(te veel) hebben. 2. Herhaling. (muz.)
Herhaling, herhaald gedeelte. A trois on
quatre -s : Drie- of viermaal. A plusieurs
-s: Herhaaldelijk. 3. Hervatting, voortzetting. Wederopvoering (tooneelstuk). 't
Wederinvallen (koude). Nieuwe stijging of
daling (water). 't Weder opbloeien, herleving (handel, zaken); economisch herstel.
(- economique). Nieuwe wortelschieting.
(beurs) Nieuwe stijging (fonds). (schermen) Gevechtsgang. Rit na een rust.
Troepje (ruiters ) . Ronde (boksen ) . (sp el)
Nieuwe partij, - rondje. (handel) Cours
en -: Herrijzende koers. 4. Herstelling.
Verstelling. Stop (in goed, kous). z. perdre
(ov .w . 4). Overschildering . Repriser ov.
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w.: 1. Weer schatten. 2. Verstellen, stoppen. Colon a -: Katoen om kousen te
stoppen. Repriseuse v.: Stopster, verstelster.
Reprobateur : Afkeurend, gispend. Reprobation v.: Het verwerpen. Veroordeeling, verwerping; (go dsd. ) verdoemenis.
Afkeuring, blaam. Marque du sceau de la
-: Die 't stempel der verwerping bij zich
draagt. Frappe de -: Verworpen; verdoemd .
Reproehable: Berispelijk. (oud; recht)
Wraakbaar. Reproche m.: 1. Verwijt.
(Soil dit) sans -: Zonder u er een verwijt
van te willen maken. Sans -, a l'abri de
tout -: Onberispelijk, smetteloos. Le
chevalier sans pear et sans -: De ridder
zonder vrees of blaam. 2. (recht) Wraking.
Sans -: Onwraakbaar . Reprocher ov .w . :
Verwijten. Voor de voeten werpen, (f am.)
onder den neus wrijven . Misgunnen . (r echt)
Wraken. / onov .w . : Verwijtingen toevoegen. (vo lk) Maken dat men uit den mond
ruikt. / se -: Verweten worden. Elk. -.
Zich zelven verwijten, 't zich zelven kwalijk nemen. Zich -. Elk. misgunnen.
Reprodueteur : 1. Voortbrengend, -plantend, tot voortteling geschikt. Organe -:
Voortplantingsorgaan. 2. Nabootsend, weergevend . / m.: Fokdier (animal -). Reproductibilitê v.: Voortteelbaarheid. Voortplantingsvermogen. Reproduetible : Geschikt voor voortplanting, voortteelbaar.
Weer te geven, te verveelvoudigen. Reproductif : Nabootsend. Voorttelend ; die
opnieuw voortbrengt. Reproduction v.: 1.
Voortplanting, -teling. Organes de la -:
Voortplantingsorganen. 2. 't Wederaangroeien. 3. Namaking, weergeving, al-,
na-, overdruk. Kopie, verveelvuldiging ;
hectographische kopie, weergegeven kunstwerk . La - de la nature : 't Weergeven
van de natuur. 4. Herhaling. Reproduire
ov .w. : 1. Weer voortbrengen, voorttelen,
-planten. Nieuwe . . . voortbrengen. 2.
Weergeven, namaken, over-, of-, nadrukken, reproduceeren, verveelvoudigen; nadoen; overnemen. 3. Herhalen, weer te
voorschijn brengen. 4. Weer overleggen
(document). / se -: Zich voortplanten.
Voortgeplant -. Weer voortgebracht worden, - te voorschijn komen, - merkbaar
worden. Zich herhalen. - dans le monde:
Weer onder de menschen komen.
Repromettre ov.w.: Weer beloven.
Reprouvable: Verwerpelijk, zeer afkeurenswaardig. Verdoemelijk. Reprouve m.:
Verwerpeling, verdoemde. Verstooteling,
paria. Une physionomie -, un air -, un
visage de -: 'n Galgentronie. Reprouver
ov .w . : Weer bewijzen . Reprouver ov .w . :
1. Verwerpen, veroordeelen. Afkeuren.
(kerk) Le sens reprouve: De in den booze
verstokte geest, verstokte boosheid. 2.
(kerk) Verwerpen, verdoemen, van de
gelukzaligheid uitsluiten.
Reps (spr. repse) m.: Rips, geribde stof.
Reptation v . : Het kruipen . (gymn. )
Voortbeweging op handen en voeten.
Reptatoire: Kruip- . Reptile: (o u d ) Kruipend . / m. : - dier. (fig.) Laag mensch.
Reptilien : Van kruipende dieren. (f ig.)
Laster-, die met vuil gooit.
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Repu z. repaitre.
1Republicain: Republikeinsch. Van deeerste Fransche Republiek. / m.: Republikein . Republieainement : Op republikeinsche wijze. Republicaniser ov.w.: Tot een
republiek -. Republikeinsch maken. / se-: Een republiek -. Republikeinsch worden. Republicanisme m.: Leer der republikeinen . Gehechtheid aan den republikeinschen regeeringsvorm.
Republier ov .w . : Weer afkondigen, bekendmaken, - uitgeven.
Republique v.: 1. Staat. La - aqualique : 't Kikkervolkje. 2. Gemeenebest,
republiek . - federative: Statenbond . (f ig . )
La - des leltres : De letterkundigen, dewereld der letteren. 3. (gesch.) De eerste
Fransche Republiek.
Repudiable : Afwijsbaar. Repudiation,
v.: Het verstooten (echtgenoote). Boedelafstand, erfenisweigering. Afwijzing (v. e.
betaling ) . (f ig . ) Verloochening . Repudier
ov .w. : Verstooten (echtgenoote). Afwijzen,
niet aanvaarden. Verwerpen, verloochenen,
van zich afwerpen. Repue v.: Eterij. franche: - die niets kost. Repugnance v.:
Weerz in, afkeer . (o u d ) Tegenspraak . Repugnant: Weerzinwekkend , afstootend .
Strijdig . Repugner onov .w . : 1. Strijdig
zijn, strijden (met). 2. Een afkeer -, tegenzin hebben. Zich niet leenen (tot), er niet
voor te vinden zijn (om), er niet toe kunnen
overgaan (om). 3. Tegenstaan, afkeer
inboezemen, tegen de borst stuiten. Il y
a repugne: Hij heeft er niet aan gewild.
Re- of repulluler ov.w.: Weer snel vermeerderd worden, - snel voortwoekeren.
Repulsif : Terug-, afstootend. Terugdrijvend (kracht). Repulsion v.: Afstootingskracht. (fig.) Plotselinge tegenzin, - afkeer. Repurger ov .w. : Opnieuw zuiveren, - purgeeren.
Reputation v.: 1. Naam, roep, faam.
Connaitre de -: Van naam -, bij gerucht
kennen. 2. Goede naam. Survivre a sa -:
Zijn roem overleven. Entrer en -: Naam
beginnen te maken. z. perdre (ov.w. 1).
Reputer ov.w.: Houden -, aanzien voor,
achten. Etre repute en faute: Ondersteld
worden in gebreke te zijn. Etre repute
riche : Voor rijk doorgaan, den naam hebben
rijk te zijn. Repute: Gunstig bekend. / se
-: Zich achten, meenen te zijn. Requerable: Die men persoonlijk moet afhalen
of opeischen. Requerant: Als eischer
optredend, eischend. / m.: Eischer. Requerir ov.w.: (oud) Weer opzoeken, laten halen. Inroepen, verzoeken. Eischen,
verlangen . Vorderen, vereischen . (recht)
Een eisch instellen. Requireeren, voor den
openbaren dienst opeischen. / se -: Verzocht -, ingeroepen worden. Requerre z.
requêrir. Requestionner ov .w . . Weer
ondervragen . Requete v. : 1. (jacht)
Hernieuwde opsporing. 2. Dringend verzoek, belle. 3. Eisch, verzoek. Verzoekschrift. A la - de : Ten verzoeke van. civile: Verzoekschrift om intrekking van
een vonnis. Maitre des -s : Rapporteur bij
den Raad van State. Chambre des -s:
Kamer die over verzoek om cassatie beslist.
Requeter ov.w . : (j acht) Weer opsporen.
Requiem (spr. rekwièm, my . onv.) m.:
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Mis voor de zielsrust der dooden, dooden- rant). - des teinturiers: Wouw. / bv.nw.:
mis (messe de -).
Resedakleurig.
Requin m . : 1. (Gemeene -, Jonas )haai .
Res6quer (spr. r ess He- ) ov .w . : (o n t--tigre: Tijgerhaai . 2. (p la t ) To lbeambte .
le e d k . ) Wegnemen , afzetten .
(f ig. ) Schuimer, roover. - de la Bourse,
Reservage m.: Bijtmiddel. Reserva- de Finance: Beursschuimer.
take m.: Iem. ten wiens bate iets is voorRequinquage m.: Het opschikken, op- behouden. Heritier -: Legitimaris. Reschik . Genezing. Hernieuwing, oplapping. servation v.: (recht) Voorbehoud. (kerk)
Requinquer ov .w . : (p I a t ) Opdirken, - van het recht om zekere prebenden te
opschikken. / se -: Zich opdirken. Er vergeven. Reservatoire : Voorbehoudend.
bovenop komen, beter worden. Trotsch Reserve v.: 1. Het voorbehouden, - in
doen. Requinquette v.: Cirkelvormige voorraad houden. Stof die men opbrengt
netomsluiting . Requiper ov .w . : Weer bij reservagedruk; - bij 't batikken. A la
uitrusten. Requis : Vereischt. I m.: Opge- - de, - que : Met uitzondering van. Avoir
roepene. Le - es qualites: De gelntimeerde. en -: In voorraad hebben. Tenir qch en
Requise v.: Het zoeken. Une chose de -: - a qn: lets ten bate van iem. achterhouJets zeldzaams, - gezochts. Requisition v.: den. Mettre -, tenir en -: Ter zijde leggen,
1. Opeisching, beslag ; (m il. ) vordering. opslaan. Teindre a -: Batikken, zekere
Mettre en -: Met beslag beleggen, opeideelen uitsparen in de grondkleur. Une -:
schen. - d'hommes: Oproeping van sol- Een uitgespaarde plek. Tissu de -: Batik.
daten. Cheval de -: Opgevorderd paard. 2. (fig.) Voorbehoud, beding. (recht)
2. Verzoek, vordering (in rechten). Eisch Vrijwaring. Faire ses -s: Niet in alles
(tijdens het geding). Requisitionnaire m.: toestemmen, zich vrijwaren. Ces -s faites:
Tot den dienst opgeroepen jong soldaat. Onder dit voorbehoud. Sous toutes -s:
Rêquisitionne m.: Iem. wiens goed is Onder voorbehoud. Sous la - usuelle, sous
opgeischt. Rêquisitionnement m.: Op- les -s d'usage: Onder gewoon voorbehoud.
e isching . (m il. ) Vordering . Requisition - Con fiance sans -: Volledig vertrouwen.
ner ov .w . : Opeischen . (op )vorderen , met Sans -: Geheel en al, zonder uitzondering;
beslag beleggen. Requisitionneur m.: vrijuit (spreken). Pensee de -: VoorbehouIem. die opeischt. Requisitoire m.: den gedachte. 3. Terughouding, ingetogen-,
(recht) Eisch (van 't Openbaar Minis- omzichtig-, bescheidenheid. (kunst) Afterie ). (f ig.) Opsomming van grieven. demping. Se tenir sur la -: Op zijn hoede
Requisitorial: Een eisch bevattend, - be- zijn, een oog in 't zeil houden. Montrer
treffend. Requitter ov .w .: Weer verlaten. une grande -: Zich zeer terughoudend
Resaler (spr. re-sa-) ov .w . : Opnieuw toonen ; zich zeer voorzichtig uitlaten.
zouten . Resaluer (spr. re-sa-) ov .w . : User de - avec qn : Behoedzaam met iem.
Weer groeten. Resarcler (spr. re-sar-) omgaan. Avec -: Behoedzaam. 4. Voorov .w.: Weer wieden. Rescape m.: Ge- raad. - in goud (- or) of papier (- fiduredde, (aan 't onheil) ontkomene, die den ciaire) bij een bank. Aangegroeid kapitaal
dans ontsprongen is. Rescellement m. (bij een maatschappij). Overgespaarde (lien -er ov.w.: (Het) weder bezegelen. - chaams)krachten, iem. „vet " . (fa m. )
Spaarpotje. Door de wet buiten beschikking
weder vastmaken.
Rescindable: (recht) Dat nietig ver- gelaten deel der erfenis, legitieme portie
klaard kan worden. Reseindant m.: (- legale). - nutritive: Voedselvoorraad
Verzoek tot nietigverklaring. I bv.nw.: (plant)) . 5. (m il. ) Reserveleger (- de
Vernietigend. Reseindement m. en -er l'armee active). -troepen. -schepen. Magaov.w.: (Het) nietig verklaren, - te niet
zijnschip. Corps de -, cadre de -: Reservedoen. Resection v.: Vernietiging, nietig- korps ; -kader. 6. Gedeelte van 't Bosch,
verklaring. Wegsnijding. Rescisoire: Van waarvan 't vellen is uitgesteld, reservehout.
een nietigverklaring, nietigverklarend. I
(Natuur)reservaat, deel van een natuurm.: Grond voor een vernietiging. Res monument, dat ongeschonden blijft. Oestercousse v.: Wederwegneming ('t ontroofde). park . Vischweer. Het ongecatalogiseerde (in
(zeev.) Herneming van een gekaapt schip een bibliotheek). Niet uitleenbare boeken
binnen 24 uur. Aller a la - de: Te hulp (idem ). (K a t h . ) Voorraad van gewijde
snellen. Aller -, venir a la -: Bijstand ouwels. 7. (aardrijksk.) Gereserveerd
verleenen, helpen. Appeler a la -: Te gebied, reservaat; Indianengebied (in de
hulp roepen. Reseription v.: Schriftelijke V .S . ) .
lastgeving tot uitbetaling, mandaat. ResReserve : 1. Omzichtig, behoedzaam,
erit m.: Rescript -, kabinetschrijven van terughoudend, voorzichtig in zijn uitladen keizer van Duitschland. Bevelschrift. tingen. 2. Voorbehouden ; apart, voor zich
Pauselijk aanschrijven over een rechts- alleen. Bestemd. Besproken (plaats). Tous
droits -5 : Alla rechten voorbehouden.
kwestie.
Reseau m.: Net. Netwerk (ondergrond). Biens -5 : Door de wet buiten beschikking
Haarnetje . Netwerk (lijnen, kanalen ) . Spoor- gelaten goederen. z. eas 2. Le quartier -:
wegnet (- /erre, - de chemins de fer). De wijk, waarin militairen en schepelingen
Luchtnet (- aerien). (ontleedk.) Net niet mogen komen, verboden wijk. 1 m.:
(zenuwen, bloedvaten). Traliescherm. Behoedzaam mensch.
Reserver ov .w . : Bewaren, besparen ,
(drukk.) Raster. Muts (der herkauwers).
wegleggen ; (m i 1.) in reserve -, achter(f ig. ) Netwerk (intriges) .
houden.
Bestemmen. Bereiden (ontvangst).
Resêeher (spr. re-se-) ov .w . : Weer
drogen . Resection (spr. ressek-) v . : (o n t- Bespreken (plaats). Bedingen, zich voorbehouden, uitzonderen. Aanhouden (hoofdleedk.) Wegsnijding, wegneming.
Reseda m.: (p lantk.) Reseda (- odo- stuk op 't budget; onderwerp). Uitsparen
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(plaats in teekening), bij reservagedruk
opbrengen. Il lui etait reserve de . . .:
Het was voor hem weggelegd . . . - bon
accueil a qn : Wenschen iem. goed te ontvangen. - bon accueil a une traite: Een
wissel honoreeren. / se -: Zich voorbehouden, voor zich bedingen. Voor zich zelven
achterhouden, - bestemmen. Elk. toedenken. Bewaard worden. Zijn meening opschorten, zich niet durven uitspreken. Je
me reserve : 'k Houd mijn meening nog voor
me; ik bewaar nog wat. - la replique:
Verklaren, dat men antwoorden wil. - de,
(oud) a : Zich voorbehouden om. - pour:
Zich sparen voor, een andere gelegenheid
afwachten . (f a m . ) - pour le rOti: Wachten
tot het gebraad komt en dan funk schransen.
Reserviste m. : Reservesoldaa.t. Reservoir
m.: 1. Vergaarbak. Waterbekken. Vischvijver. Bewaarplaats. Zak -, blaas (in 't
lichaam). Bateau -: Tankschip. - a
essence : Benz inereservo ir , autotank . 2.
(f ig . ) Voorraadschuur..
Residant : Inwonend ; gewoon, in de
plaats zelf (lid; tegenover correspondeerend
lid). Residence v.: 1. Verblijf, oponthoud.
Faire sa -: Wonen. Fixer sa -: Gaan
wonen. M . A. en - a Z. Den Heer A
tijdelijk verblijf houdende te Z. 2. (zeev.)
Verblijf aan den wal (- fixe). 3. Verplichting om op zijn standplaats te blijven.
Les eveques sont tenus a -. 4. Hofstad.
5. Verblijfplaats. 6. Residentswoning, -betrekking. Resident m.: Resident. Landskind . Verblijfhoudende. (Ministre) -:
Zaakgelastigde (bij 't bestuur van een
klein land). Rêsidentiel : Quartier -:
Woonwijk. Resider onov .w. : Verblijf houden, zich ophouden. In de plaats wonen
waar men zijn ambtsbediening uitoefent,
zetelen. (fig.) Wonen, zijn tenten opslaan ;
berusten, bestaan (in), gevestigd zijn (op).
Rêsidu m . : 1. (o u d) Rest (deeling ) . 2.
(hande 1) Overschot van een rekening. 3.
Overschot, bezinksel, afval, residuum.
-depour
a canon : Kruitslijm. -s petroliferes: Petroleumresidu, mazoet, stookolie. 4.
(wijsb.) Nog door bijoorzaken uit te leggen
omstandigheid, onverklaarde rest. Residuaire : Van overschot -, afval afkomstig.
Eaux -s: Afvalwateren. Charge -: Overgebleven electriciteit. Residual of -el :
Over-, achterblijvend. Resignable: Die
afgestaan kon worden. Rêsignant m. :
Afstanddoener (geestelijk ambt). Resignataire m.: Afstandsaanvaarder, hij ten
wiens bate men van jets afstand doet. Resignation v.: 1. Afstand (recht, voordeel);
nederlegging (ambt). 2. Overgeving (aan
Gods wil). Gelaten-, onderworpenheid,
berusting. Resignê m.: Iem., die zich in
zijn lot schikt. / b y .nw.: Gelaten, getroost;
berustend (in). Resigner ov .w . : Afstaan,
afstand doen van (recht, voordeel) ; neerleggen (ambt). Overgeven (ziel aan God).
/ se -: Zich onderwerpen (aan God), schikken (in zijn lot). - a faire qch : lets
in Godsnaam maar doen. Je me resigne:
Ik geef 't dan maar op. Rêsiliabilite v.
en -able by .nw . : Vern iet igbaar (heid ) ,
opzegbaar (he id ) . Resiliation v ., -liement
of -liment m.: Vernietiging, tenietdoening. Cas de -ation: Geval dat tot vernie-
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tiging kan leiden. Rêsilier ov.w.: Te niet
doen, vernietigen, verbreken, opzeggen.
Resale v.: Haarnetje. Lood voor glasin-lood .
Rêsinage m.: Het winnen van hars,
harsinzameling, -aftapping. Het harpuizen.
Resinate m.: Harsverbinding. Rêsine v.:
Hars. Harpuis. - liquide: Terpentijn.
Arbre a -: Pijnboom. Resider ov.w.:
Harpuizen, met hars overtrekken. Resineux : Harsachtig, -rijk, -bevattend. Boule
-ease: Vuurmaker. Plectricite -euse: Hars-,
negatieve electriciteit. / m.mv.: Naaldboomen. Resinier m.: Harsaftapper, -inzamelaar. / by .nw.: (in samenst.) Hars-.
Resinifêre : Harsdragend. Resinification
v. en -fier ov.w.: (Het) verharsen. / se
-: Tot hars worden. Resiniforme : Harsvormig. Resinolde: Harsachtig.
Rèsipiseenee v.: Tot verbetering leidend
berouw, gemoedsverandering. Venir a -:
Tot inkeer komen. Accepter a -: Vergiffenis
schenken.
Resistance v.: 1. Tegen-, weerstand.
(n a t k . ) Weerstand . Moindre -: Minste w .
Etat de moindre -: Toestand van minsten
weerstand. - de frottement: Wrijvingsweerstand. 2. Tegenstand, verzet, verdediging. Tegenspraak. Faire une longue -:
Lang weerstand bieden. (f a m.) Faire une
belle -: Zich dapper weren. Caisse de -:
Weerstandskas. Obeir sans -: Zonder
morren gehoorzamen. Contre les faits it
n'q a pas de -: Feiten zijn daar. 3. Ondoordringbaarheid (der lichamen). 4. Weerstandsvermogen. Piece de -: Hoofdschotel;
(fig.) iets flinks, iets gewichtigs. Une
chose de -: lets waarmee men niet spoedig
klaarkomt. Étoffe sans -: Stof zonder
duurzaamheid. Avoir une belle -: Heel
wat kunnen verdragen. 5. Uithoudingsvermogen, kracht om 't lang vol te houden.
Resistant : Tegenstand biedend, hard.
Taai, stevig, veerkrachtig. Duurzaam.
Machtig , zwaar (spijs ) . (n a t k . ) Resistent .
Etre moins - que : Minder weerstandsvermogen hebben dan. Bete -e au travail:
Flink werkdier. / m.: (zielk.) Iem. die
moeilijk (indrukken) opneemt. Un - a la
guerre: Een dienstweigeraar. Resister onov.
w.: 1. Weer-, tegenstand bieden, 't uithouden (tegen). Weerstandsvermogen hebben (tegen). Qui resiste a l'humidite,
- a l'eau : Waterdicht, ondoordringbaar,
vochtvrij. - au couteau: Moeilijk te snijden
zijn. 2. Weerstaan, zich verdedigen, weren. - a la violence: 't Geweld 't hoofd
bieden. 3. Wederstaan, zich verzetten,
weerstand bieden. Verdragen -, verduren
kunnen. C'a ne resiste pas a l'examen: Dat
moet men niet van nabij beschouwen.
Rësistibilitê v.: Weerstandsvermogen (v.
een levend lichaam). Resistible : Weerstandb iedend . Resistivite v . : (n a t k . )
Weerstand. Resolu : 1. Opgelost. 2. Besloten. Me voila -: Nu ben ik besloten. 3.
Vastberaden, koen, doortastend, onvervaard ; (kunst) stout. I m.: Man, die voor
geen kleintje vervaard is. Resolubilitê v.:
Oplosbaarheid. Resoluble: Oplosbaar. Ontbindbaar.. Rêsolument : Vastberaden, koen.
Recht-, ronduit, volstrekt. Rêsolutif by.
nw. en m.: Oplossend (middel), resolvens.
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Resolution v.: 1. Oplossing. (geneesk.) dig, achtbaar. Aanzienlijk, die meetelt.
Verdroging ; slinking (gezwel). Ontsteking. Respecter ov.w . : 1 . Eerbiedigen, rekening
(f ig. ) Tenietdoening, ontbinding (over- houden met. 2. Eerbiedigen, in eere houden.
eenkomst ). 2. Oplossing (vraagstuk), be- Sparen, verschoonen, onaangeroerd laten,
antwoording ; opruiming (zwarigheid). ontzien . 3. Eeren , hoogachten , eerbiedigen .
(m u z . ) Oplossing (dissonant) . 3. Voor- Se faire -: Zich achting weten te verschafnemen. 4. Besluit, plan. Regeeringsbe- fen. / se -: Elk. eerbied toedragen. De
sluit. Projet de -: Voorstel. 5. Vastbe- vormen -, 't fatsoen in acht nemen. Zich
raden-, standvastig-, onverschrokken-, kor- hoog houden, - niet wegwerpen, zijn waarde
daatheid. Homme de -: Vastberaden man. -, zijn positie kennen. Tout Francais qui
se respecte : Elk rechtgeaard Fr. Respeetif:
Manque de -: Besluiteloosheid. 6. (geneesk.) Ontspanning (spieren). Resoluti- leder in 't bijzonder betreffend, respectief.
vement : Op afdoende wijze. Resolutoire: Wederzijdsch. Respeetivement : leder van
(recht) Opheffend, vernietigend. Resol- zijn kant, ieder voor zoover hem betreft,
vant bv.nw. en m. : Oplossend (middel). respectievelijk. Wederzijdsch. .11espeetuResonance v.: Weergalm, -klank, na- eusement : Met eerbied, eerbiedig, vol
galm. Acoustiek. Caisse de -: Klank-, ontzag. Respectueux : Eerbiedig. z. aete
zangbodem. Des -s: Nagalmen. Resona- 2 en sommation. Etre — de: Eerbiedigen.
Respirabilite v.: Inadembaarheid. Resteur by .nw . : Weerklank veroorzakend.
m.: Toestel dat met een Loon van een pirable v. : Inadembaar. Respirateur: Van
bepaalde hoogte meetrilt en het geluid ervan de ademhaling. Organes -s: Ademhalingsversterkt, resonator. Resonger (spr . re- organen. Masque -: Ademhalingsmasker.
I m.: Ademhalingstoestel, respirator. Ressson-) onov .w . : Opnieuw denken. Resonnant: Weerklinkend, -galmend. Met (goede) piration v.: Het ademen, - ademhalen.
acoustiek. Resonnement m.: Het weer- - cutanee : Huidademhaling. Respiratoire:
klinken, weergalmen. Acoustiek. Resonner Van de ademhaling. Voies -s: Luchtwegen.
onov .w . : Weerklinken, -galmen . Galmen . Appareil -, masque -: Rookmasker. Aliments -s : Voedingsstoffen, die zich geBien -: Een goede acoustiek hebben.
Resonner (spr. re-se-) onov .w . : Afschel- makkelijk met zuurstof verbinden. Respirer
len (aan telefoon). Opnieuw schellen. Re- onov .w . : Ademen , ademhalen . Leven .
(fig.) Weer op adem -, - tot rust komen,
sorbable: Die weer in 't lichaam kan
worden opgenomen.Resorbant:(geneesk.) - moed scheppen, herleven. Zich openbaren,
Opzuigend , opslorpend . Resorber ov .w . : blijken . / ov .w . : Inademen . Ophalen . , z .
Weer opzuigen. Voor den fiscus wegmoffelen. jour 1 (kol. 1104 ) en natal. Uitademen,
I se -: Weer opgezogen worden, - worden verspreiden. (f ig. ) Ademen, getuigen van,
opgenomen. Opdrogen. Resorption v.: Op- aan den dag leggen. Vurig verlangen naar.
droging, opzuiging; 't weer opnemen in On respire enfin: Eindelijk wat lucht!
Kerngezond zijn. Tout respire en
-lasnte:
't lichaam, opdroging. Verberging voor den
fiscus. Resoudre ov.w.: 1. Oplossen, ont- elle l'innocence: Uit haar woorden en daden
Ingeademd
se
-:
spreekt
onschuld.
/
binden. (geneesk.) Doen verdrogen, slinken. (f ig.) Te niet doen, verbreken worden . Resplendir onov .w . : Schitteren,
(contract, overeenkomst). 2. Oplossen, uit flonkeren. Resplendissant : Schitterend.
den weg ruimen (moeilijkheid). (mu z . ) Resplendissement m.: Schittering, glans.
Oplossen (dissonant) . 3. (o u d) Overhalen , Responsabilite v.: Verantwoordelijk-, aanbewegen. 4. (thans) Besluiten (tot), vast- sprakelijkheid . Prendre la - de qch : Zich
stellen, een besluit nemen. / se -: 1 . Zich voor iets verantwoordelijk stellen. Fixer
oplossen, - ontbinden, veranderen, opge- les -s : Vaststellen, wie verantwoordelijk
lost -, ontbonden -. (f ig. ) Veranderd is. Engager sa -: Verantwoordelijkheid op
worden. Le ciel se resout en eau : Alle sluizen zich nemen. Sa - n'est pas engagee: Hij
des hemels zijn geopend. 2. Slinken (gezwel). gaat vrij uit. - civile: Aansprakelijkheid.
Zich oplossen (dissonant). 3. Een beslis- Assurance de - civile: Zekerheidstelling
(voor ambtenaren). Responsable : Verantsing -, besluit nemen, besluiten (tot).
woordelijk , aansprakelijk. Rendre -: Besloten worden.
Respect (spr. respe) m.: 1. Ontzag, stellen. Responsif: Een antwoord behelvrees. Le - humain (spr. -spe-ku-), le zend . Note -ice : Antwoordnota. Responsorial : (K a t h . ) Van een responsorium .
- du monde : De eerbied voor ( 't oordeel
van) anderen , (Ka t h . ) menschelijk opzicht . Resquilleur m.: Flesschentrekker. Ressae
(spr . re-sák) m.: Branding, tegenzee. ResPar - humain : Om geen aanstoot te geven.
saigner (spr. re-se-ny 6) onov .w . : Opnieuw
Tenir en -: In bedwang -, op een afstand
houden. 2. Eerbied, ontzag. Le - de soi- bloeden. I ov .w. : - aderlaten. Ressaisir
(spr. re-se-zir) ov .w. : Opnieuw aangrijpen,
meme, - de sa dignite : - voor zich zelven,
(E ng . ) selfrespect . Manquer de - a : - aanvallen, - zich meester maken van;
Zich oneerbiedig toonen jegens. 3. Hoog- - met beslag beleggen. - qn de qch : Iem.
achting, eerbied. (f a m. ) Parlant par -, weer in 't bezit van iets stellen. / se -:
Zich zelven weer meester worden. se sauf (votre) -, sauf le - que je vous dois:
Met uw verlof, - welnemen. Rendre -, pre- de: Zich weder meester maken van.
Ressangler (spr. re-san-) ov .w . : Weer
senter ses -s a qn : Zijn opwachting bij iem.
maken. Assurer qn de son profond -: Iem. singelen. Ressassage en -ement m.: Verde verzekering zijner hoogachting geven. velende herhaling, gezeur. Ressasser
ov.w.: Nogmaals ziften. Heen en weer
Presentez-lui mes -s: Doe hem mijn
(eerbiedige) groeten. 4. Eerbiediging. Res- bewegen. (f ig. ) Nog eens -, tot vervelens
pectabilite v.: Achtenswaardigheid. Res- toe uitpluizen, - onderzoeken ; - herhalen,
pectable, -ment: Achtens-, eerbiedwaar- herkauwen. Ressasseur m. : Vervelende

Ressaut-Ressouree
1862
1861
2.
Op-,
insluiten,
tusschen
dijken
nauwer
(spr.
re-so)
herhaler, „zeurpiet" . Ressaut
maken. Zorgvuldiger opsluiten (gevangene).
m . : 1 . Uitstek , vooruitspringend deel , hoek .
(fig.) Samendringen, bekorten, enger be- de terrain : Oneffenheid . 2. (f ig . )
Plotselinge overgang, - aanval. - de con- grenzen. 3. Toehalen, -snoeren, aantrekken,
vaster binden. - les liens (de l'amitie),
science: Plotseling verzet van 't geweten.
3. (nieuw) Stoot, opsprong. Ressauter - les n muds : De (vriendschaps )banden
nauwer aanhalen. 4. Enger doen sluiten,
(spr. re-so-) ov.w.: Weer springen over. /
- maken; beperken; aanslaan (duigen v. e.
onov .w . : 1. Opnieuw springen. 2. Uitvat); vernauwen; doen samentrekken (posteken, een uitstek vormen . Ressayer ov.w.:
Opnieuw probeeren. Resseant z. residant. rien). (f ig.) Gesloten maken, doen ineenRessemblanee (spr. re-san-) v.: Gelij- krimpen . - le centre: Hardlijvig maken.
kenis, overeenstemming, verwantschap. At- - sa vie : Bekrompener 'even. I se -:
1. Enger nauwer -, smaller -, beperkter
traper saisir la Goed gelijkende portretten schilderen, de gelijkenis treffen. Les worden; zich samentrekken, inkrimpen
Nog nauwer gaan zitten, zich nog smaller
differences et les -s : De punten van overeenkomst en van verschil. Ressemblant maken. L'argent se resserre: 't Geld wordt
schaarsch. La surveillance se resserre: 't
(spr. re-san-): (Goed)gelijkend. Die elk.
gelijken. Ressembler (spr. re-san-) onov. Toezicht wordt nauwkeuriger. . 2. (f i g . )
Ineenkrimpen (ziel, hart). 3. Verstopt
w.: Gelijken, slachten, overeenkomen.
geraken. 4. Zich bekrimpen. Resservir
Faire Juist treffen (de gelijkenis). Cela
ne vous ressemble pas : Daarin herken ik
(spr. re-ser-) ov.w.: Weer dienen. - opdieu niet, dat is niets voor jou. Cela ne res- nen. 1 onov .w . : - bruikbaar zijn. / se -:
Zich weer bedienen.
semble a rien: Dat lijkt op niets, - deugt
volstrekt niet ; dat is eenig in zijn soort.
Ressort (spr . re-sor) m.: 1 . Terugsprong.
Dat
mist
alle
karakter,
Faire Terugstuiten, -springen, „veeCela ressemble a tout:
- alle eigenaardigheid. Je voudrais bien ren", elastisch zijn. 2. Veerkracht. Esprit
-; cceur qui manque de -, - sans -: Verlui Ik wou, dat ik zooals hij was. /
se -: 1. Op elk. gelijken. Qui se ressemble slapte geest ; - ziel. Donner du - a la
volonte : De wilskracht sterken. User le s'assemble: Soort zoekt soort. Cela ne se
de l'esprit, manquer de -: Alle veerkracht
ressemble pas : Die dingen zijn geheel verschillend . z. jour 9. 2. se - (a soi-meme): doen verliezen. Allons, du -! Kom, pak
Zich zelven gelijk blijven, niet veranderen; aan! 3. Veer. - a boudin: Spiraal-, schroef(kunst) zijn eigen werk steeds kopieeren. veer. - de rappel: Contraveer. - de chien:
Ressemelage (spr. re-semml-) m.: Verzo- Haanveer. arriere: Achterveer. - avant:
ling, een paar nieuwe zolen. (fig.) Oplap- Voorveer (auto). - de soupape: Klepveer.
p ing . Ressemeler (spr. re-semmle) ov.w.: Un carrosse a huit -s: Een groote landauer
Verzolen, van nieuwe zolen voorzien. Res-, op acht veeren. (grap) Ces gees sont
semeleur (spr. re-semmleur) m.: Schoen- de simples -5, tout va chez eux par -s:
lapper. Bessemer ov .w . : Opnieuw zaaien. - Die menschen zijn niets dan automaton.
bezaaien. / se
Zich (vanzelf ) versprei- 4. (f ig. ) Drijfveer, geheime beweegreden.
Faire jouer tous les -s : Alle middelen
den, - voortplanten. Weer gezaaid worden.
Ressentiment (spr. re-san-) m.: Gevoel, in 't werk stellen. Le - de l'action de
la
piece : De aanleiding tot de handeling
nawee. Wrok, verstoordheid, kwaad hart.
van 't stuk. 5. Toevlucht tot een hooger
Il en a eu un vif Hij heeft er lang onder
geleden . Ressentir (spr. re-san-) ov .w . : rechtscollege, instantie, ressort. Rechts1. Gevoelen, gevoelig zijn voor, ondergaan, gebied. -bevoegdheid. Juger en Bernier -:
-vinden. 2. Medegevoelen (met iem.). 3. In 't hoogste ressort uitspraak doen. Celle
affaire est du - du tribunal: Deze zaak valt
Gevoelen. - de la joie: Verheugd zijn.
onder de rechtsbevoegdheid van de recht-delahinpour:
Haten. - de l'amitie
pour: Welwillend
genegen zijn. 4. Den bank . 6. (f ig. ) Bevoegdheid . Vak , gebied .
indruk maken van, getuigen van. Den in- Eire du - de qn : Tot de bevoegdheid -,
druk 't gevoel krijgen van. (kunst) tot 't vak behooren van iem. C'est du des lois : Dat raakt de wetten. 7. DrukRessenti : Sterk uitgedrukt, - sprekend. /
se -: 1. Zich openbaren, merkbaar zijn, sluiting. Ressortie v.: Uitval. Echantillon
doorschemeren. 2. se - de: De naweeen de -: Uitvalmonster. Ressortir (spr.
bespeuren van, nog lijden onder. De nadee- re-sor-) onov .w. : 1. Weer uitgaan, - naar
lige gevolgen -, den schadelijken invloed buiten gaan, - naar buiten komen. 2.
Uitkomen, op den voorgrond treden. 3.
ondervinden van, de sporen dragen van,
(met de) Blijken, opgemaakt kunnen worlijden aan de gevolgen van. Den gunstigen
invloed ondervinden van, deelnemen in den. 4. (met a; rec ht ) Tot de rechtsbevoegd(geluk), medegenieten van. Den aard -, heid 't rechtsgebied behooren van, staan
't karakter vertoonen van, den stempel onder. (f ig.) Behooren bij. 5. (met it)
dragen van. Resserre (spr. re-serr') v.: Blijken to bedragen. Ressortissant by.
Bergplaats , -hok . (f i g . ) Voorraadschuur.. nw.: Onderhoorig, tot een rechtsgebied
Onverkochte aangevoerde waren (op rnarkt ) . behoorend. / m.: Landskind, onderdaan.
Resserre (spr. re-se-): Eng, nauw, smal. Iem., die tot een zeker rechtsgebied beBeperkt, bekrompen. Hardlijvig.Resserre- hoort
ment (spr. re-se-) m.: Samendrukking,
Ressouder (spr . re-sou-) ov.w.: Overwel-trekking. Beklemming (f i g . ) Schaarschte len ; -lasschen, -soldeeren. Weer aaneen(v. geld); bekrompenheid (v. geest), enge hechten. Ressoudure (spr. re-sou-) v.:
opvatting; kleingeestigheid (- de cceur); Overwelling, -lassching. Ressouree (spr.
beperking . Resserrer (spr. re-se-) ov.w.: re-sours') v.: Hulpbron, uitweg, toevlucht,
1. (Opnieuw) wegbergen, - wegsluiten. redmiddel. Bron van inkomsten. Faire -
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de tout : Alles te gelde maken. De - (s):
Vindingrijk, die zich weten te helpen.
Ville de -: S. waarin men al 't noodige
bijeenvindt. Perdu sans -: Onherroepelijk
verloren. Des -s en soi : Zedelijke kracht.
Il y a de la - en lui : Er zit een goed fond
in hem, je hebt wat aan hem. Il y a encore
de la -: Men behoeft nog niet alle hoop
op te geven. C'esl sans -: Dat is hopeloos, - reddeloos verloren, - naar de
haaien. Il y a tant de -s dans un enfant:
Bij een kind gebeuren de meest onverwachte verschijnselen. Le pere -, la mere
-: Iem., die van alle markten thuis
is. Ressouvenanee (spr. re-sou-) v.: Vage
herinnering. Ressouvenir (se) (spr. resou-): Zich herinneren (wat Lang geleden
is). Je m'en ressouviendrai : Ik zal 't onthouden. Vous vous en ressouviendrez : Dat
zal je heugen. I m.: Vage herinnering.
Nawee. Ressuage (spr. re-su) m.: Het
zweeten (v. vochtige lichamen), - uitwasemen. Het uitzijgen (zilverhoudend koper).
Het uithameren (metaalwolf). Het uitdrijyen (v. 't zilverbezinksel). Ressucee
(spr. re-su-) v. z. resue6e. Ressuer (spr.
re-su-) onov.w.: Opnieuw zweeten. Uitwasemen, zweeten (vochtig voorwerp).
Faire - une loupe de fer: Een metaalwolf
uithameren. Faire - le cuivre : Koper
uitzijgen. Faire - le creuset: Den smeltkroes
van metaaloverblijfselen ontdoen. Ressui
(spr. re-sui) m.: (j acht) Het drogen. Droogplaats. Ressuseitable (spr. re-su-) : Weder
in 't leven terug te roepen. Ressuseite
(spr. re-su) m.: Uit den doode verrezene.
Ressuseiter (spr . re-su-) ov.w.: Uit den
doode doen opstaan, weer opwekken.
(fam.) Nieuw leven geven, nieuwen moed
geven. (f ig . ) Weer ophalen, verlevendigen,
doen herleven, oprakelen. / onov.w. en
se -: Uit den dood verrijzen, weder
opstaan. Een zware ziekte te boven komen.
Ressuyer (spr. re-sui-ye) ov .w . : Weer
afvegen. Op-, afdrogen, weer drogen. Vent
ressuyant: Opdrogende wind. / se -:
Zich (laten) opdrogen. Le temps se ressuie:
Het weder wordt droger.
Restant by .nw . : Overblijvend , overig .
z. poste (v. 3). / m.: Overschot, -blijvende,
restjes.
Restaur m.: (o u d) Schadeverhaling .
Restaurant by .nw . : Versterkend , verkwikkend. / m.: Versterkend middel.
Eethuis, restauratie. Restaurateur m.: 1.
Hersteller; krammer. (f ig. ) Hij die weer
tot bloei brengt. 2. Gaarkok, spijsverkooper . / bv.nw.: Herstellend. Restauration
v.: Herstelling, herstel; bijwerking (kunstwerk ). Herstel van krachten. (fig. ) Het
weder tot bloei brengen (kunsten en wetenschappen). Herstel van een verdreven
dynastie op den troon; de Restauratie
(1815). (ge en Fransch) Restaurant.
Restaurer ov.w .: Herstellen, weer oprichten, versterken. Weer tot bloei brengen.
Weer op den troon herstellen. Een flinken
maaltijd geven aan. / se -: Hersteld
worden. Den inwendigen menschversterken;
zijn krachten herstellen.
Reste m.: Overschot, -blijfsel, overige
(deel), rest. De overigen, de anderen.
Overschot, kliekjes. Het door een ander
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versmade. (f ig.) Sporen van vroegere
schoonheid. De -: Meer dan genoeg, maar
al te zeer. Avoir de l'argent de -: Geld te
over -, te veel g. hebben. Avoir de l'esprit
de -: Sprankelend geestig zijn. Que de -:
Meer dan noodig is. Je vous enlends de -:
1k versta u maar al te goed. Jouer le - de
son argent. j. son -: Zijn laatste geld
inzetten; (fig.) de laatste hulpmiddelen
aanwenden. Jouir de son -: Van zijn laatste
vrije oogenblikken gebruik maken; het er
voor 't laatst nog maar eens van nemen.
Y alter de son -: Alles op 't spel zetten.
Demander son -: Zich geld laten teruggeven. (fig.) Il ne demande pas son -: Hij
maakt zich gauw uit de voeten (uit vrees
voor klappen) ; hij heeft er genoeg van.
Etre en — de : Nog schuldig zijn, nog in 't
krijt staan voor; (fig. ) onderdoen, achterstaan. Il n'a pas voulu etre -, - demeurer en.
- de generosite: Hij heeft niet in edelmoedigheid willen onderdoen. Il n'est jamais en -: Hij is nooit om een antwoord
verlegen. z. ecu 3. Il n'a eu que vos -s:
Hij heeft slechts gehad, wat gij versmaad
hebt. Les -s d'un rival: De door een
mededinger verstooten vrouw. Les -s d'un
homme : Het stoffelijk overschot van een
mensch. Donner a qn son -: Iem. bal zoo
slaan, dat de tegenpartij hem niet kan
terugslaan ; (f ig. ) iem . afrossen ; - den
mond snoeren; - de baas zijn. Au -, du -:
Overigens, voor 't overige, bovendien, toch.
(fam.) Et le -, et ainsi du -: Enzoovoort
(tot in 't oneindige); (met) de rest is ('t)
net zoo . Laisser de -: Overlaten . (z e ev . )
Lieu de -: Laatste losplaats. (fig.) Un
- de pudeur : Een spoor van schaamtegevoel.
Rappeler les -s de sa vie: Zijn laatste krachten verzamelen. Celle femme a des -s:
Men kan 't die vrouw aanzien, dat zij mooi
is geweest. Ce n'est plus qu'un - de luimeme : Hij is slechts een schaduw van hetgeen hij vroeger was. Un - d'homme: Een
ruine van een mensch. Un - de cheval:
Een paard, dat eenmaal mooi was.
Rester onov.w.: 1. Overblijven, -schieten, over zijn, achterblijven. Il me reste a
vous dire : Ik moet u nog zeggen. Reste a
savoir si : De vraag is nog of, 't staat te
bezien of. Les annees qu'il me reste a vivre:
De jaren die ik nog te leven heb. Je sais
ce qu'il me reste a faire : Ik weet, wat mij
te doen staat. Il me reste a vous remercier:
Nu blijft mij alleen nog over u te bedanken.
2. Blijven. Van blijvende waarde zijn. z.
place 1 (kol. 1608) en bouche 1. (fam.)
06 restez-vous ? Waar woont ge ? - dans
la memoire : Bijblijven. Sa memoire -a:
Zijn aandenken zal blijvend zijn. - sur
le champ de bataille : Sneuvelen. En - la:
't Daarbij laten, niet verder gaan. La
conversation en resta lei: Daarmee was 't
uit. Il n'en -a pas la: Hij zal 't daarbij
niet laten. Le nom lui en est reste: Dien
naam heeft hij behouden. - sur sa faim:
Niet genoeg hebben gehad. - sur sa soil:
Niet genoeg te drinken krijgen. Y -:
Blijven steken. (muz.) - sur une note:
Een noot aanhouden. - sur une insolence:
Een onbeschoftheid op zich laten zitten.
3. Verblijf houden. 4. Bezig zijn met,
er over doen om. / se -: Zelfvertrou-
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Resurrecwen behouden, voor zich zelven zorgen. om 't oude te doen herleven.
Restituable : Die teruggegeven moet tion (n )iste (spr. re-su-) m. en by .nw . :
(Iem.) die het oude weer doet herleven.
worden, te vergoeden. Die recht op terugRetable of Retable m.: Altaarblad,
gave heeft. Restituer ov .w . : 1 . Herstellen,
-stuk, retabel.
in den oorspronkelijken of besten vorm
Rétablir ov.w . : 1. Weer instellen, - interugbrengen, het plan (v. e. gebouw)
herstellen. 2. Teruggeven, vergoeden. 3. voeren. 2. Herstellen, weer in den eersten
(f i g . ) Weergeven . 4. (f a m . ) Braken . / staat brengen; - (op den troon) plaatsen;
- oprichten, - aanstellen; - op de begroose -: Hersteld -. Teruggegeven worden.
Elk . teruggeven . Restituteur m . : Her- ting brengen (een post). - les faits: De
steller . Restitution v.: 1. Herstel in den ware toedracht vaststellen, doen zien hoe
vorigen vorm. - d'un texte : Herstel van de zaken zich hebben toegedragen. 3. Herden tekst in den oorspronkelijken vorm. stellen, weer in goeden staat brengen,
- fonctionnelle: Herstel -, hernieuwing gezond maken. I se -: Weder tot den vroeder functies. 2. Teruggave. - anongme: geren toestand komen, - in goeden doen
Gewetensgeld. Faire - de: Teruggeven; komen, - in eere komen. Herstellen, gene(p I a t) uitbraken . Restitutoire : Van terug- zen . (gymn.) Zich boven de macht zetten.
gave . Restreindre ov .w . : Beperken, in- Sa sante se retablit: Hij wordt weer gezond.
korten . Nauwer toehalen. / se -: Nauwer Retablissement m.: Herstelling, weder-, beperkter worden. Zich bekrimpen, zijn aanstelling, -invoering, -oprichting; geneuitgaven beperken. - a: Zich beperken zing, herstel. (gymn.) 't Boven de macht
tot. Restreint : Beperkt. Op invitaties zetten. Faire -, executer un -: Zich boyen
(receptie). Restrictif : Beperkend. Restric- de macht zetten. (recht) Prods en - des
tion v.: Beperking, verkorting; voorbe- lieux : Proces om herstel in den vorigen
houd, beperkende bepaling. Sans -: toestand te verkrijgen. Retaille v.: AfZonder voorbehoud. z. mental 2. - de la snijdsel, snipper. Kwade plaat (van munt).
consommation : Bezuiniging; zuiniger geMolensteengroef. Retaillement m.: Wederbruik. Restringent by .nw . en m.: Samen- afsnijding. Retailler ov .w . : Weder afsnijtrekkend (middel). Resucèe (spr. re-su-) den, versnijden, vermaken, weer behakken.
v.: (f am.) Opwarmertje, oude kost. Resu - Opkappen (vijl, steen). Retailleur m.:
cer (spr. re-su-) ov.w.: Weer zuigen op. Vermaker, versnijder (b .v. van oude kurAfsabbelen. Resultant : Voortvloeiend, vol- ken ). Retaillon m.: Afsnijdseltje. Retaler
gend , ontstaand. Résuftante v.: Kracht, ov .w. : Nogmaals uitstallen. Retalonnage
die, in richting en grootte, verschillende m. en -onner ov .w . : Nieuwe hielen breien
op een punt werkende krachten vervangt,
in. Nieuwe hakken zetten aan. Retamage
resultante. Resuftat m.: Uitslag, gevolg, m.: Herhaalde vertinning. Retamer ov .w. :
uitkomst, uitwerking. - final: Slotsom, Opnieuw vertinnen. Retameur m.: Vereinduitslag. Avoir pour -: Ten gevolge tinner, ketellapper.. Retapage m . : (f a m. )
hebben, uitloopen op. En -: Ten slotte. Het opknappen. Retape v.: 't Wachten,
Resulter onov .w . : Voortvloeien , -spruiten , loeren. Faire la -: Op de baan loopen ;
volgen, ontstaan. Résumé m.: Samenvat- klanten lokken ; ronselen. Retaper ov.w . :
ting, overzicht. Kort begrip. En -, au Weer opmaken, - krullen; de vouwen of
-: Kortom, alles te zamen genomen.
builen kloppen uit. Opslaan (rand v. hoed).
Resumer ov.w.: Samenvatten. Kort her- (f ig., f am.) Opknappen, nieuwe krachten
halen. / se -: Het gezegde in 't kort her- geven. Opknappen, de fouten halen uit.
halen . Samengevat (kunnen) worden. Re - Afranselen. Afwijzen. Retard m.: 1. Versumpte (spr. -zonpt') v . : (o u d ) Stelling, traging, achterblijving. Etre en —: Te
die een doctor in de godgeleerdheid verde- laat zijn. Se mettre en -: Zich verlaten.
digde, om stemrecht in de faculteitsverga- Un enfant en -: Een achterlijk kind. 2.
deringen te krijgen. Resumpte (spr. 't Achterblijven. Le - des marees : 't Later
zonpte) bv.nw. en m.: (Doctor), die een
worden der getijden. 3. Te late. handeling
r6sumpte heeft verdedigd. Resumption
(betaling, bestelling, enz.). Etre en (spr. -zonpsyon) v.: Samenvatting. Re (pour payer) : In 't betalen nalatig zijn.
supination (spr. re-su-) v.: (plantk.) Des interets de -: Achterstallige renten.
Omkeering, terugbuiging. Resupine (spr. Apporter du - a qch : Een zaak op de
re-su-): Omgekeerd. Resurgence (spr.
lange baan schuiven, treuzelen met lets.
re-su-) v.: Plaats waar een stroom, na zijn
Sans -: Onverwijld, dadelijk. 4. 't Achterondergrondschen loop, weer te voorschijn loopen (v. e. uurwerk). Retardeerwerk.
komt. Resurgent : Dat na een ondergrond- (electr.) Vertraging. Votre pendule a dix
schen loop weer opwelt. Resurrecteur minutes de -: Uw p . is tien minuten achter.
(spr. re-su-) by .nw. : Uit den doode opwekRetardant : Terughoudend, vertragend.
kend. / m.: Opwekker uit den doode. (f ig.) Retardataire : Die te laat komt. AchterIem. die een vergeten auteur doet herleven. sta llig , nalatig. / m . : Achterblijver ;
Resurrectif (spr. re-su-) : In 't leven terug- treuzelaar; nalatige; achterstallige betaler.
roepend. Resurrection (spr. re-su-) v.: (f a m . ) Petit -: Nakomertje . Retardateur .
Upstanding, verrijzenis. Schilderij, die Tegenhoudend, vertragend. Retardation
Jezus' Upstanding voorstelt. Onverwachte v.: Vertraging. Retarde : Achterlijk. / m.:
genezing. Les -s de l'hisloire : Het (weer) -e . Retardement m . : Uitstel, verwijl,
op den voorgrond brengen van vergeten vertraging. 't Later worden der getijden.
geschiedkundige figuren. Une - de l'art: Bombe a -: Tijdboom. Mine a -: Tijdmijn.
Een hernieuwde bloei van de kunst. Re - Retarder ov.w.: 1. Uitstellen, vertragen,
surrectionnel (spr. re-su-): Opstandings-. opschorten. A remise -dee: Uitgesteld (teleResurrection (n )isme (spr. re-su-) : Stelsel gram). 2. Ophouden. Achteruitzetten (uur-
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werk). (f ig. ) Doen achterblijven (met
leeren). I onov .w. : 1. Later komen. invallen, langer uitblijven. 2. Uitstellen.
Te langzaam gaan, naloopen (uurwerk).
(fig.) Votre montre relarde, vous retardez:
Gij gaat niet met uw tijd mee, - komt met
de nachtschuit, - zijt ten achter. / se - :
Te laat komen. Vertraagd -, uitgesteld
worden. Langzamer loopen. Retiter ov .w .:
Weer bevoelen, - betasten. (fig.) - uithooren, - ondervragen. / onov.w.: - proeven
(van), - een proefje nemen (van), - kennis
maken met. / se -: Zich zelven weer eens
onderzoeken . Reteindre ov .w . : Oververven .
Retelephoner ov .w. : Opnieuw (op )bellen.
Retenable : Te onthouden. Retendeur m.:
Lakenrekker. Retendoir m.: Stemsleutel.
Retendre ov .w. : Weer spannen. Retendre
ov .w. : Weer uitleggen, - uitspannen.
Retenir ov .w. : 1. (mensch) Tegen-,
vast-, achter-, ophouden, beletten te
vallen, - te gaan, - te komen ; (school)
laten schoolblijven. - dans les fers: In
de boeien gekluisterd houden. - a diner:
Ten eten houden. Il est retenu dehors : Hij
kan niet komen (door zijn werkzaamheden).
- en prison, - prisonnier: Gevangen houden. Il est retenu au lit par la goutte of lag.
le retient au 1.: Hij moet om de jicht 't bed
houden. Je ne vous retiens plus: Ga dan (in
Godsnaam) maar heen. - les seditieus:
De opstandelingen in toom houden. Etre
retenu a faire qch : Langzaam zijn om iets
te doen. Retenu: Terughoudend, ingetogen,
gematigd. - qn de faire qch : Iem. beletten iets te doen. 2. (zaak) Tegen-,
weer-, vast-; terug-; ophouden (zijn water);
inhouden (adem, tranen, hartstocht); onderdrukken (kreet); beletten te vallen. sa langue: Zijn tong in bedwang houden.
- son bras : Niet slaan, - straffen. - le
bras, - la main de qn: Iem. beletten te
slaan, - te straffen. - son Tire: Zich geweld
aandoen om niet te lachen. (f ig.) - sa
colêre: Zijn toorn inhouden, - matigen.
(recht) - une cause : Zich bevoegd verklaren in een zaak. - l'attention: De
aandacht op zich gevestigd houden. On ne
doit que - ses qualites antiseptiques: Voorloopig moet men zich alleen met zijn antiseptische eigenschappen bezighouden. 3.
Onthouden. - de mêmoire: In 't geheugen
houden. (rekenk.) - un chiffre: Een cijfer
onthouden. Je pose 8 et je retiens 2 :8
neerzetten, 2 onthouden. 4. Terug-, achter-, onthouden, houden wat een ander
toekomt. Behouden, niet of-, niet uitgegeven. z. donner (ov.w. 1). 5. Behouden,
niet afleggen (gewoonte, tongval). 6.
Bestellen, bespreken (plaats), vooruit huren. Uit het aangebodene voor zich houden,
kiezen. (spot) Je vous retiens pour faire
mes commissions: Ik zal jou nog eens een
boodschap laten doen. Je te retiens, moi,
to sais. Ik zal aan je denken, ik heb je
in de gaten. 7. Terugkrijgen, -hebben. /
onov .w .: Drachtig worden. Tegenhouden.
/ se -: 1. Zich vasthouden, - klemmen. 2.
Blijven staan, zich weerhouden. 3. (fig.)
Zich inhouden, - beheerschen, - matigen.
- de faire qch . Nalaten iets te doen. - sur
la nourriture, - sur la boisson : Zich matigen
met 't eten; - 't drinken. 4. Niet aan eene
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natuurlijke behoefte voldoen. 5. Onthouden
worden. 6. Zich voorbehouden, voor zich
houden, - bedingen. Besproken -, gehuurd
worden. Voor zich bespreken. (grap ) Je
me la retiens, la banlieue : Daar snappen
ze me niet weer voor, - zet ik geen poot
meer, in de buitenwijk (z. ov.w. 6). Retensif: (geneesk.) Dat tegenhoudt.
Retenter ov .w . : Nogmaals beproeven.
Retenteur : Terughoudend. Retentif : Die
goed vasthoudt. Retention v. : 1. (geneesk .) Opstopping, inhouding. - d'urine:
Belemmering bij 't urineeren. - d'une
balle: 't Niet-verwijderen van een kogel.
2. (recht) Terughouding (v. e. pand).
't Tegenhouden (persoon). 't Achterhouden
(v. gevonden voorwerpen). Voorbehoud
(der beslissing over een rechtzaak ). 3. (f ig. )
't Onthouden (in 't geheugen). Faire la
-: Onthouden (in de optelling). Retentionnaire m.: Houder van een pand tot
de terugbetaling. Retentir onov .w.: Weerklinken, -galmen. Klinken, galmen, dreunen; bulderen (kanon); een weergalm
geven. Faire - les airs : De lucht vervullen.
— jusqu'au fond du cceur: In 't hart een
weerklank vinden. - sur: Terugwerken op,
een terugslag hebben op. Retentissant :
Weergalmend, -klinkend, luid schetterend.
Klankvol. (f ig.) Opzienbarend . Retentissement m.: Weerklank, -galm, dreunend geluid . Terugslag. (f ig . ) Opzien,
opschudding; groote ruchtbaarheid (naar
buiten); succes; verbreiding; terugslag.
(geneesk.) Terugslag, inwerking. Avoir peu
de - au dehors : Weinig bekend worden.
Donner a qch le plus de - possible : lets
zooveel mogelijk verbreiden. Retentivite
v.: Onthoudingsvermogen van den geest.
Retentum (spr. retintomm) m.: Niet in
een vonnis uitgedrukt artikel, maar dat
toch van kracht is. (f ig., f am.) „Achterdeurtje". Retenue v.:1. Het tegenhouden.
- achterhouden. Cable de -: Tros. Ouvrages
de -: Keerdammen. Bassin -, lac de -,
- de chasse : Waterloozingsbassin, spuikom.
- de vapeur: Stoomafsluiter. 2. Korting,
aftrek (op salaris); pensioenbijdrage, -aftrek (- pour la retraite). 3. (f ig. ) Hetgeen
men onthoudt, (rekenk.) 't cijfer dat men
onthoudt. 4. Achter-, school-, overblijven.
Mettre en -: Laten schoolblijven. Copier
en - Op school als strafwerk overschrijven.
5. Bezadigd-, omzichtig-, bescheidenheid;
terughouding, ingetogenheid. Un peu plus
de --I Gedraag je eens wat netter! wees
wat bescheidener! 6. Achterhoudendheid.
Retercage of -sage m. : Vierde bewerking
(v. d. wijnstok). Retereer of -ser ov .w . :
Voor de vierde maal bewerken (wijnstok ;
om onkruid te wieden).
Rêtiaire (spr . re-syer) m. : Netvechter.
Reticence v. : Verzwijging, achterhouding. Rhetorische figuur, waarbij men veinst
iets te verzwijgen om het toch te doen
hooren. Faire des -s, mettre des -s a:
Opzettelijk verzwijgen. Reticent: Verzwijgend , achterhoudend. Veelzeggend (blik,
glimlach). Met remmingen gepaard. Parler
d'un ton -: Omzichtig spreken. / m. :
Het geslotene, - achterhoudende.
Reticulaire : Netvormig. Reticulation
v. : Netvormige teekening. Reticule m.:
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Net . Kruisdraden (in 't oculair v. kijker ),
dradenkruis. Damestaschje. Reticule: Netvormig, ruitsgewijs. Met ruitjes van ijzer
of staal.
Mill: Onwillig, stug (paard ) . Koppig,
eigenzinnig, weerbarstig. Etre - a : Zich
verzetten tegen.
Retiforme: Netvormig. Retine v. : Netvlies . Rêtinerve: Met netvormige strepen.
Retinien : Van 't netvlies. Retinite v. :
Netvliesontsteking.
Retirable : Dat teruggenomen kan worden . Retirade v.: (m il.; oud) Wijkschans.
Retirage m. : Het opnieuw trekken der
plaatsen (bij whist of bridge ) . Retiraison v . :
Aftapping. Retiration v . : Weerdruk . Machine -, presse a - : Schoon- en weerdrukpers .
Mettre en -: Den tweeden vorm afdrukken,
den weerdruk opleggen van. Retire z .
retirer (ov .w. 4 en se - 3 en 6) . Retirement m. : Terug-. Samentrekking. 't
Afhalen, 't in ontvangst nemen.
Retirer ov .w. : 1. Wegnemen (v . e.
plaats), afnemen (van 't vuur), halen -,
nemen -, trekken uit, ophalen ; inlossen
(pand ) ; buiten omloop brengen (wissel ) ;
weg-, afhalen ; niet langer opvoeren (stuk ) ;
opvragen (geld op bank ) . - un enfant du
college : Een kind van 't gym. nemen.
-qndepriso:
Iem. uit den kerker verlossen.
(fig.) - ses regards de: Zijn blikken afwenden van. (f ig. ) - qn de l'abime: Iem.
uit den afgrond redden. - qn du tombeau:
Iem. 't leven redden. - qn de la misere;
- du desordre ; - de l'erreur: Iem. uit de
armoede -; de wanorde -; de dwaling
helpen. - qn de vice : Iem. van 't kwade
pad terugbrengen. 2. Opnemen (in zijn
huis ), een schuilplaats geven. In veiligheid -, onder dak brengen. 3. Ontvangen,
trekken, krijgen; betrekken (koopwaren ) .
(f i g. ) Winnen, inoogsten. 4. Terughalen,
-trekken, inhalen, naar zich toe trekken.
Samentrekken. - a qn sa chaise: Iem,
stoel terugtrekken. (fig. ) - sa main son appui a qn: Iem. niet langer steunen.
Les levres retirees : Met samengeknepen
lippen. Une peau retiree : Een ineengeschrompelde huid. Une jambe retiree : 'n
Te kort been. 5. (fig. ) Ontnemen, -trekken,
of-, terugnemen. Intrekken. - saparole
(z . ook parole 9): Zijn woord gestand doen.
- ce qu'on a dit, - an mot: 't Gezegde -,
een woord intrekken. - a qn son amitie;
- sa confiance: Iem. niet langer zijn vriendschap -; zijn vertrouwen schenken. - un
compliment: Een compliment terughouden.
H. Retirer onov .w . : 1. Opnieuw schieten . - trekken. - au sort: Overloten. 2.
Een tweede oplage maken.
III. Retirer (se) 1. Zich verwijderen,
heengaan ; (m i 1. ) aftrekken . - de qn:
Zich van iem. afwenden ; iem. ontvluchten ;
- niet langer steunen, zijn handen van iem.
aftrekken. - de qch: Van iets afzien, afstand doen van iets. - sur son gain; sur sa perte: Niet verder spelen als men
gewonnen -; - verloren heeft . 2. Naar huis -,
naar zijn kamer gaan. - au lit : Naar zijn bed
gaan. 3. Zich terugtrekken, zijn betrekking
neerleggen, rust nemen; zijn zaken aan den
kant doen (- des affaires). - du service:
Den krijgsdienst vaarwelzeggen. Marchand
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retire des affaires: Koopman, die stil leeft.
- du conseil communal: Zijn ontslag nemen
als gemeenteraadslid . 4. Zich terugtrekken,
rust -, een schuilplaats zoeken. - a la
campagne : Buiten gaan wonen. - dans
un couvent: In een klooster rust zoeken.
5. Weggaan, 't gezelschap verlaten. Uittreden (uit bond) . 6. se - of etre -, vivre
retire, mener une vie retiree : Een ingetogen
leven leiden ; geen bezoeken meer ontvangen ;
zich buiten 't gewoel der wereld terugtrekken. Retire: Teruggetrokken, ingetogen ; afgelegen , eenzaam . (f ig . )- en soi-meme: Zich
alleen met zichzelven bezighouden. Une eime
retiree en elle-meme : Een in zichzelf gekeerde
ziel. 7. Samenkomen, -stroomen. Vallen
(getij , water ) . Samentrekken , (in )krimpen .
(f ig. ) Samenkomen, zich vereenigen. Celle
etoffe se retire : Die stof krimpt . 8. Teruggenomen worden (gegeven woord ) . 9. Zich
wenden (tot rechter ). Retireur m. : Trekrol.
Retissage m.: 't Inweven (in slechte
plekken).
Retiver onov .w . : Zich verzetten.
Retombee v . : Aanloop (v . e. gewelf ) •
Juiste plaatsing der noten (bij 't drukken ).
1 Vallen (draperie). (nieuw) Inzinking
(naast élan 3). (f ig . ) Overhangend gewelf .
Une - de fleurs ; - d' etoffes: Overhangende
bloemen ; - stoffen. Retomber onov .w . :
1. (mensch) Nog eens -, weder vallen.
(f ig. ) Terugzinken, weer komen in, - vervallen in. Neervallen, -komen, weer achterovervallen . Zich weer werpen. - sur son
adversaire : Zich weer op zijn tegenstander
werpen. (f ig. ) - sur qn ; - sur soi-meme:
Weer zijn toevlucht tot iem. -; tot zich
zelven nemen. (f ig. ) - dans les fers:
Weer gevangengenomen worden. - dans
les memes maux : Weer tot hetzelfde kwaad
vervallen. - malade: Weer ziek worden.
Qn qui retombe : Iem ., die weer tot 't
kwaad vervalt . 2. (z a a k) Weder -, opnieuw
vallen. - neerkomen. Afhangen. Vallen,
neerkomen. Faire - un rideau : Een gordijn
laten zakken. 3. (f ig. ) Ten laste gelegd -,
toegeschreven worden, neerkomen. Des
injures qui retombent sur moi : Beleedigingen,
die op mij neerkomen. Son sang retombe
sur nous : Zijn bloed komt op onze hoofden
neer. . L'honneur en retombe sur nous: Wij
hebben de eer daarvan. Faire - la faute
sur : De schuld schuiven op . (f a m.) Cela
lui -a sur le nez : Hij krijgt zijn trekken
wet thuis. Retondre ov .w. : Overscheren.
(b ouwk . ) Luchtiger maken.
Retoquade v. en -quer ov .w . : (schoo l)
(Het)) afwijzen, „laten druipen" . Etre
-que of se faire -quer: „Zakken", niet
slagen. Retordage en -ement m.: Het
tweernen, - twijnen. Retorderie v . : Twijnderij , twijnfabriek . Retordeur m. : Twijnder.. Retordeuse v. : Twijnmachine. Twijnster . Retordoir m. : Twijnhaspel. Retordre
ov .w . : Opnieuw (uit )wringen ) . Tweernen,
twijnen. z . fil 2. Rêtorquable: Met de
eigen bewijsgronden weerlegbaar. Retorquer ov .w. : Tegen den tegenstander (zijn
eigen bewijsgronden) richten. Vinnig terugzeggen. - les arguments de qn : Iem. met
zijn eigen wapens bestrijden. I se -:
Teruggevoerd worden, zijn eigen argumenten
tegen zich keeren. Retors : Getwijnd, ge-
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tweernd . Krom, omgebogen. (fig . ) Loos,
slim, geslepen. / m.: Getweernd garen.
Sluwerd. Retorsif: Die met eigen wapens
bestrijdt, die met eigen bewijsgronden
weerlegt. Retorsion v.: Wedervergelding
-, weerwraak van de regeering over door
een andere regeering genomen maatregelen.
Bestrijding met dezelfde middelen. Droit
de - sur le sucre : Suikerbelasting als
wedervergelding opgelegd. Retorte v.:
(o u d ) Retort, distilleerko If . Retouche v. :
Het overwerken, - verbeteren, laatste
hand. Kleine verbetering (kleed), vermaking. Verbeterde plaats, omwerking; streepje , veegje . Retoucher ov .w . : 1. Verbeteren, opwerken, de laatste hand leggen
aan. - a la lime : Navijlen. 2. Nog eens
aanraken. (fig.) - la meme corde: Nog
eens hetzelfde onderwerp behandelen.
onov .w . : Opnieuw aanraken. - de hand
leggen aan. f se -: Zijn werk nog eens
verbeteren. Retoucheur m., -euse v.:
Iem. die zich speciaal met 't retoucheeren
bezighoudt.
Retour m.: 1. Keer-, terugwending,
wending in tegenovergestelde richting. Faire
cent tours et -s : Honderdmaal draaien en
wenden. Les tours et -s (z . 2) : De krommingen en bochten. Ligne sans -s : Lijn zonder
hoek. Six colonnes de front et treize de -:
Zes kolommen van voren en dertien rechthoekig daarop. Phenomene de - z. reversion 2. - de flamme : Terugslaande vlam.
- de piston : Teruggaande slag van den
zuiger. Une onde en -: Een terugslaande
golf. 2. (f ig . ) List, kunstgreep , uitvlucht ,
omweg. Des tours et -s : Listen en lagen.
Avoir de feicheux -s : Vol grillen zitten. 3.
Verandering, ommekeer. Wisselvalligheid
(fortuin). Etre sur le -: Beginnen te
vervallen, - oud te worden. Une dame sur
le -: Een dame, wier schoonheid begint
te tanen. Le - des choses d'ici-bas: De
ommekeer der aardsche dingen. Le - d'age:
De verandering van leeftijd (bij de vrouw).
4. Terug-, thuiskomst, terugreis, -keer,
het terugkomen, aankomst hier. Etre de -:
Terug(gekeerd) zijn. De - chez moi : Thuisgekomen. - de Paris : Uit P. terug. Coupon
de -: Retourkaartje, half kaartje. Bon -!
Wel thuis! Sans -: Onherroepelijk, voor
altijd, zonder hoop op beterschap. z. alter
(m . ; kol. 60) , esprit 12 en offensif. Il
est sur son -: Hij is op 't punt zijn terugreis
aan te vangen. z. courrier 3, cheval 6
en choc 1. - de chasse : Maaltijd na de
jacht . - en arriere: Achteruitgang ; (f ig . )
weifeling. - de jeunesse: Vleugje van jeugdige opgewektheid. - de conscience: Gewetenswroeging. - de vertu : Aanval van
deugdzaamheid. Le - a la vertu : 't Terugkeeren tot de deugd. Nous avons des -s:
Wij vervallen tot 't oude kwaad. Il n 'y a
point de - avec lui : Er valt aan geen
verzoening met hem te denken. - a Dieu:
Bekeering. Faire un - a Dieu : Zich bekeeren. - vers le passe: Terugblik op 't verledene . Faire un - vers nos belles annees:
Aan onzen goeden tijd terugdenken. 11 a
fait cela sans aucun - sur lui-méme: Hij
heeft dat gedaan, zonder in 't minst aan
zich zelven te denken. Elle fit un sur elle-meme: Zij kwam tot inkeer. Un
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- : Een overdenking, - nabetrachting.
5. (handel) Terugzending, -gave. Wederinvoer (onverkochte waren). Teruglading,
-vracht. Recht van terugvalling (aan
bloedverwanten in de opgaande linie,
wanneer hun afstammelingen kinderloos
overlijden). Envoyer en -: Retourneeren.
Voici en - . . .: Hierbij gaan terug. Chargement de -: Retourlading. - sans frais:
Zonder kosten. Faire -: Teruggegeven
worden. Faire - a l'E'tat: Aan den Staat
terugvallen (door staatserfrecht). La traite
fait - impaye: De wissel is onbetaald
geretourneerd . (f ig . ) Faire - au sol:
Weer in den grond terugkomen. 6. Toegift
(op een ruffling) . Devoir du - a qn : Iem.
iets moeten toegeven; (fig.) - dank verschuldigd zijn. 7. Vergelding, beantwoording, dank, wederdienst. L'amour veut du
-: Liefde eischt wederliefde. Du respect
qui ne demande pas de -: Eerbied die niet
beantwoord behoeft te worden. Sans espoir
de -: Zonder hoop op wederdienst. z. beau
1 (met jeu) en payer 1. En - de: In ruil
voor, als tegenbeleefdheid voor. Moi, en
-, je . . .: Ik, van mijn kant . . . Par
un juste -: Als een billijke vergelding.
Retournage m.: 't Keeren (van kleuren) . Retourne v.: Gekeerde (troefkaart).
Retournement m.: Omkeering, ommekeer.
I. Retourner ov .w . : 1. Omkeeren ,
-wenden, draaien ; omslaan (bladzijde);
onderstboven hangen, - plaatsen ; keeren
(kleedingstuk) ; omroeren (pap); aanmaken
(sla) ; omspitten (grond) ; schudden (bed);
omzetten (hooi , koren ) ; (s p e I) keeren
(kaart, om troef te maken). Il retourne
c ceur : Er wordt harten gekeerd. (f ig. )
Voila de quoi it retourne: Dat is er nu
gaande, - aan de hand; dat is de gekeerde
kleur. 11 sail de quoi it retourne: Hij weet,
waar 't om gaat. ( y olk) Les avoir retournes: Luieren. 2. (fig.) Van gevoelen -,
van meening doen veranderen. 3. (fig. )
Geweldig opwinden, - aangrijpen. Ce recit
m'a tout a fait retourne: D. v. heeft mij
geheel van streek gebracht. 4. Van alle
kanten bekijken. Tourner et -: Wenden
en keeren ; aan 't spreken trachten te brengen (- qn par tous les bouts). 5. Op verschillende wijzen voorstellen, - voorhouden.
6. In tegenovergestelde richting tegenwerpen. On a retourne contre lui . . .: Men
heeft tegen hem aangevoerd . . . 7. Terugzenden.
H. Retourner onov .w . : 1. Weer -,
opnieuw gaan. 2. (mensch) Terugkeeren,
-gaan, -reizen. - a son travail: Zijn werk
hervatten. - au combat: Den strijd hervatten. N 'y retournez plus : Doe dat niet
weer. - a Dieu: Zich bekeeren. z. pas
(m. 1). - au plat: Voor den tweeden keer
van een schotel (eten) nemen. - sur qch:
Op iets terugkomen. 3. (f ig. ; zaak)
Terugvallen, -komen. La perfidie retourne
sur son auteur: De trouweloosheid wreekt
zich op den dader. Le domaine est retourne
a ses anciens maitres: 't D. is aan zijn vroegere meesters teruggevallen . 4. (s p el; z.
ook ov.w. 1) Troef maken.
HI. Retourner (se) 1. Zich omdraaien,
- omkeeren. Omkijken. Se tourner et se dans son lit: In zijn bed liggen te woelen.
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Se - vers Dieu : De wereld vaarwelzeggen.
Se - contre qn.: Op zijn beurt zich wenden tot iem . , iem. (om geld) aanspreken .
2. (Om )gekeerd worden. Omslaan (bootje,
paraplu ) . 3. Zich weten te helpen, een uitweg weten te vinden ; zich er door slaan.
Uitkijken, afwachten. Le temps de se -:
Even op zijn verhaal komen. 4. s'en
Weg-, heengaan, terugkeeren, weer naar
huis gaan. S'en - comme on est venu:
Onverrichter zake heengaan. Retournoir
m. : Vormstok .
Retracer ov .w . : Overteekenen, -trekken. Opnieuw aangeven, - ontwerpen.
Afschilderen, beschrijven, voor oogen brengen . / se -: Geschetst worden. - a qn:
Iem . voor den geest komen. - qch: Zich
iets voor den geest halen. Retractable:
Opzeg-, herroepbaar. Retractation v . :
Herroep ing , intrekking . Retracter ov .w . :
1. Herroepen, intrekken . 2. Samentrekken,
korter maken. Doen inkrimpen. / se -:
1. Het gezegde intrekken. 2. Korter worden.
Retractif : Samentrekkend . Retractile by.
nw.. en -Bite v . : Samen-, intrekbaar (heid ) .
(f ig. ) Die zich niet geeft . Retraction v . :
Terug-, samen-, intrekking, verkorting.
Retraduetion v . : Terugvertaling. Retraduire ov .w . : Terugvertalen. Opnieuw vertalen. Retraire ov .w . : 1. (recht ) Terugnemen, inlossen . 2. Samentrekken. Bl6
retrait: Verschrompeld koren . Retrait m. :
1. Samentrekking, inkrimping (door hitte ) ;
zetting (beton ) . 2. Het achteruitgaan,
- wijken. (oud)) Geheim gemak . En -:
Achter de rooilijn, inspringend. En - de:
Achter, bezijden . Par un - de corps:
Door 't lichaam achteruit te trekken . 3.
Intrekking . (p o s t . ) Terugvordering (van.
correspondentie ) . Terugvordering, opvraging . - de la caisse d'epargne : Terugbetaling uit de spaarbank . - pour solde:
Geheele opvraging. Contre - de: Tegen
intrekking van. Le - des billets : 't Ophalen
der kaartjes. - d'emploi : Ontslag, afdanking. - du permis de conduire : Intrekking
van 't rijbewijs . - de mouture: Grind van
het gemaal. 4. (recht) Uitwinning. 5.
Uittreding, 't terugtrekken (uit bond) .
Retraitant m. Pensioen-, rentetrekkende.
(godsd.) Iem. die in retraite gaat .
Retraite v. : 1. 't Terugtrekken, - heengaan ; uittreding ; (m il.) aftocht ; taptoe ;
(schermen) wijken. Faire Heengaan.
- des eaux: Weg-, afloopen van 't water.
Couper la - et: Den aftocht afsnijden.
Battre en -: Het sein tot den aftocht
geven ; (fig. ) aftrekken, wijken ; een toontje
lager spreken. Battre sonner la -: De
taptoe slaan ; - blazen. - aux flambeaux:
Fakkeloptocht. (jacht) Sonner la -: De
honden terugroepen met hoorngeschal. 2.
(f ig. ) 't De wereld vaarwelzeggen; - zich
terugtrekken uit de zaken ; afzondering,
eenzaamheid. Ontslag. Pensioen (pension
de -). (godsd.) Plaats om zich aan
geestelijke afzondering of gebed te wijden.
Vivre dans la
Afgezonderd leven.
Prendre sa
Zijn ontslag nemen. Mettre
a la Pensionneeren. Mise a la -:
Pensionneering. Vivre de sa -: Van zijn
pensioen leven. Caisse de -: Pensioenfonds . -s ouvrMres: Ouderdomspensioen
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voor werklieden. -s agricoles : Ouderdomspensioen voor landbouwarbeiders . Officier
en - : Gepensioneerd o . Pretre en -:
Priester die zich eenigen tijd aan een.
beschouwend leven wijdt . Faire une
Eenigen tijd zich aan godsdienstige overpeinzingen wijden, in retraite zijn. Admix
a faire valoir ses droits a la -: Ontslagen
met behoud van recht op pensioen. Faire
valoir ses d. a la Pensioen vragen.
Maison de -: Rustoord. 3. Rust-, schuilplaats . Wijkplaats, toevluchtsoord . Rustig
hoekje Hol, nest. (f ig. ) Les -s de notre
time: De verborgen hoeken onzer ziel. 4..
Samentrekking, inkrimping (z . retrait 1).
Het achteruitstaan (z, retrait 2). Maison.
en - de la rue: Huis dat inspringt . 5. Fijne
reuk der honden om hun weg te vinden.
Leiriem (bij een voorpaard ) . Diktevermindering (muur ) . Geitouw . 6. (h a nd e 1)
Her-, keerwissel, ritratta . Retraite: Gepensionneerd . / m. : Gepensionneerde. d'etat: Staatspensioentrekker. Retraitement m. : 't Intrekken. Retraiter ov .w. :
Pensionneeren. Opnieuw behandelen. Een.
reuk verschaffen. / onov .w . : Terugtrekken.
Retranehement m . : 1. Het afsnijden, besnoeiing, vermindering, inkorting.
(gesc h . ) Het knippen (der haren ) derMerovingers . 2. Weg- , uitlating, afschaffing;
- van onnutte uitgaven, bezuiniging.
Schrapping (hoofdstuk op 't budget ) . (f ig. )
Afschaffing (misbruiken ) . 3. (o u d ) Afgeschoten vertrekje . 4. (m i 1. ) Verschansing .
z. forcer (ov .w . 2). (f i g . ) Middel tot,
verdediging. Attaquer forcer qn dans sesderniers -s: Iem. geheel in 't nauw
drijven . Retraneher ov .w . : 1. Afsnijden,
afkorten, besnoeien, verminderen, beperken, afdoen, korten. 2. Weglaten, afschaf-fen , bezuinigen, doorhalen, schrappen.
Aftrekken (som ) . Intrekken (pensioen)) .
(fig.) Afschaffen. - le yin a qn: tem.
verbieden wijn te drinken . - de la communion des ficlêles: In den kerkban doen. du monde : Van de wereld afsnijden. 3..
Verschansen, van verdedigingswerken voorzien . / onov .w . : Bezuinigen, zijn uitgaven.
verminderen. I se -: 1. Afgesneden -,
besnoeid weggenomen worden. 2. Zich
in zijn uitgaven beperken. - qch : Zich
iets ontzeggen, iets niet uitgeven, - eten
of drinken . 3. Zich verschansen. (f ig. ) Als,
dekmantel gebruiken, zich verschuilen
(achter ) . 4. se - a: Zich beperken tot .
Retranscrire ov .w . : Weer overschrijven .
Retransmettre ov .w. en -transmission
v . : (Het)) doorgeven (radio-uitzending ) .
Retravailler ov .w . : Omwerken . / onov .w . :
Weer werken. Retraverser ov .w . : Weer.
over-, - doortrekken. I onov .w . : (De straat )
oversteken. Retrayant m . : Iem ., die 't,
recht van uitwinning heeft .
Retre z . reitre.
Retrecir ov .w . : 1. Nauwer -, smaller -,
enger maken, vernauwen, doen krimpen ;
minderen (bij 't breien ) . Retrki: Zeersmal. 2. (f ig. ) Bekrompen maken. 136treci:
Bekrompen, enghartig . 3. (y olk) Een
kopje kleiner maken. / onov.w.: Smaller
worden, krimpen (stof). / se -: Smaller.
nauwer worden, krimpen. (f ig. ) Bekrompen worden (geest ). Retrecissable:.
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Verkleinbaar. Retrecissant : Dat bekrompen maakt. Retrecissement m.: Vernauwing, inkr imp ing , samentrekking ;
krimp (v. stof ). (fig.) Beperking, bekrompenheid (v. geest). Retreindre ov .w . :
'Ophalen (plaat). Retrempe v. : Her-.
nieuwde indompeling. - harding. Retremper ov.w.: Opnieuw indompelen, - bevochtingen . - harden . (f ig . ) - stalen, nieuwe
krachten -, - veerkracht geven aan. / se
- : Weer gehard worden . (fig . ) Z ich
opnieuw stalen, nieuwe veerkracht opdoen.
Retribuer ov .w . : Beloonen , bezold igen .
Retribution v.: Loon, bezoldiging, vergoed ing . - scolaire: Schoolgeld .
Retro . . .: (in samenst.) Terug . . .,
achteruit . . . / m.: (sp el) Trekbal. Retroactif : Terugwerkend. Retroaction v. :
Terugwerking. Retroactivement : Op terugwerkende wijze. Retroactivite v.: Te-rugwerkende kracht. Retroagir onov .w. :
Een terugwerkende kracht hebben. Relrocedant m. : Iem. die weder afstaat.
Retroceder ov .w . : Weder afstaan aan
den vroegeren eigenaar. Overdoen. Retrocessif : Een wederafstand behelzend.
Retrocession v.: Wederafstand. Terugwijking; 't naar binnen slaan (ziekte ) ;
stilstand (in 't baren). Retrocessionnaire
m.: Hij aan wien iets weer wordt afgestaan.
Retrodeviation v.: Achterovergaande af-wijking. Retrodirect: Waarop men voor-of achteruit trapt. Retrogradation v. :
Achteruit- , teruggang . (s terrenk . ) ( Schijn baar ) teruggaande beweging . (m i 1. ) Verlaging in rang, terugzetting. Retrograde:
-1 . Achterwaartsch , rugwaartsgaand . (s p e 1)
E fret -: Trekken. (dichtk.) V ers -:
Kreeftvers . 2. (f ig . ) Tegen den vooruitgang
-gekant, ouderwetsch ; achterlijk (geest).
Le parti -: De partij van behoud. Un -:
Een voorstander van behoud. Retrograde
m . : Trekbal . Retrograder onov .w . : Achteruitgaan, -loopen, terugtrekken. Krimpen
(wind). (f ig. ) Den vooruitgang bestrijden,
voor behoud zijn. (Schijnbaar) achteruit-gaan. I ov .w . : In rang verlagen, terugzetten . Retrogressif : Den teruggang bewerkend. Retrogression v.: Teruggang. Re-tropedalage m . en -pedaler onov .w . :
(Het) terugtrappen (op 't vrijwiel). Roue
h -: Freewheel, vrijwiel. Retrospectif :
Die een blik in 't verleden werpt, - gunt ;
historisch (overzicht). Die tot 't verledene
behoort . (fig . ) Waarbij men oude voorwerpen verzamelt en tentoonstelt. Retrospection v.: Terugblik . Retrospectivement :
Bij wijze van een terugblik, terugblikkend
in 't verledene.
Retroussage m.: Laatste bewerking
van den wijngaard. Ophaling van de etsplaat. Retroussement m.: Het opschorten,
- omslaan, - opnemen. Retrousse-jupe
(mu . onv .) m. : Japonophouder. Retrousser
,ov.w. : 1. Op-, omslaan, oplichten, -nemen ; opstrijken (haar, knevel) ; opbinden ;
-opstroopen (mouw). Nez retrousse : Wip-neus. 2. (fig . ) Afkammen . / se -: Opgeschort, opgelicht, omgeslagen worden. Zijn
kleeren omslaan; haar capon opnemen.
Itetroussis m. : Opgeslagen hoedrand.
Omgeslagen kant. Opslag. Bolles a -:
Kaplaarzen. Retrouvable : Terugvindbaar.
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Retrouver ov .w . : 1. Andermaal vinden.
- bezoeken. 2. Terug-, wedervinden.
Terugkrij gen . (f i g . ) Terugvinden ( iem . ,
die een ander vervangt). Herkennen. On
vous retrouve: Je bent weer de oude. Comme
on le retrouve. Wat kan men hem daarin
herkennen. / se -: Zich weder bevinden,
weder zijn. Teruggevonden worden. Elk.
wedervinden. - weer aantreffen. Zijn weg
terugvinden. (f ig.) Den rechten weg herkennen, weer wijs worden (uit). Zijn onkosten goedmaken. - en face de soi-meme:
Weer alleen zijn. - dans un livre : Wegwijs
zijn in een boek.
Retrovaccine v.: Inenting van mensch
op mensch. Retroversion v.: Achteroverbuiging. Retroviseur : Waarmee men achter zich ziet. Miroir - of - m. : Achteruitkijkspiegel , „het sp lege ltj e . "
Rets (spr.. re) m . : Net . (f i g . ) Valstrik .
Netwerk . Le - admirable : Vlecht van hoofdadervertakkingen .
Retubage m . en -er ov .w . : (Het )
aanbrengen van nieuwe (vlam)pijpen.
Retus (spr.. -uss) : Ondiep gegroefd.
Reunion v.: 1. Hereeniging, (weder )vereeniging, samenvoeging, 't weer bij
elk. brengen, 't samenbrengen. Verzoening.
Inlijving. Samenkomst, -vloeiing, -trekking, -loop. Vereeniging, vergadering.
(sport) Wedstrijd ; rendag (- de courses).
Droit de -: Becht van vergadering. 2.
(aardrijksk.) La R-: 't Eiland Reunion.
Reunir ov .w. : Hereenigen, (weder) vereenigen, samenvoegen, -brengen, weer bijeenbrengen. Inlijven. Vereenigen, doen bijeenkomen. Verzoenen, tot elk. brengen. Verzamelen, samentrekken, vereenigen. Te gelijk
bezitten , ( in zich) vereenigen. Verb inden , in
verband brengen met. / se -: Zich hereenigen, - bij elk . voegen. - vereenigen. Samenwerken. Bijeenkomen, vergaderen. Vereenigd -. Ingelijfd worden. Reunissage m.:
't Vereenigen (draden). Reunisseuse v.:
Trekrol. Reussir onov .w . : 1. (o u d )
Voortkomen. 2. (met a) Slagen, gelukken,
goed uitvallen. Zijn fortuin maken, 't ver
brengen. Succes hebben, goed ontvangen
worden (tooneelstuk ) . Goed groeien, gedijen, tieren. La campagne ne vous reussit
pas: 't Buitenleven doet u geen goed. Tout
luireussit: Het loopt hem in alles mee . - audela de ses desirs : Zijn wenschen voorbijstreven, maar al te goed slagen. / ov .w. : Goed
tot stand brengen. Reussi : Goed gelukt,
- geslaagd. Mal - qch: lets niet goed tot
stand brengen. Mal reussi : Mislukt. Elle
reussit tout ce qu'elle vent: Zij brengt altijd
alles er goed of . Cela ne lui a pas bien reussi:
Dat is hem niet goed bekomen. Reussite
v.: Afloop. Goede uitslag, - afloop, bijval,
't gelukken, 't gedijen, bereikt resultant.
(fig.) Patience-spel met kaarten om tot
zeker samentreffen van kaarten te komen;
't zich de kaart leggen. (nieuw) Goedgegeslaagd waagstuk, „een succes". Juiste
voorspelling, 't juiste raden. Faire des -s:
Patience spelen. Reutilisation v. en -iser
ov .w . : (Het) opnieuw gebruiken. Revaccination v.: Wederinenting. Revaceiner
ov .w . : Weder inenten. Revalesciere v.:
Gezondheidsmeelspijs, revalenta arabica.
Revalidation v . : Wedergeldigmaking . Re-
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valider ov.w.: Weer geldig -; weer wettig
maken . Revaloir ov .w . : Wedervergelden,
betalen . Verrekenen . (f ig . ) Tu me revaudras
cela: Dat zal ik je betaald zetten. Revalorisation v. en -iser ov .w. : (Het) weer
van de vroegere waarde verklaren, het
de vroegere waarde teruggeven (aan een
munt). / se -: Weer waarde krijgen.
Revanehard m.: Revanche-schreeuwer.
Revanche v.: (Weder)vergelding, genoegdoening, wraak . Prendre sa - : Zich wreken .
C 'est une - a prendre : Een volgenden keer
zal dat beter gaan. J'aurai ma -: Ik zal
't hun betaald zetten ; mijn beurt zal ook
wel komen. (spel) Donner a qn sa -:
Iem. revanche geven. z. charge 6. En -:
(f am.) Daarentegen, op zijn beurt. Revancher ov .w . : Wreken . / se -: Zich
wreken, - genoegdoening verschaffen. Vergelden, betaald zetten. Zijn schade inhalen.
Revaneheur m.: Wreker.
Revasser onov .w . : (f a m . ) Zich aan
zijn droomerijen overgeven, suffen. Wakend
droomen. Revasserie v.: Droomerij. Hersenschim . Revasseur m.: Droomer, najager van hersenschimmen. Reve m.: 1.
Droom. Faire un -: Droomen. Faire de
beaux -s: Heerlijk droomen. (fig.) Il a
fait un beau -: Zijn geluk -, het is als een
droom voor hem geweest. Des --s de gloire:
Toekomstplannen vol roem. C'est le d'un esprit malade : Dat is de hersenschim
van een gekrenkten geest. C'est mon -:
Dat is mijn ideaal, - mijn illusie. Le goat
du -: De lust tot 't najagen van hersenschimmen. Des yeux de -: Verwezen blikken . 2. Droom-, waanwereld (monde du -).
Reveche: Moeilijk to bewerken, stug.
(f ig.) Onhandelbaar, stug. Wrang (wijn,
vrucht). I v.: Langharige wollen stof .
Reveil m.: 1. Het ontwaken, - wakker
worden. (mil.) Reveille. (aardk.) Hernieuwde werkzaamheid (vulkaan). (f ig.)
Opleving. (f ig.) Ontnuchtering. Le - du
jour, - de l'aurore : De dageraad. - de la
nature: Ontwaken der natuur. Un - plein
d'horreur: Een afschuwelijke ontgoocheling.
- religieux : Opwekkingsbeweging, nieuw
godsdienstig leven. 2. (f a m . ) Wekker.
Reveille m.: Iem. die door een nieuw
godsdienstig leven wordt opgewekt. Reveille-l'aube (mu. one.) m.: Iem. die
voor dag en dauw op is. Reveille-matin
(me. one.) m.: Wekkerklok, wekker.
Kroontjeskruid . Reveiller ov .w . : 1. Wekken, wakker maken, doen ontwaken. Il
ne faut pas - le chat qui dort: Men moet
geen slapende honden wakker maken. 2.
(fig . ) Weer opwekken, verlevendigen,
vernieuwen ; weer spannen (aandacht); prikkelen (eetlust); - oprakelen (proces);
- aanvuren (moed); - erger doen worden
(verkoudheid). 3. Aanzetten. / se -:
Wakker worden, ontwaken . (f ig.) Weer
levendig worden, zijn lusteloosheid afschudden. Weer opgewekt -, - gaande
gemaakt worden, opnieuw opkomen, weer
ontwaken. Reveilleur m.: Wekker, porder.
Reveillon m.: Nachtelijke maaltijd. - in
den Kerst- of Oudejaarsnacht (voor de mis,
later na de mis) . (kunst) Lichtje (op
schilderij ). Faire -: Reveillon houden.
Reveillonner onov .w . : Een nachtelijke
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maaltijd houden. - in den Kerst- of Oudejaarsnacht . Reveillonneur m.: Iem. die
reveillon houdt.
Revel m.: Reval (in Esthland), (than s)
Tallinn.
Revelateur m.: Openbaarder, ontdekker ;
uitbrenger (v. geheim). Ontwikkelbad,
-aar. / bv.nw.: Tot ontdekking leidend,
openbarend. - de: Die verraadt. Revelation v.: 1. Onthulling, openbaring,
openbaarmaking, het aangeven . 2. (godsd.)
Openbaring. Geopenbaarde godsdienst. Reveler ov .w . : 1 . Onthullen, openbaren, aan
den dag brengen, aanbrengen, verklappen,
verraden, ontwikkelen (photo)) . (fig . ) Doen
kennen, verraden. 2. (go dsd. ) Openbaren.
La religion revelee : De geopenbaarde godsdienst, 't Christendom. / se -: Zich
openbaren, verschijnen, aan den dag komen.
Ontsluierd -, aan den dag gebracht worden.
(fig.) Zich doen kennen, - ontpoppen (als).
Laten zien, dat er wat in zit. (go dsd.)
Zich openbaren.
Revenant by .nw . : 1. (s o m s) Terugkeerend . 2. Innemend, die goed bevalt.
/ m.: 1. (soms) Terugkeerende. 2. Spook,
geest. (fam.) C'est le jour des -s! Hoe
kom jij uit de lucht vallen? Revenant-bon
(me. -s--s) m.: Toevallig voordeel,
buitenkansje . Kasoverschot . (f ig . ) Buitenkansje . Revendage m.: Wederverkoop.
Opkoopers-, uitdragersbedrijf. Revendeur
m., -euse v.: Weder-, opkooper, -ster.
-euse a la halle: Groentevrouw. -euse a la
toilette : Uitdraagster. Revendieant m.:
Eischer. Persecute - = Revendieateur
m.: Qumrulant. Revendieation v.: Terug-, opvordering, koop. Eisch. Grief.
Revendiquer ov .w. : Terug-, opvorderen.
Eischen, aanspraak maken op. - in Here:
Voor zich het auteurschap van een boek
opeischen. - la responsabilite de ses actes:
De verantwoordelijkheid voor zijn daden
op zich nemen. I se -: Teruggeeischt
worden.
Revendre ov .w . : 1. Opnieuw verkoopen . - a la toile enchere : Andermaal verkoopen op kosten van den eersten kooper
die niet betaald heeft. 2. Weer ('t gekochte)
verkoopen. - en detail: Slijten, uitventen.
- a la toilette: Uitdrager of uitdraagster
zijn. (fig.) Avoir qch a -: lets in overvloed hebben, best wat kunnen missen van.
iets. Il a de l'esprit a - of it vous en revendrait: Hij is slimmer dan gij, hij is u de
baas. Revenez-y (me. one.) m.: 1. Lekkere smaak, die maakt dat men meer van
een spijs neemt. Ce plat a un goat de -:
Dat smaakt naar meer. 2. (f a m.) Terugkeer. Il m'a dupe, mais je l'attends au -:
Hij heeft mij bedrogen, maar ik zal hem
wel krijgen als hij 't weer probeert. Il n'y
a pas de -: Dat kan men maar eens doen.
Un - de tendresse : Een weer oplevende
teederheid. Éprouver un - pour qn: Weer
verliefd worden op een oud liefje. 3. Herinnering. 4. Vleugje, wederopleving (liefde,
belangstelling). 5. Hernieuwing. Revenger
(se) : Zich wreken.
Revenir onov .w.: 1. (mensch) Nog
eens -, opnieuw -, terugkomen. z. charge
10. 2. Weer aangroeien, - uitloopen. 3.
Terugkeeren, -komen, weder-, terugkeeren.
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- de Pontoise: Verboerd zijn. z. monde
4, eau 1 en pas 1. Maison oil it revient des
esprits , - oil ca revient. H. waarin 't spookt.
(f ig.; met de) Terugkomen van, laten
varen, opgeven. - de son trouble; - de sa
frayeur: Zich van zijn verwarring -; zijn
schrik herstellen. - de ses erreurs : Zijn
dwalingen laten varen. - de ses debauches:
Zijn liederlijk leven opgeven. - de ses
preventions: Zijn vooroordeelen laten varen.
Cet homme ne revient pas facilement: Die
man blijft steeds bij zijn meening. Je ne
reviens pas de mon etonnement of je n'en
reviens pas : Ik sta er nog versteld van, ik
kan er niet over uit. z. loin (1; de -).
Je suis revenu de tout: Ik geloof in niets
meer; ik ben alles beu. (met a) Terugkeeren tot, terugkomen op. - a ses travaux:
Zijn werk hervatten. On n'y revenait guere:
Men wilde niet opnieuw daaraan beginnen.
- a son sujet, - a ses moutons : Op zijn
onderwerp terugkomen. - a la vie : Weer
opleven. J'en reviens toujours let: Daarop
kom ik maar steeds terug. - a la sante,
en -: Herstellen, weer gezond worden.
Il revient a vue d' veil: Hij wordt met den
dag beter. - a la religion : Weer geloovig
worden. - au giron de l'eglise: Weer in
den schoot der kerk terugkeeren. - a Dieu:
Tot God terugkeeren. z. amour en mouton
1. - a une faute: Tot een vroegere fout
vervallen. N'y revenez pas, hein! Dat doet
ge -, (fam.) lap je me niet weer, he! Je
n'y reviendrai pas : Daarvoor snappen ze
mij niet weer. Qu'il y revienne! Laat hij
dat nog eens probeeren! Je reviens a votre
premier avis : Ik vereenig mij weer met uw
eerste meening. - a soi : Weer tot zich
zelven komen (uit bezwijming), bijkomen;
tot bezinning -, tot inkeer komen. (met
sur) Terugkomen op. - sur une question:
Op een vraag terugkomen, een vraag nog
eens behandelen. Il n'y a pas a y -: Dat
is afgehandeld, - afgedaan. - sur soi : Tot
inkeer komen, ernstig nadenken. - sur
sa promesse : Zijn belofte niet nakomen.
- sur sa decision : Van zijn eenmaal genomen besluit afzien. - sur l'opinion qu'on
s'etait faite: Zijn gevestigde meening laten
varen. J'en suis revenu sur son compte:
Ik heb een andere meening over hem gekregen. (met en) Terugkomen in. - en
faveur: Weer in de gunst komen. 4. Toegeven, de verzoenende hand reiken, bedaren
(z. 3 met de). Herstellen, beter worden
(z. 3 met a). z. loin (1; de -). 5.
( za a k) Terugkomen. Terugontvangen worden (brief). Terugkomen -, -vallen in 't bezit
van. Terugkomen in den geest, weer invallen, te binnen schieten (- a l'esprit; - a
la memoire). Ter oore komen, verteld
worden. La parole lui est revenue: Hij heeft
de spraak teruggekregen. Ma raison revient:
Ik kom weer tot mij zelven. Il m'est revenu
que vous me bldmiez : Ik heb mij herinnerd, dat
gij mijn gedrag hebt afgekeurd . 6. Opbreken,
oprispingen veroorzaken (voedsel). La biere
me revient: 't Bier breekt me op. 7. Faire
-: (Vleesch) doen opkomen, (groenten)
wellen; boter (kleur doen krijgen). 8. - a
qn de qch : Iem. tot voordeel strekken,
opbrengen, afwerpen, toekomen. Le bien
qui lui revient de sa mere: Het goed, dat
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hem van zijn moeder komt. Il ne lui en
reviendra que des ennuis: Hij zal er niets
dan zorgen van hebben. Il ne m'en revient
rien : Daarbij verdien ik niets. 9. - a qn:
Iem. behagen, - aanstaan,- bevallen. 10.
- a qch : Passen bij -, overeenstemmen met
iets. Cela reviendrait au meme: Dat zou op
hetzelfde neerkomen. Cela revient a dire
que . . .: Dat wil dus zeggen, dat . . . 11.
- a qch : Kosten, te staan komen op,
beloopen. 12. s'en -: Terugkeeren vanwaar men kwam, teruggaan.
Revente v.: Wederverkoop. De -: Uit
de tweede hand. Revenu m . : 1. (j a c ht )
N ieuw gewei ; -e staart . 2. (fig. ) Inkomen.
Regler sa depense sur son -: De tering
naar de nering zetten. Les -s : De inkomsten. - clair et net: Zuiver inkomen. 3.
(fig.) Voordeel. 4. Het blauw laten aanloopen (v. staal). Revenue v.: Het grazen,
- weiden. Jong hout. Gaarheid (v. staal).
Bever onov .w . : 1. IJ len . 2. Raaskallen,
onzin uitslaan. 3. Suffen, mijmeren, verstrooid zijn. 4. Droomen. - de qn : Van
iem. droomen. Il me semble que je reve -,
je crois - quand : 't Lijkt mij een droom
toe als. On croit -: 't Is niet te gelooven,.
't klinkt ongelooflijk. - tout keine:
Suffen. 5. Nadenken, peinzen. Cela donne
a -: Dat stemt tot nadenken. - a qn:
Aan iem. denken. 6. Opgaan (in). / ov.w.:
1. Droomen, in een droom zien. 2. Zich
voorstellen als in een droom. Uitvinden,
bedenken. 3. Hevig verlangen naar, vurigwenschen. z. bosse 3.
Reverberation v.: Terugstraling, -kaatsing. (f ig . ) Par -: Van den weeromstuit .
Rêverb6re m.: 1. Spiegellantaarn. Reflector. Chasse au -: Wilde eendenjacht
met een spiegellantaarn a. d. voorsteven
v. d. boot. 2. (Straat)lantaarn. 3. Terugkaatsing. Four a -: Reverbeeroven.
Fourneau a -: Spaaroven (keuken). Reverberer ov .w . : Terugstralen , -kaatsen .
/ onov.w. en se -: Teruggekaatst worden.
Reverdie v.: Hooge vloed, springtij.
Reverdir onov .w.: Weer groen worden.
(grap) Planter qn id pour -: Iem. voor
goed in den steek laten. Plante lei comme
pour -: Aan den grond genageld. 2. (fig.)
Opnieuw jong worden, - krachten krijgen.
/ ov.w.: Opnieuw groen verven. Weer met
groen too ien . Reverdissement m . : 't Weder
groen worden. - zijn. (fig.) 't Nieuwe
krachten krijgen.
Reveremment: Met eerbied. Revêeenee
v . : 1. Diepe eerbied, ontzag. (v o 1 k )
Saul -, - parler of parlant par -: ('t
Zij) met uw verlof (gezegd), als ik dat
zoo maar zeggen mag. Troisieme personne
de -: Derde persoon uit eerbied bij het
aanspreken gebruikt (b .v. in 't Duitsch).
2. (titel) Votre R-: Uwe Hoogeerwaarde.
3. Buiging, nijging. Faire la - bien bas:
Zeer diep buigen. Faire sa - a qn : Bij iem.
zijn opwachting maken. Tirer sa - a qn:
Iem. groeten, afscheid van iem. nemen;
heengaan, er van doorgaan ; (fig.) iem.
beleefd bedanken. (spot) Je vous tire
ma -: Ik heb de eer u te groeten. Reverenciel: Vol ontzag. Crainte -le: Eerbiedige
vrees (van 't kind voor de ouders). nevereneieusement: Met diepen eerbied. Re-

1881

Reverend-Revivre

verencieux: Vol eerbied, nederig, deemoedig. Vol plichtplegingen, overbeleefd. Reverend : Eerwaardig. Mon -: Eerwaarde
Heer, - Vader. Un - anglais: Een Engelsche dominee. Reverendissime : Doorluchtig. Reverer ov .w . : Eerbiedigen, met
diepen eerbied behandelen, eeren. / se -:
Vereerd worden. Elk. -. Zich zelven eeren.
Reverie v . : 1. (o u d ) IJlhoofdigheid.
2. Mijmering, droomerij. 3. Hersenschim,
buitensporig denkbeeld. 4. Gepeins, overpe inz ing .
Revernir ov .w. en -issage m.: (Het)
oververnissen. Reverquier m. z. revertier. Revers m.: 1. Keer-, achter-, rugzijde ; rug (v. d. hand); opsiag (v. kleedingstuk ) ; kap (v. laars). Un coup de -,
un - of un - de main : Een slag (met de
omgekeerde hand). Des boltes a -: Kaplaarzen . z . medaille 1. (m i 1. ) - de la
tranchee : Veld-, open zijde van de loopgraaf.
- d'un fosse: Buitenkant v. e. gracht.
(m i 1. ) Baltre -, prendre a -: In den rug
bestoken. (fig.) Prendre a -: In de zijde
-, in den rug aanvallen. 2. (f ig.) Tegenspoed, -slag, ongeval; financieel nadeel
(- de fortune), klap . Reversal: (r echt )
Als tegenverzekering geven. Lettres -es of
-es v .mv . : Waarborgbrief (om, als wederdienst, een recht te verzekeren). Reverseau
m. : Waterkeeringsplankje, weldorpel. Reversement m.: Overlading. Kentering
(getij ). Reverser ov .w . : Opnieuw (in )schenken. Overschenken, -gieten. Overladen. (fig.) Overbrengen (post, geldsom).
Reversi m. : Nullospel. Reversibilite v.:
Overdraagbaar-. Omzetbaar-. (scheik.)
Omzetbaarheid. (Kath.) - des merites:
Wederzijdsche toepasselijkheid der verdiensten . Reversible : Overdraagbaar, dat
overgaat op (een ander). Rechts en
averechts te gebruiken, omschakelbaar.
(scheik.) Omzetbaar. Rente viagere -:
Lijfrente op twee hoofden. Moteur -:
Zwenkmotor. Guidon -: Omzetbaar stuur.
Reversion v.: 1. (recht) Terugvalling,
overgang. 2. Terugkeer (van een door
kruising gewijzigd type) tot het oorspronkelijke type. Reversis m. z. reversi.
Reversoir m.: Afvloeiingsopening. Stuwdam . Revertier (spr. . -ty e) m. : Triktrakspel, waarbij de schijven op haar punt
van vertrek terugkomen. Revestiaire m. :
Kleedruimte in de sacristie. Revetage m.:
Bekleeding; beschoeiing. Revetement m.:
1. Bedekking, bekleeding. 't Aandoen.
2. Beschoeiingsmuur. Buitenhuid ; omhulsel ; dubbeling; beslagwerk ; overtrek. Weg(be )dek (king). Vernieuwing van 't wegdek.
Revetir ov .w . : 1. (Be )kleeden (met ) ,
aandoen, hullen (in). (fig.) Tooien . 2.
Van kleederen voorzien, kleeden. z. gueux
1. 3. (fig.) Voorzien -, in 't bezit stellen
(van), begiftigen -, bekleeden (met). Etre
revetu de la puissance de qn: Iem. volmacht
hebben. - sa pensee d'une forme brillante:
Zijn gedachte in een schitterenden vorm
kleeden. - d'une signature : Van een handteekening voorzien. 4. 'Aandoen, -trekken.
- la soutane : In den geestelijken stand
treden. - de deuil: In rouw hullen. 5.
(fig.) Aannemen. - la forme humaine:
Een menschelijke gedaante aannemen. - de
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l'importance: Van belang worden. 6. Bekleeden, bedekken, beschieten (- de bois);
beschoeien (- de maconnerie); beplanten;
overtrekken. / se - de: Aandoen, aantrekken . Bedekt worden met. (f i g . ) Zich
hullen in; aannemen (gestalte) ; zich kleeden in (vorm). Revetissement m. z.
revilement.
Reveur m.: Suffer (- eveille). Dweper,
najager van hersenschimmen, idealist. Droomer. / bv.nw.: Mijmerend, in gedachten
verdiept. Suffend. Diepdenkend. Dwepend,
overspannen. Droomerig. On reste - en
constatant, on est -: Men kan er niet bij
als men ziet. Laisser -: Verbluffen. Reveusement : Droomerig.
Revidage m. en -vider ov .w . : Verder
uitboren. Revie v.: Wederopleving. Revient m.: Prix de -: Kostprijs; verpleegkosten (v. zieke). Bevil m.: Stuwing.
Revigorer ov .w. : N ieuwe kracht geven
aan. Revirade m.: Het opbreken van
een dam (bij 't triktrakspel). Revirement
m . : Omwending (v. schip ) . (f i g . ) Kentering, ommekeer. Overschrijving (gelden).
Revirer onov .w . : Weder -, opnieuw wenden. (f ig.) — de bord : Het over een anderen
boeg wenden. Re- of reviser ov .w . :
Herzien, nog eens doorzien, nazien. (mil.)
Keuren. - les comptes : De rekening en
verantwoording van den penningmeester
nazien. / se -: Herzien worden. Re- of
reviseur m. : Herziener (z. -reviser).
Tweede corrector. Revisibilite v. en -ibie
bv .nw . : Herzienbaar (heid ) . Re- of revision v.: Herziening, herhaalde doorzage.
(school) Herhaling, repetitie . (mu z . )
Moderne bewerking . (m i 1. ) Conseil de -:
Militair gerechtshof belast met de herziening der door krijgsraden uitgesproken
vonnissen; keuringscommissie, „de keuring " . Revisionnel: Ter herziening. Reof revisionniste: Die naar herziening (v.
grondwet of vonnis) streeft. / m. : Voorstander van herziening. Revisiter ov .w . :
Opnieuw bezoeken, - bezichtigen. Revitalisation v. en -iser ov .w. (Het) geven
van nieuwe levenskracht aan.Revivification v.: Wederverlevendiging. Wederopfrissching (v. kleur). Revivifier ov.w . :
Weder doen opleven. - leven brengen
in. - opfrisschen (kleur). - actief maken
(gist). - zuiver bereiden (metaal). (fig.)
Een nieuw geestelijk leven geven aan.
Reviviseenee v. : Wederherleving, -opleving. Reviviseent : Weder herlevend, oplevend . Revivre onov .w . : 1. Weder
levend worden, herleven. (fig.) - a la
grace: Voor de genade herleven. - en -,
dans qn : In iem. herleven. - dans le
(souvenir de) qn : In iem. (herinnering)
voortleven. 2. Vernieuwd worden, weer
opkomen, nieuwe krachten krijgen, tot
nieuwen bloei geraken. Faire -: Weder
in 't leven roepen, - doen opleven, - opfrisschen, - gaande maken; - in eere brengen;
- herstellen (betrekking) ; - doen gelden
(recht) ; - van kracht doen zijn (wet) ; opfrisschen (kleur, herinnering) ; - oprakelen (proces) ; - leesbaar maken (schrift).
Faire - qn : Iem. nieuwen moed -, nieuwe
levenskracht geven. Celle donation revoquee
ne saurait -: Deze herroepen gift kan niet
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weer van kracht worden. / ov.w . : Nogmaals van revolutie maken. Revolutionner ov.
doorleven, - meemaken.
w.: (Door een staatsomwenteling) in
Rêvocabilite v.: Herroepbaar-. Afzet- opstand brengen. In de war brengen, een
baarheid. Revocable : Herroepbaar. Afzet- ommekeer te weeg brengen in. Een anderen
baar. Revocatif : Herroepend. Revocation vorm geven aan, op een geheel anderen
v.: Herroeping. Intrekking, opzegging. leest schoeien; nieuwe banen openen voor.
Afzetting (uit ambt). - en doute de: Twij- / se -: In opstand komen. Een ommekeer
fel aan. Revocatoire : Herroepend, ter ondergaan. Revolver (spr. bijna re-vol-ver)
herroeping . nevoid en Revoila vz . : (f a m . m.: Revolver. - automatique: Browning.
en y olk ) Hier -, daar is opnieuw. Me Revolveriser ov .w . : Met een revolver
dooden. Revomir ov .w . : Weder uitbraken,
revoici : Hier ben ik weer. Le revoila indis- uitspuwen, - uitwerpen, - teruggeven. /
pose: Nu is hij al weer ongesteld. Revoir
ov .w . : 1 . Weder-, andermaal zien. (j acht) onov .w . : - braken . Revoque m . : Ont- d'un cerf: De sporen van een hert opzoe- slagene. Ontslagen ambtenaar. Revoquer
ken. - de bon temps : De versche sporen ov .w . : 1. (o ud ) Herinneren . - en doute:
van een hert herkennen. Au plaisir de In twijfel trekken. 2. Herroepen, intrekken,
vous -, (soms) a -: Tot ziens. 2. (fig.)
te niet doen. Ontslaan, afzetten. / se - :
Over-, herzien, nog eens doorloopen. C'est Herroepen worden. Revoter ov .w . : Weer
aannemen, - stemmen (voor). Revouloir
une chose a -: Dat moet nog eens onderzocht worden. / se - : Elk. weerzien. ov .w . : Nogmaals willen (hebben). En -:
Weergezien -. Nagezien worden. / m.: Er weer aan willen. Revoyager onov .w. :
Terugzien, weerzien. Au -I Tot ziens! Le Nogmaals reizen. Revoyeur m.: Baggerschu it . Revoyance en -ure v . : (v o lk )
- d'un cerf: De sporen van een hert. Revo ler onov .w . : Opnieuw vliegen. Terug- A la -: Tot ziens, „tot kijk." Revue v.:
1.
Wederzien. Nous sommes gens de -; Wij
vliegen. Snel terugkeeren. / ov.w.: Weder
stelen. Revolin m.: Ruk-, valwind. Re - zien elk. nog wel eens. 2 . Overzicht. Passer
voltant : Weerzinwekkend, die tegen de en - (z. 4), faire la - de, (bij verg.)
Borst stuit, schandelijk, schreeuwend, waar- passer une - de : Over-, nazien, doorloopen,
tegen 't gemoed in opstand komt. Revofte -zoeken, -zien, nagaan, aan een onderzoek
v.: Opstand, oproer. Esprit de -: Oproe- onderwerpen. 3. Tijdschrift (- periodique).
rige geest. (f ig.) La - de la passion contre 4. Tooneelstuk, dat een overzicht van de
dagelijksche gebeurtenissen of van die van
la raison : 't Verzet van den hartstocht
tegen de rede. J'eus une -: Mijn binnenste een jaar (oud: - de fin d'annee) geeft.
kwam in verzet. Revolte m.: Oproerling. 5. (m i 1 . ) Inspectie (- de detail). Wapen/ bv.nw.: In opstand, oproerig. - de: schouwing, parade. (zeev.) Vlaggeparade.
Diep verontwaardigd over. Revolter ov. La - d'appel: 't Inspectie maken. Passer
des troupes en -, passer une -: Een wapenw.: 1. Doen opstaan, in opstand -, aan 't
muiten brengen, opzetten. 2. Verontwaar- schouwing houden. (fig.) Etre de la -:
diging -, weerzin verwekken, het gemoed Een beroerd karweitje -; niks te eten
hebben; achter 't net visschen. Revuette
doen opkomen. (fig. ) Aandruischen tegen.
/ se -: In opstand komen, opstaan. Zich v.: Kleine revue (z. revue 4). Revuiste
verzetten. Vol verontwaardiging opstaan. m.: Revueschrijver. Overzichtschrijver. Re vulser ov.w.: Sterk doen uitpuilen. Des
Se - contre soi-meme : Zich tegen zich
zelven verzetten. Revolu : Volbracht, vol- yeux -ses : Uitpuilende oogen. Traits revulses :
eindigd (loop). Verstreken, afgeloopen. Dat Ontstelde gelaatstrekken. Revulsif bv.nw.
lang achter den rug is. Il a vingt ans -s: en m.: Afleidend (middel). Revulsion v.:
Hij is voile twintig jaar oud. Jusqu'a Afleiding naar buiten (van ziekte). - de
bile: Galbraken.
vingt ans -s : Tot volbrachten twintigjaRez (spr. re) bw . : Gelijk met. (o u d )
rigen leeftijd. Une bonne des temps -s:
Een ouderwetsche dienstbode, - „ouwe A - de terre of - terre : Gelijk met den
getrouwe". Revolute : Naar buiten en beganen grond. - pied: Gelijk met den
naar beneden omgekruld. Revolutif : Van voet. (fig.) - pied, - terre: Laag bij
de wenteling. (p la nt k . ) Naar buiten den grond. Rez -de -chaussee (my . onv.;
omgekruld . Revolution v . : 1. (Om )wen- spr. re-) m.: Verdieping gelijkvloers;
teling, omloop, -stijd. - des saisons: begane grond. Le - du journal: De ruimte
Wisseling der jaargetijden. Solide de -: voor 't feuilleton. (gra p) Descendre qn
Omwentelingslichaam. Surface de -: Om- au -: Iem. tegen de vlakte slaan; - naar
wentelingsoppervlak . 2. (w i s k . ) Omdraai- beneden smakken.
R (h )abdologie v.: Rekenkunst met
ing -, wenteling om een as. Escalier a
staafjes. R (h )abdomane (i )e v.: Waardouble -: Dubbele wenteltrap. 3. Omwenteling, geheele verandering, ommekeer. Cela zeggerij uit staven. Ontdekking met een
wichelroede. R (h )abdomancien m.: Loolui a cause une -: Daarvan is hij geheel
in de war geweest. Les -s du globe: De per met de wichelroede ; bronnenzoeker.
Rhabillage en -ement m.: Herstelling,
aardvervormingen. 4. (gesch.) Staatsomwenteling. La R-: De Fransche Omwente- opknapping, 't weer in orde brengen. Lapling (v. 1789). La - d'Angleterre: De werk . Verkleeding. (drukk.) Aanbrenging
Engelsche Omwenteling (v. 1688). Rev° - van eenvoudige correcties. Rhabiller ov.
lutionnaire by .nw.: Van de staatsomwen- w.: Herstellen, verbeteren, opknappen.
teling. / m.: Voorstander van staatsom- Opkappen (molensteen). Schoonmaken en
wenteling. Revolutionnairement : Op re- repasseeren (horloge). Opnieuw kleeden. volutionnaire wijze. Revolutionnarisant in de kleeren steken. (drukk.) Eenvoudige
m.: Iem. die studie maakt van de Revo- correcties aanbrengen in. (f ig. ) Vergoelutie . Revolutionnarisme m.: Systeem lijken, in orde brengen. / se -: Zich weer
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kleeden. Een inslag doen van kleeren. Wortelpootige. Rhizotome m.: Wortelmes ..
Rhodanien of -ique : Van den RhOne.
Rhabilleur m . : Opknapper,, op lapper .
Rhodanthe m.: Rozenbloem.
Kwakzalver, onbevoegd geneeskundige. Rhabituer
Rhodes
masseur: Onbevoegd masseur.
v. : Rhodus.
Rhodesie v.: Rhodesia. Rhodesien : Uit
ov .w. : Weer gewennen.
Rhagade v.: Kloof, spleet (aan huid).
Rhodesia.
Rhapontie m.: Rabarber (om te eten).
Rhodien : Rhodisch . Bewoner van Rhodus ..
Rhapso . . . z. rapso .. .
Rhodiole v . : VetkruId. Rhodiot : N ieuwRhee v . : (n a a m ) Rhea.
Rhodisch . Bewoner van Rhodus. Rhodique
Rhenan : Van den Rijn, Rijnsch. La
: Van rhodium. Rhodium (spr. -omm) m.:
Prusse -e : Rijnpruissen. Rhenanie v.:
Rhodium (metaal). Rhododendron (spr.
Rijnland. Rheno- : Rijnsch-.
-din-) m.: Rhododendron. Roetkleurige
Rheocorde m.: Weerstandsdraad. Rheo - alpenroos. Rhodographie v.: Beschrijving
graphe en -metre m.: Toestel om de der rozen.
stroomsterkte te meten. Rheophore m.:
Rhombe m.: Ruit. Platvisch. Rhombe :
Stroomgeleider. Rheostat m.: Toestel om Ruitvormig. Rhombiforme, -ique : Ruitweerstand in een electrischen stroom te vormig. Rhombokire m.: Door 6 gelijke
doen ontstaan, weerstandsbank. Rheosta - ruiten ingesloten lichaam, rhomboeder.
tique : Van den weerstand. Rheotome m.: Rhomboedrique en -oidal : In den vorm
Stroomsluiter.
van een door 6 ruiten ingesloten lichaam,
Rheteur m.: (gesch.) Leeraar, in de ruitvlakkig. Rhombolde m.: Vierkante
welsprekendheid. (t ha n s ) Woordenkramer, ruggespier.
phrasenmaker.
Rhotacisê : In r omgezet. Rhotacisme
Rhetique : Rhetisch. Rheto . . . : (in m.: Gebrekkige uitspraak, waarbij een r
samenst.) Rhetisch. --roman : Rheto- in de plaats van een anderen medeklinker
romaansch.
komt.
Rhetoricien m.: Kenner der redekunst,
Rhubarbe v.: Rabarber. -wortel. z.
beoefenaar der welsprekendheid. Leerling passer (ov .w . 8 ) . Fausse -: Poelruit .
in de laagste afdeeling der hoogste klas - des moines : Vuilboom.
van 't Fr. klassieke gymnasium. (gesch.)
Rhum (spr. romm) m.: Uit rietsuiker
Rederijker. Rhetorique v.: 1. Redekunst, melasse bereide brandewijn, rum. - blanc
leer der welsprekendheid. Leerboek voor Arak.
rhetorica. Figures de -: Redekunstige
Rhurnatique : (o u d ) Rheumatisch.
figuren. Chambre de -: Rederijkerskamer. Rhurnatisant bv.nw. en m. : Lijdend -,
Professeur de -: Leeraar in de redekunst
lijder aan rheumatiek, (f a m . ) rheumatiekig .
of in de classe de - of la -: De laagste Rhumatismal : Van -, behoorende bij
afdeeling van de hoogste klas van 't Fr. rheumatiek, rheumatisch. Rhumatisme
klassieke gymnasium. Faire sa -, etre en m.: Rheumatiek, pijn in gewrichten en
-: In de hoogste klas van 't Fr. klassieke
spieren zonder ontsteking. - articulaire:
gymnasium zijn . 2. (f ig. ) Welsprekendheid, Gewrichtsrheumatiek. - noueux : Knobzeggingskracht. J ' y ai employe Joule ma -: belrheumatiek. Rhumatoide : (geneesk.)
Ik heb gepraat als Brugman. Woorden- Rheumatiekachtig.
praal (vaine -). 3. Rhetoriqueur m.: ReRhumb z . romb .
derijker..
Rhume m.: Verkoudheid. - de cerveau:
Rhin m.: Rijn.
Neusv., loopende neus en oogen. - des
Rhinalgie v.: Neuspijn. Rhinalgique : loins: Hooikoorts. - de poitrine : Hoest,
Van neuspijn.
borstverkoudheid . (y olk) Il en a pris pour
Rhinanthe m.: (plantk.) Rate 1.
son -: Daar staat hij nu in de kou. Qu'est-ce
Rhingau m.: Rijngau. Rhingrave m.: que ce monsieur va prendre pour son -?
Rijngraaf. / v.: -gravin. Zeer wijd en lang Dat heer zal van een kouwe kermis thuismanskleed over de broek tot de knieen, komen.
om het middel geplooid, dat van onderen
Rhum (m )erie (spr. rom-) v.: Rummet linten was overladen. Rhingraviat m.: stokerij . Rhum (m )ier (spr. rom-) m.:
Rijngraafschap.
Rumfabrikant. / bv.nw.: Van de rumRhinite v.: Neusverkoudheid.
stokerij (industrie -iere).
Rhinoceros (spr. -oss) m.: Neushoorn.
Rhyas v.: 't Tranen der oogen.
Neushoornkever. Rhinologie v.: Kennis
Rhynchops (spr. -kopss) m.: Bastaardvan den neus. Rhinologique : Van de snip .
kennis van den neus. Rhinolophe m. :
Rhythme m.: Gelijkvormige verdeeling
Hoefijzerneus. Rhino -pharynge : Van de van rijzingen en dalingen, rhythmus. Toerenrhinopharynx m . : Neus-keelho lte . Rhi - tal (motor) . Rhythme : 1. Rhythmisch.
noplastie v. : Heelkundige bewerking, Prose -e. 2. (g eneesk . ) Tractions -es
waarbij men met behulp van een stuk huid de la langue : Regelmatige trekking aan
een neus herstelt. Rhinoplastique : Van de tong. Rhythmer ov .w . : Rhythmeeren.
de rhinoplastie. Rhinorr (h )agie v.: Hevige Rhythmicien m.: Iem., die zich bezigneusb loeding . Rhinorr (h )6e v . : Neusslijm- houdt met den rhythmus der oude talen.
vloed .
Rhythmicitê v.: Rhythmisch karakter.
Rhizagre m. : Worteltang. Rhizoblastes Rhythmique : Van den rhythmus; in een r.
m .mv . : Wortelkiemers . Rhizographie v . : Accent -: Teeken dat den rhythmus aanBeschrijving der wortels. Rhizome m.: geeft. Vers -: Naar de opvolging der
Wortelstok. Rhizophage m.: Mensch die dalingen en stijgingen afgemeten vers. / v.:
zich met wortels voedt. Rhizophora en Leer van den rhythmus, rhythmiek.
-ore m.: Wortelboom. Rhizopode m . :
Riant bv.nw.: 1. Lachend, vroolijk. 2.
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L ieflijk , bekoorlijk; vroolijk stemmend, - laid: Hij is niet weinig leelijk. Rimer -:
Aileen rijke rijmen (z. riche bv.nw. 2)
prettig.
Riaule v. of m.: Haak met een handvat. aanwenden. Richesse v.: 1. Rijkdom. La
- va aux riches : Geld zoekt geld. - donne
Ribambelle v.: Lange sleep, - rij.
Ribaud m.: Bordeelbezoeker, rabauw. hardiesse: Als je geld hebt, doe je wonderen.
2. Overvloed, rijkdom. Vruchtbaar-, weRai des -s : Ambtenaar belast met 't toezicht op de bordeelen. / bv.nw.: Wellustig. ligheid. Hoog gehalte. Ruime opbrengst.
v.:
Gemeen
tuig.
Ribaude
Rijkheid (van het rijm). 3. Kostbaarheid,
Ribaudaille
v.: Ontuchtige vrouw. Ribauder onov. pracht. Kostbaar voorwerp, rijkdom. 4.
w.: „Zwijnen". Ribauderie v.: Ontucht. -s : Goederen. Richissime : (f a m.) FabelRibesiacees v .mv . : Aalbesachtigen . Hi- achtig rijk.
Riein m.: Wonderboom. Haile de -:
bette v.: Aalbes.
Riblage m. en -er onov.w.: 's Nachts Wonderolie. Ricinê: Met ricinusolie. Ridnique: Acide -: Ricinuszuur.
rondzwerven, zwieren, pierewaaien.
Rieocher onov .w . : Aanslaan, terugRiblette v.: Geroosterd sneetje vleesch.
springen . Faire - une pierre : Met een steen
Ribleur m.: Nachtlooper, boemelaar.
keilen, - zeilen. Ricochet m.: 1. C'est la
Riblon m.: Metaalbrokje, -schroot.
Ribon-ribaine: Goed- of kwaadschiks. chanson du -: Dat is 't oude liedje, Ribord m.: Bovenste buitenhuidplank. koekoek een zang. 2. Af-, opstuit, keiling,
ilibordage m.: Schadevaring. Schadever- het keilen. Afstuitschot, aanslag. La balle
a fait -: De kogel is opgesprongen. Tir
goeding voor aanvaring.
Ribotage m . = Ribote vV. : (plat ) a -s: Ricocheteervuur. Par -: Van den
Zuiperij ; slemppartij. Dronkenschap. Se weeromstuit. Faire des -s sur l'eau: Een
steentje laten zeilen. 3. (fig.) Reeks van
mettre en -: Zich bezuipen. En -: Aan
de zwier, aan den rol. Riboter onov.w.: gebeurtenissen, die niet rechtstreeks uit elk.
Zuipen; zwelgen. Riboteur m.: Zuiper, voortkomen. Par -: Zijdelings, niet uit
de eerste hand; in commissie (liegen).
zwelger, zwierbol.
Ric-ra g m.: Geklepper. Un dejeuner
Riboui m . : (pint) Schoen, „sigarenun peu -: Een d. dat maar zoo-zoo was.
kistje " .
Ribouldinguer onov .w . : Pierewaaien,
Rictus (spr. -uss) m.: Mondopening -.
zwieren. Ribouldingue v.: Zwaar soort Grijnslach, die de tanden laat zien, grijns.
Ride v.: 1. Rimpel, huidplooi. Prendre
zijden krip. Pret, fuiverij, gepierewaai.
Ribouler ov .w . : (pint) Aan-, bekijken des -s: Rimpels krijgen; (fig.) verouderen.
2. Rimpeling. Former des -s sur l'eau:
(- des yeux).
't Water doen rimpelen. 3. (zeev.) TalieRieanement m.: Hoongelach, gegrijns,
schamper lachen. Ricaner onov.w.: Hoo- looper. Rideau m.: 1. Terreinplooi (die
nend, onbeschaamd lachen, grijnzen. En tegen den vijand beschut). - d'arbres: Rij
boomen die 't uitzicht belet. 2. Gordijn,
-ant: Schamper. Ricanerie v.: Hoonge(dichtk.) sluier. Tirer le -: 't Gordijn
lach. Ricaneur m. en bv.nw.: Hoonend
open-; - dichtdoen. Tirer le - sur: Voor
(lather), grijnzer.
Ric-h-rat of --a-ric bw . : (f a m . ) Tot 't oog verbergen. (fig.) Former -: 't
op den laatsten cent, centje voor centje; Uitzicht beletten. 3. (schouwb.) Tooneelgordijn, -scherm. Au -! au -! Spelen!
in de puntjes.
Richard m . : 1. (f a m . ) Rijkaard, rijk spelen! (soms) Halen! (soms) Laat 't
geworden burgerman . 2. (n a a m) Rijk, scherm zakken! (Formule aan 't eind van
Richard. - C ceur-de-Lion : Richard Leeu- een gedrukt tooneelstuk) -: 't Scherm
wenhart. 3. (dierk.) Stinkkever. Riche valt. - de fond : Achterdoek. z. lever
(m. 4). - a 9 heures: Aanvang 9 uur.
bv.nw.: 1. Rijk, vermogend. Mariage -,
4. IJzeren plaat voor een haardopening
- parti: Rijk huwelijk, h. van geld. 2.
(- de cheminee). Klep (van lessenaar),
Ruim bedeeld (met), rijk (aan). Overvloedig, ruim voorzien (van). Welvarend. overslag. IJzeren hangwerk van een brug.
Prachtig. Un - temps: Prachtig weer, dat - metallique: Rolscherm, -luik.
Ridge v.: Leeuwerikennet.
rijke oogsten belooft. Il n'a pas une Riddle v.: Wagenladder, hek. Chariot
mine: Hij ziet er niet florissant uit. - idee:
Prachtig denkbeeid. Taille -: Statige a -s: Ladderwagen.
Ridement m.: Rimpeling.
gestalte. Langue -: Woordenrijke taal.
Ridenne : Kraakend.
Rime -: Rijk rijm (niet alleen van den
Rider ov.w.: Rimpelen, rimpels doen
klinker met de(n) volgende(n) medeklinker(s) maar ook van de(n) voorafgaande(n) krijgen. / se - : Rimpelen, rimpelig worden.
Ridicule bv.nw.: Belachelijk, bespottemedeklinker(s). Avoir une palette -: Een
kleurrijk palet hebben. Sujet -: Vruchtbaar lijk. / m.: 1. Belachelijk mensch. De -e
onderwerp. Foin -: Puik hooi. 3. Kost- zijde, het belachelijke. Belachelijkheid,
baar. - salaire: Hoog loon. Pain -: bespotting. En -: Op een belachelijke
Fijnste brood. Ce n'est pas -: Dat is niet wijze. Tourner -, traduire en -: Belachelijk
schitterend. Faire -: Rijk doen, fijn staan, maken. Verser le - sur: Bespottelijk doen
een rijken indruk maken. / m.: Rijke. Le worden. Cela préte au -: Dat geeft aanleiding tot spotternij. Se donner des -s,
mauvais -: De hardvochtige rijke uit 't
Evangelie . z . preter (ov .w . 3) . Richelieu Comber dans le -: Zich belachelijk voorm.: Moliére-schoen. Richement: Rijk, doen. L'arme du -: 't Wapen van den
rijkelijk , kostbaar, overvloedig . (gr a p ) spot. S'exposer aux traits du -: Zich aan
Vreeselijk, verbazend. Marier une fille -: spotternijen blootstellen. Le - tue: 't
Een meisje aan een rijk man uithuwen. Se Belachelijke maakt onmogelijk. 2. Dames(handwerk )taschje (z. reticule). Ridicumarier -: Een rijk huwelijk doen. II est
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lement : Belachelijk, op -e wijze. Ridi- ne m'aimes pas: Als ik kon raden, al was
culiser ov.w.: Belachelijk maken, in een 't maar uit een blik, dat je niet van mij
- daglicht stellen. Ridiculite v.: Bela- houdt. Je l'embrassai sur le cou, - que
chelijkheid.
pour jouir de sa confusion : Ik drukte haar
Riêble m.: Kleefkruid.
een kus op den hals, alleen maar om van
I. Hien v.: (oud) Zaak, ding. / vnw.: 1. haar verlegenheid te genieten. Le salut
Jets. Est-il - de plus beau? Is er iets etait la, - que la : Daar was redding,
mooiers ? Excusez-moi de vous feicher en -: daar alleen. (y olk) C'est - de le dire.
Vergeef 't mij, dat ik u in eenig opzicht boos Dat zou ik ook zoo meenen; 't is niet te
maak. 2. (met ne) Niets. z. risquer en. zeggen hoe (erg). T'es - bete. Jij bent me
prouver.. Il n'est - tel que de: Het voor- ook een domoor. Il n'est - chien! Wat 'n
naamste is. Il n'est - que de s' entendre: Men hond! - que cela, - que gal Geen kleinigheid!
moet elk. maar begrijpen. Cela ne sert a -: Daar kun je het mee doen! - que ca de
Dat deugt voor niets, - is volkomen nutte- derangement: Wat 'n drukte, - omhaal.
loos. Comme si de - n'etait: Alsof er niets Merci , Madame. De -: Dank u, Mevrouw.
gebeurd was. Cela ne l'emeut en -: Dat Geen dank. Je vous demande pardon. Mais
ontroert hem in 't geheel niet. Cet homme de -: Vraag excuus. 't Is de moeite niet
n'est -: D. m. is niets, - heeft geen werk,
waard. Un petit -: Een niemendalletje.
- geen yak. Ce n 'est -, Madame: 't Is de
II. Hien m.: Waardeloos voorwerp.
moeite niet waard, mevrouw (als men een Kleinigheid, beuzeling, bagatel. Greintje,
dienst heeft bewezen). z. moms (bw. 1 ) . ietsje. Het niet. S'amuser a des -s: Zijn
Cet homme ne m'est (de) -: Die man is
tijd verbeuzelen. En un - (de temps) : In
mij volkomen yreemd, - is in 't geheel minder dan geen tijd. Au moindre -: Bij
geen verwant van mij ; - laat mij volkomen
't minste, bij de kleinste kleinigheid. Un koud, - bestaat niet meer voor mij. Le le fai che: Hij ergert zich over de geringste
't
Huwemariage n'est pas - que l'amour:
kleinigheid. Hien-du-tout (me. one.) m.
lijk is maar niet alleen (hetzelfde als) en v.: Vent „van niks", prul.
liefde. Ce n'est pas que -: Da's geen
Rieur m.: Lacher. Lachlustig mensch,
kleinigheid. Cela n'a l'air de -: Dat lachebek. Spotter. Mettre les -s de son
ziet er zoo dood onschuldig uit. Cela ne Cate: De lachers aan zijn zijde krijgen. /
nous serail de -: Dat zou geen waarde voor
by .nw.: Lachend. Lachziek, goedlachsch.
ons hebben. On n'a plus le temps de -: Vroolijk.
Men heeft voor niets meer tijd. Il n'en
Rif m.: 1. Riff (z. Riff ) . 2. (plat) Vuur.
est -: Daarvan is niets -, geen woord
Coquer le -: Den rooden haan op 't dak
waar . z . ressembler onov .w . , rimer zetten . 3. (p la t ) Brom . Rifain z . Riffain .
(onov .w . 1) en moms 1. Je n'y suis pour
Riff m.: Bergland in Marokko, Riff.
-: Ik heb er part noch deel aan. Il ne
Riffain m.: Bewoner van het Riff (in
sail - de -: Hij • weet van toeten noch
Marokko). / by .nw.: Van het Riff.
blazen. Ne connaitre - a -: Nergens verHillard m.: Roffelschaaf, voorlooper.
stand van hebben. Il ne tenait a - qu'il Paletvormige beitel. Zware wol. Grove vijl.
ne tombeit: 't Scheelde een haar of hij viel.
(Oude ) parapluie , „spu it " . Rifler ov.w.:
On n'a - pour -: Voor wat, hoort wat. Met een roffelschaaf -. Met een grove vijl
On ne fait - de -: Uit niets komt niets. bewerken . (f ig . ) Wegkapen. Rifleur m.:
3. (met weglating van ne) Niets. - Marktmeester. Rifloir m.: Dubbele vijl
pour -: Voor wat, hoort wat. - de fait.:
zonder heft.
't Is niets gedaan, - begonnen. Pour moi
Rigaudon (spr. -go-) m.: Vlugge dans.
c'est tout ou -: Voor mij staat alles op 't
Rig (h)i (spr. -ghi) m.: De Rigi.
spel. Se reduire a -, venir et -: Op niets
Rigide : Stijf, strak, onbuigbaar. Van 't
uitloopen. Mettre qn a -: Iem. van al stijve stelsel (luchtschip). (fig. ) Streng,
zijn krachten berooven. Si peu que -, onwrikbaar, stipt; strenggeloovig; onvermoms que -: Zoo weinig mogelijk, bijna
biddelijk. -ment bw. Rigidite v.: Stijf-,
niets. - du tout: In 't geheel niets. Il a strak-; onbuigzaamheid . (f ig.) Streng-,
epouse une fille de -: Hij heeft een meisje
stipt-, onverbiddelijkheid. Preciese werking.
van niets -, van lage afkomst -; - nietsHigodon m. z. rigaudon.
waardig m. gehuwd. Un (homme de) Higolade v.: (y olk) Lol, pret. Coup
du tout: Een man uit de allerlaagste stande -: Pretje, lolletje, uitgaan.
den; een smeerlap. C'est pour -: Dat is
Rigolage m. : 't Aanbrengen van greppels.
te Beef, - geen geld. Il se /ache de -: Hij
Rigolard m.: Lolmaker.
wordt om een kleinigheid boos. En moms
Rigole v.: Greppel, groeve. (a ardk.)
de -: In een oogwenk, in minder dan geen
Afspoelingsgoot. Geultje, gootje. Groef in
tijd. - d'interessant comme: 't Is aller- degenkling. - souterraine: Draineerbuis.
belangwekkendst om. Je compte cela pour
Rigoler onov .w . en se - : (y olk) Pret
-: Dat tel ik in 't geheel niet mee. C'est
-, lol maken. / ov.w.: Van greppels voortrois lois -: Dat is niks-niemendal. - des
zien. Rigoleur m.: Pret-, lolmaker. I
agences : Met tusschenpersonen wordt niet
by .nw.: Prettig, lollig. Higoleuse v.:
onderhandeld. (met que) - que d'y penser Greppeltrekker. Lolmaakster. Rigollot m.:
on est effraye: De gedachte alleen maakt
Mosterdpleister.. Revolver . Rigolo by .nw .
iem. bang. - que de me le figurer, cela me m. en v., (ook) -te : Lollig, prettig. /
serre le cceur: Louter de voorstelling er van
m . : 1. (p la t ) Revolver. 2. Leuke vent.
doet mij den angst om 't hart slaan. Je 3. Valsche sleutel.
le reconnaitrais - qu'a sa voix: Ik zou hem
Rigorisme m.: Overdreven strengheid
aan zijn stem alleen al herkennen. Si je (v. zeden). - in 't opvolgen der kunstregels.
devais deviner - que par un regard que to
Rigoriste m.: Aanhanger van een buitenFransch-Nederlandsch. I.
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gewone strengheid (v. zeden of in godsdienstzaken). / bv.nw.: Overdreven streng.
Rigoureusement: 1. Streng, hard, met
gestrengheid. 2. Stipt, onbetwistbaar. Precies. Rigoureux : 1. Streng, hard, onbarmhartig. Streng, bar, ruw, fel (klimaat,
jaargetijde). 2. Stipt, streng, scherp;
onwederlegbaar, onbetwistbaar. Precies.
Rigueur v.: 1. Streng-, hard-, onbuigzaamheid. User de - a l'egard de qn, tenir
- a qn: Iem. streng behandelen. Le sommeil
me tint -: De slaap ontvlood mij, ik heb
geen oog dicht gedaan. Tenir a qn - de
qch : Boos blijven op iem. om iets. Les --s
d'une femme: De zedig-, bedeesdheid eener
vrouw. - du destin, - du sort: Hardheid
van 't lot. 2. Streng-, ruwheid (klimaat,
jaargetijde). Qui supporte les -s de l'hiver :
Winterhard (plant). 3. Stipt-, strengheid,
strenge inachtneming (der voorschriften).
Appliquer a la -, - dans sa -: Streng
toepassen. Terme -, delai de -: Uiterste
termijn, laatste uitstel. La loi de -: De
MozaIsche wet. C'est (une chose) de -:
Dat is iets volstrekt noodzakelijks, - vereischt. Manger la cOtelette de -: De onvermijdelijke c. eten. Prendre qch a la -:
Jets nauw -, naar de letter opvatten. A
la -, on pourrait. Strikt genomen, -, als
1 noodig is -, in 't ergste geval, kon men.
A l'extreme -, a la grande -: In het,
(aller)ergste geval. Prouver en -: Onweerlegbaar bewijzen . (m i 1. ) Arras de -:
Arrest zonder accês.
Rikiki m.: Brandewijn; borrel.
Rillette v.: Varkensworstje. Rilions
m.mv. Overblijfsels van varkensvleesch of
eendvogel, waarvan 't vet gesmolten is,
kaantje, zwoordje.
Rimaille v.: Rijmelarij, broddelverzen.
Rimailler onov.w.: Rijmelen, aan rijmelarij doen . Rimaillerie v . : (o u d ) Rijmelarij. Rimailleur m.: Rijmelaar, verzensmid. Rimasser ov.w.: Rijmelen .
Rimaye (soms -aie) v.: (aardk.)
Breuk in gletschersneeuw.
Rime v.: Rijm. -s croisees , - alternees:
Gekruiste rijmen (afwisselend manlijke en
vrouwelijke). z. riche (bv.nw. 2) en plat
(bv.nw. 1). - masculine : Staand rijm
(gaat niet op een e muet uit). - feminine:
Sleepend rijm (gaat op e muet uit). Mettre
en -: In verzen brengen. N'avoir ni - ni
raison : Ongerijmd zijn, kant nosh wal
raken. Rimer ov.w.: Berijmen, op rijm -,
in verzen brengen. Chronique rimee: Rijmkroniek. / onov.w.: 1. Rijmen, een rijm
vormen. - pour l'oreille: Een oorrijm
vormen. - pour les yeux: Een oogrijm
vormen. (fig. ) - ensemble : Rijmen, bij
elk. passen. z. hallebarde. Cela ne rime
a rien : Dat heeft in 't geheel geen zin,
dat slaat als een tang op een varken. A
quoi Bela rime-t-il ? Wat beduidt dat?
2. Verzen maken, rijmen. Rinrieur m.:
Rijmer; rijmelaar.
Rimeux: Vol breuken.
Ringage m.: 't Omspoelen.
Rinceau m.: (wapenk.) Tak met
bladeren. (bouwk.) Lofwerk. (nieuw)
Embrassehanger. - a gaz : Gasarm.
Rince -bouche (mu . one.) m.: Kom en
glas om zijn mond te spoelen na 't eten.
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Rinee-bouteille (mu. ---s) m.: Flesschenborstel. Rince-doigts (mu. one.) m.:
Vingerkom (bol -). Rincee v.: Stortbui.
Dracht slagen. Rineer ov.w.: Spoelen,
u it- , of-. (fa m . ) Doorhalen , uitfoeteren .
Afrossen. Uitplunderen, al zijn geld afwinnen. Bestelen. Se faire -, titre rince: Doornat worden. Rince comme un verre a biere:
Geheel uitgeschud. Se - la bouche: Zijn
mond spoelen. ( y olk) Se - la dalle, - le
bec, - le fusil, - le tube: Pooien, zuipen.
Se - l' wit: Zijn oogen te gast laten gaan.
Elle me rince l' ceil: Ik heb wel zin in haar.
Rincette v.: Derde glaasje brandewijn of
cognac na de koffie, naspoelertje. Rinceur
m.: Flesschenspoeler. - a l' coil: Toekijker. Rinceuse v.: (Flesschen)spoelster.
Spoelmachine. Ringoir m.: Spoelkom.
Ringure v . : Spoel- , afwaschwater.. (f a m . )
Met te veel water verdunde wijn.
Rinforzando (spr.. ri-n'-) by .nw . en m:.
(muz.) Krachtiger (passage) .
Ring (spr.. rin) m.: 1. (Wedders op de)
renbaan. 2. Boksstrijdperk.
Ringard m.: Keerstang (ijzersmelterij).
Stookijzer, vuurhaak.
Ring of m.: Blokbindsel.
Ringrave m. en v. z. rhingrave.
Rinkeur m.: Rolschaatsenrijder.
Riocher z. rioter.
Riole v.: (fam., oud): Pretje, lol. Etre
en -: Boven zijn theewater zijn.
Rioter onov.w.: (fam .) Meesmuilen , even
glimlaehen. Rioteur m: Lachebek.
Riotte v : ( o u d) Kibbe larij . Riotteux:
(o u d) Kibbelziek.
Ripage m.: 't Afkrabben met een krasijzer. Verplaatsing door afglijding.
Ripaille v.: Slemperij, smulpartij. Faire
- = Ripailler onov.w.: Slempen, brassen.
Ripailleur m.: Slokop, vraat.
Ripaton m.: (fam.) Voetje , „pootje " .
Schoen, „sigarenkistje". Jouer des -s:
Zijn biezen pakken, 'm smeren.
Ripe v.: Krasijzer, krasser. Ripement
z. -age. Riper ov.w.: Met een krasijzer
afkrabben. Laten afglijden, - hellen. slieren (anker). Recht brengen (spoorweg).
/ onov.w.: (Uit)glijden, glitsen, slippen.
Ripolin m.: Ripolin (glansverf). Ripoliner ov.w.: Met glansverf verven.
Ripopee v.: Mengsel van restjes wijn.
Spoelwijn. (f ig . ) Mengelmoes, allegaartje .
Riposte v.: (schermen) Nasteek. Snel
teruggegeven slag (bokser). (f ig. ) Gevat
antwoord. z. prompt 2. Snelle reactie.
Riposter onov.w.: (schermen) Een nastoot geven. Snel een slag teruggeven.
(f ig.) Gevat antwoorden. Hetzelfde doen.
Ripuaire : Van de Rijnoeverbewoners.
Les 11-s: De Ripuarische Franken.
Riquiqui m . : 1. (v o 1 k) Brandewijn .
Cela fait -: Daar knap je van op. 2.
(kind.) Pink.
I. Rire onov.w.: 1. Lachen. z. éclat 2,
ange 1 en deployer. Mourir -, creuer -,
etouffer de -: Zich dood 1., stikken van 1.
- de bon c ceur , - de tout c . : Hartelijk 1.
z. Omer, bout 1 (kol. 229), cape 1 en
barbe 1. - interieurement : Zijn lachen
verbergen. - a petits coups : Grinniken. z.
jaune bw., larme 1 en chatouiller. Vous
me faites -, laissez-moi -: Dat meent ge
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er onder. — de: Gevaar loopen om. z. pa-,
Il n'y a pas let de quoi —: Dat is
quet 1. I se —: Zich verstouten, - blootmaar geen grapje, - ernstiger dan ge wel
stellen (aan gevaar). Gewaagd worden.
denkt. z. mot 5. Je n'ai pas lieu de —,
Je me risque : Ik waag 't maar. Risque- sujet de —: Ik ben lang niet vroolijk. 2.
Zich vermaken, pret hebben. z. fou (m. tout (mu. onv .) m.: Waaghals.
Rissole v . : Pasteitje . Rissoler ov .w . :
4) en dimanehe. Rira bien qui rira le
Bruin -, knappend Bakken. (fig.) Bruin
dernier : Wie 't laatst lacht, lacht 't best.
On ne peut done pas —? Mogen we dan niet maken. On y -ole: Je bakt er. / se —:
eens pret hebben? 3. Spotten, schertsen. Bruin worden. Rissolette v.: Sneedje
geroosterd of gebakken brood met gehakt
Vous voulez —, vows riez: Dat meent ge
niet. Non, je ne ris pas: Neen, 't is ernst. vleesch.
Ristorne of -tourne v.: Opzegging van
Il dit cela pour —, ( y olk) - pour de —: Hij
zegt dat uit de grap. Un roi pour —: Een een zeeassurantiepolis wegens omstandigschijnkoning. Ce n'est pas une ville pour —: heden, die zich voor 't vertrek van 't schip
Dat is geen stad „van niks". Dire a qn voordeden. Vermindering van de verzekeringssom. Gedeeltelijke teruggave van ontses verites en riant: Iem. al lachende de
waarheid zeggen. Sans —: Met een ernstig vangen Belden of gemaakte winsten of
gezicht. z. pincer (ov.w. 1 en se — 1). premie, ristorno. Sleutelgeld (bij huur).
Premie -, „smeergeld" aan den ambtenaar
4. Een lieflijken indruk maken, toelachen,
behagen. Vriendelijk ontvangen, toelachen.
die in de onrechtmatig verkregen winst
deelt, steekpenning. — kilométrique: TerugTout lui rit: Alles gaat hem voor den
wind. — a son merite: Zelfgenoegzaam betaling (als premie ) per kilometer. Ristor rondkijken. 5. — (de) : Spotten (met),
ner of -tourner ov.w.: Opzeggen (een
zich vroolijk maken (over), een loopje zeeassurantiepolis ) . / onov .w . : Sleutelgeld
Iem.
in
au
nez
de
qn
:
nemen (met). —
betalen. „Smeergeld" geven (z.ristourne).
Rit (spr. rit' ; mu. rites) of Rite m.:
zijn gezicht uitlachen. 6. — de : Minachten.
— de qn: Iem. uitlachen. — des menaces Ritus, rituaal, ceremonien van de godsdienstoefening. — demoniaque: Duivelsche
de qn : Met iem. bedreigingen lachen. /
dienst. Loge a — ecossais : Loge volgens
se — de : Spotten met.
/I. Hire m.: Lachen, gelach, lach,. De den Schotschen ritus.
grands eclats de —: Een laid gelach. Fou
Ritournelle v . : (m u z . ) Kort thema , dat
ieder couplet voorafgaat of sluit. (f ig.)
—: Onbedwingbaar -. Gros —: Ruw geGedurige herhaling, 't oude liedje.
lach. Bon —: Guile lach.
Ritualisme m.: Stelsel der kerkgebruiRis m.: 1. Lachen, lach. (dichtk.)
ken. Streven naar meer ritueel in de EngelLes —: De vreugde, de oorzaken der vreugde. Les Ris: De genien der vroolijkheid. sche kerk. Ritualiste m.: Kenner van -,
2. Zwezerik . 3. (z e e v . ) Rif , reef . Prendre schrijver over den ritus. Aanhanger van
zekere kerkceremonien. / bv.nw.: Van den
un —: Een rif steken. Risade v.: Het
ritus. Rituel bv.nw.: Van den ritus,
reven.
Risban (spr. riss-) m.: Rijsbank (bat- ritueel. / m.: Bock, dat de kerkceremonien
terijbedding op rijshout). Risberme (spr. uiteenzet, rituaal. Rituelique: Volgens -,
riss-) v.: Rijsberm.
van 't ritueel.
Rivage m,: Oever. — de la mer : Strand.
Risee v.: 1. Luid -. Spottend, hoonend
(fig.) Le — du Styx, - des morts, - noir,
gelach, schimp, spot. Voorwerp van spot.
Servir de — a, etre la — de: Tot spot zijn.
- sombre : Het doodenrijk. Rival m.: Mede2. Windstoot.
dinger, -minnaar. Sans —: Ongeevenaard,
Riser ov.w.: Reven, een rif steken in. onovertrefbaar. / bv.nw.: Wedijverend,
Risette v . : 1. (f a m . ) Lachje v. e. kind. mededingend, concurreerend. Rivale v.:
Fais — a papa : Lach eens lief tegen vader.
Mededingster. . Rivaliser onov .w . : Wed(f ig.) Faire —: Lief doen, „hengelen". ijveren, mededingen. Rivalite v.: Wedijver,
2. Rimpeling (op zee). Risibilite v.: mededinging, ijverzucht. Rive v.: 1. Oever,
Lachvermogen. Lachwekkendheid. Risible : kant. Demeurer sur la — gauche : Op den.
(oud) Lacherig. (thaws) Lachwekkend. linker Seine-oever wonen (voor den ParijzeRisiblement : Lachwekkend. Risorius (spr. naar). 2. (dichtk.) Zeeoever. Plaats
-us) m.: Lachspier.
waar men aankomt. 3. Rand, zoom, kant.
Risquable : Te wagen, onderneembaar. Ovenrand. z. pain 1.
Gewaagd, hachelijk. Risque m.: Kans op
Rivelaine v.: Houweel.
schade, gevaar, risico. Au — de : Op gevaar
Rivement m.: Het klinken. River
of van. Courir — de la vie : In levensgevaar ov .w . : Klinken, nieten . (f ig. ) Vastmaken .
verkeeren. J'en prends tous les —s: Ik sta — la chaine de : Knechten, tot slaaf maken.
voor alle gevolgen in, ik neem alle risico — dans la tete: Vast inprenten. Etre rive
voor mijn rekening. z. peril. Le — d'in- a sa place: Als vastgenageld staan. Etre
cendie: 't Brandgevaar. A tout —: Op
rive a un poste: Aan een betrekking vastgoed geluk. — de guerre : Molest-. — locatif : gekionken zijn. z. elou 1.
Huurrisico. —s maritimes: Zeegevaren. —
Riverain m.: Oeverbewoner. Aanwoaerien: Risico van luchtbombardementen.
nende (aan weg, straat, spoorlijn). / by.
—s souscrits: Geteekende posten. Une
nw.: Langs den oever liggend. - groeiend.
police tous —s: Een A-tot-Z-polis (allZich aan 't water ophoudend. Aanliggend.
risks). Risquer ov .w.: Blootstellen, wagen,
Die een bezitting aan een weg heeft. Riop 't spel zetten. Wagen to gebruiken verainete v.: Belang -, recht van oever(woord). Qui ne risque rien, n'a rien : Wie bewoner of aanwonende.
niet waagt, die niet wint. — le tout pour
Rivesaltes m . : Muskaatwijn. -druif uit R.
le tout: Alles op 't spel zetten, er op of
Rivet m.: Klinknagel. Rivetage m. en
1893
niet.

Riveter-Roeher
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1896
-eter ov .w . : (Het) klinken . Riv (et ) euse ster. . Robin m. :- 1. (n a a m ) Robertje ,
v.: Klinkmachine. Rivetier m.: Schoen- Bert. (fig.) Harmen, Sijmen. Faire ce que
nagelklinker. Riveur m.: Klinker. Ri- - fit a la danse: Zijn beste beentje voorviere v . : 1. (o u d ) Oever. . Veau de -: zetten. 2. (oud; ong. bet.) RechtsgeKalf uit de Seine-uiterwaarden in Nor- leerde, man van de balie. Robine v.:
mandie. Oiseaux de -: Wilde eenden. Vrouw van een rechtsgeleerde.
Robinet m.: 1. Kraan. - de secours,
Vins de -: Champagnewijnen van de Marneoevers . (a a r dr ij k s k . ) La R- (de Genes): - d'incendie: Brand-. - a 3 eaux, - a 3
De Riviera (de streek tusschen Monaco en voies, - a 3 fins : Driewegkraan. 2. (ram.)
Spezia). 2. Rivier. z. eau 1. Les petits Mond. C 'est un - d'eau tiede: Die kerel
leutert er maar op los. Robinet (t )ier m.:
ruisseaux font les grandes -s : Vele kleintjes
maken een groote. 3. Diamanten halssnoer Kranenmaker. Robinet (t )erie v.: Kranen(- de diamants). Rivierette v.: Riviertje. makerij . Alle kranen en kleppen (aan machine) ; stel kranen.
Rivoir m, -e v.: Klinkhamer.
Robinier m.: (plantk.) Robinia.
Rivulaire: Aan beken groeiend.
Roode regen. - faux acacia: Pseudo-rouge:
Rivure v.: Geklonken kop, klinkwerk,
-naad. Het klinken. Scharnierpin.
acacia.
Robinson m . : (n a a m ) Robinson. (lam .)
Rixdale v.: Rijksdaalder, Reichsthaler.
Rixe v.: Hevige twist, - kloppartij, Paraplu, spuit, besteedster.
Roboam m.: Rehabeam (koning v.
gebakkelei.
Riz (spr. ri) m.: Rijst. - au gras: Juda).
Roboratif bv.nw. en m.: Versterkend
- met bouillon. - au lait: Rijstebrij. (middel).
cuit a la creole, - cult a l'eau, - au blanc:
Robre m. z. rob 2.
Rijst uit water. z. poudre 3. Tisane de
Robuste: Krachtig, gespierd, kloek van
-, eau de -: Rijstewater. Rizerie v.:
RijstverRizicole
:
lijf en leden. Stevig. Onwankelbaar (geRijsthandel. -pellerij.
bouwend . Rizieulteur m.: Rijstkweeker. loof). --meat bw. Robustesse v.: Kracht.
Rizieulture v.: Rijstcultuur. Riziere v.: Stevigheid, weerstandsvermogen. RobustiRijstveld, sawah. Riziforme: Rijstkorrel- cite v.: Krachtigheid (lichaam).
Roe (spr. rok) m . : 1. (s p el) Kasteel .
vormig. Riz -pain -sel m.: (leger; spot)
De „blikken" (officier van administratie). 2. Rots, -steen. C'est un -: Hij is onwrikbaar als een rots. Roeade v.: (mil.)
Rob m.: 1. Ingekookt vruchtensap.
Conserf van vlier. 2. (spel)
(Spoor)weg evenwijdig met de vuurlinie.
-desura:
Rocaillage m.: Rocaillewerk. Roeaille v.:
Robber.
Robe v.: 1. (oud) Buit. Bonne -: Opeenhooping van steentjes. Schelp-, grotGoede prijs. 2. Kleedingstuk. (f ig.) Dek- werk. Met schelpwerk versierde ornamenten.
blad (v. sigaar). Schil, huid, bast (vrucht). Jardin de -: Rotstuin. Plante de -:
Darm (worst). Korst (suikerbrood). 3. Rotsplant. Le style -, le -: De rocailleLang manskleed, rok, toga. 4. Priester- stijI (gaat rococo vooraf). Rocailleur m.:
kleed. (ong. bet.) Les -s noires: De Schelpwerkmaker. Roeailleux : Vol kleine
zwartrokken, - priesters. Jesuite de - steentjes, steenig. (f ig. ) Stroef (stijl) ;
rauw (stem) ; slecht klinkend (vers);
courte: Wereldlijk of geheim lid der Jezuleten-orde. J. de - longue: Lid der Je- houterig (taal) ; hakkelend (spraak), hakzuIetenorde. 5. (Hoog)leeraarstoga. 6. Ma- kelig (taal).
gistraats-, advocatentoga. Porter la -:
Roeambole v.: 1. (plantk.) SlangenAdvocaat -; rechter zijn. Homme de -: look (ail -). 2. (fig.) Het pikante. VerRechter ; advocaat. Les gens de - of la -: ouderde grap. Rocambolesque : (letterk.)
De rechterlijke macht. z. noblesse 1. Zwetserig. Vol verouderde romantiek.
Famine de -: Familie uit den rechterlijken
Hoch (saint) (spr. rok) m.: Sint-Rochus.
stand. Quitter la - pour l'epee: Den tab- z. ehien 1.
herd met den degen verwisselen. C'est la
Roche v.: 1. Rots, -massa. Klip. Eau
qu'on salue : Men groet de uiterlijke
de -: Bergwater; -bron. Clair comme
waardigheid. 7. Japon, jurk. Ventre de (de 1') eau de -: Helder als kristal. z.
anguille 1. Coeur de -: Ongevoelig hart.
son, - de velours: Van boven bont, van
onderen str . . . Un page portait sa -: La - Tarpeienne est pres du Capitole:
Japon
(v.
man
8.
Overwinning en nederlaag volgen elk.
Een p. droeg haar sleep.
of vrouw). - de nuit : Nachtjapon, -hemd. dikwijls op. 2. (aardk.) Gesteente. z. chambre 1. Petite -: (Eenvoudig) aqueuse: Door aanspoeling ontstaan gemiddagtoiletje, - du soir, - de soiree: steente. - molle: Koraalbank. - noire:
Avondjapon. - d'apres-midi: (Meer ge- Bazalt. z. eristal 1. - d'emeraudes: Gekleed) middagtoilet. --chemise: „Rechte" steente dat smaragden bevat. Turquoises
japon. Fond de -: Onderjurk. 9. Vel, de la vieille -: Turkooizen van prima
veeren, huid. Huidkleur, kleur der veeren. kwaliteit. (fig.) Homme de la vieille -:
Man van den ouden stempel. Noblesse de
de notes d'un poisson : Bruiloftskleed
van een visch.10. Zachtheid (wijn). Robe: vieille (ancienne) -: Oude adel. RocheMet een schil, - bast, - vederen, - dek- fortais, -in : Uit -. Bewoner van RocheMad voorzien. Bober ov .w . : Schillen, fort. Rochelois: Uit -. Bewoner van La
Berooven . In het dekblad wikkelen. Roberie Rochelle. Roeher m.: 1. Steile, hooge
rots. Klip, steile kust. C ceur -, ame de -:
v.: Kleedkamer. Diefstal.
Robert-Macaire (my . onv .) m.: Uitge- Onvermurwbaar hart. Parler aux -s:
Voor
doove ooren preeken. Router le slapen gauwdief.
Robette v.: Kort wollen kleed. Robe'''. (de Sisyphe) : Sisyphusarbeid verrichten. 2.
m., -euse v.: Sigarenwikkelmaker, -maak- Rotsbeen . 3. (v o 1k ) Stekelschelp . / ov .w . :
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Met borax omgeven (om to soldeeren) . beknibbelen . — qqs hocks: 'n Paar biertjes
/ onov .w . : Gij len (brouwsel ) . Opwerken minder drinken. — les droits a qn: Iem.
rechten verkorten. Rogneur m. : Afsnijder.
(smeltend zilver ) .
Roehet m . : 1. (B isschoppelijk ) koor- — de pieces de monnaie: Geldsnoeier.. Rohemd . (f ig. ) Bisschop . 2. Lange spool. gneuse v . : Rogneermachine.
Rogneux: Schurftig . (f ig . ) Ellendig,
3. Pal. Schakel-, sluitrad (roue a —).
verpieterd . / m . : Schurftlijder.
Ratel (boor ) .
MonRognoir m . : Afsnijbank, -tafel, snijBocheux: Rotsachtig, met rotsen.
plaat .
tagnes Rocheuses : Rotsgebergte . Rochier
Rognon m . : 1. N ier (dier ) . (g r a p )
m.: (d ierk ; oud) Smelleken. Hondshaai.
Rock m . : Reuzevogel uit Indische Zijde (mensch). 2. Teelbal. 3. Langwerpig
rond stukje erts of metaal, vier.
sprookjes, de Vogel Rok .
Rognonner onov .w . : Brommen, prutRococo m . : Rococo-stiji (overdreven
gesierde stijl vol krullen, die in de 18e telen. Rognure v. : Afsnijdsel, afknipsel,
afval, snippers, spaanders, afgesnoeide
eeuw in de mode was ) . (f ig. ) Verouderde
stijl. / by .nw . : Rococo . Verouderd, ouder- pap ierrand . (f i g . ) Snippers , „wat er
afvalt ", prullige schilderijtjes of letterwetsch, uit den pruikentijd .
Rocking -chair (my .---s) m. : Schom- kundige werkjes (—s de tiroirs).
melstoel .
Rogomme m. : Sterke drank . Voice de
Rocou m. : Orleaan (oranjeroode verf- —: Grogstem. Rogommeux : Heesch .
stof ) . Rocouer ov .w . : Met orleaan verven. Rogommiste m. : Kroeghouder .
Rocouyer m . : Orleaanboom .
Rogue by .nw . : (f a m . ) Hooghartig ,
Rodage m . en -er ov .w . : (Het) pas- laatdunkend ; barsch . Koppig. / v . : Vischslijpen ; - schuren (autodeelen) . Bord rode: kuit . Gezouten kabeljauwkuit (voor aas ) .
(Van) pas geslepen rand. (opschrift) En Sardine —: Eenjarige sardijn, die voor aas
rodage : (Deze auto ) wordt ingereden, dient. Rogue: Met kuit, vol.
laat men inloopen.
Roguerie v. : Trotsche overmoed, brutale
Bolder onov .w . : (Rond )zwerven, rond- verwaandheid, laatdunkendheid .
zwa lken . Sluipen , loeren . (zeev.) — sur
Rohart m . : Ivoor van nijlpaardtanden.
ses ancres: Op zijn ankers gieren. Rilderie
Roi m . : 1. Koning . Le Here des Rois:
v . : Zwerfpartij . ROdeur m . : Zwerver.
't Boek der Koningen. La fete des Rois of
— de nuit, - de barriere : Nachtelijk zwerver, les Rois : Driekoningendag. z . gateau 1 en
die de buitenwijken onveilig maakt. / by. feve 2. Tirer les —s, faire les —s : Driekonw . : Zwervend . Geheimzinnig sluipend . ningen vieren. Le — des Jugs: De koning
Rildeuse v . : Zwerfster. Zoekbij .
der Joden, Jezus . — des Romains : RoomschRodoir m . : Slijpwerktuig. Zwelderkuip .
Koning. Le — de Rome: De koning van
Rodolphe m . : Rudolf, Dolf .
Rome, zoon van Napoleon I. z . Prusse
Rodomont m . : (f a m . ) Pocher,, zwetser . en chretien by .nw. Le — tres fidele : De
Rodomontade v . : Snorkerij , pocherij .
koning van Portugal. Le — chevalier:
Rodrigue m . : Roderik, Rodrigo .
Frans I . Le --citoyen: De burgerkoning,
Boentgentherapie v . : Genezing met Louis Philippe. Le — soleil: De zonneROntgenstralen.
koning, Lodewijk XIV (le grand —). Le
Rogation v . : (K a t h . ) Les —s: In
— galant homme: Victor Emanuel II.
processie gedane gebeden voor den oogst
Poids -, pied du —: Officieel gewicht ;
gedurende drie dagen voor Hemelvaarts- -e lengtevoet (voor de Fr. Rev . ) . (gr a p )
dag , Rogate ; kruisdagen . (gesch . ) WetsEtre loge par le —: In de gevangenis zitten.
ontwerp , dat aan de Rom . volksvergadering Le — est mort, vine le —: Als de koning
werd voorgelegd, rogatio . Rogatoire by. dood is, regeert rechtens zijn opvolger.
nw . : Een wetsvoorstel -, een vraag be- Noble comme le —: Van den allerhoogsten
treffend . Commission —: Opdracht van een adel. z . cousin 1, morceau 2 en plaisir
rechter of rechtbank aan een ander om in 2. — de carton, - en peinture : Onbeduidend
zijn rechtsgebied zekere werkzaamheden to vorst, een prul van een koning. z. cour 1.
verrichten, rogatore commissie . Rogatoi- Vivre en —: Vorstelijk leven. Plaisir de
rement: Bij wijze van verzoek . - van roga- —: Heerlijk genoegen. .11 a un c ceur de —:
tore commissie . Rogaton m . : (o u d ) Nederig Hij is zeer grootmoedig, - milddadig. Le
verzoek, bede. (thans) Vod, prul. Prul- — dit: Nous voulons: Je wil staat achter
boekje . Kliekje, overgeschoten brokken. den bezemstok . Qui aura de beaux che(f ig.) Kletspraatje, onbeduidend nieuwtje . vaux, si ce n'est le —? Hij kan die weelde
Roger m . : Rutger.. Roger-Bontemps immers betalen ? Faire le —, trancher du
(m y . onv .) m . : Vroolijke-Frans.
—, parler en —: Gebiedend optreden. —
Rognage m . : Besnoeiing der wijnran- de theatre: Acteur, die de koningsrollen
ken . 't Afsnijden .
speelt . 2. (s p el) Heer (kaartspel ) . Koning
Rogne v . : Ingevreten schurft . Uitwassen
(schaakspel ). 3. (f ig. ) Leider, gebieder,
op boomen , boomschurft . (fig., f am. ) voornaamste, uitmuntendste, vorst, koEllendig humour. Chercher — a : Een standje ning. — d'armes: Wapenkoning, opperste
schoppen aan.
wapenheraut . Le — de la basoche : De voorRognement m. z. -age. Rogne-pied zitter der klerken . Le — du festin: De
(my . onv .) m . : Veegmes (hoefsmid ) . Boleider van 't feest . Le — du bal: De held
gner ov .w . : 1. Afsnijden in 't rond. Snoeien van 't bal. Le — de l'oiseau: De schutters(muntstuk ) . 2. Afsnijden, afknippen, pun- koning (bij 't vogelschieten). Le — des
ten (haar ) . Besnoeien ; snoeien (papier, dieux : Jupiter . Le — des enters, - des ombres,
bock). (fig.) — les ailes a qn: Iem. kort- - des morts : Pluto . Le — du jour, - des
wieken . z. ongle 2. 3. (f ig . ) Besnoeien, astres , - des saisons: De zon. Le — des
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cailles : De wachtelkoning. Le - des metaux:
't Goud. Au royaume des aveugles, les
borgnes sont -s : In 't land der blinden
is eenoog koning. 4. (fig.) Koning. Le
- de l'acier; - du petrole.
Role v . : (s p el) Punt.

Roide, roideur, roidillon, roidir, roidissement (spr. re-) z. raid .. .
Roitelet m.: Vorstje. Schijnkoninkje.

Goudhaantje (- huppe). (b ij v erg. )
Winterkoninkje. - a moustache: Vuurgoudhaantje.
Rillage m.: Het oprollen in karotten
(tabak).
Roland m.: Roeland. - furieux: Razende R., Orlando furioso. Mourir de la
mort de -: Van dorst sterven. Rolandique:
Van Roland.
Role m.: 1. Rol (papier) ; karot (tabak).
2. (Beschreven) rol (papier, perkament).
Lijst, staat, register. Blad schrift. Kohier
der belastingen (- des contributions).
(zeev.) Voorschriften voor den zeedienst.
Monsterrol (- d'equipage). (recht) Rol
(der pleitdagen). Copier des -s : Bladschrijver zijn. La cause est au -: De
zaak is ter rolle ingeschreven. Venir a
son tour de -: Bij toerbeurt komen.
(f ig.) A tour de -: Om beurten. 3. Rol.
de composition : Psychologische rol.
Etre Bien dans son -, - dans l'esprit de
son -: Zijn rol meeleven. Miler ov.w.:
Oprollen, tot rollen maken. / onov.w.:
Vellen volschrijven. Met m.: Rolletje.
Etre au bout de son -: Ten einde raad zijn.
Rilleur m.: Maker van tabakskarotten.
Bonier m.: (dierk.) Scharrelaar, Duitsche papegaai (- commun). - vulgaire:
Mantelkraai, bonte kraai.
Rollon m . : (n a a m) Rollo.
Romagnes v .mv . : De Romagna. Romagnol: Uit -. Bewoner van de Romagna.
Romain bv.nw.: 1. Romeinsch, van 't
oude Rome. (fig.) Vol heldhaftige vaderlandsliefde. Une beaute -e: Een indrukwekkende schoonheid met sterk sprekende
trekken. 2. Romeinsch, van 't tegenwoordige Rome. Caracteres --s : Latijnsche
letters (tegenover gothische). z. chandelle
1 en balance 1. Laitue -e: Sluitsla. 3.
Van Rome, roomsch. Lettres --es: Pauselijke brieven. / m.: 1. Romein. Les derniers des -5 : De laatste verdedigers der
Romeinsche republiek . (f ig. ) C 'est un -:
Hij is een man vol heldhaftige vaderlandsliefde en van strenge zeden. C 'est le
Bernier des -s : Hij bezit nog deugden, die
thans niemand meer heeft. 2. (fam.) Gehuurd toejuicher, claqueur. 3. Bewoner van
Rome. z. roi 1. (f am.) Oud-leerling der
Academie de France te Rome. 4. (drukk.)
Romein, antiqua (lettersoort). Romaine
v.: Romeinsche. Bewoonster van Rome.
Unster. Sluitsla. A la -: Op z 'n Romeinsch;
op zijn fascistisch. Punch a la -: Met
citroen of vanille geparfumeerde sorbet.
Romaique bv.nw. en m.: Nieuwgrieksch.
Roman m.: 1. Oud-fransche volkstaal
(tegenover 't Latijn). 2. Werk in 't Oudfransch. Prozaverhaal van heldenavonturen. Les -s de chevalerie: De ridderromans . 3. Verdichte geschiedenis, roman.
-- par lettres: - in brieven. - historique,
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- d'histoire: Geschiedkundige -. z. hêros
3, portiere 1 en queue 9. (fig.) Cela
tient du -, c'est du -: Dat is vol buitengewone , romantische avonturen. 4. Romaansche stijl. / bv.nw.: Romaansch, van de
door de Romeinen onderworpen en beschaafde volkeren. Langues -es : Romaansche talen. Style -: Romaansche bouwstijl
(5e tot 13e eeuw). Romance v.: (letterk.)
Spaansch gedicht in strophen verdeeld.
(muz.) Lied vol gevoel. - sans paroles:
Lied zonder woorden, - ohne Worte. / by.
nw . : Sentimenteel . Romancer ov .w . : Tot
een roman bewerken. Romantisch voorstellen. I onov.w.: „Maar wat bedenken."
Romancerie v.: Oudere romanlitteratuur.
Romaneero (spr.. bijna -se-) m.: Verzameling van Spaansche romancen. Romanehe
bv.nw. en m.: In Grauwbunderland gesproken (Romaansche taal). Romancie v.:
(gra p ) 't Land der romans. Romancien :
Van 't land der romans. Romaneier m.:
(oud) Schrijver van Oud-fransche geschriften . ( th a n s) Romanschrijver . Schrijver van
romances. Romand : Romaansch. La Suisse
-e : Fransch-Zwitserland. Romanesque
bv.nw.: 1. Van de romans. La litterature
-: De roman-literatuur.. 2. (fig. ) Romantisch, avontuurlijk. I m.: Mensch
vol romantische gevoelens. 't Romaneske.
Romanesquement : Op romaneske wijze,
als in een roman. Roman -f euilleton
(mu . -s--s) m.: Roman vol schrikbarende, onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Roman -feuilletoniste m.: Schrijver van een
roman-feuilleton . Romaniehel m . : Z igeuner,, woonwagenbewoner. Romanisant m.:
Tem., die zich met de studie der Romaansche talen bezighoudt. I bv.nw.: Die
tot de Kath. kerk overhelt. Romanisation v.: Het Romeinsch maken, - verlatijnschen. - Roomsch maken (Eng. staatskerk ) . Romaniser ov .w . : Verlatijnschen ,
Romeinsch -. Roomsch maken. / se -:
Roomsch -, met een Kath. karakter doortrokken worden. Romanisme m.: Roomsche kerk (in Engeland). Romaniste m.:
Aanhanger van den paus. Geleerde, die
zich met de studie der Romaansche talen
bezighoudt. - Romeinsch recht -. Schilder
die te Rome is geweest. Romanitê v.:
Het gebied waarin Rome heerschte . Romano
. . .: (in samenst.) Romaansch-. Romantique bv.nw.: 1. Romantisch , die
aan de beschrijvingen der romans doet
denken . 2. (le tterk . ) Van de letterkundige
richting uit de eerste helft der 19e eeuw,
vol verbeelding en gevoel, niet-klassiek.
/ m.: Aanhanger der romantische school.
Romantiquement : Op romantische wijze.
Romantisme m.: (letterk.) Letterkundige strooming uit 't begin der 19e eeuw,
die de klassieken afzwoer en in een opbruisende persoonlijke kunst vol gevoel en verbeelding haar kracht zocht.
Romarin m.: Rozemarijn. - de Boheme:
Wilde rozemarijn.
Rombiere v . : (p 1 a t ) Vrouw,, -spersoon .
Rome v.: Rome. - ne tut pas faite -,
n'a pas ete bdtie en un jour : Keulen en
Aken zijn niet op een dag gebouwd. z. roi
1. A - comme a -: 's Lands wijs, 's lands
eer. J'irai le dire a -: Ik ga 't als een
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wonder rondvertellen. Qui bete va a -, verdeeld worden. - le cou : Zijn pals
breken. - une veine: Een aderbreuk krijlel en revient: Stuur de kat naar R., en ze
gen . Les flocs se rompent contre le rivage:
zegt miauw als ze terugkomt.
Romêlie v. en -iote z. Bournelie en De golven breken tegen 't strand. - la
tete a : Zich 't hoofd breken met. (f ig.)
-iote.
Rompement m.: Het breken. Sans - Le charme se rompt: De bekoring houdt op.
Son c wur battait a -: Zijn hart klopte
de charge : Zonder overlad ing . (fig . ) - de
onstuimig. 2. se - a: Zich gewennen aan.
tete : Hoofdbreken, „kopzorg". Rompeur
m.: Verbreker. Rompis m.: Door storm Rompu z . rompre (ov .w .) . Rompure
v.: Breuk, plaats van afbreking.
afgebroken boomstammen.
Ronce v.: 1. Braam (- sauvage, - comI. Rompre ov .w . : 1. Breken , stukmaken ,
-slaan, ver-, af-, open-, doorbreken. z. mune), braambes. - a fleurs bleueltres, lance 1, visiëre en paille 1. Door en door bleue: Dauw-. - des rochers : Rotsbraam.
bedreven maken. Drillen, africhten. - - du mont Ida: Framboos. (f ig). Des
vil: Armen en beenen met een ijzeren staaf -s: Zwarig-, moeilijkheden, doornen. -s
verbrijzelen, levend radbraken. - la terre: artificielles, -s en fit d'acier: Prikkeldraad.
Den grond scheuren. z. os 1, glace 1 en 2. Doornrog. 3. - de noyer: Worteljambe 1. Rompu de fatigue : Doodmoe, notehout . Roneeraie v . : Braamboschje.
bekaf. J'ai les jambes rompues: Ik sleep Terrein met b. Ronceux : Knoestig.
mijn beenen achter mij aan. z. baton en Gevlamd. Vol doornstruiken. Ronchon
oreille 2. - la tete a qn : Aan iem. hoofd m . : (y olk) Brompot . Ronchonnage m . :
malen. (drukk.) - la forme: Den vorm Gebrom . Ronehonnard m . : (f a m . )
opbreken, - uiteennemen. - le caractere Knorrepot, brombeer. lionchonnement
m . : Gebrom . Ronehonner onov .w . : Knord'un enfant : Een kind gedwee maken.
ren, brommen. Ronchonneur : Knorrig
Een paard africhten. - qn aux
-uncheval:
(mensch). Ronehonnet m.: (leger) Type
affaires: Iem. in zaken bedreven maken.
van een knorrepot.
Rompu aux affaires: In de zaken bedreven,
Bonder m., -iêre v.: Braamboschje,
ervaren. Rompu a la fatigue : Tegen vermoeienissen bestand. Applaudir a tout -: groep braamstruiken.
Ronan m.: Pakpaard.
Toejuichen dat de zaal er van davert. A.
I . Rond by .nw . : Rond . Rondborstig .
tout -: In de hoogste mate. 2. Af-, onder(\To lk ) Vet, dronken. Gagner la piece -e:
breken, breken, weerstaan, doen ophouden.
Een achterwiel verdienen. z. machine 3
Storen. Niet houden, schenden, breken.
Afzien van. - les chemins : De wegen on- en Bosse 7 . Les lines R-es: De Rondhoofbruikbaar maken. - un enchantement: den (v. Cromwell). La Table R-e : De
Een betoovering verbreken. - le dis- Tafelronde (v. koning Arthur). Ecriture
—e : Rondschrift. Fortune -e : Aardig
cours : De toespraak afbreken. z. Chien
1 en ban 2. Tout commerce est rompu: fortuintje. Bourse -e : Goedgevulde beurs.
Alle handel is onmogelijk gemaakt. Parler Voix -e : Voile en gelijkmatige stem.
a propos rompus : Van den hak op den tak Homme tout -: Oprechte, rondborstige
springen. - l' equilibre: 't Evenwicht man, open, zonder comp limenten . (gr a p )
verbreken. - le sommeil de qn : Iem. in 11 est -: Hij heeft 'm om. - en affaires:
zijn slaap storen. - son voyage : Van een Coulant in zaken. Nombre -: Rond getal.
voorgenomen reis afzien. - un ton: Een Somme -e : Ronde som. Donner la somme
kleur door andere kleuren temperen. Teinte -e: Zonder aftrek betalen. Compte -:
Rond getal (met weglating der centen).
rompue : Nuanceering. - les desseins de qn:
Iem. plannen verijdelen. - un mariage: Des yeux -s: Groote oogen.
II. Rond m.: Rond, cirkel, kring.
Een voorgenomen huwelijk doen afspringen.
)-spier.
Schijfje, plakje. Ronde (schouder.
- son entreprise : Zijn onderneming laten
varen. - un coup: Een slag breken ; (f ig.) Ronde, open plek (bosch). (v o lk ) Geld't gelukken eener zaak beletten. 3. Doen stuk (sou, franc). Faire des -s (en crauiteengaan. - une armee : Een leger af- chant): Kringetjes spuwen. - de cuir:
danken. - un carre: Een carrê ontbinden. Leeren omwoeling ; rond leeren kussen;
(f ig. ) iem., die een burgerlijke gouver- un camp: Een kamp opbreken. z. rang
nementsbetrekking heeft, bureauman, pen2 en faisceau 4. Rompez! Ingerukt!
nelikker,
bureaucraat. z. quart (m. 1). Een vergadering uiteenjagen.
-uneasmbl:
d'eau: Waterbekken. - de serviette : Ser- sa maison, - son train: Zijn huishouden
opdoeken. - charge: De lading breken, vetring. - de table: Tafelmatje. - pour
overladen. (fig.) - la mesure d'un vers; dessous de flambeau : Matje onder een
kandelaar. Donner dans le -: De roos
- d'une phrase musicale: De maat van een
versregel -; van een thema verbreken. - le (van de schijf ) raken. - de jambe: Met
het been beschreven rondzwaai. Faire des
pas : Niet meer in den pas loopen (met iem. ) .
II. Rompre onov .w.: 1. Breken, stuk- -s de bras et de jambe : Strijkages maken.
gaan. - sous le poids des fruits: Onder 't En -: In 't rond, in een kring. Rondaehe
gewicht der vruchten bezwijken. 2. (f ig.) v.: Rondschild, rondas.
Rond -de -cuir m. z. rond m. Ronde
Breken, de vriendschapsbetrekkingen doen
ophouden. Niet meer samenleven (man en v.: 1. Rond, omtrek. A la -: In 't rond,
vrouw). z. visiêre 1. - avec le monde : Zich in den omtrek ; in een kring. Chanter a
uit de wereld terugtrekken. 3. (m i 1.) Over- la -: In koor 't refrein van een liedje
gaan van de orde in bataille in de orde in zingen. Cet objet fait la -: Dit voorwerp
colonne. 4. (schermen) Wijken. - d'une gaat van hand tot hand. Faire passer a
semelle : Een voetbreed wijken.
la -: Rondgeven. A tour de -: Om beurIII. Rompre (se) 1. Breken, gebroken -, ten. 2. Rondedans. Kringspel, ronde.
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Reilied. Mener la 't Spel leiden. 3. ondermijnen, uithollen. Uitzuigen. KwelRonde, om-, rondgang. Faire sa -: De len, verteren. La fievre le ronge : Hij wordt
ronde doen. Chemin de -: Rondegang. 4. door koorts ondermijnd. Ronge d'insomnie:
Wacht, ronde. La R- de nuil de Rembrandt: Door slapeloosheid verteerd. Il est ronge
De Nachtwacht van R. 5. Rondschrift. par un ulcere: Een zweer put hem uit.
6. (muz.) Heele noot.
L'envie le ronge : Hij wordt door nijd verRondeau m.: 1. Dertienregelig gedicht teerd . Ronge de remords : Door wroeging
op twee rijmen met een pauze na 't 5e en gekweld. Celle douleur le ronge: Dit leed
't 8e vers, rondeel. - redouble : Twintig- knaagt aan zijn leven. I onov.w.: De kleuregelig gedicht in 5 strophen, waarbij de ren wegvreten. / se -: Beknaagd, inge4 verzen der eerste achtereenvolgens het vreten verteerd worden. Zich verontrusten.
laatste vers der 4 overige strophen zijn. 2. - verbijten.
'
z. poing. - le cmur, - de
(m u z . ) Rondo, muziekstuk waarin 't soucis : Van verdriet wegteren. Rongerie
hoofdthema voortdurend herhaald wordt.
v.: Gekluif. Rongeur m.: Knaagdier. /
3. Schijf. Cylinder. Ronde-bosse v.: by .nw . : Knagend . (fig . ) Verterend, knaHoog relief . Rondel m . : Rondel. Rondelet: gend . Un ver Een stil knagend verdriet,
(f a m.) Vrij rond, kort en dik ; tamelijk geheim hartzeer.
Ronron m.: 1. Snorren, spinnen. Faire
goedgevulde (beurs) ; vrij aardige (som).
Rondelette v.: Zeildoek. (plantk.) Mansf . des -s: Spinnen. 2. Eentonig geoor. Rondelle v.: 1. Klein rond schild, ruisch; gesnor (wieltje). 3. Dreunende
rondas. Degen met rond gevest. 2. Moer-, voordracht, dreun. Ronronnement m.:
ringplaat, ring, lunsschijf. Oven-, kook- Gespin . Gemurmel . Ronronner onov .w . :
kachelring. Caoutchoucring (paraplu). Rond Spinnen. Zacht ruischen ; snorren (wieltje).
stuk papier. Schijfje. - fusible: Smeltbaar I ov .w . : Dreunend voordragen.
sluitplaatje (a. e. stoomketel), smeltprop.
Roquage m. en Roque m.: (spel) 't
3. (plantk.) Mansoor. Ronde-major Roqueeren (z. roquer). Grand -; petit
(my . -s--) v.: Doktersronde.
-: Lange -; korte roquade.
Rondement: Flink, vlug, zonder dralen,
Roquefort m.: Kaas uit R.
onafgebroken. (f ig.) Recht op den man
Roquelaure v.: Lang, wijd manskleed.
Roquentin m . : (o u d ) Oud-militair..
af , zonder omwegen. Mener qch N iet
veel vijven en zessen maken. Rondeur v.: Liedjeszanger. Spotliedje. (thans) „Oude
1. Rond-, welgedaanheid. Afronding (v. gek' .
stijl). Des -s : Vleezige gedeelten . 2. (f ig . )
Bowler onov .w . : (s p e l) 't Kasteel
Rondborstig-, vrijmoedig-, ongedwongen- naast den koning plaatsen en den koning
heid . Coulantheid (in zaken). Rondier aan de andere zijde van 't kasteel, roqueem.: 1. Lontarpalm . 2. (z e ev . ) Man van ren.
Roquet m.: 1. Mantel, die tot 't middel
de ronde. 3. z. rondin. Rondies v.mv.:
Loodgietersvormrollen. Rondin m.: Rond reikte . 2. Basterdmops, „keffertje " (f ig . )
brandhout. Ruw behouwen boomstam, Blaffend rekeltje, wiens beleedigingen men
ongezaagd timmerhout. End hout, knuppel. veracht. 3. Spoel.
Roquetin m.: Klosje, spoel.
Wit kellnersbuisje. Rondinage m. en -er
Roquette v.: 1. Wilde kool. - cultivee:
ov.w.: (Het) versterken (van de loopgraven) met ruwbehouwen boomstammen. Tuinkool. - sauvage: Zwarte mosterd. 2.
Rondir ov .w . : Behouwen . Rondo m . z . Barbarakruid. 3. Spoel.
Roquille v.: Achtste litermaat.
rondeau 2. Rondon m. z. randon. RonRorelle v.: (plantk.) Zonnedauw.
douillard: Buikig . (fig.) Gezwollen . RondRorqual (spr. -kou-) m.: Vinvisch.
point (mu. -s--s) m.: Groot cirkelvormig
Ros (spr. ro) m.: Weverskam.
plein, waarop verscheidene lanen of straten
Rosace v.: Rozet. Roosvenster. - de
-uitkomen. Halfrond geweif achter in een
tirage : Rozetvormige klep om 't trekken
kerk.
Ronflant : Snorkend, brommend ; snor- v. e. kachel te regelen. d'entrée: Rozet
rend (kachel) . (f ig . ) Hoogdravend , snor- met sleutelgat. Rosaee: Roosachtig, -vorkend, gezwollen. Schoonklinkend. Met mig. Les -es : De roosachtigen. Rosage
schreeuwende kleuren. Ronflement m.: m. : 1. Rhododendron, Alpenroos. herisse
: Bergroos. 2. Oleander. Rosaire m.:
Gesnork, gesnor (kachel) ; gebrom (tol);
gedreun (orgel). (f ig.) Dreunend geluid, Rozenkrans. Dire son -: Zijn - afbidden.
gebrom, gedreun . Ronfler onov .w . : Snor- Rosalie v . : (n a a m ) Rosalie, Roosje.
(leger) De bajonet. Rozenfeest. Rosarium
ken ; snorren (kachel); brommen; dreunen.
(spr. -yomm) m.: Rozentuin. Rosat:
Faire - des vers : Verzen hoogdravend
voordragen, de klanken lanen rollen. Ron- Met roode rozen bereid. Vinaigre
Rozenolie. Rosittre:
Hem. m . : Snorker . Ronfloter onov .w . : Rozenazijn. Huile
Rosekleurig, roseachtig.
Zacht snurken.
Rosbif m.: Ossevleesch, roastbeef.
Rouge m.: Herkauwing. Faire le -:
Rose (spr. rose) v.: 1. Roos. - d'eglanHerkauwen.. Rongeant : Knagend, invre- a cent feuilles:
tend . (fig . ) Verterend, knagend . / m . : tier : Wilde -, enkele
Bijtmiddel. Rongement m.: Geknaag. Hollandsche - de Damas, - des quatre
Ronger ov .w . : 1. (o u d ) Herkauwen . 2. saisons : Bulgaarsche olie-. - de Chine:
Heemst-. - de Noel, - d'hiver: Kerst-.
Knagen knabbelen aan, afbijten, afknagen, kauwen op. z. os 2, mors 3 en frein - pimprenelle: Duin-. - de tous les mois:
1. Ronge des vers : Wormstekig. - sa li- Maand-. moussue : Mos-. --the : Thee-.
- pompon : Kleine -. - de Provins : Frantiere, - son rcitelier: Niets te eten hebben.
sche roos, provincieroos. Essence de -s:
Cole rongee: Afgebrokkelde kust . 3. (f ig . )
.Verteren, wegvreten, aantasten, uitbijten, Rozenolie. Eau de - of eau -: Rozewater.
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(f i g.) A l'eau de —: Zoetsappig, zoete- om haar deugdzaamheid, rozenmaagd. 3
lijk, krachteloos, lamlendig. La saison des Kunstrozenmaakster. Rosieriste m.: Ro—s: De rozentijd. Cela ne sent pas la —:
zenkweeker . Rosir onov .w . : Rozerood
Het ruikt hier niet lekker, het stinkt worden . I ov .w . : - kleuren . Rosoir m .
hier. z. pot 1, decouvrir 3 en lit 1. Rozetbeitel. Boson m.: (bouwk.) Rozet.
2. Frissche kleur, frischheid (feint de —).
Rossard m.: Mispunt, beroerling. LuiMaagdelijkheid. Des levres de —: Rozen- bak. Oud paard, knol, biek. / bv.nw.:
lippen. z. doigt 2 (kol. 627), lis en couleur Beroerd , mispuntig. Rossarder onov .w .
1. Tout n'est pas — dans la vie: 't Is alle Een beroerling zijn. Bosse v.: 1. Knol,
dagen geen Zondag. Tout n'est pas — dans slecht paard. (fig., fam.) Lammeling,.
leur métier: Alles gaat niet voor den wind
mispunt, beroerling, „kreng". Flodder.
in hun yak. Ne paraitre que —s et miel: 2. Gewone voorn. — de riviere:
Lief en zacht lijken ; rozengeur en mane- ruischvoorn. f bv.nw.: (nieuw) Gemeen,
schijn zijn. 3. — des Alpes: Alpenroos.
plat, zonder eerbied voor zedelijkheid of
—deGulr,it:
Geldersche roos (soort
conventies, „krengig".
sneeuwbal). — tremiere : Stokroos. — de
Rossee v.: Pak slaag. Rosser ov.w.::
Chien, - cochonniere : Hondsroos. — d'Inde:
Afrossen . / onov .w . :
sur : Afkammen
Afrikaantjes. — de Jericho: — du Nil:
Rosserie v.: Gemeene streek. Slecht-,
Nilumbo-lotus. — de Notre-Dame: Pioen- boosaardig-. Gemeen-, platheid. Plat tooroos. — de serpent: Stinkend nieskruid. neelstukje. Petite —: Scherpe zet.
Bois de —: Rozehout. 4. Roosvormig
Rossignol m.: 1. Nachtegaal. — desvoorwerp. Roosje (diamant en —). Rozet. murailles: Gekraagde roodstaart. (gra p ) —
Rozetvormig kerkraam. — de rubis: Rozet d'Arcadie: Ezel. — a glands : Zwijn. 2..
van robijnen. — de compas, - des vents: Kinder-. Bootsmansfluitje. Vogelzang (orWindroos; (y olk) achterste. —s du gou- gelregister ) . Looper, opensteker voor sloten.
vernail: Vingerlingen. — d'or: Gouden
Moeilijk te verkoopen voorwerp, „strop".
roos (die de paus aan een vorst of vorstin
,Oude schuit". Oude hoed, „dop"..
schenkt). La guerre des Deux R-s : De oorlog „Oude v. en -ement m.: Nachtetusschen de Roode en Witte Roos (Lancaster gaa lzang , -slag . Rossignoler onov .w . en
en York). 5. (naam) Rosa. I m.: Roze- ov .w . : Als een nachtegaal kweelen . Rossikleur, het rose. Tout est au —: Alles is gnolet m.: (dichtk.) Nachtegaal. Rossirozengeur en maneschijn. / bv.nw.: 1. gnolette v.: Wijfjesnachtegaal.
Rose, rozekleurig. Blozend, frisch. —
Rossinante m.: Schonkerige knol.
mourant : Bleekrose. — chair : VleeschRossolis (spr . -li) m.: 1. (plantk.)4
kleurig . 2. (f ig . ) Lief, braaf . Rosé: Zonnedauw. 2. Uit brandewijn, suiker
Lichtrose. / m.: Licht roode wijn, rosé.
zoet vruchtensap samengesteld likeur.
Roseau (spr. rozo) m . : 1. Riet , (f a m . )
Rostelle v.: Snaveltje (aan plant).
biezen. z. plier (onov.w. 1). Un — peint Rostelle : Met een snavelvormig verlengsel.,
en fer: Een zwak mensch, die zich vastbeRostra! : Met scheepssnebben versierd
raden wil voordoen. S'appuyer sur un —: Colonne —e : Snebbenzuil. Couronne —e:Zich op een zwakken steun verlaten. — Krans voor den Romein die 't eerst op een
a plumes : Pampasgras. — de passion, — vijandelijk schip oversprong. Rostre m.:
des etangs : Lischdodde . — des sables:
1. Scheepssneb. Sieraad in den vorm van
Helm. panache : Buntgras . 2. (d ichtk.) een scheepssneb. Snavel, snuit, sneb. Les'
Fluit. 3. Hengelstok.
—s : 't Rom. spreekgestoelte, waarvan de.
Rose-croix v.: Geheim genootschap basis versierd was met op den vijand vervan 't Roze-Kruis. / m. (mu . onv .) : Lid overde scheepssnebben. 2. Sneb. Rostre =
daarvan.
Rostriforme : Snavelvormig.
Rosee v.: 1. Dauw. Tendre comme (la)
Rot m.: 1. (plat) Oprisping, boer.
Zeer zacht. (plantk.) — du soleil: z. ros. 3. Rotting (v. d. wijngaard ; b.v.
Zonnedauw. 2. Droppels. Une — de larmes: black — of — noir; — blanc of — pale).
Een tranenregen. — celeste: Manna.
Rot m.: Gebraad. z. fumee 2 en pot 2.
Roselet m.: Hermelijn (in 't zomerhaar).
Rotaee : Radvormig.
Roselier, -iere: Vol riet.
Rotacisme m.: Ratelende uitspraak van
Roselin m.: Roodmusch.
de r.
Rosemonde v.: Rosamunde.
Rotagravure v.: Gravure voor de
Roseole v.; (geneesk.) Roode bond rotatiepers.
(— febrile). Roser ov .w . : Rozerood maken,
Rotang (spr. rotangh) m. z. rotin.
een rose tint geven aan. / se —: Rozerood
Rotangle m.: (dierk.) Ruisvoren.
worden, een rose tint krijgen. Roseraie
Rotarien m.: Lid van een Rotary-Club,
v.: Rozengaard , rosarium. Rosette v.: 1. rotarian. Rotateur: Die doet draaien;
Roosje. Rozet. Officiersrozet (ridderorde).
draaiend. Muscle — of — m.: Draaispier.
Rozetstempel. Plaatje om een horloge Les —s : De raderdiertjes. Rotatif : Draaisneller of langzamer te doen gaan. Gestopte end, wentel-. Machine -ive: Rotatiepers.
plek. 2. Roode inkt (v. brazielhout). Rood Pompe -ive : Rotatiepomp. Moteur
krijt. Zuiver rood koper. 3. (naam) -motor. Rotation v.: Draaiende beweging,
Roosje. Roseur v.: Rose vlek. - kleur. omwenteling. (fig. ) Wisseling (voorRosecrucien : Van 't Roze-Kruis. Rosier raden) . Wisselbouw (— culturale). Period&
m.: Rozeboom, -struik, roos. — sauvage: de —: Wisselbouwperiode. Rotative v.:
Bottelroos. rouille: Egelantier. --grim- Rotatiepers. Rotativiste m.: Drukker op
pant: Klim-. --tige: Stamroos. Rosiere
de rotatiepers. Rotatoire : Die een draaiende.
v.: 1. (soort) Brasem. 2. Jong meisje, beweging voortbrengt, - maakt, draaiend.
dat met een rozenkrans bekroond wordt Pouvoir
Draaikracht. A pouvoir

1908
Rote-Rouge
onov .w . : Kirren . (f ig. ) Smachtend kirren .
Broil; - gauche : Rechts-; linksdraaiend .
Rote vV. : 1. (m u z . ) Harpachtig muz iek - / ov .w . : Smachtend voordragen.
Roucouyer m . z . roeouyer .
instrument der Oud-fransche jongleurs . 2.
Roudou m . : Looiersstruik .
Pauselijk gerechtshof. Auditeur de -:
Roudoudou m . : Lekkernij van drop .
Rechter in dat gerechtshof.
Roue v.: 1. Rad, wiel. z. pousser
Roter onov .w . : (p 1 a t ) Een boer laten .
(onov
.w . 1) en baton . Servir comme une
Roteur m . : Boerenlater.
Mil m . : Gebraden vleesch, gebraad. cinquiême -: Geheel overtollig -, 't vijfde
wiel aan den wagen zijn . - (de loterie):
S'endormir sur le -: Nalatig zijn in hetgeen men te doen heeft. ROtie v. : Snede Trommel met loterijnummers, rad van
avontuur. - a aubes , - a palettes : Scheprad.
,geroosterd of gebakken brood, toast.
Rotifere : Die een rad draagt . Les -s: Bateau a -s: Raderboot . - a action
motrice , - de commande: Drijfrad. - a
De raderdiertjes .
Rotin m . : 1. Rotting. Spaansch riet . seaux : Scheprad . - a cames : Kamrad.
Kettingrad . - a rencontre:
-achine:
- a meubles , - lie en botles : Bindrotting.
o l k ) Halve stuiver (vergelijk sou). Schakelrad . - a echeliers : Treerad . 2. (y olk)
Rotine : Van rotting. Rotinier m . : Rot- hydraulique : Waterrad . - d'angle: Conisch
wiel. A - libre : Met freewheel. Se mettre
tingvlechter..
Rotor (spr. ró-) ov .w . : Braden. Rooste- en - libre: Freewielen. - avant: Voorwiel
(auto ) . - arriêre: Achterwiel (auto)).
Ten . z . bouillir onov .w . en balai 1. (gra p )
Faire la -: Een rad slaan, kopje duikelen;
Branden (i . d. hel). Verzengen, verdorren.
I onov .w . : Braden. Roosteren. / se -: zijn staart uitzetten, pronken (pauw ) ;
(f ig. ) pralen, pronken, „geuren". Etre
Zich al te goed warmen, - braden (in de
zon ) . Gebraden -, geroosterd worden. au haul -, au bas de la -: In voorspoed -;
Rtitissage v . : 't Braden, - bakken, - in ellende verkeeren. Il a attaché un clou
roosteren . Rotisserie v . : Gaarkeuken. Mon- a la - de la Fortune : Het gaat hem steeds
voor den wind . Router a tour de -s: Zoo
daine eetgelegenheid in pseudo-ouden stijl.
ROtisseur (spr. re-) m . : Gaarkok, ver- snel mogelijk rijden. - de Cardan : Ring
kooper van gebraden vleeschspijzen. (1 e g e r ) van Cardanus . 2. Radbraken, straf van 't
Achterblijver. . - de balais : Pretmaker. rad (supplice de la -). (fig. ) Etre sur la —:
Vreeselijke pijnen doorstaan, geradbraakt
Riltissoire (spr. re-) v . : Braadpan .
Rotogravure v . : Heliogravure op de worden. 3. Rond stuk laken (dat de Joden
in de Middeleeuwen moesten dragen ) .
rotatiepers, rasterdiepdruk .
Rotonde v . : Rond gebouw, waarop een Roué m . en bv.nw. : 1. Geradbraakt, -e.
koepel staat . Koepeltje . Locomotieven- Doodmoe . (f ig. ) Galgebrok, nietswaardige.
(gesch. ) Voorname losbol onder La Reloods . Bak, achterkast (aan diligence ). Wijde
mantel. Rotondite v . : Ronde vorm. Wel- gence . Une personne -e of un -: Iem., die
al te handig is, wiens handigheid bijna
gedaan- , dikheid . (f ig. ) Gezwollenheid .
Rotoquage m . en -quer ov .w . : (Het ) oneerlijk is. Il est - comme (une) potence,
- c. chanson: Hij is zoo glad als een aal.
-weder merken van gekapte boomen.
Rotor m . : Beweeglijk deel van een wissel- 2. Gebogen (nek ) . Rouelle v . : Klein rad.
Schijfje,
schijf . Bos (hoepels ) .
stroommotor, , looprad . Vector die een
Rouen (spr. rowan) m. : Rouaan. Rouen draaiing aangeeft.
Rotule v . : Knieschijf . Rotule, -eux : nais (spr . roua-nê): Uit -. Bewoner van
Schijfvormig. Rotulien : Van de knieschijf . Rouaan . Rouennerie (spr . rouannrie) v . :
Roture v . : 1. Niet-adellijke bezitting. Gekleurde geweven stoffen. Rouennier
2. Burgerstand . Burgerlijke afkomst. Ro- (spr. roua-ny6) m. : Handelaar in gekleurde
turier : Niet-adellijk, burgerlijk . Boersch, geweven stoffen.
Boner ov.w. : 1. Radvormig buigen.
lamp . / m . : Niet-adellijke, burgerman.
Lomperd, boer . Roturierement : Als niet- (z eev.. ) Opschieten (lijn ) . Cerf a tete rouee:
Hert met binnenwaarts gebogen horens.
adellijk goed. (o u d ) Lomp , burgerlijk .
2. Radbraken. - de coups: Hevig afrossen.
Rouaehe v. : Hondenteek .
Rouage m . : Raderwerk (systême de -s; Etre roué (de fatigue): Als geradbraakt
zijn. Roué: Pijnlijk (z. roué).
ook fig. ). Radertje, onderdeel, rad.
Rouergat : Uit -. Bewoner van Le
Ronan by .nw . en m. : Muskaatschimmel.
Rouergue .
- clair : Honig- . - lona: Chocolade- . Rouerie v . : Doortrapt-, gladheid . Bonet
- vineux : Kaneelschimmel.
Rouanne v . : Pompboor (- de pompe). m. : Rad (haakbus ) . (z eev . ) . Blokschijf .
Krabber.. Merkijzer, -passer . Rouanner Spinnewiel. Cirkelvormig onderstuk (metov .w . : Met een merkpasser merken. Uit- selwerk van put ). (oud ) Etre au -: Ten
einde raad zijn. Rouette v . : Bindteen,
boren. Rouannette v . : Ritsijzer.
spier .
Rouant : (w a p enk . ) Pronkend .
Rouf of Roufle m . : (z e e v . ) Roef,,
Roublard : (v olk ) Die op zijn tellen dekhuis
.
past, glad, „gewikst" . I m. : „Snuggere
Rouflaquette v . : Lok naast 't oor (bij
bol", looze vos. Roublarderie of -ise v. : man
) , spuuglok .
Snuggerheid . Loos-, geslepenheid.
I. Rouge bv .nw . : Rood. Roodgeweend
Rouble m . : Roebel.
(oog). (Rood )gloeiend . Vuurrood (haar).
Rouche v . : Scheepsromp .
Revolutionnair, rood . z. fine 1, bord 2,
Rouchee v . : (p 1 a t ) Snol.
messe en boulet 1. Le chapeau -: De
Rouehi : (p la t ) Leelijk, walgelijk.
kardinaalshoed; 't kardinaalschap . La robe
Roudou m ., -er z . rocou, -er.
-: De raadsheerlijke toga ; - waardigheid.
Roucoulement m . : Gekir. Roucouler Le drapeau -: De roode vlag (der revo1907
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lutie). Marquer avec un fer -: Brandmerken. / bw.: Se focher tout -: Van toorn
vuurrood worden, een kop krijgen als vuur.
Voir -: Amok maken, een opwelling van
toorn krijgen, die tot moorden dringt.
H. Rouge m.: Rood, roode kleur. Rood,
roode verfstof. Rood blanketsel. Roode lipstick, - lippenstift (- a Mures, - pour les 1.)
Roode wijn. Roode republikein, revolutieman. Roodharige. Roodgloeihitte. Jongehonden-; jonge-vogelziekte. Roode plantenziekte. Le - de la honk -; de la colêre lui
monte au visage: Hij kleurt van schaamte;
- van woede. Mettre du -: Zich (met
rood) blanketten, - opmaken. Du - a
polir (les mètaux): Roode poetspommade,
roodaarde. Chauffer au -: Roodgloeiend
maken. - blanc : Witgloeihitte. - cerise:
Kersroodgloeihitte. Prendre -, pousser le
-: Rood worden (jonge kalkoen). (yolk)
de riviêre: Tafeleend ; zwarte zeeeend.
/ v . : (s p e 1) Rood, roode kaart . Rougeittre: Roodachtig. Rougeaud: Hoog
blozend, roodwangig (mensch). Rougeblanc m.: Witgloeihitte. Rouge-cerise
m.: Kersroodgloeihitte. Rouge-gorge (me.
-s--s) m.: Roodborstje. Rougeole v.:
1. Mazelen. Vlekziekte (varken). 2.
Wilde weit, koeienkruid. Rougeoleux m.:
Mazelenlijder. Rougeoiement m.: Roode
schittering , - kleur . Rougeoyer onov .w . :
Roodachtig zien, een - schijnsel afwerpen.
Rouge-queue (mu. -s--s) m.: Gekraagd
roodstaartje. Rougerelle v.: Wilde weit.
Rougeroie v.: Roode klaver. Rouget m.:
Knorhaan (visch). Roode os. Roodharige,
„rooie". Herfstmijt. Vlekziekte der varkens (- du porc). - volant : Groote roode
poon. - grondin: Kleine grijze poon. camard: Gestreepte poon. Rougette v.:
Kleine oogvledermuis. Rougeur v.: Roode
kleur, roodheid. Blos. Roode huidvlek.
Rotplek. Rougir onov.w.: Rood worden.
Blozen, kleuren, een kleur krijgen. Zich
schamen. Rood staan (kachel). Faire -:
Rood maken; gloeien (ijzer). Faire - qn:
Iem. een blos op de kaken jagen. - jusqu'aux cheveux, - jusqu'au blanc des yeux:
Een kleur krijgen tot achter de ooren. /
ov.w.: Rood maken, - kleuren, - verven.
- la terre : Den grond kleuren (bloed).
Zijn handen in bloed
-semaindg:
doopen, moorden. De l'eau rougie : Water
Rougissant:
met een scheutje wijn.
Met
een blos bedekt. Rougissure v.: Roodkoperkleur. Roest (ziekte der aardbeien).
Boni m.: Roting (hennep, vlas). Sentir
le -: Een rottende lucht verspreiden.
Roan m.: Roest. Bijtmiddel. Rouillage
m.: Roestvorming. Rouillarde v.: Flesch
ouden wijn. Verroest geweer. Roestig ding.
Kiel. Ronnie v . : 1. IJzerroest . (fig. )
Roest, smet. (fig.) Ledig-, werkeloosheid.
de cuivre : Kopergroen. - de plomb:
Loodwit. Tache de - dans une glace: Vlek
op een spiegel. 2. Het roesten. 3. Brand
(koren); meeldauw (wijngaard ; - des
treilles). I bv .nw . : Roestkleurig . Bonnier
ov.w.: 1. Doen roesten, roestig maken.
Rouille : Verroest ; roestkleurig. 2. (f ig. )
Verstompen, verlammen, de geestkracht
ontnemen aan. Avoir les jambes rouillees:
Stijve beenen hebben door 't lange zitten.
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.11 est rouillê la-dessus: Daarover valt met
hem niet te praten. Etre rouillê sur une
science : Niet meer „bij" zijn. 3. Den brand
brengen in (graan), doen verschrompelen.
/ onov .w . : Roesten . / se -: Roesten .
Brand ig worden . (fig . ) Verstompen, achteruitgaan. Rouilleux: Roestkleurig. Rouillure v.: Roestigheid (in koren).
Rouir ov.w.: Te roten of te weeken
leggen. / onov.w.: Roten (hennep, vlas).
Rouissage m.: Roting. - au vert : - op
de wei, versche roting. Rouisseur m.:
Roter. Rouissoir m.: Rootkuil, -plaats.
Roulade v . : (m u z . ) Loopje , triller..
(f am.) Het naar beneden rollen. Roulage
m.: 1. 't Voortrollen. 2. 't Loopen (v.
fiets). 3. Vervoer per as (waren). Par le
-: Per as. Entreprise de -: Vrachtrijderszaak. Commissionnaire de -: Expediteur.
Mettre au -: Per as vervoeren. 4. Vervoerloon. 5. 't Pletten met de rol. 6. Verkeer. Roulaison v.: Bewerkingen bij de
suikerfabricage. Roulant : 1. Rollend, op
rolletjes, verplaatsbaar. Rondtrekkend
(werk, yak). Chaise -e: Rolstoel. Fauteuil -: Wagentje. Trottoir -, escalier -:
Roltrap. Materiel -: Rollend materieel.
z. feu 5. Presse -e : In werking zijnde
pers. Fonds -s: In omloop zijnde gelden.
2. Gemakkelijk berijdbaar (weg). Bicyclette -e: Goed loopende fiets. 3. (fam.)
Om je een ongeluk -, een bochel te lachen.
4. Los (werkvolk). / m.: (y olk) Marskramer. Huurrijtuig. Zwerver. Roulante
v . : (v o lk ) Wagen . Rouleau m . : Rol,
cylinder, orals; inkt-; deeg-; mangelrol;
(rol)stok (aan kaart) ; rolletje (geldstukken); krulstok; phonograafcylinder; verzendrol. - de pellicules : Rolfilm. Passer
au -: Plat rollen, pletten. Etre au bout
de son -: Niet verder kunnen, niets meer
weten bij te brengen, uitgepraat zijn; „op"
zijn. Rouleau-buvard (m y . -x--s) m.:
Vloeirol.Rouleau-compresseur (mu. -x-s) m.: Stoomwals. Roulee v.: Pak slaag,
rammeling. (taalk.) Triller. Roulement
m.: 1. Het rollen. Gerol, geratel. Roffel;
tamboersappel (- de tambour). Geratel,
ratelende slag (donder). - d'yeux: Verdraaiing der oogen. 2. Draaipunt (fiets).
- a billes: Kogelassen. 3. Afwisseling,
opvolging; toerbeurt. Lijst van toerbeurten. Circulatie (v. geld). Fonds de -:
Bedrijfskapitaal. Cahier de -: Lijst van
toerbeurten, regeling der werkzaamheden
bij beurten. Tableau de -: Rooster van
aftreding; - dienst.
I. Rouler ov .w . : 1. (Voort )rollen , -wentelen. z. earrosse 1 en bosse 1. Pierre
roulee , caillou roule : Rolsteen. -sa vie : Zijn
leven zwervend doorbrengen. A Ilez, roulez:
Kom, vooruit er mee. 2. Heen en weer
rollen, wentelen. - ses yeux: Met de oogen
rollen. - sa voix: Loopjes maken. - ses
epaules: Schokschouderen. - les hanches:
Heupwiegend loopen. 3. (fig.) Overwegen.
- de grands projets dans sa téte: Van groote
plannen zwanger gaan, rondloopen met g.
p. 4. Bedotten, bedriegen, in den nek
zien. (Met iem.) doen wat men wil, (iem.)
de baas zijn, - er onder krijgen. Afrossen.
5. Op-, samenrollen, opwinden. Bande
roulëe: Rol verbandlinnen. -- une cigarette:
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Een sigaret rollen. 6. Met een rol platma- kundige behandeling. 2. Sleeperswagen. Vol
a la –: Pakjesdiefstal. 3. (fam.) „Karken, rollen, pletten.
II. Bowler onov .w . : 1. (Voort )rollen, retje" . Boulottier m.: Woon-, kermiszich voortwentelen ; wentelen (hemelli- wagenbewoner. Vrachtgoederendief. Ron–
chaam ) . z . amasser (ov .w . ) . Draaien lure v.: Ineenrolling. Ziekte der houtlagen.
(deur op scharnier). Loopen (trein, rijtuig,
(plat) Straatmeid , slet . Losbandig man ,
fiets ) . (f ig . ) Voorbijgaan . (f am. ) Fietsen,
„zwabber". Ring (om boom).
Roumain : Roemeensch. Roemeen. Ronrijden. Aller –: Neerkomen. – du haul
manehe z. romanehe. Roumanie v.:
en bas de l'escalier: De trap afrollen. Celle
voiture roule aisement: Dit rijtuig loopt
Roemenie. Roumelie v.: Roemelie. Ronlicht. – sur une bicyclette; – en voiture: mêliote : Uit -. Bewoner van Roemelie.
Op een fiets -; in een rijtuig rijden. Nous Roumi m.: Vreemdeling, Christenhond ..
roultimes Joule la nuit : Wij reden den geheelen
Soldaat die pas in Afrika komt.
nacht door. – 24 h.: 24 uur in den trein
Round m . : (Boks )ronde .
-, in de auto zitten. Faire – la presse : Veel
Roupie v.: 1. Droppel aan den neus.
laten drukken. 2. Zich in alle richtingen Druipneus. Snotziekte (bij hoenders). 2.
bewegen. Rondzwerven, -loopen. Rondrei- Ropij (munt). Roupieux : (Met een) druipzen. Boemelen, straatslijpen (– dans les neus.
rues). Sjouwen, zwoegen, zich er doorslaan.
Roupille v.: Korte, nauwsluitende manSjouwen, een onzedelijk leven leiden. tel. Roupiller onov .w . : (plat) Dutten,
(zeev.) Slingeren (schip). Overgaan (la„maffen". Roupilleur of -on m.: Dutter,
ding). Hol staan (zee). Ses yeux roulent „maffer".
dans sa tete: Zijn oogen rollen in zijn hoofd.
Bouquet m.: Rammelaar (haas).
L'argent roule dans ce pays : In dit land
Rouquin bv.nw.: Roodharig. I m.:
is 't geld steeds in omloop. Il fait – l'argent: Roodkop. Rouquine v.: Rooie meid.
Hij brengt 't geld onder de menschen.
Bowie m. z. rouvre.
, - l'argent, - le metal: Schatrijk
–surl'o,
Bouspêtance v . : (p la t ) Weerstand ;
zijn. (fig.) Les projets qui lui roulent dans
„gekanker " . Rouspêter onov .w . : Zich
la tete : De plannen die hem door 't hoofd
verzetten, tegenpruttelen ; „kankeren".
spoken. (f am.) – avec qn: Met iem. van Bouspeteur m. : Lastig heer ; „kankeraar " .
dienstbeurt verwisselen. 3. Rollen (donder),
Roussable m.: Bokkingrookerij, -hang.
roffelen (trom), een rollend geluid doen Boussaille v.: Witvisch. Roussard m.:
hooren. 4. (fig.) – sur: Loopen -, han- Roodachtige zandsteen. - duif. Boussfitre:
delen over, omvatten, betrekking hebben Roodachtig, rossig. Rousse v.: (plat)
op. La fraude roule sur des chiffres fres Politie. -agent. Rooie vrouw. Rousseau:
gros : Het bedrog loopt over zeer hooge
Roodharig, ros. I m.: Roodkop. Roode
sommen.
zeebrasem. Rousseauiste m. : RousseauIII. Bonier (se) Zich (om)rollen, - wen- kenner. Rousselet m.: Roode suikerpeer.
telen. - inrollen, - inwikkelen. Schudden Roussele: Sproetig. Rousserolle v.: Rietvan 't lachen. Gerold -, geplet -, gewalst zanger (– des joncs). Roussotte v.: Roode
worden.
suikerpeer. Vliegende hond, oogvledermuis.
Roulers m.: (aardrijksk.) Roesselaere
(v olk ) Gors . Grande –: Hondshaai .
(in Belie ).
Rousseur v.: Rosachtig-, roodheid (haar).
Roulet
gm .: Rolstok. Roule-ta-bosse Des –s of des taches de –: Sproeten.
(my . onv .) m.: Stoomcylinder. Rouletier
Roussi m.: 1. Brandige reuk, schroeim.: Wagondief, stationsdief. Roulette v.: lucht. Sentir le –: Aangebrand ruiken;
1. Rolletje, rolwieltje, raadje, rolschijfje.
(f ig.) naar den mutserd rieken. 2. Jucht(kunst) Roulette. Aller -, marcher comme leder. Roussie v.: Gierkuil. Roussin m.:
sur des –s : Als van een leien dakje gaan.
1. Zwaar paard . Niet-raspaard . (fig . ) –
2. (meetk.) Cycloide, door een punt op d'Arcadie: Grauwtje . 2. (y olk) Politieeen cirkel beschreven kromme lijn, wanneer agent . Roussiner onov .w . : Politiediensten
die cirkel horizontaal voortrolt. 3. (sp el) verrichten . Roussir ov .w . : Rossig -, roodRoulette, -spel. 4. Rolwagen (voor kleine achtig maken. Schroeien, zengen. Bruinen.
kinderen). Rouleur m.: Stuwer, vervoer/ onov .w. : Rossig, roodachtig worden.
gaard- Schroeien, zengen. Roussissement m.:
der. Erts-, mijnwagenstuwer. Wijn
snuitkever, die zich ineenrolt. Bladroller.
Schroeiing. Roussissures v.: Roode huid(– de feuilles). Los werkman. Zwaar slinge- vlekken. Roussotte v.: Rooie meid.
rend schip. Ce vaisseau est –: Dit schip
Rouster ov .w . : (z e ev . ) Bewoelen .
slingert zwaar. – ez cigarettes : SigarettenRoustir ov .w . : (f am. ) Bedotten . Snaairoller. 'talon –: Dekhengst. Rouleuse en, in de wacht sleepen. Roustisseur m.:
v.: (dierk.) Bladroller. (fig.) Publieke Bedrieger. Roustissure v.: Bedrog. Slechte
vrouw van de laagste soort. Roulier waar; bocht, vod. Draak van een stuk.
bv.nw.: Voor 't vervoer. / m.: Voer- Slechte rol.
man, vrachtrijder. Par le –: Per as.
Rousture v . : (z e ev . ) Woeling.
Vrachtvaarder. Bouliére v.:
–desmr:
Rout m.: Groote avondreceptie, raout.
Routage m.: Verzending in pakken
Vrachtrijderskiel. nouns m.: Slingering,
(drukwerk). Routailler ov .w . : Met speur't slingeren. (y olk) Avoir du –: Zijn roer
niet recht kunnen houden. Rouloir m.: honden opjagen en achtervolgen.
Route y . : 1 .Weg. Grande –,– nationale:
Rolstok, -hout. Roulon m.: Ronde sport.
Stijltje, staafje. Roulotte v.: 1. Woon-, Rijks-. Course sur –: Wegwedstrijd. Chamkermiswagen. – fluviale: Woonschip. pion sur –: Kampioen van den weg . 2. Rich(grap) La – de Thespis: Het theater. – ting, tocht , koers, weg. (fig. ) Richting, gedrags lijn . (m il. ) Marschroute . Pas de –: I
dentaire: Wagen die rondtrekt voor tandheel-
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Loopen in vrij gelid. .Ere en —: Op weg
zijn. Se mettre en —: Zich op weg begeven.
La mise en —: Het laten vertrekken; het
op gang brengen. Me lire en —: Op gang
brengen (auto ). Avoir un livre en —: Aan
een boek bezig zijn. En —! Vooruit! Vertrekken! (zeev.) Faire — pour : Op weg
zijn -, koers zetten , naar. Faire — de B.
a C.: Varen van B. haar C. En tours de —:
Onderweg. Faire — ensemble, - avec:
Samengaan, -varen met. Faire fausse —:
Verdwalen ; een verkeerden koers inslaan;
(f i g . ) zich vergissen . z . feuille 5 . Rester
en —: Achterblijven. Journal de —: Reisj ournaal. Chanson de—: (Soldaten )marschliedje . — aerienne : Luchtweg. 3. Boschweg.
4. Baan (hemellichaam) ; loop (stroom).
(fig.) Weg, middel. 5. (oud) Bende
gewapende mannen. 6. (nieuw) Autoverkeer, -vervoer, vooral op buitenwegen.
Partir par la —: Met de auto op reis gaan.
Voiture de —: Reisauto.Prendre la —: Gaan
auto-en. Router ov.w.: In pakken verzenden (drukwerk). Bande de journal routee:
Kruisband voorzien van aanwijzingen voor
de verzending. Routier (spr. routy6): Van
(de) wegen; op den weg. Livre —: Zee-,
graadboek, kust- en havenatlas. Carte -are:
Wegen-, autokaart. Locomotive -ière: Locomobiel. Machine -iêre: Reisfiets. Piste -iêre:
Af te leggen weg bij wegwedstrijd. Pont
—: Voetbrug; verkeersbrug. Trafic — :
Verkeer te land. / m.: Ongeregeld soldaat,
die tot een bende avonturiers behoort.
Man van ondervinding, - die veel gezworven heeft. Reisboek. (nieuw) Wielrijder,
die aan wegwedstrijden deelneemt. Leider
(padvinders). Vieux —: Ouwe rot, gladde,
heerschap dat van alle markten thuis is.
Vieille -iêre: Juffer die van wanten weet.
Boutin m.: Weggetje. Routine v.: 1.
Slag, oefening, bekwaamheid door 't lange
doen. 2. Sleur. L'esprit de —: De slender.
Routiner ov .w . : Gewennen . Routinier:
(Iem.,) die uit gewoonte -, nit sleur handelt . Proade —: Sleur. Routinierement:
Uit sleur.
Routoir m.: Rot-, rootplaats, -put, -kuil.
Rouverin : Te bros om te smeden.
Rouvieux m.: Schurftigheid (bij paard
en hond) . I by .nw.: Schurftig.
Rouvre m.: (Roode) eik (chéne —).
Rouvrir ov.w.: Weer openen, - openzetten, - openmaken; - voor 't publiek
openen ; - openstellen (grens ) . (f ig. )
Een oude wonde
—lapie-,bsurdqn:
weer openrijten bij iem. — une question:
Een vraagstuk weer op 't tapijt brengen. I onov.w.: Zijn deuren weer openen,
weer 't seizoen beginnen (schouwburg).
/ se — : Weer opengaan. - hernieuwd
worden.
Roux, rousse: Rossig, roodachtig, -harig.
ros. Beurre —: Gebruinde boter. Vents —:
Koude winden in April, die 't jonge groen
bruin doen worden. z. line 1. / m.: 1.
Rossige kleur. Tirer sur le —: Aan den
rossigen kant zijn. — ardent: Vuurrood.
2. Rossig mensch. 3. Bruine botersaus.
4. z. rousse. 5. (plantk.) Pruikenboom,
— des corroyeurs : Sumac.
Roux-vieux m. z. rouvieux.
Rowing (spr. ro-in) m.: Roeisport.
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Roxelane v.: Roxelane. Nez a la —:
Wipneusje.
Royal bv .nw . : 1 . Koninklijk . Prince —:
Kroon-, erfprins. Almanach —: Hofkalender. . 2. (f ig . ) Koninklijk , vorstelijk ,
prachtig, edel; konings (tijger, enz.). / m.:
Royaalpapier. Rood en wit gevlekt marmer. Royale v.: Sikje. Royalement : Konink lijk , vorstelijk ; (s p o t ) verschrikkelijk .
Royalisme m.: Koningsgezindheid. Royaliste : Koningsgezind (e ) . (f ig. ) Etre -, se
montrer plus — que le roi : Met nog meer
nadruk voor iem. belangen opkomen dan
hij zêlf doet, in zijn ijver voor iem. te ver
gaan. Royaume m.: Koninkrijk. Le RUni : 't Vereenigd K. Le — des cieux:
't K. der hemelen. Le sombre —, le — des
morts, - de Pluton: De onderwereld. z. roi
3. (y olk) Le — des taupes : 't Kerkhof.
Royaute v.: Koninklijke waardigheid,
koningschap. De koningen. (fig.) Overheersching. (fig., f am.) Payer sa —:
Trakteeren (a is men de boon uit 't Driekoningenbrood heeft).
flu m.: Beekje.
Ruade v.: 1. Achteruitslag, -slaan.
Allonger - lather -, detacher une —: Achteruitslaan. 2. (fig.; f am.) Grof-, lompheid.
Rubaee, -aeelle v.: Lichtroode robijn.
Ruban m.: Lint, band. Ridderlint,
„lintje". Strook. Papierstrook. Le —
rouge : 't Lintje van 't Legioen van Eer.
(nieuw) Le — bleu: De blauwe wimpel . Unde route : Een lange weg, die zich als een lint
uitstrekt. — de grain: Door een hevigen
wind doorloopen streek. La pate fait le
metrique, metre en —:
—'tDeglopui.
Meterrol. — endroit, - gomme: Isolatieband. (plantk.) — d'eau: Egelskop. — de
bergêre: Buntgras. —s : Zeegras.Rubanaire,
-axle: Strook-, lintvormig. Rubaner ov.
w.: Tot strooken pletten. Met linten versieren. Rubanerie v.: Band-, linthandel , -winkel ; -weverij , -fabricage . (fa m . )
„De lintjes". Rubaneuse v.: Lintweefstoel. Rubaneux: Lintvormig. Rubanier
m . : Lintverkooper,, -handelaar.. -fabrikant .
-wever.. (p lantk. ) Egelskop. / bv.nw.:
Lint-. Rubante: Met lint versierd.
Rubarbe v. z. rhubarbe.
Rubasse : Roodgekleurd.
Rubato (mu. -a ti) m . : (m u z . ) Krachtig
gespeelde passage.
Rubelaetion v . : Roodwording, roode huidvlek . Roodwording (rots door ijzeroxydatie ) .
Rubefiant bv.nw. en m.: (Middel, ) dat
de huid rood maakt. Rubefier ov.w.: Door
een roodtrekkend middel rood maken,
roode plekken veroorzaken op. / se — :
Rood worden. Rubeole v.: 1. Ruwkruid.
2. Vierde ziekte, ziekte van Dukes. Rubeolique m.: Lijder aan de vierde ziekte.
Rubeseent: Roodachtig. Rubiacees v.
my .: Sterbladigen.
Rubican : Stekelbruin (bai —), met
witte haren bier en daar.
Rubieelle v.: Lichtroode robijn.
Rubicon m . : Rubicon. (f ig. ) Passer -,
franchir le —: Een beslissenden stap doen.
Rubieond: (f a m . ) Hoogrood . Rubiette v.: Roodborstje. Rubifieation v.
en -fier ov .w . : (Het ) roodmaken . Rubigineux: Roestkleurig. Aan roest ander-
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hevig, vol roest. Rubine v.: Roode barbaarschheid. 2. Ruw-, stroef-, hard-.
metaalverbinding. - d'arsenic; - d'anti- Wrang-, scherp-. Grof-, hard-, rauw-.
Onbevalligheid. 3. Guur-, ruw-, strengmoine : Zwavelarsenik ; -antimoon. Rubis
m.: 1. Robijn. Steentje (in horloge). z. heid. Hard-, zwaar-, hevig-, onstuimigheid.
oriental:
Oostersche
Barsch-, norschheid. 4. Moeilijk-, bezwaarongle 1 en halals. - . - spinelle: Donkerroode -. 2. (fig.) lijkheid. 5. Ongevoelig-, gevoelloosheid.
Roode puist. Rubricaire m.: Kenner der 6. Schokken, stooten. Rudiment m.: 1.
misvoorschriften in 't brevier. Rubrica- (a 1 leen m y .) Grondbeginselen, gronden.
teur m.: Schrijver, die de beginletters of 2. Eerste leerboekje (vooral van 't Latijn).
titels (rood) schilderde, miniaturist, ver- Savoir son -: De beginselen van 't Latijn
luchter. Rubrique v.: 1. Roodaarde, rood kennen. 3. Niet tot ontwikkeling gekomen
krijt, roode oker. 2. Met roode letters orgaan. Rudimentaire : Tot de grondbegingeschreven titel, pagina- of hoofdstuktitel. selen behoorend. Niet diepgaand (kennis).
(to oneel) Spelaanwijzing. 3. Wets-, li- Niet tot ontwikkeling gekomen (orgaan).
(fig.) Nog niet geheel ontwikkeld, even
turgisch voorschrift, artikel. Afdeeling,
rubriek. Hoofd, opschrift (- de chapitre). aangegeven, in den dop. Rudoiement,
-oyement (spr. rudwa-) m.: Ruwe beje4. (Aanwijzing van de) plaats van uitgave,
rubriek. Sous la - de Londres : Als te L. gening. Rudoyer ov .w . : Ruw bejegenen.
Rue v.: 1. Straat. z. pignon 1, paver,
uitgegeven . 5. (f ig. ) Gewoonte, regel. 6.
List, kunstgreep. Rubriquer ov.w.: Rood eourir (ov.w. 4), vieux (m. 1) en des drukken, - verven. Rubriekteekens aan- cendre (onov .w . 1) . _Etre bon a jeter dans
brengen in. Rubrirostre: Roodsnavelig. la -: Tot niets deugen, geheel waardeloos
zijn. Fou a courir les ---s : Stapelgek. 2.
Rubriventre: Roodbuikig.
(fig.) Het (mindere) yolk. 3. (plantk.)
Ruche v . : 1. Bijenkorf . -stok . (fig . )
Verzameling ijverig werkende menschen; Wijnruit (- fetide, - odorante, - des jardins).
La
des murailles: Muurvaren . (v o 1 k )
plants waar hard gewerkt wordt.
Galigaan. - des pres: Poelruit.
-dechvr:
parisienne. 2. Geplooide strook, plooisel.
3. Pannen voor oesterkweekerij. Ruche m.: - des bois: Ruit.
Ruee v.: 1. Stroohoop (voor mest). 2.
Strook. Ruehee v.: Bijenvolk, -zwerm.
Product van een korf. Bucher m.: Bijen- Wilde jacht, onstuimige beweging. Overval.
Ruelle v.: Steegje, straatje. Ruimte
stal, -stapel. I ov.w.: Met een plooisel
omgeven. In een korf opvangen. Plooien. tusschen ledikant en muur (- de lit).
Rudfinier: (v o 1 k ) Lomp, ruw. Rude: Slaapkamer. (letterk.) Kamer (met een
1. (o u d ) Onontwikkeld . Ongedresseerd . 2. praalbed), waarin voorname dames de
(gev o e 1) Ruw, stroef, hard, niet glad. bezoekers ontvingen. Le langage des -s:
De verfijnde taal der Precieuses (z. pre(smaak) Wrang, scherp. (gehoor) Ruw,
eieux m. 5). Passer sa vie dans les -s:
hard, grof , onaangenaam, rauw . (g ez ic ht )
Onbevallig , ruw. 3. (f a m . ) Geducht, Veel in hoofsche salons verkeeren. Rueller
vreeselijk, verbazend. Un - appetit. 4. ov.w.: Met greppeltjes doorsnijden (wijn(fig.) Moeilijk te verdragen, ruw, guur, gaard ). Ruellette v.: Straatje.
Ruement m.: 't Achteruitslaan. Ruer
streng. Hard (slag, schok ; werk); zwaar
(beproeving, proef) ; stoer (werker) ; on- ov .w .: Krachtig werpen. - de grands
stuimig (aanval) ; hevig (storm, aanval); coups : Harde slagen toebrengen. / se -:
slecht (tijd). Barsch, norsch, onvriende- Zich onstuimig werpen, woest te lijf gaan;
lijk. Gestreng, hard, scherp, streng. Litre (fig.) storm loopen op. - aupres de:
Snellen naar. - en cuisine : Zich als dol- envers, - a qn : Iem. norsch behandelen.
len op 't eten werpen. / onov.w.: AchterCela me parait -: Dat lijkt me kras. - au
uitslaan, -trappen. - dans les brancards,
travail: Die van aanpakken weet. 5. (f ig. )
Moeilijk te bestijgen, hobbelig, steil. - les rangs: Uit den band willen springen.
Onzacht (gang van paard). Stootend (wa- Rueur: Die achteruitslaat.
Rufi . . .: (in samenst.) Rood .. .
gen ). 6. Moeilijk te overwinnen, geducht ;
Ruf (f )ian, -ien m .: Schoft , gemeene kerel.
zwaar (tegenpartij). Flink. Zwaar (verRugination v.: Reiniging met een beenzoeking). z. jouteur, joueur 1 en lapin.
vijl. Rugine v.: Beenvijl. Steelschraper.
Un - bonhomme : Een kerel met haar op
de tanden. Une - canaille : Een verbazende Ruginer ov.w.: Met een beenvijl schoonsmeerlap . 7. (f ig . ) Moeilijk, zwaar, zuur,, maken.
Rugir onov.w.: Brullen. Loeien (wind,
bezwaarlijk. Il en a vu de -s : Hij heeft
1 hard te verantwoorden gehad. Cela me zee ) . (f ig. ) 't Uitbrullen . / ov .w . : Brullen. Rugissant: Brullend. Loeiend. Ruparait -: Dat lijkt me niet voor de poes.
Rudement : Ruw, stroef. Streng, hard, gissement m.: Gebrul. Geloei.
Rugosite v.: Ruw-, hobbeligheid. Onruw. Grof , ruw, hard. (f am.) Geducht,
erg, verbazend, drommels; diep (ongeluk- effenheid. Rugueux: Ruw, oneffen. Lomp,
kig) ; stoer (werken) ; duchtig (drinken). ruw . Rauw.. Hobbelig (vers ) . / m . : (m il. )
Streng, ruw. Hevig, onstuimig. Barsch, Ontsteker.
Ruhr v.: Roer, Ruhr. Roergebied.
norsch. Zwaar (beproeven). Il y va -:
Bunke v.: Pleisterrand, die pannen of
Hij vat de zaak krachtig aan, hij werkt er
duchtig op los. (fam.) Je suis - content: leien aan een muur verbindt, muurkeel.
Buller ov .w . : Pleisteren .
Ik ben drommels tevreden.
Ruine v.: 1. Instorting, verval (gebouw).
Rudenter ov.w.: Met koord- of stafwerk
versieren. Rudenture v.: Koord-, staf- z. menaeer 2 en battre (ov .w. 3). Tomber
en
-, s'en aller en -: Invallen, instorten.
werk .
2. (f ig . ) Ondergang, verderf . Verzwakking
Ruderal : Op bouwvallen groeiend.
(leer, theorie). Tomber en -: Ten onder
Rudesse v.: (z. rude)1. Onontwikkeld-,

1917

Ruine-bois—Rustieage

gaan. Ce sera la — pour moi : Dat zal mijn
ondergang zijn. 3. Verlies van fortuin,
- van eer, - van macht, - van goeden naam.
La — de sa sante : De achteruitgang van
zijn gezondheid. La — de son credit: De
vernietiging van zijn crediet. 4. Oorzaak
van 't verval, - van den ondergang. Le
jeu sera sa —: Het spel zal hem nog in 't
verderf storten. 5. Bouwval, puinhoop.
Bouwvallig gedeelte. (f ig.) Il -, elle n'est
plus qu'une —: Hij -, zij is slechts een
schaduw van wat hij, zij vroeger was .Ruinebois (mu. one.) m. : Houtworm. Ruinemaison (me. one.) m. : Verkwister. Ruiner
ov .w. : 1. Omverwerpen, neerhalen, verwoesten, tot puin maken. 2. Vernielen,
verdelgen. 3. Te gronde richten, in 't
verderf storten. Doodarm maken. Bederven,
verwoesten (gezondheid ). Te niet doen
(bewijsgrond). — qn dans l'esprit de : Iem.
onmogelijk maken bij. — qn d'honneur:
Iem. zijn eer doen verliezen. 4. Afbeulen,
uitputten. 5. Inkerven (balk). / se —:
Te gronde gaan, vervallen. Zich ongelukkig, - arm maken, - te gronde richten.
Ruineur m., -euse v. : Verwoester, -ster.
Ruineusement : Zoo dat men zich te
gronde richt, om doodarm te worden.
Ruineux: (oud) Bouwvallig. (fig.) Bedrieglijk, onvast, los. (thans) Verderfelijk, die doodarm maakt, schadelijk, te
kostbaar. Ruiniforme : Afgebrokkeld. Ruinure v.: Inkerving, inkeping.
Ruisseau m.: 1. Beek. z. riviere 2.
2. (fig. ) Stroom (bleed, tranen) . 3. (Straat )goot . (fig.) Trainer dans le —: Plat -,
gemeen zijn. Des vocables du —: Gemeene
woorden. Laisser dans le —: In zijn ellendigen toestand laten. Tirer du —: Uit 't
slijk opvisschen. Chien de —: Straathond.
Ruisselant : Vlietend, zacht stroomend.
Zeer saprijk . (f ig . ) Stroomend . Druipend
(van zweet). Ruisseler onov .w . : Zacht
stroomen, vlieten, sijpelen. Druipen (van
zweet, bleed). Zacht ruischen (orgel).
Pluie -ante: Regenstroomen. Ruisselet
m.: Beekje. Ruissellement m.: Het
stroomen, - sijpelen, - vlieten. Het druipen
(wijngaard). Afspoeling (— superficiel).
(f ig . ) Zachte schittering. — de joie : Zachte
vreugde. (aardk.) Eaux de —: Neerstroomend water.
Rum (spr. romm) m. z. rhum.
Rumb (spr. ronb') m . : 1. (z eev.. )
Kompasstreek. Ligne de —: Lijn, die een
schip beschrijft terwijl het steeds denzelfden hoek met den meridiaan maakt, kompaslijn. 2. Ruimte, waarin een boot het
recht heeft 't eerst te visschen.
Rumen (spr. -menu) m.: (dierk.) Pens.
Rumerie (spr. rom'ri) v. z. rhumerie.
Rumeur v.: 1. Geraas, gedruisch, rumoer. (f ig.) Dreigende stemmen, gisting.
Mettre en —: In opschudding brengen.
La vine est en —: Er is een oproerige beweging in de stad. 2. Gerucht. La — publique:
De stem des yolks, een wage openbare
meening. Des --s: Praatjes.
Ruminant m . : Herkauwend (d ier ) . (fig .)
Herhaler. . Rumination v . : Herkauwing .
(f ig.) Gedurige herhaling. — mentale: 't
Voortdurend in zich omdragen van een
gedachte . Ruminer ov .w . : Herkauwen .
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(fig.; fam.) Wikken en wegen, rijpelijk
overwegen. / onov .w. : Nabetrachting bij
zich zelf houden. / se — : Bepeinsd worden.
Rumsteak m.: Biefstuk van het enderlijf .
Runes v .mv. : Runen (letters der oudNoorsche en oud-Germaansche volkeren).
Runique : Van de runen, runenvormig.
Ruolz (spr. ruolse) m.: Nieuwzilver,
compositie. (fig.) Onecht goed. En —:
Nagemaakt.
Ruotte v.: Akkervore.
Rupestre : Op steenen, - rotsen levend, groeiend, (in samenst.) rots-, steen-.
Rupicole v.: Rotshaan.
Rupin : (y olk) Met geld, rijk; fijn,
piekfijn. Un —: 'n Fijne, deftige vent.
Rupteur m.: Stroombreker. Ruptile:
Schotverbrekend. Ruption v.: Schotverbreking. (kunst) Menging van kleuren.
Rupture -v. : Het breken, - scheuren, door-, - verbreken. Breuk, doorbraak,
openbreking. (fig. ) Verbreking, afbreking,
tenietdoening; opheffing (vergadering).
Vriendschapsbreuk, klove, oneenigheid.
(schild.) Kleurenmenging. En — de : Die
verbroken heeft, uitgebroken uit, die
verlaten -, vaarwelgezegd heeft. z. obus
en ban 2. — de charge : Overlading. — d'equilibre: Evenwichtsstoornis. En — d'equilibre: Uit zijn evenwicht geslagen. —
d'une veine : Aderbreuk.— d' egout : 't Springen van een rioolbuis.
Rural : Landelijk, van 't platte land,
van de boeren, boersch. Agglomeration —e:
Landstadje. Fonds -aux : Landerijen, landgoederen. Code —: Landbouwreglementen.
Industrie —e : Huisvlijt. z. economie 1
en facteur 6. Caisse —e: Landbouwbank.
/ m.: Buitenmensch. Rurale v. : Vrouw
van buiten. Ruralite v.: Landelijkheid,
landelijk karakter. Ruralisme m.: Land-

schaps-, plattelandsbouw.
Ruremonde v.: Roermond.
Ruse v.: Wending (v. 't wild om de

honden te verschalken). List, loos-, sluwheid, streek. — de guerre: Krijgslist. Ruse :
Listig, loos, sluw, geslepen. Un —: Een
sluwe vos. Une —e: Een slim ding. Ruser
onev.w.: Wendingen maken (wild, om de
honden te verschalken). List gebruiken,
anderen te slim of zijn. Zich verstoppen
achter.
Busse bv .nw . : Russisch. / m . : Rus .
Russisch (taal). / v.: Russin. Russie v.:
Rusland. — d'Asie: Aziatisch -. — d'Europe : Europeesch -. Empereur de toutes les
—s : Keizer aller Russen. Russien bv.nw.:
Russisch. Petit--: Klein-Russisch, uit
Klein-Rusland. Grand—: Groot-Russisch.
Russification v . en -fier ov .w . : (Het )
Russisch maken. / se —: - worden. Russisant m.: Kenner der Russische cultuur.
Russo- : (in samenst.) Russisch. Russophile : Russischgezind. Russophilie v.
: Russischgezindheid. Russophobe : Den
Russen vijandig. Russophobie v.: Russenhaat.
Rustaud : Boersch, landelijk-eenvoudig.
Lomp, ruw. / m.: Lomperd, vlegel. Bus taude v.: Lompe boerendeerne. Rustaudement : Boersch. Lomp. Rustauderie v.:
Boersch-. Lompheid. Rusticage m.: Zeer
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,dunne raapkalk. Rustieitê v.: Landelijke
eenvoud. Lomp-, ruw-, plompheid. Gehardheid (plant, dier) tegen ruw weer . Rustique
: 1. Van 't landleven, landelijk, (in samenst.) land-, veld-. Conies -s: Dorpsverhalen. 2. Ongekunsteld, boersch, eenvoudig. Banc
table -: Tuinbank;
-tale'. (bouwk.) Ouvrage
Uit onbeonbewerkt hout samengehouwen steen
steld werk. Ordre Boersche-, Toskaansche orde. Art -: Huiskunstnijverheid,
huisvlijt. 3. Lomp, boersch, ruw. 4.
Gehard (plant, dier), die tegen wind en
weer kan. / m.: Het landelijke, Boersch
uiterlijk. Ongekunstelde voorstelling, boersche trant. Boersche stijl. Rustiquement:
Landelijk-eenvoudig. Boersch, lomp. Rus-

tiquer ov.w.: Grof behouwen, een ruw
voorkomen geven aan; ruw bepleisteren.
Rustre m.: Boer. Vlegel, lomperd. / by.
nw.:Vlegelachtig.Rustrerie v.: Lompheid.
Rut (spr. rute) m.: Loopsch-, bronstig-
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heid. En -: Bronstig, loopsch. Le temps
du -: De bronstijd.
Rutabagas, -age m.: Zweedsche koolraap .
Rutaeees v .mv. : Ruitachtige planten.
Buthêne of -ënien: 1. Rutheensch.
Rutheen. 2. z. Ruthênois. Ruthênie v.:
Ruthenie. Ruthenium (spr. -yomm) m.:
(scheik.) Ruthenium (metaal). Ruthênois : Uit Bewoner van Rodez.
Rutilanee v.: Schitterend roode kleur,
fonkeling. Rutilant: Schitterend rood,
fonkelend . (f ig . ) Schitterend . - de mots:
Vol woordenpraal. - de sante : Blakend
van g. Rutile m.: Natuurlijk titaanoxyde.
Rutilement m.: Rood glanzen. Rutiler
onov.w.: Een hevig rooden schijn verspreiden, glanzen.
Rutoir m. z. routoir.
Buy m.: Rodrigo.
Rynehophore (spr.rinko-): Slurfdragend.
Rythm .. . z. rhythm .

S
S m.: 1. (letter) S. Allonger les -: Jets
op de rekening leggen. Faire des -: In
zigzaglijnen loopen als een dronken man.

2. S-vormig ijzer. S-vormige kronkeling
(kronkeldarm, S iliaque). S-vormige haak
(kinketting).S-vormige causeuse. 3. (v erk.)
Saint: Heilige; (zeev.) Sud: Zuiden.
S. A.: Son Altesse: Zijne of Hare Hoogheid ; (m i1. ) Services auxiliaires : Dienstvakken. S. A. R. et I.: Son Altesse Royale
et Imperiale : Zijne of Hare Koninklijke en
Keizerlijke Hoogheid. S. A. S.: Son
Altesse Serenissime : Zijne of Hare Doorluchtige Hoogheid. S. E.: Son Excellence:
Zijne Excellentie; Son Eminence Zijn
Eminentie. S. G.: Sa Grandeur: Zijn Hoogeerwaarde. S. H.: Sa Hautesse: Zijne
Hoogheid. S. M.: Sa Majeste : Zijne of
Hare Majesteit. S. P. Q. R.: Senatus
populusque romanus De Senaat en het
Volk van Rome. S. S.: Sa Seigneurie of
Sa Saintete: Zijne Heerlijkheid of Zijne
Heiligheid. S. S. P. P.: Saints Peres:

Eerwaarde Vaderen; Kerkvaders. S.-E.:
Zuidoost. S.-0.: Sud-ouest: Zuidwesten. S. & L.: Seine-et-Loire: Departement Seine-et-Loire. S. & 0.: Seine-etOise: 't Departement Seine-et-Oise. S. &
M.: Seine et Marne : Het departement
Seine et Marne. S. E. & 0.: Saul erreur
et omission : Vergissing en weglating voorbehouden. S. G. D. G.: Sans garantie
du gouvernement : Zonder door de regeering
gewaarborgd te zijn. S.D.N.: Societe des
Nations : Volkenbond. S. I. : Sans lieu:
Zonder plaats van uitgifte ; (hande 1) sur
lest: In ballast. S. d.: Sans date: Zonder
dagteekening. S. I. n. d.: Sans lieu ni
date: Zonder datum noch plaats van uitgifte. S. U.: Suffrage universel: Algemeen
kiesrecht. S. v. p.: S'il vows plait: Als 't
u belieft. 5.-ent.: Sous-entendu : Stilzwijgend bedoeld. St en Ste : Saint en Sainte:
Heilige, Sint-. S/e: Son compte: Zijn
rekening. Sys: Steamship: Stoomschip.
Sa z. son vnw.
Saardam m.: Zaandam.
Saba m.: Scheba.
Sud-est:

Sabaoth (spr. -ott') m . : (b ij b el) Zebaoth , der heirscharen.
Sabayon m.: In zoete wijn geklopt ei,
zabaglione.
Sabbat (spr. -a) m.: Sabbat-. Rustdag.
Nachtelijke bijeenkomst van toovenaars,
heksensabbat. (f am.) Groot geraas, heidensch kabaal. Faire son -: Sabbat houden. Faire un beau - a qn : Iem. flink de
huid volschelden. Sabbataire m.: Sabbathouder, -vierder. Sabbatine v.: (oud) Des
Zaterdags verdedigde stelling. Sabbatique:
Van den Sabbat, - den Zaterdag. Annee -:
Sabbat-, rustjaar.
Sabeen : 1. Uit Bewoner van Saba.
2. z. sabeiste. Sabasme m.: Leer der
sterrenaanbidders. Sabaste m.: Sterrenaanbidder.
Sabelle v.: Kokerzandworm.
Sabin m. en by .nw.: 1. Sabijnsch.
Sabijn. 2. Zevenboom. Sabine v.: 1.
Sabijnsche. L'enlevement -, le rapt des -s:
De Sabijnsche maagdenroof. 2. (naam)
Sabina. 3. (plantk.) Zevenboom. 4.
(aardrijksk.) Sabinie.

Sabir m.: Sabir (mengelmoes van Romaansche talen met Arabisch en Turksch
in de Levant). Mengeltaal (b.v. le russo-chinois).

Sablage m.: Afslijping met fijn zand of
een zandstraal. Sable m.: 1. Zand. Rivierzand, grint. Des -s: Zandgronden; duinen;
zand. Plage de -: Zandig strand. drague : Trek-, baggerzand. Bertir -, fonder
sur le -: Op 't zand -, op onvasten grond
bouwen. Bti ti a chaux et a sable: Hecht en
wel doortimmerd; (f ig.) van ijzer en staal.
Semer sur le -: Nutteloos werk verrichten.
Avoir du - dans les yeux: Vaak slaap
hebben, vakerig zijn. Le marchand de -:
Klaas Vaak. - mouvant: Drijfzand; rul
-, los zand. Gros -: Grof zand ; zavel.
- volant: Zandstuiving. Horloge de - of
- Zandlooper. Manger du -: Den zandlooper te vroeg omkeeren. Graver -, tracer
sur le In 't zand schrijven, vergankelijk werk verrichten. - a mouler, - des
rnouleurs: Vormzand. Jeter en -: (Het
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metaal) in den gietvorm werpen; (fig.)
in eens uitdrinken. - de verre : Glaszand.
2. (geneesk.) Niergruis. 3. Sabeldier.
marterbont. (wapenk.) Zwart, sabel.
Sable m.: Zandtaart, -koekje. Sabler
ov .w. : 1. Met zand bedekken, zanden.
Gateau sable : Zandtaart. Fontaine sablee:
Zandfilter. 2. In vormzand gieten. 3. (fig. )
In eens opdrinken. - le champagne : C.
schenken • - drinken. 4. Met zand bewerpen, - nat maken. Sablerie v.: (Zand)vormerij. Sableur m.: Zandvormenmaker.
Stevig drinker. Sableuse v.: Zandstrooier,
-blazer (machine -). Sableux: Zandig.
Met zand vermengd. Fijn gestippeld.
Sablier m.: Zandkoker. Zandvang (in.
papierfabricage). Kanonboom (- elastique) . Zandman. Zandgraver. Zandlooper,
(z e ev . ) glas . - du loch: Logglas . Sabliere
v.: 1. Zandgroeve, zanderij, -kuil. 2. Rib,
drempelstuk. 3. Zandstrooiwagen (tram).
Zandkist (locomotief ). Zandbak (trein).
Sabline v.: Zandkruid. Sablon m.: Fijn
schuurzand . Zandhoop . Sablonner ov .w . :
Met zand -. Met schuurzand bestrooien. schoonmaken. Zand werpen op (gloeiend
ijzer), met welzand bestrooien. Sablonneux
: Zandig. Steenig (peer). Sablonnier m.:
Zandman, -verkooper. Klaas Vaak. Sablonniere v.: Zandvrouw, -verkoopster.
Zandgroeve, zanderij. Zandtrog, -bak (voor
't kneden van zandvormen), vormkast.
Zandkruid.
Sabord m.: 1. Geschutpoort. - de
Chasse: - vooraan 't schip. - de retraite:
- achteraan 't schip. Faux -: Looze -.
2. - de nage: Roeipoort. - de charge:
Ladingspoort. Saborder ov .w. : Onder de
waterlijn doorboren; doen zinken.
Sabot m.: 1. Klomp. Je te vois venir avec
tes gros -s : Ik heb je wet „in de gaten".
Il est venu ici en -s : Hij is op een stroowisch
komen aandrijven. 2. Hoef . 3. Metalen of
houten beslag (poot van meubel, paal,
lans, projectiel), schoen, schoe. 4. Remschoen (- d'enrayage, - de frein). - a
moulurer : Lijstwerkrijschaaf. 5. Bakje in
een vogelkooi. 6. Drijftol. Le - dont: De
tot staat (z. dormir 1). Fouet -.laniere
a -: Drijftolzweep. 7. Slaapkop. knoeier
Comme un -: Knoeierig. Jouer comme an
-: Knoeien, modderen. 8. Slecht werktuig; - rijtuig, „bak"; slecht schip, „kast"
slecht biljart; slechte piano, „rammelkast " ; prulding. 9. Dwergkip. 10.
(plantk.) - de la Vierge, - de Venus:
Venusschoentje. Sabotage m.: Klompenfabricage . Slechte afwerking (om den
patroon te schaden), moedwillige vernieling. Sabot -botte (mu .-s--s) m.: Klompschoen . Saboter onov .w . : Met den drijftol
spelen. Klossen, lawaai maken met klompen . / ov .w Met klompen vollen (laken).
Aan 't einde beslaan. (fig.) Verknoeien (om
den patroon te schaden); de productie verminderen (door vernieling of stopzetting).
Ponsard a sabote la poesie d'Horace: P.
heeft Horatius' poezie verhanseld. Saboterie v.: Klompenmakerij. - mecanique:
Klompenfabriek. Saboteur m.: Liefhebber
van 't spelen met den drijftol. „Boer op
klompen", „klospoot". Moedwillig verknoeier (z. -age). Sabotier (spr . -tye)
Fransch-Nederlandsch. I.
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m.: Klompenmaker. -verkooper. -drager.
Remmer (aan de remschoen). Sabotiere
(spr. -tyer) v.: Klompenmaakster. -verkoopster . -draagster. -dans.
Sabouler ov .w. : Ruw been en weer
schudden . (f i g . ) Duchtig doorhalen , den
mantel uitvegen.
Sabre m.: Sabel. - d'abordage: Enter-.
- trainant: Sleep-. Coup de -: Sabelhouw.
Coup de plat de -: Slag met 't plat. Le
la main, - au clair: Met ontbloote sabel.
-a
Tuer a coups de -: Neersabelen. Jouer
du -: Hakken en houwen. Le regime du
-: Het militaire despotisme. Traineur
de -: Militair schetteraar, „geurlat". de bois: Houten sabel van een harlekijn.
(f a m ; tegen kinderen) - de bois! Wel wat
drommel! z. Prud'homme 1. Faire du
-: Aan sabelschermen doen. Sabrebalionnette (mu . -s--s) m.: Sabelbajonet.
Sabre -briquet (mu . -s--s) m.: Kromme
infanteriesabel.
Sabrenas m.: Knoeier. Sabrenasser
ov .w . : Verknoeien . Sabrenaud en -er z .
sabrenas en -ser.
Sabrer ov.w.: (Neer)sabelen, in de pan
hakken. (fig.) Met verwijten overstelpen,
„afkammen". Afknoeien, afbroddelen, met
den Franschen slag afmaken. Een streep
trekken over. Doorstrepen. -schrappen. /
onov .w. : De sabel gebruiken. Sabretaehe
V. : Sabeltasch . Sabreur m . : (f a m . )
v
Houwdegen. (fig.) Iem., die zijn werk
met den Franschen slag afmaakt.
Sabulaire: In 't zand levend. / m.:
Kokerzandworm. Sabuleux : Zandig.
Saburral: Uit onreinheden van slechte
spijsvertering voortspruitend, beslagen
(tong). Saburre v.: Onreinheden van
slechte spijsvertering.
Sac (spr. sale) m.: 1. Zak. (handel)
- perdu : Met inbegrip van zak. Il faut
Tier le - avant qu'il soit plein: Men moet
geen buitensporige eischen stellen. z.
mouture 2, main 2 (kol. 1207) en eorde 1.
On frappe sur le - pour que Pane le sente:
Den zak slaan en den ezel meenen, iem.
een aanmerking maken, die voor een ander
bestemd is. (plat) Auoir le (gros) -:
Geld, „paten", „schijven" hebben. Epouser un — enorme : Een juffer met 'n hoop
duiten trouwen. Course en -: Zakloopen.
(fam.) - a papier! Sapperdekriek! - a
yin : Zuiplap. Avoir le - plein: 'm Om
hebben. - a jurons: Vloekbeest . (mil.)
- a terre : Aard-, zandzak. - a feu : Brandkarkas . - de couchage: (z e e v . ) Bultzak ;
slaapzak (kampeerders) . Auoir la tete dans
un -: Niet weten wat er gebeurt. (yolk)
Cracher -, eternuer dans le -: Op de guillotine 't hoofd verliezen. 2. Ransel. Soldatenransel (- d'ordonnance). (z e e v.) -s
de l' equipage: Plunjezakken. Mettre - a
terre : Den ransel afleggen ; (fig.) weigeren
te dienen, (zeev.) - te varen. - au dos:
Met den ransel op den rug, in dienst. Mettre
au dos: Den ransel aandoen. (grap)
Naitre - au dos : Met een bochel geboren
worden. z. quille 1. - alpin, - touriste, tyrolien : Rugzak, ransel, tornister. 3. Pleit-,
aktenzak, dossier (- de proces .). z. piece
13, etiquette 2 en fond 1. - commun:
Zak voor ter zijde gelegde stukken. L'affaire
61
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est dans le -: De zaak is afgedaan. Mettre
dans le mew -: Over een kam scheren.
Mettre dans le -: Klaarspelen. Vider son
-, (soms) eider le fond de son -: Alles
vertellen, wat men op 't hart heeft. 4
Boekentasch (- d'ecolier). Reiszak, -tasch
(- de voyage). - de nuit: Nachtzak. - a
main : Dameshandtaschje ; groote handmof.
Petit -: Damestaschje. - perle: Kralentaschje . - a ouvrage : Werktaschje. - a
lorgnette : Theatertaschje. - a (la) malice:
Goocheltasch. - a gibier: Weitasch. - de
cours : Collegetasch. Avoir cent ruses au -,
avoir plus d'un tour dans son -, - son bissac:
Niet verlegen zitten om listige streken. Its
sortent du méme -: Zij zijn met een sop overgoten.- de laine: Wolbaal (waarop de Eng.
kanselier zit); wolzak (galeislaven). 5.
Boetekleed. z. cendre 2. 6. (ontleedk.)
Zak (in 't lichaam ) . z . pierre 2. - herniaire,
- lacrymal: Breuk- ; traanzak. - aerien:
Luchtzak (vogel). 7. (y olk) Maag. Remplir son -: Zijn pens vullen. 8. Plundering
en verwoesting. Mettre a -: (Uit)plunderen. 9. (y olk) Bankbiljet van 1000
francs . Sacard m . : (p 1 a t ) Rijke vent.
Saccade v.: Ruk. Schok, stoot. (fig. )
Scherp verwijt. Par -s: Met horten en
stooten. Saccader ov .w . : 1. Met horten en
stooten voortbewegen. Respiration -dee:
Ongelijke ademhaling. Mouvements -des:
Rukken, horten en stooten. Style -de:
Hortende stijl. 2. Rukken aan den teugel
van. Saccage of --went m.: Plundering

en verwoesting. Verwarde hoop. Saccager
ov.w . : Plunderen en verwoesten. Overhoopwerpen, onderstboven keeren. Saceageur

m . : (f a m . ) Verwoester, , plunderaar.. Wanordestichter..
Saccharate (spr . saka-) m.: (scheik.)
Verbinding van suiker met een base.
Saechareux (spr . saka-) : Suikerbevattend . Saccharicole (spr. saka-): Waarin
suiker verbouwd wordt. Saccharifere (spr.
saka-): Suikerhoudend. Saccharifiable (spr.
saka-): Die in suiker omgezet kan worden.
Saccharificateur (spr . saka-) : Die in
suiker omzet. Saecharification v. en -ifier
(spr. saka-) ov .w . : (Het) omzetten in
suiker. Saccharimetre (spr. saka-) m.:
Suikergehaltemeter. Saccharimetrie (spr.
saka-) v.: Suikergehaltemeting. Saccharin
(spr. saka-) : Suikerhoudend. -achtig, -vormig. (in samenst.) Suiker-. Richesse -e:
Suikergehalte. Saccharine (spr. saka-) v.:
Saccharine. Sacehariner (spr . saka-) ov.
w.: Met suiker of saccharine behandelen.
Saceharique (spr . saka-): Van suiker.
Acide -: Suikerzuur. Saccharite (spr.
saka-) m.: Wijn met suiker en kaneel
bereid. Saccharivore (spr . saka-): Suikeretend . Saceharose (spr . saka-) m.: (Riet )sulker . Saccharure (spr. saka-) v.: Geneesmiddel verkregen door alcohol of ether
op suiker te gieten en dit te laten drogen.
Saccilere: Zak-, buideldragend. Saeeiforme: Zak-, buidelvormig. Sacciphore
m.: Buideldier. Saceule m.: Lymphzakje.
Sacerdoee m.: 1. Priesterschap, -ambt.
(fig.) Heilig ambt. 2. De geestelijkheid.
Sacerdotal : Priesterlijk.
Saehee v.: Zakvol. Sacherie v.: Zakkenfabriek, -fabricage. Sachet m.: Zakje.
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- met geneesmiddelen om op 't lichaam te
plaatsen. Haverzakje. Monsterzakje. Reukkussentje (tusschen 't linnengoed). Kardoeszak (- a gargousse). (grap) Kous, sok.
- de glace: IJszak. Sacoche v.: Dubbele
leeren zak. (mil.) Zadel-. Geld-. Dameshand-. Instrumententasch (aan fiets).

Sacquer ov.w.: Wegzenden, zijn conge
geven.
Saeramentaire: Die op de sacramenten
betrekking heeft. / m.: 1. Gebedenboek
voor de sacramenten. 2. Ketter die Jezus'
aanwezigheid in de hostie, in 't Avondmaal
ontkende (heretique -). Sacramental,
-el: Van een sacrament, sacramenteel,

gewijd, eeds-. Paroles -es: Heilige woorden
die de plechtigheid voorschrijft; (fig.) 't
beslissende woord. Sacre m.: 1. Wijding,
zalving. Inhuldiging, kroning. 2. Sakervalk.
Wijfjessakervalk. 3. (f i g . ) Schobbejak,
schurk. Jurer comme un -: Vloeken als
een ketter. Sacre : 1. Gewijd, geheili d,
heilig. Gezalfd. Aan God gewijd.
lo
quence -e : Kanselwelsprekendheid. z. feu
7 en college 1. Les ordres -s : De hoogere
wijding. (dichtk.) L'enceinte -e: De
tempel, de kerk. Le - C ceur: 't Heilige
Hart (v. Jezus; v. d. Maagd Maria). Le
mal -: De goddelijke ziekte, epilepsie.

2. Heilig, geheiligd, onschendbaar, onaantastbaar. Bataillon -: Keurcorps. 3.
(plat) Vervloekt,verdomd.4. (ontleedk.)
Van 't heiligbeen. Os -: Heiligbeen. I m.:
Het heilige, - geheiligde. Heiligbeen.
Sacrebleu, -die, -dieu : Sakkerloot. Verduiveld. Sacrement m.: 1. Genademiddel,
sacrament (doop, boete, huwelijk, vormsel,
laatste oliesel, priesterwijding, Avondmaal) .
(grap; fig.) Elle a eu tous ses -s: Er is
daaraan gedaan, wat er aan te doen was;
zij heeft al wat ze kan verlangen. Approcher
des saints -s: Biechten en communiceeren.
Frequenter les -s : Dikwijls biechten en
communiceeren. Muni des -s de l' &Use,
- des derniers -s : Voorzien van de H. genademiddelen der kerk. Le saint -: 't Hoogwaard ige . 2. (f a m . ) Huwelijk . Sacrer
ov.w.: Zalven, wijden. - roi : Tot koning
wijden. / onov.w.: Vloeken en razen, tieren.
Sacret m.: Mannetjessakervalk.
Sacrifiable : Opofferbaar. Sacrificateur
m.: Offerpriester. Grand -: Hoogepriester.
Saerifleatoire: Van het offer. Saerificatrice v.: Offerpriesteres. Saerifieature
v.: Offerpriesterschap. Sacrifice m.: 1.
Offerande, offer. - sanglant: Vleesch-;
(f ig . ) bloedig -. - humain. Menschenoffer..
Le - de la Croix, - de Jesus-Christ: 't
Kruisoffer. Le - de la messe, le saint -:
't Misoffer. 2. (f ig . ) Offer, opoffering.
S'offrir en -: Zich opofferen. Faire le
Opofferen, er aan geven. Sacrifier
-de:
ov .w . : 1. Offeren . - le corps et le sang
de Jesus-Christ: 't Misoffer brengen. 2.
(fig. ) Opofferen, ten offer brengen, wijden,
in den steek laten. Role -fie : Eenigszins
ondankbare rol. Les postes -fies: De beroerde
baantjes. Articles -fies: Spotkoopjes. A des
prix -fies: Tegen spotprijs. I onov .w. : Offeren. De mis bedienen. (fig.) Huldigen,
zich schikken naar, zich onderwerpen aan.
z. grace 3. - a la mode : De mode volgen.

Sacrilege-Saillir
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Pij
Inaad
.
Sagitte:
Suture
-e:
Zich
opofferen.
ten
offer
brengen.
(p
lantk
.)
/ se -:
Sacrilege m.: Heiligschennis. / m. en Pijlvormig.
Sagonte v.: Saguntum. Sagontin : Uit
v . : Heiligschenner.. -ende . / by .nw . : HeiSaguntum.
ligschennend, godslasterlijk, godvergeten.
Sagou m.: Sago. Sagouier m.: Sagopalm.
Sacripant m . : (o u d ) Opsnijder,, snoever..
Sagouin m.: Eekhoornaap, sagointje. /
(thans) Deugniet.
Sacristain m.: Kerkbewaarder, sacris- m. en -e v.: (fam.) Morsig wezen, smeertijn. (f ig . ) Dienaar.. Sacristie v . : Kerk- poets, vuile totebel.
Sagout (t )ier m. z. sagouier .
gereedschap. -vertrek. Vertrek waar de
Sagre m.: Doorn-, speerhaai.
jonggehuwden hun handteekening plaatsen
Sagum (spr. -omm) m. z. safe 1.
in de kerkregisters en gelukwenschen ontSaharien: Van de Sahara. / m.: Saharavangen (- des manages), consistoriekamer.
bewoner. -reiziger en -kenner.
Dispute de -: Kibbelarij tusschen geesteSaie v.: 1. Mantel van ruwe stof. Krijgslijken. Rat de -: Kwezel. Sacristine
v.: Opzichteres over de sacristie. Sacro- : mantel, sagum. Bas de -: Afhangend
(in samenst.) Heiligbeens-. Sacro -saint kleed der acteurs, die rollen uit de Oudheid
vervulden. 2. Saai (wollen stof). 3. Kras(me. ------s): Allerheiligst, onaantastbaar.
(s p o t ) Heilig . Sacrum (spr. -omm) m. : borstel.
Saignable: Tapbaar (boom) . Saignant:
Heiligbeen.
Sade, -inet: (o u d ) Lieflijk .
Bloedend. Bloedig, niet doorbakken
(vleesch). Bloedrood. (f ig. ) Bloedend, pas
Sadique : Wellustig-wreed; uit wellust
bedreven (moord). / m.: Wreede welluste- geslagen (wonde). Saignee v.: Aderlating,
ling, wellustmoordenaar. Sadisme m.: afgetapt bloed. Plooi tusschen boven- en beWellust uit wreedheid voorkomend. Moord- nedenarm. Aftapping (vochten van boom).
zucht uit wellust.
Greppel, kanaaltje, geultje. (fig.) OpofSaduceen: Saduceesch. Saduceer (lid fering. Afpersing. Faire une - a qn: Iem.
eener Joodsche sekte). Saduceisme m.: aderlaten; (fig.) - in de bus doen blazen.
Saignement m.: (Neus)bloeding. SaigneLeer der Saduceers.
Safran m.: 1. Saffraanplant. - beitard: nez m . : (y olk)
o 1 k ) Du izendblad . Saigner
Saffloer, Wilde saffraan. - des pres: Herfst- onov.w.: 1. Bloeden. Laisser - une plaie:
tijloos. Aller au -: Op de flesch gaan. Een wond laten uitbloeden. z. nez 1. 2.
(fig.) Bloeden (hart, ziel). Lijden. AderAccommoder au -: Bedriegen (echtgenoot).
2. Saffraan. 3. Roodgeel preparaat, saf- laten . (f ig. ) La plaie saigne encore : De wonde
fraan. 4. (zeev.) Sleephout. Klik aan 't is nog niet gesloten . 3. Een bloedrood schijnroer. . 5. Crocus. Safraner ov .w . : Met sel werpen. / ov.w.: 1. Aderlaten, bloed
saffraan kleuren. - toebereiden. Teint -é: aftappen. z. blanc (m. 4). Slachten, dooSaffraankleur. Safranier m.: Saffraankwee- den; kelen (varken); (grap) de keel afker. (o u d ) Bankroetier . Safraniere v . : snijden; vermoorden. 2. Laten uitbloeden
Saffraankweekerij.
(vleesch). Aftappen (rubberboom). 3. 't
Safre m.: Kobaltglas, smaltblauw. / Water laten wegloopen van (meer, moeras),
by .nw . : Gulzig .
droog doen loopen. Greppels aanbrengen in
Saga v.: Sage (der Noorsche volkeren).
(om water aan te voeren). 4. (fig.) Geld
Sagace: Scherpzinning. Sagaeitê v.: afzetten, in de bus doen blazen . Naschrijven,
Scherpzinnigheid.
plagiaat bedrijven aan. / se -: Zich zelven
Sagaie, -aye V. Z. zagaie.
bloed aftappen. (fig.) Zich groote opoffeSage by .nw.: 1. Wijs, verstandig. 2. ringen getroosten. - aux quatre veines,
Ingetogen, geregeld levend, wijs, gematigd. - aux quatre membres : Alles tot den laatsten
Lief, zoet, bedaard, gehoorzaam (kind). cent opofferen, - weggeven. Saigneur m.:
Eerbaar, kuisch (vrouw), oppassend (meis- 1. (fa m.) Bloedaftapper, geneesheer die
je). Bedachtzaam, omzichtig, wijs (behan- steeds aderlaat. 2. Slachter. 3. Bloeder,
deling). Gedwee (dier). Sage! Koest! - iem. bij wien bloeding niet te stelpen is.
comme une image, - comme l'enfant Jesus:
Saigneux : Bloederig . Saignot (t) er ov .w . :
Heel zoet. / m.: Wijze, verstandige. Ge- Dikwijls een weinig bloed aftappen van.
matigde, bedachtzame. Le S-: Salomo,
Saillant: 1. (wapenk.) Opstaande, met
de schrijver der Wijsheidsboeken. Sage- de voorpooten omhoog. 2. Vooruitsprinfemme (mu. -s--s) v.: Vroedvrouw. gend, -stekend; bovenop liggend (punt v.
Sag ement : Wijselijk, verstandig. Inge- blindenschrift). (fig.) In 't oogvallend,
togen, geregeld. Lief, zoet. Eerbaar. Wij- dat de aandacht trekt, - uitkomt. / m.:
selijk, bedachtzaam. Sagesse v.: 1. Wijs-, Uitstekend gedeelte. Uitstekende hoek (aan
verstandigheid. Geleerdheid, kunde. La bastion). Uitspringende stelling. (fig.)
S- 4ternelle: Het Woord. Le livre de la S-:
Du -: lets in 't oog vallends. Saillie v.:
Het boek der Wijsheid van Salomo. La - 1. (oud) Sprong. (fig.) Par -s: Met hordes nations : De spreekwoorden, de yolksten en stooten; bij invallen (z. 4). 2. Dekwijsheid . (vo lk ) - des chirurgiens: Sophie- king, paring. Redevance de la -: Dekgeld.
kruid. 2. Bezadigd-, ingetogen-, gematigd- 3. lnval, vlaag, gril, kuur, sprong. Il lui
heid. Zedig-, eerbaarheid. Gedwee-, lief- prit une -: Hij wond zich plotseling op.
heid. (school) Prix de -: Prijs voor 4. Aardige inval, geestige zet. 5. Uitsprong,
goed gedrag. z. dent 1. 3. Wereldwijsheid. uitstek. Care -, porter en -: Uitsteken,
Sagette v.: Pijl. (plantk.) Pijlkruid. vooruitspringen. En -: Vooruitspringend.
Sagine v.: Vetmuur. - noueuse : Knoo- Avoir un metre de -: Een meter uitsteken.
pige -. Sagittaire m.: (sterrenk.) Schut- - d'ancrage: Ankernok. 6. (fig.) In 't
ter. (o u d ) Boogschutter . / v . : Pijlkruid oog loopend gedeelte. Saillir onov.w.: Te
(- fleehe d' eau) . Sagittal : Pijlvormig. voorschijn komen. - schieten uit. (oud)
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Sain-Sais ie -warrant

Opborrelen . Vooruitspringen , uitsteken . /
ov .w . : Dekken , bespringen .
Salm: 1. Gezond. - et sauf: Gezond en
wet, behouden, heelhuids. 2. Onbeschadigd , gaaf,, gezond . 3. (fig. ) Gezond , juist ,
echt. Rechtzinnig, waar (leer, principe).
- d'esprit: Bij zijn voile verstand. Avoir
la tete -e: Een helder hoofd hebben. -e
monnaie : Normaal muntstelsel. 4. Gezond,
die de gezondheid bevordert. Zonder gevaar, veilig (kust). Sainbois m.: (plantk.)
Peperboompje (garou).
Saindoux m.: Reuzel.
Sainement : Gezond . (f ig . ) Verstandig .
Sainfoin m.: 1. Mannaklaver. - d'Espagne: Fransche mannaklaver, kromkruid.
2. Esparcette (vlinderbloem).
I. Saint bv.nw.: Heilig, (in samenst.)
Sint- . Vroom , godvruchtig . Hoogvereerd ,
onschendbaar. Door en door braaf. Lief.
La Terre S-e: 't Heilige Land. Terre -e:
Gewijde aarde (op kerkhof). Le peuple -:
't Joodsche yolk. La tribu -e: De heilige
stam, de stam Levi. z. cite 2 en quaran taine 2. La -e Église: De kerk van Jezus.
La semaine -e : De stille week, de w. voor
Paschen. L'annee -e: 't Jubeljaar. z.
jeudi, vendredi, samedi en lieu 1. Un homme, une -e femme : Een vrome, brave
man, - vrouw. Vie -e: Godvruchtig leven.
Ma -e mere: Wijlen mijn lieve moeder.
De -es ceuvres: Vrome werken. - Pierre
et - Paul: Petrus en Paulus. - Jean:
Sint Jan, Johannes de Dooper - de Evangelist. -e Therese: De Heilige Theresia.
La Saint-Martin: St. Maartensdag. (fam.)
Toute la -e journee : Den godganschen dag,
den lieven langen dag.
II. Saint m.: Heilige. Braaf mensch.
Le - des -s : 't Heilige der heiligen, de
allerheiligste plek, waar niemand mag
doordringen. Le -: Jezus. Un -: Een
heilige. Il vaut mieux avoir affaire a Dieu -,
au bon Dieu qu 'a ses -s : Het is beter met
den baas dan met de ondergeschikten te
doen te hebben. C'est un - qu'on ne chOme
plus, - qu'on ne fete plus : Die man heeft
afgedaan. Le - du jour : De held van den
dag. Ne savoir a quel - se vouer: Ten einde
raad zijn, geen redding uit den nood weten.
Comme on connait les -s on les honore:
Als men iem. gunst wil winnen, moet men
naar zijn pijpen dansen. z. precher 1,
chandelle 1 en glace 1. Un petit -: Een
heilig boontje. La communion des -s: De
gemeenschap der geloovigen.
Saint-Andre m . : Sint-Andreas . z . croix
5. Saint -Ang e z. ang e 3. Saint-Antoine
m.: De H. Antonius. z. Antoine. Saint augustin m.: Augustijn (drukletter). Saint
-Barthelemy z. Barthelemy . SaintBernard m.: Sint-Bernard. -shond. Saint-,
erepin m . : Sint-Crispijn . (f a m . ) Schoenmakerswerktuigen. Porter tout son (son son dos) : Al zijn hebben en houden bij
zich dragen. Saint-eyrien (mu. --s)
m.: Leerling der Militaire school te SaintCyr. Saint-Domingue m.: Santo-Domingo. Saint-Dominique rn.: Sint-Dominicus.
Sainte v.: Heilige. Braaf mensch. SainteAlliance v.: Heilig Verbond, H. Alliance
(tegen de Revolutie). Sainte-barbe v.:
Kruit-, konstabelkamer. Feest (4 Dec.) der

1928

art illerie . Sainte-Helene v . : Sint-Helena.
Saint-Elme z. Elme. Saintefarce v.:
(spot) Des billets de la -: Wissels
die met St. Juttemis vervallen, schoorsteenw isse Is . Saintement : Vroom , god vruchtig, voor de goede zaak. Vromelijk.
Saint-Empire m.: Heilige Roomsche Rijk
(der Duitsche natie , -germanique ) . Saintenitouche z. nitouche. Saint-Esprit m.:
Heilige Geest. Versiering -, symbool den
H. G. voorstellend. Saintetê v.: Heilig-.
Vroom-, onberispelijkheid. Sa S-: Zijne
Heiligheid (de paus). z. odeur . Des images
de -: B idprentj es . Sainte-touehe v . : Salaris- , „geldj es "dag . Saint-frusquin z.
frusquin. Saint-Gall m.: Sint-Gallen)
Zwitserland). Saint-Gallois (mu. onv.):
Uit Sint-Gallen. Saint-Germain m.: Suikerzoete peer. Potage -: Erwtensoep.
Saint-Glinglin v.: A la -: Met SintJuttemis. Saint-Guy m . : Sint-Vitus . Danse
-, mal de -: S int-Vitusdans . Saint-honore
m. : Taart met roomvla en slagroom.
Saint-Hubert m.: Sint-Hubertus. Etre de
la confrerie de -: Niet in de eerste leugen
gestikt zijn. / v.: Sint-Hubertusdag. Jachtfanfare. Saint Jacques m.: De H. Jacobus.
z. chemin 1. Coquille de -: Kamschelp.
Saint-Jamais v . : Sint-Juttemis . SaintJean m.: De H. Johannes. La Passion selon
- De Johannispassion. z. herbe 1. L'ordre
de -: De Johanniterorde . Faire son petit -:
Den braven Hendrik spelen. De la -: Kin-

derspel, nietsbeduidende rommel, „snert".
Saint-Jean d'Acre m.: Ptolemais (in
Syrie ) . Accra. Saint -Jean -de -Dieu m.:
De H. Johannes de Deo. Saint-Laurent
m . : S int -Laurensrivier . Saint-Louis m . :
Lodewijk IX de Heilige. Saint-lundi z.
lundi . Saint-Marin m.: San Marino
(republiek in Italie). Saint-Office m.:
Inquisitie. Saintongeais : Uit -. Bewoner
van Saintonge. Saint-Pere m.: Heilige
Vader. . Saint-Pierre m . : S int -P ieterskerk (te Rome). Saint-Siege m.: Heilige
Stoel. Saint-simonien m. en bv.nw.:

Aanhanger van -. Die voorstaat de leer
van den socialist Saint-Simon, SaintSimonistisch. Saint-simonisme m.: Leer
van Saint-Simon. Saint-Sylvestre v.:
Oudejaarsavond . Saint-Trond m . : S intTruiden (in Belgic) .
Saisi m.: Gearresteerde, met beslaglegging bezwaarde . Saisie v . : 1 . Beslaglegging,
inbeslagneming, arrest. - immobiliere,
- reelle : - op vaste goederen. - foraine:
-dergonvabuitwoedschldenaar, wiens goederen in de gemeente
van den schuldeischer liggen. - conservatoire: Conservatoir arrest, voorloopig
beslag. 2. Beslag, aanhaling (- pour
fraude). 3. Beslagneming, prijsmaking.
Saisie-arret (mu. -s--s) v.: Derdenarrest. Saisie-brandon (mu. -s--s) v.:
Beslaglegging van 't te velde staande.
Saisie-execution (mu. -s--s) v.: (Beslag met) verkoop bij executie. Saisiegagerie (mu. -s-s) v.: Pandbeslag.
Saisie -revendication (mu. -s--s) v.:
Beslaglegging op roerende goederen, waarop
men beweert recht te hebben of waarvoor
men bevoorrecht beweert te zijn. Saisiewarrant (mu. -s--s) v.: Beslaglegging
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van goederen op ceel. Saisine v. : 1 . (zeev . ) onpas, niet actueel. 6. Leeftijd. Saisonnal:
Seizing, gording, sjorring. 2. (fig. ; recht) Seizoen- . Saisonner onov .w . : Vruchten
Bezitneming. (gesch.) Droit de -: Rech- dragen. Saisonnier: Die tot 't jaargetijde
ten voor bezitneming aan den beer te vol- behoort, die van 't - afhangt, seizoen-.
Denrees -ieres: Seizoenartikelen. Ville -iere:
doen.
S. met tijdelijke opleving.
Saisir ov .w . : 1 . Grijpen, vatten, pakken,
Sajou m.: Rolstaartaap.
aangrijpen, vangen. 2. (f ig. ) Bevangen,
Sake of saki m.: 1. Uit rijst bereide
aangrijpen, overvallen. Even op 't vuur
zetten. Les haricots soft saisis par la chaleur: wijn. 2. Vossestaartaap.
De boonen worden door de warmte gesmoord .
Salace : Wellustig, geil. Salacite v.:
Wellustig-, geilheid.
Etre saisi : Door schrik aangegrepen zijn.
Salade v.: 1. Sla, salade. z. panier 1.
Elle fut tellement saisie que . . .: Zij schrok
zoo hevig dat . . . La fumee me saisit a la - russe : - van allerlei groenten. - d'orangorge : De rook slaat mij op de keel. 3. (fig.)
ges: Sinaasappelcompote. Faire une - de,
Aangrijpen, niet laten ontsnappen, waar- mettre en -: Dooreenmengen. Troupes de
nemen, gebruik maken van. 4. (fig.) In -: Uit verschillende wapens samengestelde
bezit nemen, veroveren. 5. (fig.; recht) troepen. - de meubles: Rommelzootje.
Beslag leggen op, in beslag nemen; aan- Quelle -! Wat 'n warboel, - hutspot! houden. 6. (fig. ) Begrijpen, vatten, inzien. royale: Veldsla. - de taupe : PaardenOpmerken. - les mots : De woorden vatten. bloem . - de chouette: Beekpunge . (f a m . )
7. (z e e v . ) Seizen , vastsjorren . 8. (n i e uw ) Vendre sa -: Opruiming houden. 2. Ronde
Kieken, snappen. 9. - de: In 't bezit lichte helm (der ruiters). 3. (y olk) Ruzie;
stellen van. z. mort (m. 1, kol. 1351).
uitbrander. Saladelle v.: (plantk.) Lams-untribald'ef:
ooren . Salader ov .w . : Dooreenhalen, door
Een zaak aanhangig maken bij een rechtbank. La police elk. haspelen. Saladier m.: 1. Slabak.
a ete saisie : De zaak is in handen der poLa politesse est au fond du -: De beleefdlitie. La Chambre est saisie d'un projet de heid eischt, dat men zich 't eerst van sla
loi : Bij de Kamer is een wetsontwerp ingebedient. 2. Slamand, vergiet. Bak voor
diend. / se -: 1. Elk. aangrijpen. - grijpen. warmen wijn (die den bowl der rijkere
2. (f ig.) Aangegrepen worden. 3. se - de: lieden vervangt). (leger) Loopgraafhelm.
Zich meester maken van, bemachtigen. Saladiere v . : (y olk) Gel-, gevangenwa Grijpen, vatten, in hechtenis nemen. gen. Salage m.: Het zouten. Zoutstrooien
Saisir -arreter ov .w . : Derdenarrest leggen (sneeuw, weg). (oud) Zoutbelasting. Saop . Saisir -brandonner ov .w . : Beslag laire m . : Salaris , loon . z. meriter (ov .w .
leggen op 't te velde staande. Saisir- 1). (f ig.) Belooning, verdiende loon, loon
executer ov.w.: Bij executie verkoopen (na naar werken. Salaison v. : Het inzouten.
beslag) . Saisir-gager ov .w . : Pandbeslag Ingezouten spijzen (des -s), pekelvleesch,
leggen op. Saisir-revendiquer ov .w . : -spek, enz. Salaisonnier m.: Pekelaar.
Beslag leggen op goederen, waarop men
Salamalee (spr.. -ek) m.: (grap) Be-:
beweert recht te hebben of waarvoor men leefde groet, strijkage.
bevoorrecht meent te zijn. Saisir-warSalamandre v. : Salamander. Vulkachel.
ranter ov .w . : Beslag leggen op goederen
Baktrommel met warme en koude lucht.
op ceel. Saisissabilite v.: Vatbaarheid Vuurgeest. Salamandrin en -drolde :
voor beslaglegging. Saisissable : Voor Salamanderachtig . Salamandrines m .my . :
beslaglegging vatbaar. Saisissant: 1. Die Salamanderachtigen .
in beslag neemt of aanhaalt. 2. Aangrijpend,
Salamanque v.: Salamanca.
doordringend (koude). 3. Pakkend. / m.:
Salami m.: Knoflookworst.
Beslaglegger. Saisissement m.: AangrijSalamine v.: Salamis.
pen. Bevangenheid (door koude). OntSalangane v.: Oostersche oeverzwaluw.
steltenis, ontroering, plotselinge schrik.
Salangue, -que v.: Zoutmoeras. SaSaison v.: 1. Jaargetijde, seizoen. z. lant: Die zout voortbrengt. Puits -, marais
nouveau (by .nw . 3). La - des frimas: -: Zoutput, -pan. Pouvoir -: Zoutgehalte.
Het gure jaargetijde. C 'est un temps de -: Salariant m.: Patroon, loongever . Salariat
Men kan geen ander weer verwachten. 2. m.: De loontrekkenden. Positie van den loonTijd (voor producten, werkzaamheden of trekkende . Loonstelsel. Loonarbeid, -dienst.
handelingen). Des legumes de la -: Groen- Salarie m.: Loontrekkende, -arbeider. /
ten, die de tijd meebrengt. Ble de -: by .nw . : Loontrekkend . Salarier ov .w . :
Winterkoren. La - des asperges; - des Bezoldigen.
semailles: De asperge-, de zaaitijd. La Salaud m.: Smeerpoets, zwijn. / bv.
du frai; - de la chasse: De rij-; de jachttijd.
nw.: Vuil, smerig. Salauderie Y.: SmeerMarchand -, -e des quatre -s : Groente-,
poetserij . Sale : 1. Vuil, morsig. z. 'Inge.
fruitverkooper, -ster. Vendre les quatre -s: Vuil (kleur) ; grauw (ochtend, daglicht),
Met groente venten. Vent de -: Passaat- vaal. Ongeschoren (baard). Klippig (kust).
wind. 3. Tijd om in een badplaats genezing Van onder aangegroeid (schip). 2. Gemeen,
te zoeken, kuurtijd (- thermale). Faire plat, liederlijk, onkiesch. Vuil, smerig,
une - a B .: Een (bad )kuur doen te B.
laag. 3. (fam.) Beroerd. - type: Beroerde
4. Tijd van aristocratische feesten, season vent. Faire -: Een beroerden indruk
(te Londen). 5. (fig.) Geschikt oogenblik, maken. / m. en v.: Smeerpoets.
- tijdstip. Tout vient en sa -: Alles komt
Sale :1. Gezouten, zout. Manger -: Veel
te gelegener tijd. De -: Geschikt, passend, zout in 't eten doen. 2. Zouthoudend, zilt.
van pas; in de mode; actueel. ga n'est La plaine -e, l'onde -e: De zilte baren.
plus de -: Dat is niet meer in de mode,
Le Grand Lac S- : 't Groote Zoutmeer. 3.
dat komt te laat. Hors de -: Ontijdig, te Peperduur. Overdreven (prijs). Rake (straf ) ,
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Gepeperd (rekening). Payer -: Zeer duur
betalen. 4. Schuin, gewaagd. Die van
moppen houdt ; moppig. / m.: 1. Gezouten
varkens-, pekelvleesch. Petit -: Versch
pekelvleesch . 2. ( y olk) Kind . Jongen .
Salement : Morsig. (f ig . ) Gemeen, smerig, beroerd.
Salep (spr. -lepe) m.: Salepwortel.
-poeder.
Saler ov .w . : 1. Zouten, zout doen in.
- trop : 't Eten to zout maken. 2. Zouten,
inzouten, in zout leggen. Met zout bestrooien (sneeuw, weg). (gr a p ) Bewaren. 3.
(f ig., fa m. ) Overdrijven. Duur laten
betalen. - la note : Met dubbel krijt schrijven. 4. Afzetten. 5. Een uitbrander -,
een standje geven. / se -: Gezouten -.
Ingezouten worden. Zout bij zijn eten doen.
Salerne v.: Salerno. Salernitain : Uit
Salerno.
Saleron m.: (Bakje van een) zoutvaatje.
Sales v . : Sales . Salesien . by .nw. en m. :
Salesiaan. -sch. Franciscaner.
Salete v.: 1 . Vuil-, onrein-, morsigheid.
Faire des -s: Morsen ; poepen. 2. Vuil,
vuilnis. 3. (fig.) Gemeen-, smerigheid.
Gemeene taal, vuil praatje. Smerige handeling. Dire des -s: Gemeene praatjes
uitslaan. 4. ( y olk) Gemeene meid.
Saleur m.: Inzouter.
Salicaire v.: (plantk.) Kattestaart
(- commune).
Salicine v.: Uit wilgebast bereid alcaloide, wilgestof. Salieine : Van wilgen.
Salicinees v .mv . : Wilgachtigen.
Salicole : Van de zoutproductie. Industrie
-: Zoutindustrie.
Salicoque v.: Zeegarnaal.
Salicor m.: Sodakruid.
Salicorne v.: (plantk.) Zeekraal.
Saliculture v.: Zoutwinning. Salieylate
m. : Salicylzuurzout. - de soude : Salicylzure soda. Salicyle v.: Salicyl. Salicyler
ov .w . : Met salicyl vermengen. Salicylique :
Acide -: Salicylzuur.
Salien : Salisch. Salier. Loi -, coutume
-ne: Salische wet.
Salitre v.: Zoutvaatje. -bak, -vat
(keuken). Kuiltje achter 't sleutelbeen.
Bovenoogkuil, slaapgroef (paard). - double : Peper- en zoutvaatje. Salifere : Zouthoudend. Salifiable : (scheik.) Die (een)
zout kan vormen. Salifleation v.: Zoutvorming. Salifier ov .w. : In (een) zout
omzetten, verzouten.
Saligaud m.: Smeerpoets, zwijn.
Salignon m.: Zoutbrood. Saligot : Waterkastanje. Salin m . : (o u d ) Zoutbak .
-moeras, -pan. / bv.nw.: Zoutachtig, zilt.
Met zoutdeelen. Op een zoutachtigen
bodem groeiend. (scheik.) Corps -:
Zout. Salinage m.: Zoutwinning, -vorming. Saline v. : 1. Zoutwinning (in
zoutput). 2. Zoutmijn, -groeve, -keet, -put,
-pan. 3. (oud) Gezouten vleesch, - visch.
Salinelle v.: Slijkvulkaan, -blazer. Salinier m.: Zoutarbeider. -verkooper. Salinite v.: Zoutgehalte. -heid. Zouthoudendheid, zoutte. Salinometre m.: Zoutmeter.
Salique: Salisch, van de Salische Franken
(z. salien ) .
Salir ov.w . : 1. Bevuilen, bemorsen,
bezoedelen, verontreinigen, vuilmaken.
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(fig.) - son nid: Zijn nest bevuilen. 2.
(fig.) Bezoedelen, met ontuchtige beelden
vullen. I onov.w.: Den boel vuil maken.
/ se -: Zich bemorsen, - bezoedelen, vuilmaken. - bevuilen (in kleeren). (f ig.)
- bezoedelen, zijn goeden naam bevlekken.
Salissant : Bevuilend, die vuil maakt. Die
gauw vuil wordt, licht smettend. Salisseur
m . : Bevuiler.. Salisson v . : (p la t ) Kleine
smeerpoets ; totebel. Salissure v.: Vuil,
vuiligheid. Bevuiling. Aangroeiing (aan
schip). Salitre m.: Magnesiumsulfaat.
Salivaire : Speeksel-. Salival : Speeksel-.
Salivant : Die doet kwijlen. Salivard m.:
(plat) Praatjesmaker. Salivation v.: Speekselafscheiding . Salive v . : Speeksel. (f a m . )
Retrouver sa -: Weer op zijn verhaal komen.
Marchand de -: Kletsmeier, -kous. Avaler
sa -: Zijn mond houden. Perdre sa -:
Aan doovemans deur kloppen. Saliver
onov .w . : Speeksel afscheiden . (p la t ) Kletsen. Saliveux : Speekselachtig.
Salle v.: 1. Zaal, groot vertrek (z. ook
salon) . Zaal (in ziekenhuis). - a manger ;
- d'armes ; - des seances; - du treme: Eetzaal of eet- of huiskamer ; scherm- of wapen- ;
zittings-, troonzaal. -d 'audience : Gerechtszaal. - de garde : Arrestantenvertrek.
- d'honneur (du regiment) : Receptiezaal.
- de bains : Badkamer. - de cours : Collegezaal. - des actes: Aula. - des appareils:
Schakelzaal. z. asile 4, police 2, etude 5 en
pas (m. 6). - de verdure : Met boomen omringde plek, warande. - d'eau : Beneden 't
niveau der straat gelegen fonteingedeelte.
Avoir de la -: Aan schermen gewoon zijn .
Ketelruim. - des co fires-deschauir: :
Safeinrichting. - de correspondance : Schrijfkamer. 2. Publiek (schouwburgzaal). - de
papier: Zaal met vrijbiljetten, - „van de
diaconie", - vol „koef noen". 3. Wangzak (nap). Salleran (t) m.: Papiersorteerder ; meesterknecht in een papierfabriek.
Salluste m.: Sallustius.
Salmiac (spr . -ak) m.: Ammoniakzout,
salmiak. Salmigondis (spr . -di) m.:
Ragout van vleeschrestjes, die men opwarmt. (fig., fam.) Poespas. Salmis
(spr . -mi) m. : Ragout van wild of gevogelte.
Salmoeulteur m.: Zalmteeler. Salmo culture v . : Zalmteelt . Salmonides m .mv . :
Zalmachtigen.
Saloir m.: Vleeschkuip. Inmaakpot.
Zoutvat.
Salomon m.: Salomo.
Salon m.: 1. Gezelschapsvertrek, waar
men gasten ontvangt. Petit -: Zitkamer.
Frequenter les -s : In de groote wereld
verkeeren. Pate de -: Dichter die zijn
verzen bij de voorname menschen voorleest.
de verdure: Groot prieel, warande. d'exposition: Toonkamer. 2. Le S- : De tentoonstelling van kunstwerken van levende
meesters. Faire le S- : Een overzicht van
den Salon geven. 3. Tentoonstelling (in
't alg.; b.v. le - du cycle). 4. Keurige
winkel. - de the: Tearoom. - de degustation: Proeflokaal.
Salonique v.: Saloniki (in Turkije).
Saloniquiste : Uit -. Bewoner van Saloniki.
Salonnard m . : (gr a p ) Salonheld . Salonnet m.: Salonnetje. Kleine verzameling
kunstwerken. Salonnier m., -iere v.: Kri-
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tiekschrijver over den Salon. Salondametje. dat, is alles vergeefsch. 2. (a ls uitroep)
I by .nw . : Salon-. Facons -ieres: Salon- Wees gegroet. Heil u. (in geschrift)
manieren. Salon -parloir (mu .-s--s) m.: Heil. Au lecteur -. Den lezer heil. 3.
Het groeten. Groet. Buiging. Begroeting.
Spreekvertrek.
Salopard m.: Smeerkanis. Salope : Mor- (mil.) Het aanslaan. Rendre a qn son -:
sig. / v.: Vuilpoets, slons. Liederlijk wijf. Iem. teruggroeten. - et fraternite: BroeSalopement: Morsig. Saloper ov ..w : Be- derlijke groeten. z. entendeur. - milivuilen . (f ig.) Afknoeien . Saloperie v.: Mor- Mire: Saluut. Faire le - militaire: Aansig-, smerigheid. Vuil praatje. Knoei-, prul- slaan . - de mer: Saluutschot . 4. (K a t h . )
o
Lof. Salutaire : Heilzaam, goed, dienstig.
werk , vodderij, bocht. Salopette v.: Werk(dichtk.) Reddend. (fig.) Heilzaam, tot
br ek ; -jas, overalls, ketelpak. Schortje.
Salorge m.: Zouthoop. Salpétrage m.: de zaligheid medewerkend. Salutairement:
't, Met salpeter vermengen. Salpetervoort- Op heilzame wijze. Salutation v.: Eerbrenging. Salpetre m.: 1. Salpeter. - de biedige begroeting, - buiging. Compliment.
(Kath.) z. angelique (by .nw. 1). Salutroussage : Keursalpeter . z . poudre 4 . (f i g . )
tiste m.: Heilssoldaat. / by .nw.: Van 't
Le -: 't Buskruit. 2. Overblijfselen van
uitgeloogd kalkpuin. Salpeter (- de hous- Leger des Heils. Salvage m.: Droit de
-: Strandrecht. Salvanos (spr. -os) m.:
sage; kalkuitslag op muren). 3. (fig.)
Opgewonden standje, vaatje buskruit. Sal- (o u d ) Reddingboei . Salvateur,, -trice:
petrer ov.w.: Met salpeter bedekken. - Reddend. Salvation v.: 1. Redding, zaligbestrooien en daarna aanstampen (weg). making. 2. Des -s : Verdedigingsgeschrift.
I se -: Zich met salpeter bedekken. Sal-, Salve v.: 1. Salvo, laag. - d'applaudissepetrerie v.: Salpeterfabriek. -fabricage. ments: Donderende toejuichingen. 2. Ovaal
Salp'etreux: Salpeterachtig. Salpetrier : schoteltje. Salve m.: (Kath.) Gebed tot
Salpeterwerker. Salpetriere v.: Salpeter- de H. Maagd.
Salvinie v.: Vlotvaren.
fabriek. Hospitaal van dien naam te Parijs.
Salzbourg (spr. -boor) m.: Salzburg.
Salpetrisation v.: Omzetting in salpeter.
Salzbourg
Bois : Salzburgsch. -er.
m.:
Kalfsragout
met
een
sterk
Salpicon
Samare v.: Gevleugelde dopvrucht.
prikkelende saus.
„Vlindertje".
-del'rab:
Salpingite v.: (geneesk.) Ontsteking
Samarie v.: Samaria (in Palestina).
van een buis. - van de buis van Fallopia,
Samaritain : Samaritaansch. -aan. Le
eileiderontsteking.
bon -: De barmhartige S.
Salse v.: Slijkvulkaan, -blazer.
Sambieu, -bleu : Par la -! Waarachtig!
Salsepareille v.: (plantk.) SalsapaSamboue m.: Sjambok, ossendrijversrille. - d'Allemagne : Zandzegge.
zweep .
Salsifis (spr. -fi) m.: 1. Boksbaard.
Gewone b., gele morgenster. -despr: 2.
Sambue m.: (plantk.) Vlier. Sambucê
Schorseneer (- d'Espagne, - blanc). 3. : Vlierachtig.
Samedi m.: Zaterdag. - saint: - voor
(y olk) Vinger, „tengel", „fik".
Salsugineux : Met zeezout doortrokken. Paschen.
Samien, -iote: Uit -. Bewoner van
Saltarelle v.: Vlugge volksdans, saltarello. Saltation v.: Dans- en gebaren- Samos.
Samnite : Samniet. Samnitisch.
kunst (bij de Romeinen). Het springen.
Samole m.: Waterpunge.
(n ieuw; soms) Sprongvariatie (- brusSamothrace v.: Samothraki.
que) . Saltimbanque m.: Kunstenmaker.
Samovar m.: Metalen theeketel (uit
(fig.) Kwakzalver. Flauwe potsenmaker.
Salubre, -ment: Gezond, heilzaam Rusland).
Samoyede (spr. -mwa-yed) m.: Samojeed.
voor de gezondheid. Salubriste: Op de
Sampan m. : Groote roeiboot (in het Verre
gezondheid bedacht. Salubrite v.: Gezond-, heilzaamheid. Gezondheidsdienst (- Oosten). Sampanier m.: Sampan-roeier.
Samson (spr. san-) m.: Simson. z.
publique). Conseil d'hygiene et de -: Gezondheidsraad. (fig.) Faire wuvre de - arme 1.
Sanatoria!: Van een sanatorium. Sa- .
electorate: De verkiezingsknoeierijen aantasten . Saltier ov .w . : (Be )groeten . Salueeren . natorie m.: Verpleegde in een Sanatorium
Afscheid nemen van (dood). (onderaan (spr. -tor-yomm) m.: Herstellingsoord.
San-benito (spr. -be-) m.: Martelaarseen brief) J'ai l'honneur de vous -: Ik
heb de eer te zijn. Alter - qn: Zijn opwach- hemd.
ting bij iem. gaan maken. Saluez-le de ma
Sancir onov.w.: Met het voorschip 't
eerst zinken, terwijl 't schip voor anker ligt.
part: Doe hem mijn groeten. - de la voix:
Het voorgeschreven hoezeegeroep laten
Sanctifiant : Heiligmakend. Sanctificahooren. - un grain: Zich gereedmaken om teur m.: Heiligmaker. De H. Geest. /
een rukwind te ontvangen. (gesch.) - qn by .nw . : Heiligmakend. Sanctification v.:
Heiligmaking, heiliging. Heilighouding,
empereur: Iem. tot keizer uitroepen. / se
-: Elk. groeten. Salueur m.: Begroeter. eerbiediging (b.v. van Gods naam). GodsSalure v.: Zout-, ziltheid. Zoutgehalte. dienstige viering (feestdag). Sanctifier
Saint m.: 1. Heil, behoud, welzijn, ov.w.: 1. Heiligen, heilig maken. (fig.)
veiligheid. (godsd.) Heil, zaligheid. Red- Verheffen. 2. Heiligen, loven. Que ton nom
der, -ster; -ing. Faire son -: Voor zijn soit sanctifie: Uw naam zij geheiligd. 3.
zieleheil zorgen. Armee du S-: Leger des Heilig houden, vieren, in eere houden. /
Heils. z. port 2. Hors de l' Èglise, point se -: Geheiligd worden. Voor zijn zielede -: De Kath. kerk is de alleenzaligmaheil zorgen. Sanction v.: 1. Bekrachtikende. Sans quoi -, sans cela point de -: ging . z . pragmatique. (f ig. ) Il manque
Dat is een conditio sine qua non, zonder a ce mot la - de l'usage : Dit woord is niet
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Sanetionner-Sanguin
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door 't gebruik gewettigd. 2. Goedkeuring, Het bloed stijgt hem naar 't hoofd ; (fig.) hij
bevestiging, staving. 3. Waarborg voor de stuift op. Avoir du - de poulet: Een blooduitvoering eener wet, sanctie. - de la aard zijn. Se miner le -: Zich uitputten.
conscience : Billijking door 't geweten. Les
Suer - et eau : In doodsangst verkeeren;
-s de l'enseignement secondaire : De diplo(meestal) zich uitsloven. Cela me tourne
ma's, die 't middelbaar onderwijs uitreikt,
le (s) - (s) : Daarvan ben ik heelemaal
als bewijs van met vrucht genoten onder- in de war. Tourner les -s a qn: fem.
wijs. 4. Straf, strafbedreiging (- penale); van streek maken. Son - ne fit qu'un tour
boete. Prendre des -: Sancties toepassen.
: Hij was geheel van streek ; 't bloed vloog
5. Belooning. Sanetionner ov.w.: 1. Be- hem naar 't hoofd. Se faire du bon -:
krachtigen . (f ig . ) Un mot -ne par l'usage: Vergenoegd -, vroolijk leven; zich kostelijk
Een door 't gebruik gewettigd woord. amuseeren. Bon -! Genadige hemel! z.
2. Goedkeuren, billijken, staven. Door de pinte. Se faire du mauvais - Zich boos
vingers zien. 3. Door straffen of belooningen maken, - ergeren. 2. Bloed, geslacht, ras.
(de uitvoering eener wet) verzekeren, Le - bleu: 't Adellijke bloed. C'est dans
waarborgen tegen overtreding van. Sane- le -: Dat zit in 't bloed, - in de familie.
tissime : Zeer heilig. Sanetuaire m.: 1. z . pur 1 en meler (ov .w . 1). Un trois
Allerheiligste (in tempel), z. poids 5, quarts de -: Een door kruising van een
heiligdom; kerk. La lampe du -: De gods- halfbloed en een volbloed dier ontstaan
lamp. 2. (f ig . ) Heiligdom . Sanctus (spr. paard. 3. Geslacht, afkomst, familie.
-uss) m.: (Kath.) Sanctus (deel der mis
Adellijk bloed. z. droit 2, lien 3, prince
voor de consecratie).
1 en mentir. La force -, le pouvoir -, la
Sandal m. z. santal.
voix du -: De stem des bloeds. C'est un Sandale v.: Sandaal, bindzool. Scherm- riche; - beau: De leden van dit geslacht zijn
schoen. Sandalette v.: Vrouweschoen met krachtig; - mooi. Sang -de -bceuf : Donkerbandjes. Sandalier m., -iere v.: San- rood. Sang -(de)-dragon m.: Bloedzuring.
dalenmaker, -maakster.
Drakenbloedboom. Drakenbloed (harssoort) .
Sandaraque vV. : (o u d) Rood zwavel- Sang-de-Venus m.: (plantk.) Kooltjearsenik. (thans) Sandrak (harssoort, voor- vuur, Adonis. Sangfroid m.: Koelbloedigkomt uitvloeien van schrijfinkt op afge- heid. Etre de -: Koel zijn. Tuer de -:
krabd papier).
In koelen bloede dooden.
Sandre m.: Sander (visch).
Sanglade v.: Riem-, zweepslag.
Sandwich (spr. sandwich; mu. -es;
Sanglant: 1. Bloedend, bebloed, bloesoms -s) m.: Sneetje vleesch tusschen twee
dig. Sacrifice non -: Misoffer. Marie la
dunne boterhammetjes ; „broodje met" .. . S-e : Maria Tudor (v. Engeland), Bloody
(kaas, ei, enz.). Servir en -: Opdienen Mary. 2. (f ig . ) Grievend , bitter, fel,
tusschen twee sneetjes brood . z . homme--. wreed, bloedig, bijtend, striemend. Faire
San -franciscain : Uit -. Bewoner van une piece -e a: Een leelijke poets bakken.
San-Francisco.
3. Bloedrood.
Sang m.: 1. Bloed. Avoir le - a la tete,
Sangle v.: Riem, zeel, singel; zadel- aux joues : Bloedaandrang naar 't hoofd
riem (- de selle). z. lit. Sangler ov.w.:
hebben. z. coup 4, flux 2 en baigner (se 1. Riemen strak aanhalen om, singelen
- en onov.w.). Verser -, repandre le -:
(paard). (fam.) Rijgen (vrouw). NauwBloed vergieten. Epargner le -: 't Leven sluitend kleeden. Van singels of riemen
zijner manschappen ontzien. z. alterer 4 voorzien. 2. Striemen, zwiepen . (f ig . )
en feu 3. Homme de -: Wreedaard, bloed- Gevoelig doorhalen. - un coup a qn: Iem.
dorstig mensch. Son oeuvre de -: Zijn striemen. / se -: Een gordel of riem aanbloederig werk. Tout en -: Geheel bebloed. doen. Zich rijgen (vrouw). -glee dans son
Mettre en -: Uitmoorden; doen bloeden,
corset : Nauw geregen. -gle dans son habit:
aan 't bloeden maken. Jusqu'au -: Tot In een nauwsluitend of glad zittend kleed.
bloedens toe, tot er bloed komt. Se battre
Sanglier m.: 1. Wild zwijn. - male:
au premier -: Duelleeren tot er bloed
Everzwijn. - d'Amerique: Muskuszwijn,
vloeit. Je le signerais de mon -: Ik zou pecari. - des Indes: Hertzwijn, babiroesa.
er met mijn leven voor instaan. Donner 2. Vleesch van een wild zwijn. 3. (fig.)
son - pour : Zijn leven opofferen voor.
Reus. Eenzaam levend mensch, kluizenaar.
Sanglon m . : Kleine zadelriem . (z e e v . )
Repandre le - des victimes : De offerdieren
dooden. Bapteme de -: Marteldood. Se Versterkingsstuk, slaper.
Sanglot m.: Snik. Pousser des -s:
ronger -, se manger le(s) -(s): Zich verbijten (van ongeduld). Le - a coule : Er Snikken . Sangloter onov .w . : Snikken .
heeft bloed gevloeid. z. rafraichir 1,
Sang -mele (mu. onv.): Halfbloed.
ongle 1, payer (ov.w. 2), fouetter 4 en Sangsue (spr. san-) v.: 1. Bloedzuiger.
ehaud 3. Cela met du baume dans le -:
(fig.) Afzetter, bloedzuiger. Oorzaak van
Dat maakt iem. gerust, - doet iem. goed.
uitputting. 2. - limace: Leverbotziekte.
Avoir le -. glace : Door schrik aangegrepen
3. Afvoergeultje. Sanguicole (spr. -gwi-):
zijn. Tout mon - se glace: Mijn bloed stolt In 't bloed levend. Sanguificateur of
mij in de aderen. Ne pas avoir de - dans -ficatif (spr. - gwi-): Bloedvormend.
Sanguification (spr. -gtvi-) v.: Bloedles veines : Koelbloedig -; onverschillig -,
lauw -; vreedzaam zijn. Avoir le - bouil- vorming . Sanguifier (spr. -gwi-) ov .w . :
In bloed omzetten. / se -: - veranderen.
lant : Driftig zijn. Avoir un - qui bouillonne ,
Sanguin : 1. Van 't bloed. Vaisseaux -s:
- s ' en flamme : Spoedig opstuiven, ongedulBloedvaten. Jaspe -: Bloedjaspis. 2.
dig zijn, de driftigheid der jeugd bezitten.
Volbloedig, bloedrijk ; sanguinisch (ternFaire bouillir le - a qn: Tern. bloed aan
't koken maken. Le - lui monte a la tete: perament ). 3. Bloedrood. Orange -e:

Sang uinaire–Sap er
1938
1937
Bloeddor-gram . Rad iod ienst . Sans m . :
Bloedsinaasappel. Sanguinaire :
stig, -gierig, moordzuchtig. Wreed. / v.:
Radiokoorts. Sans -filiste m.: Radioluisv.:
1.
Bloedsteen
Sanguine
teraar,
, marconist. Sans -fleur (me. one.)
Bloedkruid.
(ijzererts). Rood teekenkrijt. Teekening met v.: Vijgappel. Sans -foyer (me. one.) m.:
roodkrijt. Roode afdruk (photo). 2. Bloed- Daklooze. Sans -gene m . : (f a m ) Ongeroode edelsteen. 3. Bloedsinaasappel. San - geneerdheid. Sans -le -sou (me. one.) m.:
guinelle v.: Roode kornoelje. Sanguinole Arme slokker. Sans -lettres (me. one.) m.:
v.: Bloedperzik. Sanguinolent : Met bloed Onontwikkelde. Sans -logis (mu. one.) m.:
vermengd, bloederig: Sanguisorbe , -suge : Daklooze.
Sansonnet m.: Gewone spreeuw.
Bloedzuigend. / -orbe v.: Klein sorbenmakreel.
kruid.
Sans -parti (me. one.) m.: Partijloozer
Sanhedrin (spr. sane-) m.: Gerechtshof
der Joden. (fig.) Verdacht gerechtshof,
„wilde". Sans -patrie (me. one.) m.:
Vaderlandlooze. Sans -patriotisme m.:
-e bijeenkomst.
Saniele, -rule v.: (plantk.) Heelkruid. Gebrek aan vaderlandsliefde, verwerpingvan 't vaderlandsidee. Sans -peau (me.
– a eperon : Vetblad.
Sanie v.: Bloedige etter. Sanieux : ---x) v.: Fijne zomerpeer. Sans -prendre
m . : (spel) Spelen zonder kaarten bij teEtterig.
Sanitaire : De openbare gezondheid be- nemen. Sans -soin en --solid (me. one.)
vorderend , (in samenst.) gezondheids-. m. en v.: Zieltje zonder zorg. / m.: Onverschillig-, zorgeloosheid. Sans-suite v.:
Medecin –: Dokter der gezondheidspolitie.
(Vonnis van) buiten rechtsvervolging stelChien –: Roode-Kruishond. / m.: Iem.
van den gezondheidsdienst. Sanitaire - ling. Sans -travail (me. one.) m.: Werk
ment : Uit 't oogpunt van de openbare looze.
Santa! (me. -als) m.: Sandelhout (boil.
gezondheid.
Sans vz.: Zonder; niet meegerekend.
de –). Santalin m.: Sandelboom. San –
taline v.: Sandelrood.
a fait cela – nous: Hij h. d. g. zonder ons
Sante v.: 1. Gezondheid. Avoir de la
er in te kennen. – vous, j' etais perdu:
Als gij er niet geweest waart, was ik ver- - Gezond zijn. (f a m.) La – du corps:
De sterre-, bitterkers (bloedzuiverend). It
loren. Gloire
seconde, – pareille : Onver- pas de –: Hij is ongezond,
gelijkelijke weergalooze roem. Mal – n'a aucune
d'une mauvaise
- zwak. D'une bonne
remede: Ongeneeslijke kwaal. – connais- Gezond ; ongezond. En bonne –: Gesance : Buiten kennis. Homme – age:
Iem. waarvan de leeftijd niet te bepalen zond (op 't oogenblik). En pleine –:
is. – exemple: Voorbeeldeloos. – plus: Kerngezond . z porter (ov .w . 6 ) , maison
Zonder meer. – adieu! Tot straks! Tien 2, rendre (ov .w . 1) , revenir 1 (met a )
en °fader (m. 1). Potage de –: Krachtigdire: Zonder iets te zeggen. – menlir,
soepje. (Je vous souhaite) une bonne annee
vous tiles adorable : Je bent, ongelogen,
allerliefst. – age: Waarvan men den et une bonne –: (Ik wensch u) al wat
leeftijd niet kan vaststellen; heel oud.
wenschelijk is. Bateau de –: Quarantaineboot. La – publique : De volksgezondheid.
–levouir:
Onwillekeurig. – cela, – quoi:
Anders. Le moyen, – cela de connaltre la Service de –: Medisch personeel. 2. Geneeskundige dienst (service de la –).
vie ? Hoe zou men anders 't leven moeten
leeren kennen ? Étes-vous – savoir que . . .? Gebouwen v. d. g. d. (bureau de la –).
Weet ge dan niet dat ...? Vous n'eles 3. Toast, dronk. Boire -, porter une –:
Een d. uitbrengen. 4. (fig.; plat) Unepas – savoir que . . Ge weet toch wel
Een groote mate van brutaliteit.
dat . . . Nous ne sommes pas – avoir fiere
Jij bent ook niet voor
Vous en avez une
l'occasion d'en parler: Wij hebben zeker
nog wel de gelegenheid daarover te spreken. de poes; (ook) jij kunt tegen een stootje.
Santoline v.: Heiligenbloem.
prendre que du bout des doigts : Slechts
Santon m.: 1. Gekleurd kleipoppetje.
met de toppen der vingers aannemen.
(bij de voorstellingen van Jezus' geboorte).
Non – raison: Niet zonder reden. – que :
Zonder dat. Sans -abri (mu. one.) m.: 2. Mohammedaansche monnik.
Santonine v.: Tartaarsche alsem, wormDaklooze. Sans -atout m . : (spel) Spelen
zonder troef. Sans -caste (me. one.) m. : kruid .
Sanve v.: Herik.
Inlander die niet tot een kaste behoort.
Saoul (spr. sou) en Saouler (spr. soule)
Sans -coeur (me. one.) m.: Lafaard. Onz. soul en solder .
mensch, wreedaard.
Sapa m.: Dik ingekookte most.
Sanskrit m . : Sanskrit . / b y .w . : SansSapajou m.: Capucijner aap, rolstaartkritisch. Sanseritisant en -iste m.:
Sanskritkenner. Sanseritisme en -ologie aap . (f ig . ) Ventje , mormel .
Sapan m.: Sapanhout, Japansch verfv.: Kennis van 't Sanskrit.
Sans-culotte (me. ---s) m.: Roode hout .
Republikein. Sans -eulottide (me. ---s)
Sape m.: 1. Kleine zicht. 2. Ondermijv.: Feest op een der 5 aanvullingsdagen. ning (muur laten instorten). Aller a la –:
Aanvullingsdag (jour –). Sans -dent (mu. Mijngangen graven. 3. (mil.) Door zakken
of schanskorven gesteunde loopgraaf , sappe.
---s) v.: Oudje, bestje. Sans -dieu
(f ig . ) Verborgen aanslag . Ondermijning.
(mu. onv.) m.: Godlooze. Sans -domicile
Sapement m.: Ondermijning.
(mu. one.) m.: Daklooze. Sans -facon
Sapeque v.: Sapeke (muntje in Achterm . : Ongedwongen- ; ongegeneerdhe id . Sans famille (me. one.) m. en v.: Eenzame. Indie en China).
Sans -feu (me. one.) m.: Hooikist. Sans Saper ov .w . : 1. Met een zicht maaien.
fil m.: Radio, draadlooze. Radiobericht, 2. Ondergraven . (f ig. ) Ondermijnen .
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Saperde-Sart

Saperde v.: Boktor.
Sapeur m . : Loopgraafwerker, geniesol.daat . Sapeur, infanterist die geniewerk
doet (- mineur). Sapeur-aerostier (mu .
--s--s) m. : Geniesoldaat van de lucht-vaartafdeeling. Sapeur-conducteur , (mu.
-s--s) m. : Geniesoldaat der spoorwegbrigade . Sapeur-pompier (m y . -s--s)
m. : Brandweerman (der reddingsbrigade ),
-spuitgast.
Saphene v . : Voetader (veine -).
Saphique: Vers -: Uit drie trochen
,en twee iamben met een slotlettergreep
-samengesteld vers.
Saphir m. : Saffier (blauwe steen ).
-Saphirine v . : Blauwe agaat . Saphirique:
'Saffierachtig.
Sapho v . : Sappho (Grieksche dichteres ).
Sapide: Smakend, dat een smaak heeft.
Sapidite v . : Eigenschap van smaak to
bezitten.
V. : (o u d ) Wijsheid .
Sapience (spr.. -ian-) v
'Sapiential (spr.. -iansyal) : Die de wijsheid
bevat. - onderwijst. Livres -aux: Wijsheidsboeken (Spreuken, Prediker, Salomo ) .
Sapin m . : 1. Gewone of fijne spar.
Faux -: Spar. - d'Espagne: Andalu£ische den. - pectine, - commun, - argent6,
- blanc: Zilverspar.. 2. Vurenhout . (gr ap)
Surtout -, redingote de -: „Spanen doosje",
doodkist. Sentir le -: Al met een been
in 't graf staan. 3. (grap) Huurrijtuig,
„aapje ", „bakje" . Sapindacees v.m. :
Zeepboomachtigen. Sapine v. : Vurenhouten balk ; - plank ; - tobbe ; stellage;
hijschtoestel voor steenen. Sapinede v. :
Sparrenbosch. Sapinette v.: Noord-Amerikaansche den. Uit denneknoppen bereide
drank. Sapiniere v.: Mastbosch, sparreboschje .
Saponacê: Zeepachtig. Saponaire v. :
Zeepkruid. - des vaches: Koekruid. Sapone m. : Met zeep bereid geneesmiddel.
Saponiere v . : Houtzeep . Saponifiable:
Verzeepbaar . Saponification v. : Verzeeping , zeepvorming. Zeepzieden. Saponifier
ov .w. en se -: Verzeepen. Saponine v. :
Houtzeepbast.
Saporifique : Smaak gevend.
Sapotaeees v .mv. : Brijappelachtigen.
Sapote, -otille v. : Brijappel. Sapotier,
-otillier m. : Brijappelboom.
Saprebleu, -lotte tusschenw. : Voor
den drommel! Sapristi tusschenw . : Voor
den drommel!
Saprophage: Vuil etend. Saprophyte:
Dat zich met afvalstoffen voedt. / v. :
Afvalplant. Sapropyre v. : Rotkoorts.
Saquebute v . : Bazuin. Saquer ov .w . :
Hevig rukken aan ; meerukken. (fam.) Aan
den dijk zetten.
Saquet m. z . sachet.
Sar m . : 1. Zeewier. 2. Gele wikke. 3.
Longmos.
Sarabande v.: Langzame, deftige dans
in driekwartsmaat. Muziek voor de sarabande. (bij v erg. ) Dolle pret, woeste dwaasheid , razende dans.
Sarbacane v. : Blaasroer, proppenschieter.. Glasblazersblaaspijp . Tusschenpersoon.
Sarbotiere v. z . sorbëtiere.
Sareasme m. : Bijtende spotternij . Sareastique : Bijtend, scherp, vinnig.
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Sareelle v.: Taling.
Sarche v. z. cerce.
Sarclage m.: Het wieden en losmaken
van den grond. Sarcler ov.w.: Wieden,
van onkruid zuiveren en den grond losmaken in. Plantes -clèes: Hakvruchten (biet,
aardappel). Sareleur m.: Wieder. Sarcloir m. : Wiedijzer, schoffel. Sarelure v.:
Uitgewied onkruid, wiedsel.
Sarco . . .: (in samenst.) Vleesch-,
spierweefsel-. Sareocarpe m. : Vruchtvleesch . Sareocele v. : Teelbalgezwel. Sarcocolle v . : Vleeschlijm. Sarcocollier m. :
Vleeschlijmboom. Sareologie v . : Leer der
weeke deelen. Sareomateux: Van den
aard van een vleeschuitwas. / m. : Lijder
aan een Sareome m . : Vleeschuitwas.
Sareophage by .nw . en m . : (o u d ) (Middel, ) dat 't vleesch wegvreet. / m . : 1.
Steenen doodkist (der Ouden). Praalkist,
grafteeken dat een kist voorstelt. 2. Vleeschvlieg . Sarcopte m. : Schurftmijt. Sareotique : Vleeschvormend, -aanzettend.
Sardaigne v. : Sardinie.
Sardam m . : Zaandam.
Sardanapale m. : Sardanapalus . (f ig. )
Wellustige vorst. - rijkaard. Sardanapalesque, -ien : Verwijfd.
Sarde by .nw. : Sardisch. / m. : 1. Sardinier.. Het Sardisch. 2. (dierk.) Noordkaper. Sardine v . : Sardijn. Sergeantsstrepen . Sardinerie v. : Sardijnenfabriek . Sardinier m. : Sardijnenvisscher. -inlegger..
-visschersschuit (bateau -). -net. / by.
nw . : Van de sardijnenvangst. Boitier -:
Sardijnenblikjesmaker. Sardiniere v. : Sardijneniniegster.. Sardoine v.: Bruinroode
agaatsteen , sardonix . Sardonique en (o u d )
-ien by .nw. : Sardonisch, met hoonenden
spot gepaard, bitter, grijnzend .
Sargasse v . : Sargasso (soort tropisch,
bruin zeewier). Mer des S-s: Sargassozee
(bij de Azoren). Sargue m. : Zeebrasem.
Sarigue m. en v. : Amerik . buideldier.
Sarmate: Sarmatisch. Sarmaat . Sarmatique : Sarmatisch.
Sarment m . : Wijn (gaard )rank . Houtachtige stengel. Sarmenteux : Rankend.
Sarpejeu tusschenw. : Voor den drommel!
Sarrasin : Sarraceensch. Mohammedaansch . / m. : 1. Sarraceen. Mohammedaan (uit 't Oosten en Afrika ) . 2. Boekweit (ble -). - de Tartarie : Fransche b . 3.
(nieuw ) Onderkruiper die voor een hongerloon werkt.Sarrasinage m.: Onderkruiperswerk . Sarrasine v. : Valdeur, -hek (herse
-). Sarrasiner onov .w . : Onderkruiperswerk doen.
Sarrau m. : Lange kiel (voerman, boer).
Lang morsschort, dat van achter open is
(--tablier).
Sarre v.: Saar (zijrivier v. d. Moezel).
Saargebied. Sarrebourg m. : Saarburg.
Sarrebruck m. : Saarbruecken. Sarre guemines v. : Saargemuend .
Sarrete v . : Mond-, kaakkramp.
(plantk.) Zaagblad,
Sarrette v.:
schaardkruid.
Sarriette v. : Boonenkruid .
Sarrois by .nw . en m. : (Bewoner) van
het Saargebied.
Sart m. z . sar.
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Sarthois-Sausage

Sarthois : Uit Bewoner van 't departement de la Sarthe.
Sas (spr. sa) m.: 1. Zeef , teems. Passer
Zeven, ziften . (f ig. ) Passer au gros
Niet zoo nauw kijken bij. Faire tourner
le -: Door 't draaien van een zeef iets
aan 't licht brengen. 2. Sluiskolk, sas.
- èclusè: Schutsluis. Ecluse
huile: Oliereservoir.
Sassafras (spr. -fra) m.: Sassafrasboom
(Noord-Amerik. laurierboom).
Sassage m. z. sassement.
Sasse v.: (zeev.) Hoosvat.
Sassement m.: Het ziften, - zeven.
Sasser ov .w . : 1. Zeven, ziften. (f ig . )
Nauwkeurig onderzoeken, van alle kanten
bezien (- et ressasser). 2. Schutten, door
de schutsluis laten. Sasset m.: Zeefje.
'Sasseur m.: Zeeftoestel, -machine. Zifter. Sassoire v.: Zwikhout, wrijfhout aan
-een wagen. Sassure v.: tletgeen op de
zeef achterblijft.
Satan m.: 1. Satan, opperste der gevallen engelen. (f ig.) Le rogaume de -: De
wereld. - et ses pompes : De wereldsche
ijdelheden . 2. Satansaap . Satanê: (f a m . )
Duivelsch, drommelsch. Vervloekt. Satanique : Duivelachtig, diabolisch. Satanisme v. : Menging van godsdienst bij (lichamelijke ) genietingen om daardoor 't genot
to verhoogen. Menging van duivelsche
,elementen in den godsdienst. Satanisant
m.: Iem. die duivelsche elementen in den
godsdienst brengt om aldus den godsdienst
to verdiepen.
Satellitaire: Van een bijplaneet. Satellite m. : Trawant, wachter, volgeling.
Bijplaneet , maan, wachter. j bv .nw . :
(geneesk.) Bijkomstig, zich later ontwikkelend .
Satiête (spr. sa-sy6-16) v.: Zatheid,
verzadiging. (Jusqu') a -: Tot vervelens
toe, meer dan genoeg. Satif : Plante -ice:
Zaaiplant.
Satin m.: Satijn. ImprimA sur -: Op
satijn gedrukt. (fig., f am.) Avoir la peau
de Een fijn velletje hebben. - de laine;
- de colon : Wol-; katoensatijn. Le - des
fleurs : Zijdeachtig voorkomen der bloemen . Satinade v.: Halfsatijn. Satinage
m. en -er ov .w . : (Het) bewerken als satijn,
- satineeren. Presse d -er : Satineerpers.
Saline m : Satijnglans . / b y .nw . : Zacht
als satijn. Satinette v.: Katoensatijn.
Satineur m.: Satineerder. Satineuse v.:
Satineerrol.
Satire v.: 1. (letterk.) Spotschrift,
waarin de openbare zeden in proza en poezie
gehekeld worden. La S- Menipp6e: Spotschrift in proza en poezie tegen de Liga en
ten gunste van Hendrik IV. 2. (thans)
Hekeldicht (tegen de ondeugden en dwaasheden der menschen). 3. Het genre der
satire. 4. Bijtende spot, scherpe spotrede.
Satirique : 1. Die op 't hekeldicht betrek't Hekeldicht.
king heeft. La poezie
Auteur Hekeldichter. 2. Hekelend,
spottend, bijtend. Tot spot geneigd. / m.:
Hekeldichter. Satiriquement : Op hekelende wijze. Satiriser ov .w. : Hekelen,
over den hekel halen, geeselen.
Satisfaction v.: 1. Tevredenheid, voldoening, genoegen. Welbehagen. - inte-
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rieure: Welbehagen in zich zelven. Donner
- au v ceu de qn (z. 2): Iem. eisch inwilligen. Ce vceu a rep -: Die eisch is ingedonner
willigd. 2. Genoegdoening. Faire
a qn : Iem. genoegdoening geven. 3.
Boete, verzoening. Satisfactoire: Dat
God genoegdoening geeft, - de begane
zonden uitdelgt. Satisfaire ov .w . : 1.
(mensch) Bevredigen, tevredenstellen, voldoen aan. Voldoen, afbetalen (schuldeischer ) . Bevredigende ophelderingen -,
verklaringen geven . 2. (z as k) Aanstaan ,
behagen. Aan de verwachting beantwoorden . Bevredigen (wensch, hartstocht),
voldoen aan. Weldadig aandoen (oog);
streelen (oor). / onov .w. : Genoegdoening
verschaffen. Boeten. Voldoen aan, nakomen, vervullen, opvolgen (bevel). Voldoende weerleggen. Den teugel vieren aan (hartstocht ). / se -: Zijn wensch bevredigen,
zich voldoening verschaffen. Zich genoegdoening verschaffen (voor beleediging).
Zijn genoegen eten. Zijn lusten voldoen.
de : Tevreden zijn met. Satisfaisant
(spr. -tissfezan): Voldoend, toereikend,
bevredigend. Satisfait : Voldaan. VerzaOnvoldaan. Bourgeois
digd. Peu mal
Rijk burger, die zich van de ellende
des yolks niets aantrekt. Satisfecit (spr.
-tissfèssit, me. one.) m.: (school) Goedkeuring, „kaartje".
Satrape m.: (gesch.) Perzisch landvoogd. (fig.; thans) Despotische of rijke
ambtenaar. Satrapie v.: Landvoogdij.
(fig.) Gebied van een ambtenaar-despootje.
Saturabilite v.: Verzadigbaarheid. Saturable: Verzadigbaar. Saturant: Verzadigend. Saturateur m.: VerzadigingstoesteL Radiatorverdamper Saturation v.:
Verzadiging. Sature v.: Verzadiging. Saturer ov .w . : Verzadigen . (fig.) Etre
sature de: Moede zat beu zijn. Saturite v.: Toestand van verzadiging.
Saturnales v .mv . : Saturnusfeesten (waarbij de slaven met de meesters aanzaten).
(fig. ) Tijd van uitgelaten feestvieringen,
teugelloos-, ongebondenheid. Saturne m.:
Saturnus. (scheik.) Lood. Sel de -:
Azijnzuurlood. Saturnie v.: Nachtpauwoog. Saturnien: Van Saturnus. (f g . )
Noodlottig. Saturnin: Van Saturnus. (geneesk.) Lood-. Intoxication -e, mat -:
Chronische loodziekte, -vergiftiging. Coligue
-e: Loodkoliek. / m.: Lijder aan loodvergiftiging . Saturnisme m.: Loodvergiftiging
Satyre m.: Sater, halfgod der wouden
(met horens en bokspooten). (fig.) Wellusteling ; vrouwen-, kinderverkrachter. Sater (vlinder). / v.: Saterspel, -dicht, bespottelijk stuk, waarin de saters optraden
en dat na de treurspelen werd gespeeld.
Satyriasis (spr. -is) m.: Ziekelijke wellustigheid. Satyrion m.: Bokstandelkruid.
Satyrique : Van de saters. Poême -; jeux
-s: Saterdicht ; -spel (z. satyre v.).
Sausage m.: Het sausen. Sauce v.: 1.
Saus. - blanche : Boter-. - brune : Gebraden boter-. z. appetit 1 en poisson 1.
On met cet homme a toutes les -s : Men
laat dien man alles doen, - alles probeeren.
On ne sait a quelle - le mettre : Men weet
niet, wat men met hem moet beginnen..
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Il est bon a Joules -s : Men kan hem tot
alles gebruiken. Vous ne sauriez faire une
bonne - a cela : Gij kunt dat Loch niet
goedpraten; hoe ge ook draait, de zaak
blijit slecht. Faire a qn sa -: Iem. duchtig
de les lezen. Eire dans la -: In de pekel
zitten. 2. - du tabac: Tabaksaus (zoutwater om tabak te besprenkelen). - a
dorer: Licht verguldsel. 3. Doezelkrijt. 4.
(f a m .) Regen, saus . Saucee v . : Regenbui .
Pak slaag. Saucer ov .w . : Sausen, in de saus
doopen. Natmaken. Een weinig vermengen
(munt; monnaie de cuivre saucee d'argent).
(f ig.) Doopen. Il a etc sauce dans la riviere:
Hij is in 't water gevallen. Il a etc sauce:
Hij is in een regenbui geweest. - dans
la boue : Door 't slijk sleuren. Saucier
m.: Sausenbereider. Sauciere v.: Sauskom. Saucisse v.: 1. Worst. -s en chapelet: Saucijsjes. z. ehien 1. - fumee: Rookworst. - viennoise : Knakworstje. 2. Kruitworst (om een mijn te doen ontbranden) . 3.
(leger) Cylindervormige observatieballon.
4. Langwerpige aardappel. 5. (grap) Ik,
de spreker (moi-z-aussi, ikkepik; met
een cuir 3 uit de grap). Saueissier m.:
Worstmaker. Saucisson m.: 1. Dikke
worst, beuling, saucisse. - de Piemont:
Mortadel . z . attaeher. 2. (m i 1.) Kruitworst
(- de poudre). (leger; nieuw) Luchttorpedo. Vuurworst, groote vuurpijl. Takkenbos . Saueissonner onov .w . : Schransen .
Sauf, sauve by .nw . : 1. Behouden ,
veilig. z. sain 1. Avoir la vie sauve: Er
heelhuids afkomen, het seven er afbrengen.
2. Onaangetast. Garder - son honneur:
Zijn eer beveiligen. / (spr. sOf) vz.: Zonder
• • • te na te komen, zonder afbreuk te
doen aan . . . Behoudens, met voorbehoud
van. Uitgezonderd, behalve. - le respect
que je vous dois : 't Zij gezegd met alien
eerbied, dien ik u verschuldigd ben. z.
correction 2, erreur 1 en avis 4. - it:
Onder voorbehoud dat, tenzij dat ; al moest
ook, wat niet verhindert. - pour lui a
. . .: Met dien verstande dat hij moet . . .,
't zij dan dat hij . . . . Sauf que : Behalve
dat, tenzij. Sauf-conduit (my . --s)
m.: Vrijgeleide.
Sauge v.: 1. Salie. - sclaree: Scharlei.
- de Jerusalem: Longkruid. 2. Poire de
-: Peer van een wilden pereboom. 3.
(p lantk . ) Salvia. Sauger m . : Wilde
pereboom. / ov .w. : Met salie bereiden.
Saugrenu: Ongerijmd, onbekookt. Sangrenuite (spr . -nwi-) v.: Ongerijmdheid.
Des -s: Dwaze invallen.
Saul (spr. sa-ul) m.: Saul.
Saul m.: Saulus (later Paulus).
Saulaie v.: Wilgenplantsoen, -bosch.
Saule m.: Wilg. z. pleureur bv.nw. a cinq etamines: Laurierwilg. - blanc:
Zilver-. - des vanniers: Bind-. - cendre:
Grauwe wilg. - epineux: Duindoorn.
Saulee V. z. -aie.
SaumAtre: Brak , zilt . (f ig . ) Beroerd,
lam, „sof", flauw.
Saumon m.: 1. Zalm. -kleurig (couleur
-). 2. Blok - zalm (metaal); gieteling;
schuitje (tin). fiallastblok, -schuitje. Smelttrog. Saumone: Zalmkleurig. Truite -e
of Saumonee v.: Zalmforel. Saumoneau
m.: Zalmpje.
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Saumurage m.: Het pekelen. Saumurev.: Pekel, zoutoplossing. Gezouten visch.
Saumurer ov .w . : Pekelen .
Saumurois : Uit-. Bewoner van Saumur.
Saunage m.: Het zoutzieden. Zoutwin-

fling. Zoutverkoop. Faux -: Verkoop van
gesmokkeld zout; bedriegelijke zoutfabricage . Sauner onov .w . : Zoutzieden . Zout
opleveren. Saunerie v.: Zoutkeet. -handel. -magazijn. Saunier m.: Zoutzieder.
-verkooper. Faux -: Fabrikant, die in
't geheim zout maakt; koopman, die gesmokkeld zout verkoopt. Sauniere v.:
Zoutvat. Zout en klei (voor herten).
Saupiquet m.: Sterk gekruide saus. Sanpoudrage m . en -er ov .w .: (Het ) bestrooien. (fig.) - doorspekken. Saupoudreur m., -euse v., -oir m.: Strooier.
-eur a sucre: Suikerstrooier.
Saur, --e (spr. sor) : 1. Geelbruin. Met
de eerste geelroode vederen; beneden 't
jaar. 2. (alleen m.) Hareng -: Bokking.
Cheval -: Geeibruin paard. Saurage m.
: 1. De veeren van een vogel, die niet
geruid heeft. 2. Het drogen en rooken.
Saurel m.: (dierk.) Marsbanker, horsmakreel. Saurer ov.w.: Drogen en rooken.
Sauret by .nw . (a lleen m.): Hareng -:
Bokking.
Sauriens (spr. so-) m .mv . : Hagedisachtigen, orde der hagedissen.
Saurin m.: Versche bokking. Saurir
ov .w . : Pekelen . Sauris m . : Pekel. Saurissage m.: Het bokkingrooken. Saurisserie v.: Bokkingrookerij. Saurisseur m.:

Bokkingrooker.
Saussaie v.: Wilgenbosch, -plantsoen.
Saut m.: 1. Sprong. - en l'air: Lucht-.

- en largeur, - en hauteur: Ver-; hoogspringen. - de pied ferme: S. zonder aanloop.
- avec élan : S. met aanloop. - tournant:
Draaisprong. - perilleux: Salto mortale;
(fig. ) diepe val ; gewaagde onderneming.
Faire le - (perilleux): Eindelijk tot iets
besluiten, - iets gevaarlijks ondernemen;
bankroet gaan, „springen" ; haar onschuld
verliezen. - d'obstacles : H indernissenspringen . z. carpe v. en mouton 1. Tout
d'un -, de plein -: In eens. Au - du
lit: Bij 't opstaan. - de lit: Damesmorgenjapon; huisjasje. z. plein (bv.nw. 7) en
prin. (f ig . ) Ne faire qu'un - chez qn:
In een wip bij iem. zijn, zich onverwijid
bij iem. begeven. En un -, en trois -s:
Met groote snelheid. N'aller que par -s:
Met horten en stooten voortgaan. z. bond.
Ne pas aller par -s : Regelmatig voortgaan.
Faire un grand -: Een grooten sprong
maken, plotseling het ver brengen. Faire
faire le - a qn : Iem. uit zijn betrekking
knikkeren. Faire un - dans les tenebres:
Een sprong in 't duister wagen, iets gewaagds ondernemen. 2. (fig.) Val (z.
ook 1 ) . 3. (m u z . ) Sprong . Waterval . Het
bespringen. z. loup.
Sautage m.: 1. Haringpakking. 2. Het,
in de lucht laten vliegen. Sautant: (wap enk.) Op de achterpooten staande. Santde-loup (my . -s-de--) m.: Breede sloot
die tot afsluiting dient voor een park of
buiten. Saut-de-lit z. saut 1. Saute v.: 1.
Uitschieten van den wind (- de vent), uitschietende wind. (f ig. ) Plotselinge verande-
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ring. - d'humeur: Humeurigheid . - de sensibilite : Gril, tinkah. -s de caractere: Plotseling omslaan . 2. Kettingdeel. Sauté m . :
Luchtsprong. Stoofsel. Santee v . : Sprong,
-wijdte . Saute -en -barque (my . onv .) m . :
Jekker.. Sauteler ov .w . : (o u d ) Huppelen,
hippen, trippelen. Sautelle v . : Aflegger,
loot die men legt . Saute -mouton m.: (s p e 1 )
Haasje-over..
I . Sauter onov .w . : 1 . Springen, een sprong
doen. Er of springen (knoop)) ; uit de
knoopsgaten springen (knoop)) . (f ig.) Springen , zich werpen. z . corde 1, erapaud 1
en reculer (onov .w . 1). - en (a ) bas de
son lit: Uit zijn bed springen. - en selle
: Op 't paard springen. Faire - par la
fenetre : Uit 't venster werpen. - aux
geux, - a la gorge de qn : Iem. naar de keel
vliegen, op iem. aanvliegen. z. collet 1,
eon 1 en cell 3 . - (a pieds joints) par-dessus
les difficultes: De moeilijkheden -, hinderpalen niet tellen . - d'une chose a une
autre: Van den hak op den tak springen.
- sur la lame : Op de golven dansen (schip ) .
- tout d'un coup a un rang : 't In eens
tot een rang brengen. - sur ses armes:
In allerijl naar de wapens grijpen . - sur
une proposition : Op een voorstel aanvliegen. - de joie: Van vreugde huppelen.
- au plafond, - aux nues : Opspringen (van
woede, verwondering, enz . ) . Faire - une
bille: Een biljartbal doen opspringen . La
bille a sauté : De bal is over den band gevlogen . Faire - un bouton: Een knoop
afrukken . Faire - un lapin: Een konijn
braden . Faire - des oignons : Uien fruiten .
Le cceur lui en sautait: Hij werd er onpasselijk van . 2. In de lucht springen, - vliegen ;
ontploffen ; barsten (glas ) ; doorsmelten
(zekering ) . z . cervelle 1. Faire - le crane
a : Voor den kop schieten. Faire - la tete
a: Onthoofden, een kopje kleiner maken.
Faire - qn : Tem. zijn betrekking doen
verliezen, - uit zijn b. wippen. z. banque
2 en coupe 7. Faire - un ceil a qn: Tern .
een oog uitstooten. Faire - une omelette:
Een eierkoek keeren . 3. Uitschieten, plotseling veranderen. (f ig . ) Le vent a sauté:
De wind waait nu nit een anderen hoek .
4. (fam.) Failliet gaan.
11. Sauter ov .w . : 1. Overspringen, over
(lets) been springen . Overspringen, weglaten , niet lezen . Overslaan (klas ) . z . baton.
- le pas, - le fosse : Den beslissenden stap
doen ; zich laten verliezen; om zeep gaan.
2. Bespringen, dekken. 3. Laten springen.
- un enfant. 4. Braden, smoren. 5. (Om )keeren (hooi ) .
Sautereau m . : Wippertje, springertje
(a . piano ) . (o u d) Sprinkhaan . -x de Brie:
Wagensporen, die de wagens doen opspringen . Sauterelle v . : 1. Sprinkhaan. - de
passage, - emigrante : Treksprinkhaan.
Garnaal. - verrucivore : Wratten-demr:
bijter.. 2. Zwei. Verstelbare winkelhaak .
3. Vogelknip . 4. Omgebogen haak in een
lus . 5. (leger) Bommenwerper.. Sauterie
v . : (f a m . ) Eenvoudig danspartijtje . Sauteruisseau (my . onv.) m . : Boodschappenlooper,, jongste klerk, loopjongen. Sauteur
m. : Springer . Luchtspringer . (f ig., f am.)
Weerhaan, iem. die telkens van meening
verandert . Springpaard (cheval-). -kever..
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/ bv .nw . : Springend. E'cureuil-: Vliegende
eekhoorn . Palle -euse: Springpoot . Sautense v . : Huppeldans . Dansje . Braadpan .
Danseresje . Springsp in . (v o 1 k ) Vloo . Santillant : Huppelend . Met korte zinnen,
trippelend (stijl) . Sautillement m . : Gehuppel . Des -s: Huppelpasjes, getrippel.
Sautiller onov .w . : Huppelen. In korte
zinnen schrijven . Steeds veranderen. Santoir m . : 1 . Un ordre porte en -: Een ridderorde waarvan 't lint om den hals wordt
gedragen, terwijl het kruis op de borst
hangt aan de elk. kruisende uiteinden van
't lint. 2. Damesketting (chaine -). Over
de borst gekruist halsdoekje . 3. Afsluithek
in den vorm van een Sint-Andrieskruis .
En -: Kruiselings schuin gesteld over elk.
4. (gy m n . ) Springplaats . -plank (voor
afsprong ) . 5. Braadpan.
Sauvable: Redbaar..
Sauvage bv .nw . : 1. (d i e r ) Wild, in.
't wild levend. Niet getemd. (mensch; z.
ook 2) Wild. Onbeschaafd. (p lant) Wild,
in 't wild groeiend . (p la a ts ) Woest, onbewoond , onbebouwd, waar geen mensch doordringt . (w a ter ) Alles meesleepend, woest .
2. (f ig. ) Schuw, ongezellig, menschenschuw .
3. (f ig . ) Terugstootend , ruw.. Bitter sma kend (vruchten ) . I m . : Wilde . Ongezellig -,
menschenschuw persoon . Wilde, niet bij een
partij aangesloten afgevaardigde . I v . :
Wilde . Ongezellige vrouw. . Sauvagement:
Op wilde wijze, woest. Sauvageon m. :
Ongeente (vrucht )boom, wildeling, wildstam . Wilde loot van een gegriffelden boom.
(f ig . ) Robbedoes , natuurkind . Sauvag e rie v . : Wild-. Schuwheid , ongezellig
humeur. Natuurtoestand . Des -s : Wreedheden . Sauvagesse v . : Wilde. Ongezellige
vrouw. . Sauvagin: Die zekeren wilden
vogels eigen is . Sentir le -: Een tranige
smaak of lucht hebben. Sauvagine v . :
Waterwild. Goedkoop pelswerk . Sauvagineur m . : Jager op waterwild.
Sauvegarde v . : 1. Bescherming, behartiging ; hooghouding ; instandhouding . (o u d )
Vrijgeleidebrief (lettre de -); waarborg.
Soldaat die een te beschutten huis moet
bewaken. 2. Papierstrook ter beschutting
(boek ) . (z e ev . ) Borgtouw, -strop, zorgketting, -lijn . Sauvegarder m. : Beschermen , vrijwaren, waarborgen, behartigen.
Sauve -l'honneur m. : Schadeloosstelling
om de pil te vergulden. Sauve-qui-peut
(my . onv .) m . : Overijlde vlucht . Sauver
ov .w . : 1. (mensch) Redden, behouden.
(go dsd . ) Zalig maken, verlossen. z. foi
7. - de: Onttrekken aan. - qn de luiméme: Tern . voor zelfmoord of ondergang
door eigen schuld behoeden. 2. (z a a k )
Redden, behouden ; ontzetten (stad ) ; bergen , in veiligheid brengen (goederen ) .
(f i g . ) Redden , onaangetast bewaren . Vergoelijken , bemantelen, verbergen ; schijnbaar wegredeneeren. - les apparences, les dehors, - la face : Den schijn bewaren,
- redden. - le premier coup d' ceil: Zorgen,
dat de eerste aanblik aangenaam is . - les
defauts de qch : De gebreken van iets bewimpelen . - les difficultes d'une doctrine: De
moeilijkheden eener leer bemantelen. (m u z . )
- une dissonance ; Een dissonant maskeeren . z . eaisse 4. 3. - qch a qn : Tern . iets
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besparen, - voor iets vrijwaren. z. mise manque pas de —: Dat is niet onaardig,
3. I se —: 1. Zich redden, - bergen, - in daar zit pit in.
Savinier m.: Zevenboom.
veiligheid stellen. — a la nage: Al zwemmende ontkomen. 2. Zich uit de voeten
Savoie v.: Savoye. Geiteau de —: Mosmaken, 't op een loopen zetten. Overkoken kovische taart.
I. Savoir ov .w . : 1. Weten , kennen . De
(melk). Je me sauce : Ik maak, dat ik wegkom. — a Joules jambes : Als een haas zich kunst verstaan om (il sail . . .). z. long
wegpakken. (zonder se) Sauce qui peut: (bv.nw. 1) en sans. Dieu le sait : 1k neem
leder berge het lijf. 3. Zich uit de moei- den Hemel tot getuige; de Hemel mag 't
lijkheid redden, zich er uit redden. 4. weten. Dieu sait (comme): De Hemel weet
Vluchten, de wijk nemen (in). Gered hoe. Que je sache, a ce que je sais: Naar
worden. — de chez qn: Iem. huis ontvluch- ik weet, zoover ik w. Je ne sache pas que:
ten. 5. (kerk) Zalig worden. 6. se — de Ik weet niet dat. Je ne sache personne qui:
: Zich onttrekken aan, ontkomen aan. Se 1k zou niemand weten die. Je ne sais qui,
— de soi-meme : Zich voor zelfmoord be- quel homme: 1k weet niet wie. Un je ne
hoeden. 7. se — sur : Zich schadeloosstel- sais qui : Een man, dien niemand kent.
len op. 8. (nieuw) Niet in 't oog loopen, Je ne sais quoi : Ik weet niet wat, iets onbeverborgen blijven. Cela se sauce par son stemds. Un je ne sais quoi : lets hoe zal ik
't zeggen. (fam.) Je suis tout je ne sais
extreme etrangete : Dat loopt door zijn buitengewone vreemdheid niet zoozeer in 't comment : Ik gevoel me zoo vreemd, - zoo
oog. Sauve-raban (my . ---s) m.: raar. — qn prudent: Weten, dat iem. voorzichtig is. La personne -; la chose que
(zeev.) Leguaan (aan raas).
Sauvetage m.: Redding, berging. Prime vous savez: De bewuste persoon; - zaak.
Quelqu'un que vous savez: Zeker iemand. Je
de —: Bergloon. De —: Redding .. .
Echelle de —: Brandladder. Droit de —:
crains un peu ce que vous savez : Ik ben een
Strandrecht . Sauvetê v . : (o u d) Veiligheid . beetje bang voor je weet wel wat. Je sais
ce que je sais : Ik weet wat ik zeggen wil, ik
Reine de —: Hulpkoningin. Sauveteur m.:
(Menschen )redder . Bezitter van een reddings- zal mij maar niet duidelijker uitdrukken.
medalje. Man van de reddingsbrigade. / by. Il sail mieux qu'il ne dit: Hij spreekt tegen
nw.: Redding ... Sauvette v.: Krijgertje. beter weten in. Il en sail plus d'un, it sait
Sauveur m . : Redder, bevrijder.. (k erk ) plus d'un tour: Hij is een slimme vogel.
Heiland, Verlosser, Zaligmaker. Le Saint Vous savez ou vous ne savez pas que : Als
ge 't nog niet weet, dan wil ik u even zeggen
-S-: De Goddelijke Zaligmaker. / bv.nw.:
Reddend. Sauve-vie v.: (plantk.) Muur- dat. C'est bon a —: 't Is goed dat ik 't,
weet. Qu'en savez-vous ? Dat kunt gij niet
varen.
weten. Je n'y saurais que faire : 1k kan
Saux m. z. marsaux.
Savamment: Op geleerde wijze. (fig.) daaraan niets doen. Faire —: Doen weten,
Met kennis van zaken. Handig, knap. Met mededeelen. Il n'a rien voulu —: Hij heeft
niet willen luisteren, - is doof gebleven,
overleg.
- heeft er niets van willen weten. Je ne
Savane v.: Groote grasvlakte.
Savant : 1. Kundig, knap. Kunstvol veux rien — que: Ik beperk mij tot. Sait-on
(jamais) ? Men kan nooit weten. Il faut
(vorm). 2. Geleerd. Ingewikkeld (berekening) . (gr a p) Chien —: Gedresseerde que vous sachiez que of vous saurez que:
hond. z. arme 3. Langues —es : Geleerde Ge moet dan weten dat. C'est a — of a —
of —: Te weten, namelijk, en wel; dat staat
talen. 3. Wijs, verstandig, wel doordacht.
Goed ingelicht. Elle est déjà trop —e : Zij nog te bezien. La question est de — si:
De vraag is of. — s'il passera la suit:
weet al veel te veel. / m.: Geleerde.
De vraag is of hij den morgen nog haalt.
die zijn naam heeft verlatijnscht
—enus:-,
om des te geleerder te schijnen, razend
2. Te weten komen, vernemen. Je l'ai
geleerde vent. — de cabinet: Kamergeleerde. su par lui. 3. Kennen, in zijn geheugen
Savantasse m.: Pedante kerel, vervelende hebben, van buiten kennen. z. eceur 6.
geleerde , schijngeleerde . / by .nw . : Pedant, 4. Kennen, kennis bezitten. Kunnen, gegeleerd. Savantissime bv.nw. en m.: leerd hebben. z. A (m. 1) en rien (vnw.
2). Le desir de —: De dorst naar kennis,
Razend geleerd (mensch).
Savarin m. : Ringvormige taart, „rand ." de weetgierigheid. z. jeunesse 2, tour 1
Savate v.: 1. Versleten, platgetrapte en carte 3. — son monde : Weten wien
schoen. Mettre ses souliers en —s: Zijn men voorheeft. — se taire : Weten te zwijgen.
schoenen als sloffen aandoen (door 't hiel- — faire qch : De kunst verstaan om iets
stuk plat te treden). Trainer la —: Sloffen; te doen. Tu ne sais pas (y) faire : Je bent niet
(fig.) armoedig leven. Marcher avec une handig. — vivre : Zich fatsoenlijk weten te
gedragen, met menschen weten om te gaan.
— et un soulier: Met een schoen en een slof
aankomen . 2. (s p e 1) Slofje-onder. . 3. z. pre 3. 5. (in de voorwaardelijke
Boksen ook met behuip der voeten. 4. wijs) Kunnen. Je ne saurais vous le dire:
(f a m.) Onhandig werkman, knoeier, prul. 1k kan 't u niet zeggen.
Jouer comme une —: Zeer slecht spelen.
II. Savoir onov.w.: Wetenschap be5. Prulwerk . Savater ov .w . : Afknoeien . zitten, weten. Zich herinneren.
III. Savoir (se) Geweten -. Bekend worOplappen. Savaterie v.: Plaats, waar
oude schoenen, - sloffen worden verkocht. den. Weten, dat men ... is. ga se saurait:
Saveter z. savater. Savetier m.: Schoen.- Dat zou bekend moeten zijn. Tout se sait:
lapper . z. perroquet 1. (f ig. ) Knoeier, Er blijft niets verborgen in de wereld.
Weten, dat men achtervolgdwordt—perscut: .
broddelaar.
Iv. Savoir m.: Wetenschap, kennis.
Saveur v . : Smaak . (f ig . ) Pit, geestigheid . Eigenaardig, pikant tintje. Cela ne Les gens de —: De geleerden. Le gai —:
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Savoir -faire-Scapulaire

De poezie. Aucun - ne pêse: Wetenschap
schaadt nooit. Savoir-faire m.: Bedreven-, handig-, bekwaamheid . Savoir -vivre
m. : Beschaafd-. Welgemanierd-, wellevendheid. Manquer de -: Zich niet behoorlijk
weten voor te doen.
Savoisien : Bewoner van Savoye. Savooisch.
Savon m.: 1. Zeep. - noir,, - vent:
Groene - de Marseille : Met olijfolie
bereide zeep. - en paillettes: Snippertjeszeep . - des verriers: Bruinsteen. sulfureux; - camphrê: Zwavel-, kamferzeep.
- aux amandes amêres: Amandelzeep.
Scheerzeep. - dentifrice:
-pourlabe:
Tandpasta - mineral : Puimsteenzeep.
Zeep in blaadjes. Pomme de -enfuils: -:
Zeepboom. Ce n'est
Zeepbes. Arbre
pas de l'eau de Dat is maar geen kleinigheid. 2. Stuk zeep. 3. Wassching met zeep,
inzeeping . Zeepsop . 4. (fig . ) Standje,
uitbrander. Donner un - a qn : Iem. den
mantel uitvegen. Savonaire v. z. saponaire. Savonnage m.: 1. Reiniging met
zeep. Kleine wasch. Eau de -: Zeepsop.
2. Standje, uitbrander. Savonner ov.w.:
1. Met zeep insmeren, - wasschen, - reinigen, door 't sop halen, een sopje geven.
Inzeepen (baard, kin). (fig.) La pence -6e:
't Hellende vlak. 2. - qn, - la tete a qn:
Iem. een uitbrander geven. I onov.w.:
Schuimen (zeep). / se Zich met zeep
wasschen. - inzeepen. Met zeep gewasschen
kunnen worden. Savonnerie v.: 1. Zeepziederij . -fabricage. 2. Tapis de la S-:
Vloerkleed van de Savonnerie (dik Smyrna
werk der Gobelins). Savonnette v.: Scheerzeepbal. Scheerkwast. Stuk zeep. Zeepdoosje. Montre a Horloge met dubbele
kas. - a vilain: Betrekking, die een burger
kocht om tot den adelstand verheven te
worden. Savonneux : 1. Zeepachtig, met
zeep bereid. Medicament - of - m.:
Zeeppreparaat. Terre -euse: Vollersaarde.
Pierre -euse : Speksteen . 2. (f ig . ) Verward .
Savonnier m.: Zeepzieder. Zeepboom.
/ bv.nw.: (in samenst.) Zeep-. Savonniere v.: 1. Zeepziedster. 2. z. saponaire.
Savoure m.: (soort) Boonenkruid.
Savourement m.: Het smaken. Savou rer ov.w.: Smaken, langzaam proeven.
(f ig.) Langzaam genieten van, innig genot
hebben van. Savouret m.: Mergpijp.
Savoureusement : Smakelijk, met smaak.
(f ig . ) Heerlijk , kostelijk . Savoureux :
Smakelijk . (f ig. ) Heerlijk , kostelijk , lekker..
Smaakvol, keurig.
Savoyard (spr. sawayar) : Bewoner
van Savoye. Schoorsteenvegersjongen; jongen met een marmot.
Saxatile : Op rotsen levend, - groeiend.
Saxe v.: Saksen. / m.: Saksisch porselein.
Saxhorn (spr. saxorn) m.: Saxhorn
(tuba, enz.).
Saxifragaeees en -gees v .mv . :
(p la ntk : ) Steenbreekachtigen . Saxifrage
v . : (p la n tk . ) Steenbreek . - a trois doigts,
- des murailles : Kandelaartje. - dor6e:
Goudveil. - ombreuse: Porseleinbloempje.
bv.nw.: (geneesk.) Dat blaassteenen
oplost.
Saxon : Saksisch. Sakser.
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Saxophone m . : (m u z . ) Saxophoon (koperen klarinet). - alto; - soprano :..
alt-; sopraansaxophoon. Saxophoniste m.
Saxophoonblazer.
Saye V. Z. sagum
Sayette v.: Zijden wollen serge.
Sayetterie v.: Sergefabriek ; -fabricage.
Saynete v.: (letterk.) Komisch stukje(voor 2 of 3 spelers).
Sayon (spr . se-yon) m.: Wapenrok,
sagum.
Shire (spr. zbir') m.: Politieagent, gerechtsdienaar (in Italie). (fig. ) Politieman
voor „vuil" werk ; smeris.
Seabellon m.: Smal voetstuk.
Scabieuse v.: (plantk.) Scabiosa.
fleur de veuve : Rouwbloem, knautia.
colombaire : Duifkruid. Seabieux : Schurftachtig.
Seabre : (plantk.) Ruw aanvoelend.
Seabreux : Oneffen , hobbelig . (f ig . ) Aanstoot gevend, ergerlijk, „schuin". Netelig,
moeilijk; gevaarlijk. Seabrosite v.: Ruwheid . (f ig . ) Ergerlijkhe id , viezigheidje .
Scaferlati m.: Fijn gekorven rooktabak.
Sealde m.: Scandinavisch zanger en,
dichter, skald.
Scalene : Ongelijkzijdig. / m.: Ongelijkzijdige driehoeksspier.
Scalpation v.: 't Scalpeeren. Scalp(e)
m. : Schedelhuid hoofdhuid met het,
haar. Danse du -: Scalpdans.
Scalpel m . : Ontleedmes (f ig. ) Mettrc
le - dans qch : lets ontleden.
Scalpement m . en -er ov .w . : (Het ),
scalpeeren.
Scammonee v.: Purgeerkruid. Purgeerhars.-de Montpellier, fausse
Engbloemr
Seandale m.: 1. Aanstoot. Pierre de -:
Steen des aanstoots. Faire Aanstoot geyen. 2. Ergernis. Opspraak, opzien. Schandaal, iets laags. Scandaleusement : Op aanstootgevende wijze, ergerlijk. Scandaleux:
Aanstoot gevend. Ergerlijk, schande1ijk.
Chronique -ease: Schandaaltjes. Scandaliser ov .w.: Aanstoot geven aan. Ergeren,
ergernis geven. / se - de : Aanstoot
nemen aan. Zich ergeren aan. J'en suis
tout -ise : Ik kan er niet over uit, 't is in
een woord ergerlijk.
Scander ov.w.: Naar den rhythmus
verdeelen bij het uitspreken. (muz.) Zingen -, spelen terwijl men krachtig de lengte
der tonen doet uitkomen. (f ig. ) Lettergreep
voor lettergreep uitspreken. / se -: Gescandeerd worden.
Scandinave : Scandinavisch. Scandinavier. Seandinavie v.: Scandinavie. Sean dinavisme m.: Scandinavische uitdrukking. - drang naan rationalisme. Sean dinaviste : Kenner der Scandinavische
cultuur.
Scandix m.: (plantk.) Naaldekervel.
Scanie v.: Schonen (deel v. Zweden).
Scansion v.: Rhythmische verdeeling,
scandeering.
Seape m.: Bloeikolf.
Seaphandre m.: Duikertoestel, -pak.
Zwemvest. Scaphandrier m.: Duiker met
een duikerpak. Seaphoide m.: Schuitvormig (been).
Scapin m.: Looze bediende. Fielt.
Seapulaire m.: Scapulier, schouder-
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krachtigen
.
Verzegelen.
(f
ig
.
)
Onbegrij
pekleed. Twee stukjes gewijd laken met een
beeldje der H. Maagd er op. Schouderdraag- lijk maken. Vastzetten, -gieten, met pleisband . I by .nw . : Schouder- . Ceinlure -: ter, - kleefdeeg, - stopverf, in-, vastmetseSchouderbekken. Seapulalgie v.: Schou- len. Toesmelten (buis). Aanstrijken (pannen). / se -: Verzegeld -. Vastgezet worderpijn. Scapulo - : Schouder-.
Searabêe m.: 1. Mestkever. - sacre: den. Seelleur m.: Zegelaar.
Scenario m.: Groote lijnen -. Opzet
Heilige pillenkever. - cornu: Vliegend
hert. - enterreur: Doodgraver. 2. Steen van een tooneelstuk, - film, filmboek,
met een kever er op gegraveerd. 3. (wisk.) -tekst. Seenariste m.: Ontwerper van een
Keverkromme . Searabades m .mv . : Ke- scenario. Scene v.: 1. Tooneel. Tooneelkunst (- dramatique). Musique de -:
verachtigen.
Searamouehe m.: In 't zwart gekleede Begeleidende muziek. Entrer -, paraitre en
-: Opkomen. Paraitre sur la -: Optreden,
Hansworst .
tooneelspeler warden. Montrer -, mettre -,
Scare m.: Papegaaivisch.
Scarieux : (plantk.) Droog en half transporter sur la -: Ten tooneele brengen.
Mettre en -, - sur la -: Ten tooneele
doorzichtig.
Searifiage m.: Bewerking met een cul- voeren, laken optreden. Acteur qui est en
tivator. Searifieateur m.: (geneesk.) -: T. die geheel in zijn rol is. (f ig.) Etre
toujours en —: Steeds gemaakt zijn, geen
Kopijzer, -snepper. (landb.) Mesegge,
cultivator. Scarification v.: Insnijding (i. oogenblik vergeten dat men publiek heeft.
d. huid). Inkerving (i. d. schors v. e. Un recit -; une piece bien en -: Een sterk
boom). Scarifier ov.w.: Insnijden, met pakkend v.; - stuk. Monter -; descendre la
een kopijzer of een lancet inkerven. Met -: Naar den achtergrond -; naar den voorgrond gaan. Tenir la -: Langen tijd opgeeen cultivator bewerken.
Searlatine bv.nw. en v.: Roodvonk voerd worden. z. mise 1 en metteur .
m.:
Lijder
aan
-.
Mettre en -: De tooneelschikking regelen
(flêvre -). Searlatineux
van. Metteur en -: Tooneelleider. (fig.)
I bv.nw.: Van roodvonk. Scarlatiniforme
La - du monde : 't Wereldtooneel, 't schouw: Roodvonkachtig.
tooneel der wereld. La - frangaise: 't
Searole V. Z. escarole .
Scatologie v.: Kennis der uitwerpselen. Fransche tooneel, de Fr. tooneelspeelkunst,
Vuilschrijverij , poezie over poepen en piesen. de Fr. tooneelletterkunde. 2. Tooneel,
Scatologique : Van de kennis der uitwerp- plaats van handeling. La - est -, se passe
selen. (f ig.) Vuil, op poepen betrekking a Seville: Het stuk speelt to Sevilla. La hebbend .Scatophage: Van drek levend. I v. : change: Het tooneel verandert; (f ig.) 't
is wat antlers. 3. (f ig.) Tooneel, plaats
Drekvlieg. Seatophile : Op drek levend.
Seeau m.: 1. Zegel. Grand -: Groot - waar iets gebeurt. 4. Tooneel, deel van
(voor edicten, privileges, enz.). Petit -: een bedrijf. z. muet 2. (fig.) Tooneel,
Klein - (met 't wapen des Konings, alleen schouwspel, vertooning. La - a Mire: De
voor rechtuaken). Les -x : De staatszegels. speelscêne. Donner tine - au public : Zich
in 't openbaar aan praatjes blootstellen.
Garde des -x : Grootzegelbewaarder; minister van justitie. z. remettre (ov.w. 7) . 5. Standje, bittere woorden. Seenette v.:
2. De administratie van 't zegel, 't depar- Tooneeltje. Seeneur : Die standjes maakt.
tement van justitie. 3. Zegel, -afdruk. Seenique : (in samens t.) Tooneel-. Tooneelmatig. Jeux -s : Tooneelvertooningen.
S'opposer au -: Zich tegen 't verzegelen
verzetten. Le livre scellê de sept -x: Het (fig.) Avoir l'instinct -: Aanleg voor tooboek met de zeven zegels. (plantk.) - neelspeler -, -schrijver hebben. Seenique ment : Uit 't oogpunt van 't tooneel. Seede Salomon : Salomonszegel. - de la V ierge ,
nographie v.: Decoratieschilderkunst. Too- de Notre-Dame : Smeerwortel. 4. (f ig.)
Zegel. Mettre le - a: Het zegel drukken neeldecor. Seenographique : Van de deco-, de kroon zetten op. z. reprobation . ratieschilderkunst. Seênopegie (s) v. (mv.):
Loofhuttenfeest.
Marque du - du genie : Die den stempel
Scepticisme m.: Twijfelleer, wijsgeerige
van 't genie draagt. Sous le - du secret:
Onder 't zegel der geheimhouding. Seel twijfel. Neiging tot twijfelen. Seeptique :
(Iem.,) die de twijfelleer aanhangt, seepm. z. seeau .
Scelerat : Snood, schurk-, schelmachtig. tisch; twijfelaar, scepticus.
Sceptre m.: Heerschers-, konings-, rijksLois -es : Tuchthuiswetten. / m.: Schelm,
schurk , booswicht , snoodaard . (f a m . ) Deug- staf, schepter. (fig.) Koninklijke macht,
niet . (f am. ) Vrouwenbedrieger. . Seelerate heerschappij. Meerderheid.
Sehabraque (spr. cha-) v.: Zadeldek.
v.: 1. Snoode vrouw. (fam.) La petite -:
Sehaffhouse (spr. cha-) v.: SchaffDie kleine heks. 2. (plantk.) Blaartrekkende boterbloem . Seêlêratesse v . : Schurk- hausen.
Schah (spr. cha) m.: Koning, Shah (v.
achtig-, snoodheid; schanddaad, schelmPerzie).
stuk.
Sehako (spr. cha-) m. z. shako.
Seelite v.: Beenvormige steen.
Schaff (spr. cha-) m. z. chfile .
Seellage m.: Verzegeling. Seellê m.:
Sehappe (spr . cha-) v.: Draad van
(Gerechtelijk) zegel, verzegeling. Apposer -,
afvalzijde (fil de -).
mettre les -s et, placer sous -5: Verzegelen.
Seheik (spr. chek) m. z. eheik .
Bris de -: Verbreking der zegels. Gardien
Schelem m.: (spel) Slem.
des -s: Zegelbewaarder. Seellement m.:
Schema (spr. the-) of scheme (spr.
Vastzetten, -gieten, inmetseling. Diepte
waarop een voorwerp in een muur vastzit. the-) m.: Schema, schematische voorstelling. Schets. Afbeelding der planeetstanSealer ov.w.: Het zegel drukken op,
zegelen. (fig.) Bezegelen, bevestigen, be- den. (kerk) In den juisten vorm opgesteld
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Sehematique-Scientifisme

voorstel (voor een concilie). (wijsb.)
Vorm, waarin wij een verstandsbegrip
kunnen afbeelden. - moleculaire : Schema
van de samenstelling van het molecuul.
Schematique (spr. the-): Schematisch.
Sehematiquement (spr. the-): In een
schematische voorstelling. Schematisation
(spr. the-) v. en -iser (spr . the-) ov .w . :
(Het) schematisch voorstellen. Schema tisme (spr. the-) m.: Toepassing van de
denkvormen. (nieuw) Schematisch karakter. (taalk.) Verschil tusschen twee woorden die alleen door positie en accent verschillen. Scheme m. z. schema .
Seherzando (spr. skerdzan-) m.: Kort
scherzo. Scherzo (spr. skerdzo) m.: Luimig,
vlug muziekstuk.
Schibboleth (spr. chibolete) m.: Proefsteen. Herkenningswoord, leuze.
Schiedam ( spr. ski-) m.: (Klare) jenever.
Sehismatique (spr. chizma-): Scheurmakend. / m.: Scheurmaker. Sehismati ser (spr. chizma-) ov .w . : Afvallig maken,
scheuring veroorzaken in. Sehisme (spr.
chizme) m.: 1. Geloofs-, kerkscheuring.
Kerkscheiding, schisma. Le (grand) d'Orient: De scheiding der Roomsch- en
Grieksch-Katholieke Kerken . 2. (f ig . )
Scheiding, tweespalt.
Schiste (spr. this-) m.: 1 . Schiefersteen,
lei. - luisant, - micace: Glimmersteen, micalei. - argileux: Kleischiefer. 2. Asphaltleisteenolie (huile de -). Sehisteux (spr.
this-): Schiefersteenachtig. Sehistier (spr.
this-) m. en bv .nw . : Schieferbewerker.. -end.
Schistosite (spr. this-) v.: Schieferachtig
karakter, splijtbaarheid.
Schizo- (spr. skizo): (in samenst.)
Splijt- . SchizoIde (spr. ski-) by .nw . en
m.: (Iem.) die lijdt aan uiteenvalling in
zijn geestesleven, gespleten persoonlijkheid.
Schizoldie (spr. skizo-) v.: Temperament
van een gespleten persoonlijkheid. Schizophrenie (spr. ski-) v.: Geestesuiteenvalling, -ontbinding, splitsing der persoonlijkheid. Schizopodes (spr. ski-) m .mv . :
Splijtpootigen.
Sehlague (spr. chla-) v.: Stokslagen
(als straf). Stok. Systeme de la -: S. van
lichamelijke kastijdingen.
Sehlempe (spr. chlempe) v.: Afval van
alcoholgisting in suikerfabrieken.
Schnell (spr. chlich) m.: Voor de smelting gereed erts.
Schlittage m. en -er (spr . chlit-) ov .w . :
Op sleden vervoeren (hout). Schlitteur
(spr. chlit-) m.: Houtsleder, werkman die
hout van de bergen sleedt.
Sehloffer (spr. chlo-) onov .w . : (p 1 a t )
Maffen.
Schlott (spr. chlott) m.: (aardk.) Domsteen.
Sehnapan (spr. chna-) m. z. ehenapan .
Schniek (spr, chnik) m.: Brandewijn, 'n
borrel.
Sehol . . . z. seol .. .
Schooner (spr. skouner) m.: Schooner,
schoener.
Schorl (spr. chorl' ; oud) m.: Tormalijn,
schoorl.
Sciable : Zaagbaar. Seiage m.: Gezaag.
Zaagloon. Zaaghout (bois de -).
Fransch-Nederlandsch. I.
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Sciagraphie v.: Schaduwomtrek. 't
Maken van schaduwbeelden.
Seiant : (f ig. ) Gloeiend vervelend.
Seiat (h )erique : Cadran -: Zonnewijzer.
Seiatique : (in samenst.) Heup-, heupbeen-. / v.: Heupjicht, -pijn (goutte -,
nevralgie -). I m.: Heupzenuw (nerf -).
Scie v.: 1. Zaag. - a main: Hand-. a bras, - de (scieur de) long : Kraan-. - d
cadre : Span-. - circulaire : Rond-; cirkel-.
- a ruban: Lint-. - anglaise 7 - a decouper:
Figuur-. - passe-partout: Aan beide zijden
getande -, trek-. - a chantourner, - a
evider, - a echancrer: Fretzaag. Bruit de
-: Zagend geluid (bij hartaandoening).
Trait de -: Zaagsnede, -streep. Coupe du
bois en deux traits de -: In drieen gezaagd
hout. (fig.) Un fer de -: Twee houtzagers, die aan een kraanzaag werken. 2.
Marmer-, steen- (zonder tanden). Diamantslijperszaag. (d ierk .) Zaagvisch (poisson-,
- de mer). 3. (fig., fam.) Vervelende zaak,
gezanik ; afgezaagde mop . (p la t ) Vrouw,
wijf. Quelle -1 Wat 'n vervelend geleuter!
- de café-concert: Vervelend refrein van een
café-chantant.-d'atelier: Schildersfopperij.
Monter une - a qn: Iem. met dezelfde
fopperij plagen. 4. Zaagvormig ijzeren
sieraad aan den boeg van een gondel.
Sciemment (spr. syaman) : Willens en
wetens, welbewust. Science v.: 1. Zekere
kennis, wetenschap, bekend-, bewustheid.
Je sais pour Joule - que . . . Het eenige
dat ik weet is . . . Agir de pleine -: Wel
weten, wat men doet. Savoir de - certaine:
Met zekerheid -, vast en zeker weten.
L' arbre de la - du bien et du mat : De boom der
kennisse des goeds en des kwaads. Savoir de
- minutieuse: In de puntjes kennen. Cela
passe ma -: Dat gaat boven mijn verstand.
2. Kunde, kennis. Geleerdheid. - des
affaires; - du monde : Zaken-, wereldkennis.
- de la tour: Bekendheid met 't hofleven.
z. infus en puits 1. Experience passe -:
De ondervinding is de beste leermeesteres.
3. Wetenschap. La gaie -: De poezie.
La S- Chretienne: Christian Science. d'application: Toegepaste wetenschap. -s
sociales et morales : Geesteswetenschappen.
- du dessin: Theorie van 't teekenen.
Opvoedkunde, pedagogie. -del'ucation:
Taalwetenschap. -s physiques:
-dulange:
Natuurwetenschappen. Les -s of les -s
exactes: De wis- en natuurkundige -. -s
d' exp erimentation : Proefondervindelijke wetenschappen. -s mathematiques, -s d'abstraction: Wiskunde. -s d'observation, -s
naturelles : Natuurwetenschappen. L'Academie des -s : De Academie van (exacte)
Wetenschappen. Faculte des -s: Wis- en
natuurkundige faculteit. Docteur es -s:
Doctor in de (faculteit der) wis- en natuurkunde. Scientifard m.: (ong.bet.)
Geleerde nietsnutter. Seientifieisme m.:
Leer van hen die de wetenschap absolute
waarde toekennen. Scientific° - : (in samenst.) Wetenschappelijk-. Seientifique :
Wetenschappelijk. Van de wis- en natuurkunde, - wis- en natuurkundige faculteit.
/ m.: Wis- en natuurkundige, wiskundeman. (school) Wiskundekop. Scientifiquement : Op wetenschappelijke wijze.
Seientifisme m.: Wetenschappelijkheid.
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Scientisme-Seribomanie
1956
Scientisme m.: Christian Science. Ge- Selêrophthalmie v.: Harde oogontsteking.
bedsgenezing. 2. Leer volgens welke slechts Selerophylle : Hardbladerig. Selerosarwaarheid in de positieve wetenschap is.
come m . : Hard vleeschuitwas . Seleroscope
Scientiste m. en v.: 1. Aanhanger -ster m.: Hardheidsmeter. Selerose v.: Weefvan Christian Science. 2. Voorstander selverharding, -verkalking. Selerose m.:
van scientisme 2. / bv.nw.: Van Christian Lijder aan weefselverharding. (f ig. ) VerScience.
stompte geest. Seleroser (se) : Verharden
Seier ov.w.: Zagen, door-, stuk-. Met (weefsel). (fig.) Verstompen.Selerostome:
de sikkel afmaaien. - le boyau: Op een Met harden bek. Selerotique v.: Harde
viool krassen. - du bridon; - du filet: oogrok.
De trens -; de leidsels been en weer rukken.
Seolaire: School-. Annee
Schooljaar,
- le dos, - les Mies a qn of - qn : Iem. cursus. Jeux -s : Schoolspelletjes. Colonie
Schoolkolonie. Seolarite v.: Universigruwelijk vervelen, - „doorzagen" . / onov.
w.: Strijken, verkeerd roeien. Mettre les teitsstudie. Aantal schooljaren, cursusduur,
voiles a -: De zeilen tegenbrassen. Scierie
schoolplichtige leeftijd. Schoolbezoek ; gev.: 1. Zagerij. mecartique: Stoom-. 2. trouw schoolbezoek. En age de -: In de
Zaagmachine. - a lame circulaire: Cirkel- schooljaren. Seolastique : Van de middelzaagmachine. - a lame sans fin: Lintzaag. eeuwsche universiteiten, schoolsch. Op de
Scieur m.: Zager.. Maaier.. (f ig . ) Verve- wetenschap der scholastiek betrekking heblende knul. - de long : Plankenzager.
bende. / v.: Middeleeuwsche wijsbegeerte,
zooals die in de universiteiten werd onderSeille (spr. si-le) v.: 1. Scilla. wezen. / m.: Schrijver over scholastiek.
deux feuilles : Sterhyacint. 2. Zeeajuin (Scolastiquement : Volgens de vormen en
maritime). Seillitique (spr . si-li-): Zeeregels der scholastiek. Seoliaste m. :Oude
ajuinsap bevattend.
Scindement m.: Deeling, splitting. uitlegger van klassieke schrijvers. Scolie
Scinder ov.w.: Deelen, splitsen. / se -: v.: Noot bij een ouden tekst. / m.: 1.
Zich splitsen.
(meetk.) Opmerking bij een theorema.
Seinque m.: Skink, -hagedis.
2. Tafelzang (der oude Grieken).
Seoliose v.: Zijdelingsche ruggegraatsScintillant (spr . sinti-lan): Fonkelend,
schitterend. Flikkerend. Scintillation (spr. verkromming, „hooge schouder". Seo liotique m.: Lijder aan scoliosis.
sinti-la-) v.: 't Voortbrengen van vonken
Scolopaeides m .mv . : Snipvogels. Seo(bij 't slaan met den vuursteen). Fonkeling,
glinstering. Seintillement (spr . sinti-lman) lopendre v.: 1. (dierk.) Duizendpoot. 2.
(plantk.) Tongvaren.
m.: Flonkering, schittering. Flikkering.
Seolyte m.: Schorskever.
Scintiller (spr. sinti-le) onov .w . : F lonkeren, schitteren, blinken. Flikkeren. SeinScomberide, -rolde m.: Makreelachtillometre (spr sinti-lo-) m.: Toestel om tige . Scombre m.: Makreel.
Sconce, -onse m.: Stinkdier, skunk.
de sterrenflonkering to meten.
Scops m.: Ransuil.
Sciographie v.: Vaststelling van den
Seorbut (spr . -bu) m.: Scheurbuik.
tijd door een zonnewijzer. Doorsnede. DoorSeorbutiforme: Scheurbuikachtig. Seorsneeleer..
m.:
Aflegger.
Voor
griffelen
bebutique
: Scheurbuikachtig, met scheurbuik
Scion
stemde twijg. Reeds uitspruitende knop. behept. I m.: Scheurbuiklijder.
Seoriace : Op metaalslakken gelijkend.
(p 1 a t ) Mes . Topstuk (v . hengel ) . Scionner
Seorie v.: Metaalslakken, slak. Laine de
ov.w.: (p 1 a t ) Afrossen . Dooden .
-s : Slakkenwol. -s de dephosphoration:
Seiotte v.: Marmerzaag.
Thomasphosphaat. -s volcaniques: VulkaScipion m.: Scipio.
Scirpe m.: Bies. - maritime : Oever-. nische slakken, - uitwerpselen. (fig.) Les
-s d'un livre : De uit een boek gelichte
- des lacs : Matten-.
Scissile : Splijtbaar, die in plaatjes gedeelten. Scorifere : Slakkenhoudend.
uiteenvalt. Scission v.: Scheiding, scheu- Scorification v.: Omzetting in metaalring. Verdeeldheid. Faire (la) Scheuring slakken. Scorificatoire v. of m.: Kroes
maken. Seissionnaire : Scheurmakend, die voor omzetting in metaalslakken. Scorifier
afscheiding ten gevolge heeft. / m.: Scheur- ov.w.: In metaalslakken omzetten, vermaker. Seissionniste: Die afscheiding (v. slakken.
Seorpêne v.: Zeeduivel. Scorpioide:
't moederland b.v.) beoogt. / m.: Voorstander van afscheiding. Seissipare : Zich Schorpioenstaartvormig omgebogen. Seordoor splijting voortplantend. Seissiparite piojelle v : (o u d) Schorpioenolie Scorv.: Voortplanting door splijting. Seissure pion m.: Schorpioen.
Seorsonere v.: Schorseneer.
v.: Spleet, kloof.
Seotie (spr . sko-si) v.: Half ovale lijst.
Seiure v.: Zaagsel. Satire: Met zaagsel
Scotique : Oud-Schotsch.
bestrooid.
Seotome m.: Donkere vlek op 't geSciurides m .mv : Eekhoornachtigen .
zichtsveld.
Selaree v.: (plantk.) Scharlei.
Scottish (spr . ske-tiche) v.: Schotsche
Soler . . .: (in samenst.) Hard .. .
Scleranthe m.: Hardbloem. Sclereme m.: wals.
Scout m.: Padvinder (boy---). SeouVerharding van 't celweefsel en de huid.
Sclerenchyme (spr . ki-m') m.: Hardcel- tisme m . : Padvinderij . / bv .nw . : Padvinweefsels. Kalkskelet. Selereux: (geneesk.) ders- . Seoutmestre m.: Hopman.
Scribe m . : (Af )schrijver, loonschrijver.
Verhard. Selerite v.: Ontsteking aan 't
(Joodsch) schriftgeleerde. (fig.) Man vol
harde oogvlies. Seleroderme: Met harde
huid. / m.: Hoornvisch. Selerodermie boekenwijsheid. Scribomane m.: Iem. bezeten door scribomanie v.: Woedende lust
v.: Huidverharding en -verschrompeling.

Scribouillard-Seborrhee
1957
1958
om veel te schrijven, schrijfwoede. Seri- skul-t-) : Tot de beeldhouwkunst behoorend.
bouillard m.: Prullig veelschrijver. Seri- Waardig in marmer vereeuwigd te worden,
bouiller onov .w . : Kladden . Script m . : verheven, prachtig ; vol (vormen). SeulpVoorstelling door teekens. Scripteur m.: turalite (spr. skul-t-) v.: Verheven karakter
Schrijver (uit 't oogpunt der graphologie). als van een (marmeren) beeld. Sculpture
Schrijver der pauselijke bullen. Schrijver (spr. skul-t-) v.: 1. Beeldhouwkunst. (niet als auteur van kunst). Scripturaire: en -, sur bois : Hout-. - sur ivoire : IvoorUit de - . Overeenkomstig de Heilige Schrift.
snijkunst . 2. Beeldhouwwerk, gebeeldhouwd
Van een geschrift. Manie -: Schrijfwoede. ornament. 3. Beeldhouwersvak.
Scriptural: Op de gewijde geschriften beScurrile: Plat grappig, boertig. -ment
trekking hebbend.
bw. Scurrilite v.: Platte grap, pots.
Scrofulaire v.: Helmkruid (grande -) .
Scutellaire v . : Glidkruid . / bv .nw . :
- noueuse : Klierkruid. - aquatique: WaterSchildvormig. Seutelle v.: Zaadlob (der
betonie, gevleugeld helmkruid. Scrofu- grasgewassen). Scutellere v.: Grootschild.
lariacees v .mv . : Leeuwenbekachtigen. Seutiforme : Schildvormig. Seutibranche
Scrofule (s ) v. (my . ) : Klieren. Klierachtig: Met schildvormige kieuwen.
heid . Serofuleux : Klierachtig, met klieren
Scytale v.: Veldheersstaf. Geheime medebehept. / m.: Klierlijder. Scrofulides v. deeling op een perkamentstrook. Rolsiang.
my . : Klierverschijnselen. Scrofulose v.:
Scythe m . : Scyth . (f ig . ) Onbehouwen
Chronische klierachtigheid.
mensch, kaffer. Scythique: Scythisch.
Scrotal : Van den balzak. Scrotiforme:
Se vnw.: 1. (lijd. voorw.) Zich. ElkanZakvormig. Scrotocele v.: Zakbreuk. der. 2. (om een lijdende beteekenis
Scrotum (spr. skrotomm) m.: Balzak.
aan een werkw. te geven) S'acquerir:
Scrupule m. : 1. (oud) Gewichtje van Verkregen worden. - faire : Gebeuren,
Rom.
ons,
scrupel.
(thans)
Gewicht
geschieden, gedaan worden. 3. (belang/24
van 20 grein. (thans; sterrenk.) 24ste hebbend voorw.) Aan -, voor -, met -,
deel van een uur. 2. (fig.) Gewetensbe- tot zich of elk. - sentir une force : Een
zwaar, angstvalligheid. Overgroote kiesch- zekere kracht in zich voelen.
heid. Avoir des -s: Bezwaren hebben,
Séance v.: 1. Zitting, vergadering. aarzelen. Faire naitre des -s: Bedenkelijk tenante: Gedurende de zitting; (fig.) op
schijnen. Vaincre un -: Over een gewetens- staanden voet. Avoir (droit de) -: Zitting
bezwaar heenstappen. Les -s ne l'etouffent hebben. Prendre -: Zitting nemen. Accorpas: Hij heeft een ruim geweten. Étre exact
der a qn les honneurs de la -: Iem. als
jusqu'au -: Angstvallig nauwkeurig zijn.
eerbewijs vergunnen de vergadering bij te
Sans -s, depourvu de -s, libre de -s,
wonen. 2. Bijeenkomst -, tijd om iets te
exempt de -s : Gewetenloos. Se faire un
doen. Les; maaltijd; werktijd ; oefening ;
- de qch: Zich iets tot een verwijt rekenen,
uitvoering ; concert. Cinemavoorstelling
bezwaar maken om, iets niet op zijn geweten (van een programma). Its old fait une
durven te nemen. 3. (kunst) Nauwgezette longue - a table : Zij zijn lang aan tafel
uitvoering, mindere elasticiteit. Avec -: gebleven. -s de tir : Schietoefeningen.
Met pijnlijke zorgvuldigheid. Serupuleuse- - de trios : Trio-avond. -s a la bibliotOque:
ment: Nauwgezet, op angstvallige wijze. Werken op de bibliotheek. Donner des -s
Serupuleux : Nauwgezet, angst-, schroom- a un peintre : Voor een schilder zitten. z.
vallig. Al te voorzichtig, pijnlijk nauw- pose 3. - d' etudes: Studiebijeenkomst.
keurig.
Seant: Voegzaam, behoorlijk, passend,
Scrutateur m.: Onderzoeker, uit- betamelijk. (recht) Zitting houdend. (wavorscher. Stemopnemer, lid van 't stem- penk.) Zittend. / m.: Achterste, zitvlak.
bureau . / bv.nw.: Vorschend, doorzoekend. Zittende houding. En -, sur son -: Recht
Scruter ov .w . : Onderzoeken , nasporen , overeind. Li tre en -, sur son -: Rechtop
doorgronden, navorschen. / se -: Zijn (in bed) zitten. Se mettre en -, sur son -:
eigen hart doorgronden. Serutin m.: 1. Overeind gaan zitten.
Stemming. - secret: Geheime -. - decouSean m . : Emmer,, (z e ev . ) puts (- de
vert: Openbare -. - d'arrondissement:
toile); hart (v. pomp). - a incendie:
Stemming voor een afgevaardigde door Brandemmer. - a biscuits: Beschuitdoos
de kiezers van een kiesdistrict. - de lisle:
(op tafel). - a rafraIchir: (Wijn)koelS . voor alle afgevaardigden van een depar- emmer. Verser de l'eau a -x: Plassen. Il
tement door alle kiezers van 't departe- pleut a -x: Het stortregent, 't valt met
ment. Tour de -: Stemming. Li tre elu emmers uit den hemel. - hygienique,
au premier tour de -: Bij de stemming
toilette : Waschtafelemmer.
-a
gekozen worden. - de ballotage , second
Sebace : Talkachtig. Matiêre -e : Door
tour de =--: Herstemming. Depouiller le -:
klieren uitgescheiden vet. Glandes -es :
De stembriefjes tellen. 2. (fig.) Stembus. Smeerklieren. Sebacine v.: Vetzuur. SeScrutiner onov .w . : Stemmen, ter stembus bacique : Talk-. Acide -: Vetzuur. Segaan.
bacite v.: Vetzuurzout.
Seulptable (spr. skul-t-): Voor beeldSebastien m.: Sebastiaan.
houwen geschikt. Seulptage (spr . skul-t-)
Sebate m.: Vetzuurzout.
m.: Het beeldhouwen, -snijden. Sculpter
Sebeste m.: Zwarte borstbezie. Se(spr. skutte) ov .w . : Beeldhouwen , -snijbestier m.: Borstbezieboom.
den, behouwen. Van beeldhouwwerk voorSebifere by .nw . : Talkdragend. I m.:
zien. - le bois: In hout snijden. Sculpteur Talkboom.
(spr. skul-t-) m.: Beeldhouwer. Femme
Sebile v.: Trog. Erts-, buskruitbak.
-: -ster. Seulptogravure, -lignie (spr .
Napje, bakje. Centenbakje.
skul-t-) v.: Houtsnijderij. Sculptural (spr.
Seborrhêe v.: Berg (op 't hoofd).
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Sebum-S
Sebum (spr.. -omm) m.: Door klieren
uitgescheiden smeer.
I. Sec (spr . sek), seche by .nw . : 1.Droog.
Gedroogd. Dor, verdord. - comme une
allumette: Kurkdroog. Il fait -: 't Is
droog. Des legumes -s : Gedroogde groenten.
z. fruit 1, poil 2 en nourriee 1. D'un veil
-: Met droge oogen, onverschillig. A
pied -: Droogvoets. Mur de pierres seches,
muraille seche : Muur van op elk. gelegde
steenen, zonder bindmiddel. Orage -: Onweer zonder regen. Madere -, vermouth -:
Madera -; vermouth zonder water (z. 6).
Metal -: Bros metaal. Confitures seches:
Niet strooperige jam. (f ig.) Messe seche:
Mis zonder consecratie. Confession seche:
Biecht zonder absolutie. Consultation seche:
Gratis consult. Argent -: Gereed geld.
Perte seche: Zuiver verlies. Visite seche:
Bezoek, waarbij geen ververschingen worden aangeboden, - op een droogje. En cinq
-: In een ommezien, een, twee, drie;
(s p el) zonder revanche . 2. (fig . ) Mager,
schraal. Cheval qui a la tete seche : Paard
met een mageren kop. 3. Kort, koel. Onbevallig, dor. Ondankbaar. Tout -:
Kortaf, zonder iets meer. Geste -: Kort
gebaar.. (m u z . ) Recitatif -: Secco recitatief . Reponse seche : Kortaf gegeven antwoord. Parler d'un ton -: Kortaf spreken.
Coup -: Tik, knappend geluid; schampstoot (bij 't biljarten). Bruit -: Kort -,
tikkend geluid. Contours -5: Dorre -,
onbevallige lijnen. Style -: Dorre stijl.
4. Ongevoelig, bar, liefdeloos, hard. C ceur
-: Gevoelloos hart. - comme une queue de
billard: Hard als een spijker. 5. Onvruchtbaar, dor. Su jet -: Onvruchtbaar onderwerp. 6. (nieuw) Niet of weinig zoet (wijn,
chocola ) . (v o lk ) Je suis -: Ik ben gesjochten. L'avoir -: In de penarie zitten,
„knijpen". 7. (nieuw) Droog, droog gelegd, zonder alcoholverkoop (b.v. l'Amerique seche).

H. See bw.: Droog. Zonder iets meer.
Zijn wijn onaangelengd drinken;
(fig.) duchtig pooien, 'm lusten. Parler
- a qn: Iem. kort en bondig zeggen waar
't op staat. Repondre -: Barsch antwoorden. Demeurer -, rester -: 't Antwoord
schuldig blijven. Peser - 5 kilos: Droog
5 kilo wegen. Il m'a page mon mois tout -:
Hij heeft mij mijn maandgeld uitbetaald,
net afgepast, zonder een cent meer. Trotter
-: In korten draf gaan.
III. See m.: Droogte, het droge. Droog
weer. Gedroogd beestenvoeder. z. employer
1. Droog gebak. Mettre au -: Op een
droge plaats opbergen. (zeev.) Se jeter au
-: Zich op het droge zetten. Un grand -:
Een lange, magere man. A -: Droog,
zonder water. Nettoyage a -: Chemisch
reinigen. Mettre a -: Droogleggen (vijver);
op 't droge halen (schip ; ook : tirer a -);
tot op den laatsten droppel ledigen (vat,
beker) ; al zijn geld afwinnen (speler).
Etre a -: Op het droge zitten; geen geld
meer hebben ; uitgeput zijn. A - de voiles,
a plein de -: Vaor top en takel. Maconnerie
a -: Metselwerk zonder bindmiddel. Le
tresor est a -: De schatkist is leeg.
Seeable: Deel-, splijtbaar. Secant: Snijdend. Secante v.: Snijlijn, secans. SecaBoire -:

eeondaire
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teur m.: Snoei-, rozeschaar. Secession
v.: Afscheiding. La guerre de S-: De oorlog tegen de afvallige Zuidelijke staten
(1861-65). Secessionniste : Die de afvallige staten voorstaat. (kunst) Van de
afgescheiden kunstenaars. / m.: Aanhanger
der afvallige staten.
Sechage m.: Het drogen, uitdroging.
Het eesten (mout). Seehe v.: 1. Droogloopende klip of zandplaat, ondiepte.
(school) Sigaret. 2. z. seiche. Sealeeheveux (mu. ono .) m.: Haardroogtoestel.
Seche-eigares (mu. onv.) m.: Sigarendroogflesch. Sechement : Droogweg, droogjes. Dor, zonder bevalligheid. Stroef. devot: Liefdeloos -, koel vroom. Secher
ov .w . : Drogen, afdrogen, droog maken.
Eesten (mout). Dor maken, verdorren.
Droogleggen, -maken . (v o 1 k ) Leegdrinken. Niet afdoen, in den steek laten. Wegblijven van (les, college). (nieuw) Droogleggen, alcoholgebruik verbieden in (land).
(school) - un examen: Voor een examen
zakken. - la classe: Spijbelen. - un candidat: Een aspirant laten zakken. I onov .w . :
1. Drogen, droog worden. Verdorren, verdrogen. - d'ennui : 'Uitdrogen, van verveling vergaan. - sur ses livres: Over
zijn boeken gebukt zitten. z. pied 4. 2.
(school) Afgewezen worden, zakken.
(y olk) In de gevangenis zitten. / se -:
Uit-, verdrogen. Zich drogen, zijn kleeren
drogen. Droog worden. Verdorren. Secheresse v.: 1. Droogheid. Droogte, gebrek
aan regen. 2. (fig.) Dor-, onbevallig-,
droogheid. Kortaf-, koel-, stijfheid. Ongevoelig-. Liefdeloosheid. Gebrek aan gratie
in de uitvoering (b .v. van schilderij).
Koele toon. Dor-, onvruchtbaarheid. d'esprit: Dorheid van geest . 3. (g odsd.)
Ongevoeligheid. Secherie v.: Droogplaats,
drogerij. Droogtoestel. Secheron m.: Droge
weide. Seche-serviettes (mu . onv .) m.:
Handdoekenrekje. Secheur m.: Droogtoestel. Droogmaker. Secheuse v.: (Haar))droogmachine. Seehoir m.: Droogplaats,
-kamer, -kast, -rek, -oven, -toestel. Handdoekenrekje. - a air chaud: Heete-luchtdroogoven . - a cigares : S igarendroogpot .
- a gants : Handschoenendroger. Seehon
m.: Magere.
Second (spr . z'gon) by .nw . : Tweede .
Cause -e: Bijkomende oorzaak. De (la)
-e main : Uit de tweede hand. Une erudition de -e main: Een geleerdheid uit
de tweede hand, niet direct van de bronnen
afkomstig. Sans -(e): Weergaloos. -e vue:
Helderziendheid. Eau -e: Verdund salpeterzuur, - sterk water ( 2 /3 water). A -e,
B -e: A, B twee accent of A", B". - chef
d' orchestre: Orkestmeester. z. pain 1.
(geneesk.) Etat —: Hypnotische toestand.
Langue -e: Tweede -, hulptaal. / m.: 1.
Tweede. Helper. (o u d ) Secondant , getuige
(duel). En -: Op de tweede plaats, in
ondergeschikten rang. 2. Eerste officier.
Capitaine en -: Plaatsvervangend kapitein.
3. Tweede partij (in duet). - lettergreep.
- verdieping. Seeondaire (spr.. z'gon-) :
Van den tweeden rang. Bijkomstig, on-.
dergeschikt, afhankelijk. (aardk.) Secundair, uit aangebrachte gronden bestaand.
(school) Middelbaar (school, onderwijs ) .
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Secondairement—Secte

(geneesk.) Bijkomend, uit andere ziekten
voortkomend . (s terrenk . ) Planete —:
Bijplaneet, satelliet. Ligne —: Spoorlijn
voor locaal verkeer, bijlijn. Secondairement (spr. z'gon-) : Op bijkomstige, - ondergeschikte wijze. Seeonde (spr. z'gon-)
v.: Tweede drukproef, revisie. Op 66n na
de hoogste klasse (onder rhetorique). Seconde , tweede houding (v. den degen).
Secunde, interval van een afstand. Seconde, tel. Tweede versnelling. Reviser en —:
De tweede proef lezen. Secondement (spr.
z'gon-) : In de tweede plaats, ten tweede.
Seconder (spr. z'gon-) ov .w . : Helpen,
bijstaan.
Secot : (v o lk ) Schraal (mensch) . Kort
aangebonden (mensch).
Secouade v.: Rammeling. Secouage
m.: Schudding. Het uitschudden (tapijt).
Seeouee v . : (f a m . ) Standje . Secouement
m. : Schudding. Secouer ov.w.: 1. (Heen
en weer) schudden, doen schudden. Zwingelen (in spinnerij). — la poussiere : Stof
afschudden; stoffen. I/ ne fait qu'en — les
oreilles : Het laat hem koud, hij schudt die
zorg van zich af. — la poussiere de ses
pieds, - de ses souliers (contre) : Het stof
van zijn voeten schudden, toornig heengaan
(van). — la tete : Van neen -, afkeurend
knikken. 2. (fig., f am.) Hevig aangrijpen. z. puce. De les lezen, een standje
geven, op zijn nummer zetten. Wakker
schudden, belangstelling inboezemen. 3.
(f ig. ) Afschudden, afwerpen ; van zich
afzetten (gedachte). Niet meer te doen
willen hebben met. z. joug 2. — ses prejuges: Zijn vooroordeelen afleggen. / se —:
Geschud worden. Zich afschudden. (f ig . )
Flink de handen uit de mouw steken,
aanpakken. Beweging nemen. Zich vermannen, de nare gedachten van zich afzetten.
Secoue-toi! Kom eens uit je hoek! kom
eens los ! Secoueur m.: Schudder (toestel).
Shaker. Secoiument m. z. secouement.
Secourable : Behulpzaam, hulpvaardig,
gedienstig. Die ontzet kan worden. Secourir ov.w.: Helpen, bijstaan. Uit een dreigend gevaar redden. / se —: Zich -. Elk.
helpen. Secourisme m.: Hulpverleening.
Seeouriste m.: Lid van een vereeniging
tot hulpverleening. Societe —: Hulpvereeniging . Secours m . : 1. Hulp ; (in samenst.) nood-. Issue de —: Nooduitgang.
Accourir -, aller -, venir au — de : Te hulp
snellen. Au —! Help! Armee de —: Ontzettings-, hulpleger. Les prompts —: De
eerste hulp bij ongelukken. Le grand —:
Alle brandkranen. De —: ( in samenst.)
Extra-, hulp-, nood-. 2. Onder-, bijstand,
ondersteuning. Societe de — mutuel: Onderlinge onderstandskas. — en lover : Onderstand tot betaling der huur. Les — de la
Religion: De genademiddelen der Kerk. 3.
Des —: Hulptroepen. Secouru m.: Onderstand genietende ; bedeelde. Les —s a domicile : De huiszittende armen.
Seeousse v.: Schok, stoot, schudding.
— de tremblement de terre: Aardschok. Par
—s: Met horten en stooten. (fig.) Il a
rep une rude —: Hij heeft een harden stoot
gehad. Se donner une —: Eens wat antlers
doen dan gewoonlijk. Ne pas (en) ficher
une —: Geen steek uitvoeren. (Se) donner
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une —: Flink aanpakken; uit zijn slof
schieten.
Secret by .nw . : 1. Geheim, verborgen,
bedekt. Fonds —s: Voor de geheime politie
bestemde fondsen. Police -ete : Geheime
politie, recherche. Agent de la police -ete:
R echercheur . 2. Geheimhoudend , stilzwij gend . Elle n'est pas -ete : Zij weet haar mond
niet te houden. Chien —: H. die niet
aanslaat. (grap) Il est — comme un coup
de canon, - de tonnerre : Hij flapt er alles
uit. / m.: 1. Geheim, geheimenis, verborgenheid . Mettre dans le —: In 't vertrouwen
nemen. Etre dans le —, etre du —: Er van
weten, ingewijd zijn, in 't g. zijn. (grap)
Je ne suis pas dans le — des dieux : Ik ben
niet ingewijd in het geheim der hooge heeren.
Faire un — de : Geheimhouden. Avoir le —
de qn: Iem. geheim kennen. C 'est mon —:
Dat zeg ik niet, dat behoeft niemand te
weten. z. Poliehinelle 1 en comedic 4.
2. Geheimenis (godsdienst). 3. Geheimhouding. z. sceau 4. Garder le — a qn:
Iem. niet verraden. Il est tenu au —: Hem
is 't stilzwijgen opgelegd. Promettez-moi le
—: Beloof me, dat ge niet uit de school zult
klappen. Le — d' Etat: Het staatsgeheim. En
grand —: In vertrouwen. — professionnel, medical: Beroepsgeheim. 4. Geheim middel,
geheim. Geheime oorzaak. Geheime veer,
- lade, verborgen yak. Laadgat (v. e. brander) . Geheime lettercombinatie . (grap) .
Il a trouve le — de se ruiner; Hij heeft de
kunst verstaan om zich te gronde te richten.
5. Verborgen plaats. Verborgen-, geheimzinnigheid. Eenzame opsluiting. Dans le
— des cceurs: In de schuilhoeken der harten. Mettre au —: Eenzaam opsluiten, in
strenge afzondering houden. Au —: In
afzonderlijke opsluiting. En —: In 't geheim, heimelijk. 6. (nieuw) Afscheidingsproduct . Secreta (spr. sekreta) m .mv . :
Uitscheidingsproducten. Seeretage m.: Het
bewerken tot vilt (der huiden). Secretaire
m. en v.: 1. Secretaris, -aresse, (geheim)schrijver. Servir de — a qn : Voor iem. de
correspondentie voeren. — de Saint-Innocent: Openbaar schrijver. — d' Etat: Staatssecretaris, onderminister. 2. Secretarisvogel. 3. Schrijfkast met een klep. 4.
Brievenboek. Secrêtairerie v.: Secretariaat, kanselarij. Secretariat m.: Secretarisschap , -ambt. Secretarie, kantoor van
den secretaris . Secrete v . : (K a t h . ) Stil
gebed voor de mis, secreta. Seeretement:
Heimelijk, in 't geheim, bedektelijk.
Secreter ov.w.: Tot vilt bewerken (huiden
voor hoedenfabricage). Secreter ov .w . :
Af-, uitscheiden. / se —: Afgescheiden
worden (vloeistof). Secrêtem. : Uitscheidings- . Organes —s : U itscheidingsorganen .
Secretii: Met inwendige uitscheiding. Secretion v.: Af-, uitscheiding. Uitgescheiden
vloeistof, secreet. Glande a — interne: Klier
met inwendige uitscheiding . Seeretoire:
Afscheidings-.
Seetaire m.: Dweper, drijver. (Verblind ) aanhanger van een secte. / bv.nw.:
Dwepend, secte-. Sectarisme m.: Dwepers-, drijversgeest. Seetateur m.: Aanhanger -, volgeling door dik en dun. Seete
v.: Gezindte, secte. Faire —: Zich afscheiden (tot een secte).
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Seeteur m.: 1. Sector. - spherique: koopen (getuigen, bedienden). Op een
Bolsector. 2. Electr. leiding van de wijk, dwaalspoor voeren, betooveren, bekoren.
stroomnet. Branchè sur le -: Op het net Voor zich winnen. / se -: Op een dwaalaangesloten. Section v.: 1. (ontleedk.) spoor geraken. Zich zelven bedriegen.
Doorsnijding . Snede . (b ouwk.) Doorsnede . Sêduisant: Verleidelijk. Betooverend. Aan(meetk.) Snijvlak. -s coniques: Kegel- trekkelijk (uiterlijk).
Sedum (spr. sèdomm) m.: (plantk.)
sneden . - de rupture: Breukvlak. 2. Afdeeling, - van een residentie. Kamer (v. Sedum (z. orpin 2).
Segment m.: 1. Afgesneden deel.
rechtbank ). Blok (spoor); sectie (tram).
Bepaald deel eener rechte. -deroit:
Les -s de Paris : De stadswijken (voor de
Cirkelsegment.-decrl,iua: verkiezingen) te P. - de vole : Stembureau.
sphèrique: Bolsegment. - de la trachee:
Les -s armees: De burgerwacht . 3. (m i 1. )
Sectie, vierde deel eener compagnie. See- Luchtpijpring van kraakbeen. - de piston:
tionnaire m.: Wijkbewoner. / by .nw . : Der Zuigerveer (auto)). 2. Lid, ring (- d'instadswijken. Seetionnement m. en -ner secte). Segmentaire : Uit segmenten samenov .w . : (Het) verdeelen, - afdeelen in gesteld . Segmentation v.: Verdeeling
(van 't ei) in gelijke cellen. Segmenter
secties. - splitsen, - afsnijden.
Seculaire : 1. Die iedere eeuw plaats ov .w.: In segmenten verdeelen.
Segovie v.: Segovia (in Spanje).
vindt. Jeux -s : Eeuwfeest (te Rome).
Segrairie v.: Onverdeeld bezit (v. e.
Poême -: Eeuwdicht, carmen seeculare.
2. Eeuwenoud. Zeer oud, stokoud. In den bosch) tusschen particulieren en Staat of
loop der eeuwen ontstaan. Honderdjarig. Gemeente. Bosch in onverdeeld bezit.
Seculairement: Honderdjarig, van eeuw Segrais m.: Afzonderlijk geexploiteerd
tot eeuw, sinds eeuwen. Secularisation boschje. Segrayer m.: Mede-eigenaar van
v.: Verwereldlijking, het brengen onder een bosch in onverdeeld bezit. Segregatif:
wereldlijke invloeden, - in handen van Afzonderings-. Segregation v.: Scheiding,
leeken . Sêculariser ov .w . : Verwereldlij- afzondering . Segreger ov .w . : Scheiden,
ken, onder wereldlijken invloed -, in handen afzonderen.
Seguedille v.: Opgewekt Spaansch liedje
van leeken brengen. Secularite v.: Wereldlijke rechtspraak. Seculiere stand. Se- in driedeelige maat. Opgewekte dans.
Seiehe v.: Inktvisch. Zeeschuim (os
culier: Wereldlijk, niet door een ordegelofte gebonden, in de wereld levend. Le de -; rugplaat van de inktvisch).
Seide m.: Dweepziek volgeling, trawant.
bras -: De wereldlijke macht. Pretre -:
Wereldheer. Moine -: Ridder der Maltezer Seidisme m.: Dweepziek trawantschap.
Seigle m.: Rogge. Pain de -: Roggeorde. I m. : Leek, wereldling. Seculierebrood . - bettard: Draverik.
ment: Op wereldlijke wijze.
Seigneur m.: 1. Heer, leen-, ambachtsSecundo (spr. sekondo): In de tweede
heer. z. maitre 1. Le petit -, le jeune -:
plaats.
Securite v.: Zeker-, gerust-, onbekom- De jonker. A tout -, tout honneur: Eere
merdheid. Ongestoord karakter. Ongevaar- wien eere toekomt. Vivre en -: Op grooten
voet leven. 2. Heer, edelman. Haut et
lijkheid .
puissant -: Doorluchtige -; Hoogmogende
Sedan m.: Laken uit Sedan.
Sedatif by .nw. en m.: Pijnstillend, be- Heer. Chambre des -s: Heerenhuis (in
darend (middel) . Eau -ive : Pijnstillend water Duitschl.). Le Grand S- : De Groote Heer,
(ammoniak met kamferspiritus). Sedation de Sultan. Vivre en -, trancher du, grand -:
Den grooten heer uithangen. 3. De Heer,
v.: Stilling, bedaring.
Sedentaire : 1. Zittend, die veel zit, God. Notre S-: Onze Heer Jezus Christus.
een zittend leven leidend. Blijvend, garni- Recevoir notre S- : 't Avondmaal vieren,
zoenhoudend ; aan een plaats gebonden. communieeren, (fa m.) den Heel . , ontvanMet vaste woonplaats (stam) ; rustend gen. Seigneuriage m.:, Leenheeren-. Munt(schutterij); nooit uittrekkend (garnizoen). recht . Seigneurial: Heerlijk, den (leen)heer toebehoorend. Terre -e : Riddergoed.
Oiseau -: Standvogel. 2. Huiselijk, weinig
uitgaand. 3. Os -: Zitbeen. / m.: Iem. Seigneurie v. Heerenrecht, macht van
met een vaste woonplaats. -ment bw. Se- leenheer. Heerlijkheid, heerlijk goed. Redentarisation v . en -iser ov .w . : (Het ) geering der republiek Venetie. (t it e 1) Sa
geven van een vaste woonplaats aan. -isation S- : Zijne Heerlijkheid.
Seille v.: Houten emmer met een handurbaine : Vestiging in steden (van nomaden) .
Sklentarisme m.: Gevestigd -, blijvend vat, teil. Seillerie v.: Houten vaatwerk.
Seime v.: Hoornscheur (bij paard).
karakter. Sedentarite v.: Zittende levensSein m.: 1. (zeev.) Buik van 't zeil.
wijze . Blijvend karakter. Sediment m.:
Neerslag, bezinking. Ketelsteen. Terrain (aardrijksk.) Golf. Le, - Persique. 2.
Borst, boezem. (fig.) Mettre un poignard
de -: Aanslibbing ; bezinkingsgesteente..
Saimentaire: Door bezinking ontstaan. dans le - a qn : Tern. een grievend teed
Sedimentation v . : Bez ink ing , a anslib - doen. z. rêchauffer 1. Ouvrir son - a qn:
De armen voor iem. openen. 3. (fig.)
bing. Sedimenteux z. -aire.
Seditieusement en -ieux : Oproerig, Hart, binnenste. Verser dans le - de:
Toevertrouwen. 4. Borst (vrouw). Donner
woelziek, tot oproer aanzettend. I m.:
Oproerling. Sedition v.: Opstand, oproer . le - a : Zoogen. 5. Schoot (moeder),
Sedueteur m.: Verleider. / by .nw.: lichaam. Porter dans son -: Onder 't
Verleidelijk. L'esprit -: Satan. Seduc- hart dragen (moeder); heel veel houden
tion v.: Verleiding, verlokking. Omkoo- van. 6. Schoot, binnenste, midden. Le ping. Verleidelijk-, aanlokkelijkheid. Se- de Dieu : 't Paradijs. Le - de l' Èglise:
duire ov .w . : Verleiden, verlokken. Om- De schoot der Moederkerk. Au -- de:
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Te midden van. Du - de: Uit, van uit. kalk, gips. 2. Seleniumzuurzout. 3. MaanSeine v . : Zegen (net ). Seiner onov .w . : bewoner . Seleniteux: Van -, met zwavelMet een zegen visschen. Seineur m. : zure kalk. Selenium (spr. -yomm) m.:
Visscher met een zegen.
Selenium (niet-metaal). Seleniure m. :
Seing (spr. sin) m. : Onder-, handteeke- Selenigzuurzout. Selenographe m. : Maanning . z . acte 2, blanc -- en prive 1.
beschrijver.. Selenographie v: MaanbeschrijSeism . . . z . sism . . . Seisme m. : ving . Selenographique: Op maanbeschrijBevingsverschijnsel. Seismicite v . : Alle ving betrekking hebbend. Selenologie v.
verschijnselen die zich voordoen bij aard- z . -ographie. Selenostate m. : Toestel
schokken.
om 't maanbeeld terug te kaatsen.
Seize telw . : 1. Zestien. Les S- : De
Self v . : Zelfindustrie . Self-defence v.:
zestien leiders der oproerige beweging te
Zelfverdediging. Self-government m. :
Parijs tijdens de Liga . 2. Zestiende. / m. : Zelfbestuur. . Self-induction v . : (n a t k . )
Zestien. Seizieme : Zestiende. / m. : - deel. Zelfinductie.
Seiziemement : In de zestiende plaats.
Senn m. : Selie ; karwijselie (- a feuilles
Seiziemiste m. : Kenner van de cultuur de carvi).
der zestiende eeuw .
Sellage m. : Zadeling . Selle v . : 1 . (o u d )
Sejan m. : Sejanus .
Houten zetel zonder rug, krukje . z . cul
Sejour m. : 1. Verblijf , oponthoud .,, Le 1. 2. Stilletje, nachtstoel. Alter a la -,
- de la campagne : Het buiten zijn. Etre
pousser une -: Afgaan. 3. Stoelgang,
en - chez : Logeeren bij . Je ne fais ici
ontlasting. Uitwerpselen. Avoir des -s
qu'un -: 1k ben bier slechts tijdelijk . 2.
abondantes : Overvloedige ontlasting hebVerblijfplaats, woning. Le - des dieux, ben . 4. Kalfaters-, breeuwersbankje. Voetle celeste -: De hemel, de Olympus.
stuk , waarop een (geboetseerd) beeld staat
L'humide -: De zee. Le - eternel: De
(- a modeler). Bok -, ezel -, zadelvormige
dood. Le - infernal, le noir -, le sombre -, bank (v . e . wagenmaker, kuiper, enz . ).
le tenebreux -: De onderwereld. 3. Het
Waschblok , -plank . Zadelvormige metaalstilstaan (vloeistof ) . Sojourner onov .w . : slak . 5. Zadel. Cheval de -: Rijpaard.
Verblijf houden, vertoeven, logeeren. Stil- Mettre la - a : Zadelen. - a toes chevaux:
staan (water).
Koerierszadel; (f ig.) iets dat voor alles
Sel m. : Keukenzout . - gris, gros -: kan dienen, middel tegen alle kwalen ;
Grof - (z . 2) . z . gemme by .nw . Faux -: gemeenplaats. Dresse a la -: Als rijpaard
Gesmokkeld - . Au gros -: Met grof zout afgericht . Etre bien en -: Stevig te paard
bestrooid (z . 2 ) . Prendre le -: Gezouten zitten; (f ig.) niet gemakkelijk uit zijn
kunnen worden . 2. (f i g . ) Geestighe id , het betrekking te lichten zijn. Remettre en -:
pittige, zout. Il y a du - dans cet ouvrage: Weer op 't paard helpen ; (f ig. ) er weer
Er zit pit in dit werk. Vous n'y trouverez bovenop helpen. 6. Ruggestuk . 7. Zadel
pas un grain de -: Gij zult daarin Been
visch. Seller ov.w. : 1. Zadelen. 2. Hard
korrel zout vinden, dat is laf,, - prulwerk . maken. / se -: Gezadeld worden. Hard
z . attique by .nw . Gros -: Grove aardig- worden, niet het ploegijzer doorlaten.
heden , boertigheid. 3. (f ig. ) Behoud. Sellerie v . : Zadelmakersvak, -werk . ZaVous etes le - de la terre : Gij zijt 't zout
delmakerij . Zadel-, tuigkamer, -bergplaats.
der aarde. 4. Zout. -s volatils:. Vlugzou- Sellette V. : 1. Lage stoel, bankje. Krukje.
ten . - anglais, - d'Epsom: . Engelsch -, Kantoorkrukje. Bankje voor den beschulbitterzout. - digestif: Zuiveringszout . Faire digde . Seconde -: Duozitting . (fig . )
respirer des -s a qn: Iem. bijbrengen door
Mettre -, tenir sur la -: Lang uithooren.
't ruiken aan vlugzout. 5. (scheik .) Zout Étre sur la -: Geexamineerd -; ander(samenstelling van een zuur met een base ). vraagd worden, onder 't mes zijn. Sur la
- de eerie: Glasgal. 6. (o u d ) Bekoring . -: „Onder 't mes". 2. Gezelschapsspel,
Selacien by .nw . : Met een kraakbeenige waarbij de patient op het zondaarsbankje
huid . / m. : Kraakbeenvisch. Scheefbek . raden moet wie der medespelers zekere
Selaginelle v . : Engelsch mos.
reden heeft opgegeven, waarom hij daar
Selam (spr. -lam') m. : Bloementaal. zit . Breeuwersbankje, kalfaatstoel ; witBouquet als bloementaal.
tersbankje . Dakstoel (der loodgieters )„,
Select (spr. -lekte): Fijn, keurig, uitge- Werkbank der mandenmakers. Ploegstok .
kozen . Selecteur m. : Uitzoeker . Selectif: Schoenpoetsersbankje. Hooge standaard
Teeltkeus-. Die uitzendingen op dicht bij elk. (voor lamp , beeld ) . - d'essieu: Asbedding,
liggende golflengten scheidt, selectief (radio)) . asplaat. Sellier m. : Zadelmaker.
Selection v . : 1. Keuze, uitkiezing . 2.
Selon vz . : Volgens, naar, overeenkomKeuze van fokdieren (- artificielle). Teelt- stig met. L'Evangile - saint Matthieu: 't
keus. - naturelle: Natuurlijke teeltkeus, Evangelie naar Mattheus. - vous : Als men
natuurkeus. 3. Veredeling. Selectionner u gelooven mag, naar uw gevoelen. C'est
ov.w. : Door teeltkeus veredelen. Uitkiezen - les circonstances, c'esi - of (oud) -:
na proeven. Selectionneur m. : Teler . Se- Dat is er naar. Se marier - son amour:
lectionniste m. : Aanhanger der leer van Uit liefde huwen. - l'usage qu'on en fait:
de teeltkeus. Selectivite v. : Selectiviteit, Al naar het gebruik, dat er van gemaakt
het goed kunnen uiteenhouden der uitzen- wordt. - que : Naar gelang, naar mate.
dingen van radiostations, afstemscherpte.
Seltz (spr. sels) m. : Selters (in HessenSelene v. : Maangodin. Seleniate m. : Nassau ). Eau de - Spuitwater. SeltzoSeleniumzuurzout. Selenien m. : Maanbe- gene (spr. selso-) m. : Toestel om spuitwoner.. Selenieux: Acide -: Selenigzuur. water te maken.
Selenique: 1. Van de maan. 2. Acide -:
Semage m. : He t zaaien, - uitspreiSeleenzuur. . Selenite v. : 1. Zwavelzure
den. Semaille v. (vooral m y .): Het
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zaaien. Zaaizaad. Zaaitijd (temps des -s). Dorpel (dakstoel). Hout (schaats). Hiel
Semaine v . : 1. Week . z . saint by .nw . (v. autoband). Persplaat. Dunne houten
Acht dagen. z . preter (onov .w . 1), jeudi plaat (oplegwerk). Geplet stuk ijzer (blik
en passion 1. En -: Op werkdagen. Jour te maken). Toegeslagen en gewalst blad
de -: Week-, werkdag. Etre de -: Den
plaaNzer. Glijplank. Bodemplank (schuit).
weekdienst -, de week hebben. Officier de Blok hout, dat als remschoen dient. Bout
-: Officier van de week. Monter la -:
(strijkijzer ). Lederen nagelband. OnderIn de week komen. - d'annee : Tusschentijd laag voor cementwerk. Plat (bord)papieren
van zeven jaar, die twee sabbatsjaren bakje (voor fruit by .). Arnhemsch meisje
scheidt. 2. Weekloon. -geld, zakgeld. 3. (koekje ) . - de derive : (Scheeps )zwaard .
Weekoverzicht. Semainier m.: Hij die den 4. Wrijfdoek voor parketvloeren onder den
weekdienst heeft. Tooneelspeler, die gedu- voet vastgemaakt.
Semenee v.: 1. Zaad. Ble de -: Zaairende een week de samenstelling en uitvoering van het repertoire regelt. Week- koren. - du male : Zaad , sperma . (m i 1. )
kalender.. Stel voldoende voor een week. - explosible: Voetzoeker.. 2. (f ig. ) Zaad,
- de rasoirs: Etui met zeven mesjes (en kiem , oorzaak . (b ij b e 1) Nakomelingschap ,
een heft). / by .nw .: Week-, wekelijksch. zaad. -s: Kleine behangersspijkertjes ; zeer
kleine paarlen, - diamanten (- de perles,
Agenda -: Weekkalender.
Semaison v.: Zaaitijd. Natuurlijke de diamants). Semeneeau m.: Voor zaadvoortplanting (door verstuiving der zaden). winning bestemde beetwortel. Semeneine,
Semantique v.: Leer van de verandering -tine v.: Mengsel van wormkruidsoorten.
der woordbeteekenissen. / b y .nw.: Van de Semen -contra (spr . s emenn-) m.: Worm(leer der) beteekenisverandering. Seman- kruid . Semer ov .w . : 1. Zaaien . Bezaaien
tiquement : Uit 't oogpunt van de (leer (een akker). z. sable 1. Qui seme dru
der) beteekenisverandering. Semantiste recolte menu, qui seme menu recolte dru:
m. : Geleerde, die zich met semantiek Wie dicht zaait, oogst weinig; wie dun
bezighoudt. Semaphore m.: Kusttele- zaait, oogst veel. z . moissonner 2. (fig. )graaf . -mast. Signaalarm (op spoor). en terre ingrate : Een ondankbare weldoen. //
Semaphorique : Van de kusttelegraaf . taut— pour recueillir,, - recolter : Wie oogsten
Van signaaltoestellen. Poste -: Signaal- wit, moet eerst zaaien ; voor wat, hoort wat.
huis . Semaphoriste : Semaphore-ambte- On recueille ce qu'on a seme: Men oogst
naar (agent -). Semasiologie v.: Leer steeds wat men gezaaid heeft. 2. (fig.)
van de verandering der woordbeteekenis- Uitstrooien, uitdeelen (geld); te royaal
sen. Semasiologique: Op de (leer der) omspringen met. Verspreiden. Verbreiden.
beteekenisverandering betrekking hebbend. Hier en daar versieren met. - des fleurs
sous les pas de qn: Bloemen voor iem,
Sematologie v.: Leer der signalen.
Semblable by .nw . : Gelijk , -aardig , voeten strooien. - l'argent d pleines
-vormig, overeenkomstig. Dergelijk, zulk. mains: 't Geld met handen vol weggooien.
(w i s k . ) Gelijkvormig . / m. en v . : Gelijke , - la deroute; - l'effroi: Lafheid -; schri k
wedergade. Evenmensch, naaste. Traite- verspreiden. - le deuil dans une maison:
Een huis in rouw dompelen. - des pièges
ment par les -s : Homoeopathische behandeling . Semblablement : Op overeenkom- sous les pas de qn : Iem. valstrikken spanstige wijze, insgelijks, ook zoo. Semblance nen . - les chemins de fleurs : De wegen
v.: Gelijkenis. Semblant m.: Schijn, met bloemen bestrooien. Seme d'epines:
uiterlijk. Faire - de, - que: Doen alsof, Met doornen bezaaid. Andouillers mal
voorwenden, veinzen dat, zich houden semes : Hoornvertakkingen, die niet aan
alsof. Ne faire - de rien : Doen alsof men beide zijden even talrijk zijn. 3. (nieuw)
niets merkt; niets laten merken. Jouer a In den steek laten, onderweg laten staan,
achter zich laten. 't Spoor bijster maken.
faire -: „Stomambachtje" spelen. Faux
/ se -: Gezaaid -. (fig.) Verbreid -, uit-: Schijnreden, bedrieglijk voorwendsel.
Sembler onov. en onpers.w.: Schijnen, gestrooid worden.
Semestre by .nw . : ( o u d ) Halfjaarlijksch,
voorkomen, lijken, den schijn hebben van.
na 6 maanden. / m.: Halfjaar, semester.
Faites ce que bon vous semble: Doe, wat
u goeddunkt. Il semble que . . .: Men Halfjaarlijksch loon. Etre en -: 6 maanden
zou zeggen dat . . . Que vous en semble? verlof hebben. Rappeler les -s: De halfjarige verlofgangers weer oproepen. SeWat dunkt u daarvan? Il est parti, ce me
mestrialitê v.: Halfjaarlijksche vervalsemble : Mij dunkt, dat hij vertrokken is.
tijd . - karakter. Semestriel: HalfjaarComme bon vous -a : Zooals 't u goeddunkt.
lijksch, van zes maanden. SemestrielSi bon vous semble: Zoo ge wilt.
lement: Om 't halfjaar. Semestrier m.:
Semblide v.: Watergaasvlieg.
Seme m.: Stof bezaaid (met bloemen). Militair met een halfjaar verlof.
Semeur m . : Zaaier.. Kweeker.. (f ig . )
Semeiologie of -iotique v. : Leer der
ziekteteekenen. Semeiologique of -ioti- Verspreider,, verbreider.. (v olk ) Kwikstaart. - de panique : Paniekverspreider.
que : Van de leer der ziekteteekenen.
Semelle v.: 1. Zool. Mettre des -s a: - de germes : Kiemverspreider. Semeuse
Verzolen. Battre la -: Te voet -, per v.: Zaaister. Zaaimachine. -zak.
Semi (mu. onv.) voorv.: Half. --cirpedes gaan; met de voeten stampen.
culaire : Halfcirkelvormig. --consonne:
Trainer la -: Zich met moeite er doorslaan . Emporter a la - de ses chaussures: Halve medeklinker. --dur: Half slap
Niet van zich afschudden. 2. Voetbreedte. (boord). --lunaire : Halvemaanvormig. -z . rompre (onov .w . 4 ) . 3. Drempel , mensuel: Halfmaandelijksch, tweewekelijksch . --officiel: Officieus. --opale: Geonderlaag (schoor) , rib ; zool (v. rail);
hulpfundeering (heimachine) ; kraanbok. wone opaal. --permeable : Poreus. --preuve
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: Begin van bewijs. --voyelle: Halfklinker.
SemiHance v . : Tintelende levenslust.
Semillant : Levendig, dartel, tintelend van
levenslust, fleurig.
Seminaire m. : Voorbereidingsschool
voor Kath. priesters, seminarie. Petit -:
Bijzondere Kath. school voor middelbaar
onderwijs. - de francais moderne : Oefenschool voor leeraren in modern Fransch,
seminarium. Seminal : Van 't zaad. Van
't sperma. Pertes -es: Onwillekeurige
zaadloozingen. Seminariste m . : Leerling
eener Kath. priesterschool. Semination v . :
Zaadverstuiving. Seminifêre: Zaaddragend.
Semis m.: 1. Uit zaad gekweekte jonge
plant, zaailing. 2. Zaaiing. Aanplant. 3.
(fig. ) Patroon met bloemen (op stof ) .
Semite : Semietisch. Semiet. Semitique
: Semietisch. Semitisant m. : Kenner der
Semietische talen. Semitisation v. : Verjoodsching . Semitiser ov .w . : Verjoodschen . Semietisch maken. Semitisme m.:
Eigenaardig karakter der Semieten. Semitiste en -itologue m. : Kenner der
Semietische talen.
Semnopithique (spr. semm-) m. : Slankaap .
Semoir m.: Zaaizak. Zaaiwerktuig.
-machine (- mecanique). - a engrais:
Mestspreider. - en lignes : Dubbelmachine,
rijenzaaimachine.
Semonee v . : 1. (o u d ) Aanmaning om
te verschijnen. (zeev. ) - om de vlag te
hijschen. Coup de -: Schot om een schip
aan te manen de vlag te hijschen en bij te
draaien, praaischot . 2. (thans) Vermaning,
berisping. Verte -: Schrobbeering. Semoneer ov .w . : Aanmanen om de vlag te hijschen
en bij te draaien. Vermanen, berispen. Semondre ov .w . : (o u d ) Aanmanen om te
verschijnen. Uitnoodigen (om iets te doen).
Berispen, een vermaning geven. Semonneur m.: Uitnoodiger. Aanspreker.
Semoule (spr. smoul' ; oud smouy) v.:
Griesmeel. Fijn aardappelmeel. Semoulier
(spr. smoul-ye) m. : Griesmeelfabrikant.
Sempiternel (spr. sin-): (f a m . ) Waaraan geen eind komt, eeuwigdurend, zeer
oud. Sempiternellement (spr. sin-) : Tot
in 't oneindige. Sempiternite (spr. sin-)
v. : Eeuwigdurendheid.
Semple m.: Simpelhek (in weverij ) .
Senaire : Zes aan zes, zesvoudig.
Senat m. : 1. Raad der patriciers, - der
ouden. Senaat (te Rome). 2. Eerste Kamer. Senaat. 3. Hoogste gerechtshof . Senateur m. : Senator. Senaatslid, lid der
Eerste Kamer. Raadsheer (onder Napoleon
I). Train de -: Plechtige gang. Senatorerie v. : Majoraat van een Franschen
senator. Senatorial : Betrekking hebbend op
den Senaat. L'ordre -: De Senatoren (te
Rome). Elections -es : Senaatsverkiezingen . Deleguès -aux: Leden van een lichaam,
dat de Fr. Senatoren kiest. Senatorien:
Van een Rom. Senator. Senatrice v . :
Vrouw van een Senator. Senatus-eonsulte
(spr. -us-; mu. ---s) m. : Door den
Senaat genomen beshrit.
Senau m . : (z e ev . ) Snauw..
Stine m. : Senestruik . Senebladeren. z.
passer (ov .w. 8) . - d'Europe, faux -:
Blazenstruik . - des pres: Genadekruid.
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Senebiêre v. : Varkenskers.
Seneehal m. : Ambtenaar belast met 't
toezicht op 's konings huis, 't aanvoeren
van 't leger, de rechtspraak, enz., seneschalk. (later) Drost. Senechale v.:
Vrouw van een seneschalk. Sênechaussee
v. : Rechtsgebied -, rechtbank van een
seneschalk.
Senecon (spr. senegon) m.: Kruiskruid
(- commun).
Senegal m. : Senegal (rivier, land).
Senegalais : Van den Senegal. Senegalees.
Senegali m. : Buitenlandsche dikbek. Senegalien m. : Senegalees. / by .nw. : -eesch.
(f ig. ) Tropisch.
Senegambie v.: Senegambia.
Senelle v. z . eenelle.
Seneque m. : Seneca . - le Tragique:
Seneca Tragicus.
Senescence v . : Oudwording.
Senestre (ook se- ) : (w a p enk . ) Linksch .
Links draaiend (schelp ).
Sënevê m. : Zwart mosterdzaad, -plant.
Sêniele v.: (plantk.) Stinkende melde.
Senieur m.: Deken. Senile: Van den
ouderdom. Door ouderdom ontstaan.
Kindsch. Maladies -s : Ouderdomsziekten.
Senilisation v. en -iser ov .w . : (Het)
oudmaken (b.v. hout langs kunstmatigen
weg). Senilise : Oud -, afgeleefd geworden.
Senilitê v.: Afgeleefd-, kindschheid, ouderdom.
Senne v., -eur z. seine v., -eur.
Senonais, -ien : Uit -. Bewoner van Sens .
Sens (spr. sanse) m. : 1. Zin (om indrukken te ontvangen). Gevoelsvermogen. Zinnelijke lusten. - du toucher; - de l'ouie:
Tast-; gehoorzin. Organes des -: Zintuigen . Ce qui tombe sous les -: Hetgeen met
de zintuigen waarneembaar is ; (f ig.)
tastbaar, zonneklaar, voor de hand liggend.
(g odsd.) La peine du -: De eeuwige
hellepijnen. Plaisirs des-: Zingenot.Perdre
l'usage de ses -: Bewusteloos worden. z.
reprendre (ov .w . 4) en rasseoir (ov .w .
3 ). Mortifler ses -: Zijn zinnelijke lusten
onderdrukken. (nieuw) Le sixiême -: De
zin voor het Oneindige. 2. Verstand,
oordeel, kenvermogen. Avoir le - droit:
Verstandig kunnen oordeelen. - critique:
Critische geest. Bon -: Gezond verstand.
Dans son bon -: Wel bij 't hoofd. II
n'a pas son bon -, it est hors du -: Hij
is niet wel bij 't hoofd. C'est hors de -:
Dat is idioot. Jeter qn hors de ses -: Iem.
dot maken. Avoir du -: Verstand hebben. z.
eommun (by .nw . 2) en moral (bv.nw. 2).
Avoir le - du beau, - le - esthetique:
Gevoel voor 't schoone hebben. - pratique:
Practische blik, kijk op 't practische.
-inter,m:
Zelfkennis, -bewustzijn.
3. Meening, gedachte, gevoelen. Opvatting.
A mon -, selon mon -: In mijn oog,
naar mijn meening. Il est trop attaché a
son - propre: Hij houdt te veel aan zijn
eigen meening vast. z. donner (onov .w .
2, met dans) en abonder. 4. Beteekenis,
zin. Faux -: Verkeerde beteekenis. Prendre
dans le bon -: In de juiste beteekenis nemen.
- propre; - figure: Eigenlijke -; figuurlijke b . Des paroles qui n'ont pas de -,
- vides de -: IJdele, nietszeggende woorden. Se eider de - Nietszeggend worden,
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alle beteekenis verliezen. Des mots qui ont
beaucoup de —: Veelzeggende veelomvattende woorden. Cela n'a point de —:
Dat beteekent niets. 5. Richting. Zijde,
kant. Agir dans le meme — que qn : In
dezelfde richting werkzaam zijn als iem.
Tourner qn dans tous les —: Iem. op alle
manieren trachten uit te hooren. Dans le
— de la longueur: In de lengte. z. dessous
bw . en derriere bw. En tous —: In alle
richtingen, naar alle kanten. En un —:
In zekeren zin, in zeker opzicht; in een
opzicht. 6. Richting in het verkeer. —
unique: Eenrichtingsverkeer . (o p s chr if t)
interdit: Verboden in te rijden. —recommande: Doorgaand verkeer.
Sensation v.: 1. Gewaarwording, indruk,
gevoel. Philosophie de la — z. sensualisme 1. — de bra' lure; — de dtchirement:
Brandend -; schrijnend gevoel. 2. (f ig. )
Opzien, opschudding. Faire Opzien
baren. A —: Opzienbarend. Sensationnel
: Opzienbarend. Sense : Verstandig, wijs.
Sensement : Verstandig, wijselijk. Sensibilisable Voor veraanschouwelijking vatbaar. Gevoelig te maken (papier). Sen sibilisateur : Verzinnelijkend. Gevoelig
makend. Sensibilisation v.: Verzinnelijking, veraanschouwelijking. Gevoeligmak ing . Sensibiliser ov .w . : Verz innelij ken ,
voor de zinnen waarneembaar Gevoelig
maken (ook in de geneesk.) / se —: - worden.
Sensibilisme m.: Neiging tot overdreven
gevoeligheid. Sensibilite v.: 1. Vatbaarheid voor gevoelsindrukken. Troubles de
la —: Gevoelsstoornissen. 2. Gevoeligheid.
Prikkelbaar-, lichtgeraaktheid. Avoir de la
Gevoelig zijn. Fausse Overdreven
sentimentaliteit. 3. Gevoeligheid (balans).
Sensiblard m . : (s p o t ) Gevoelsmensch .
Sensible : 1. Gevoelig, voor indrukken
vatbaar, met gevoel begaafd. 2. Fijn gevoelend, gevoelig. Licht kwetsbaar. Aandoenlijk, zacht. Voor liefde vatbaar. Lichtgeraakt. Gevoelig (balans, thermometer,
papier). 3. Waarneembaar. — a la vue;
- au toucher: Zicht-; voelbaar. Le monde —:
De stoffelijke wereld. 4. Merkbaar, in 't
oog vallend. Tastbaar, duidelijk. Rendre
Aanschouwelijk, waarneembaar maken.
5.. Die op de gevoeligheid inwerkt, gevoelig,
levendig , innig , smartelijk . Toucher au
point —: Het teere punt aanraken. I m.:
Gevoelsvermogen . / v . : (m u z . ) Septime
onder de tonica. Sensiblement Merkbaar,
duidelijk, in 't oog vallend. Innig, levendig, gevoelig. Sensiblerie v.: Oyergevoeligheid, overdreven sentimentaliteit. Sen situ': 1. Van de zinnen, zinnelijk. 2. Van
't gevoel. Vie -ive:- Gevoelsleven. 3. Voor
indrukken vatbaar. / m.: Gevoelsmensch.
Sensitive v.: (plantk.) Kruidje-roer-mijniet. Mimosa. (f ig.) Voor de minste indrukken gevoelig mensch. Sensitivisme
m.: Groote prikkelbaarheid der zenuwen.
Sensitivite v . : Fijn gevoelsvermogen. Sen sitivo -moteur bv.nw.: Senso-motorisch.
Sensitometre m.: Gevoeligheidsmeter.
Sensorial (spr. sin-) : Van het indrukkencentrum. Sensoriel (spr. sin-) : Op de
zinnen betrekking hebbend. Der zintuigen.
Sensorium (spr. sinsoryomm) m.: Indrukkencentrum . Sensualiser oy .w . : Zinnelijk
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maken, verzinnelijken. Sensualisme m.:
1. Leer, volgens welke alle kennis op gewaarwordingen berust, zinnelijkheidsleer.
2. Neiging om de zinnelijke aandriften te
volgen, stelselmatige zinnelijkheid. Sensualiste Aanhanger der zinnelijkheidsleer. / by .nw.: Van de zinnelijkheidsleer.
Sensualite v . : Z innelij khe id , wellust ,
zingenot. Sensuel: 1. Van de zinnen.
Appetits —5 : Zinnelijke driften. 2. Zinnelijk, wellustig. I m.: Zinnelijk mensch.
Sensuellement : Op zinnelijke wijze, wellustig, in zingenot. Sentant : Gevoelend,
die gevoel heeft . Sent-bon m . : (kind . )
„Reuk", „klonje".
Sente v.: Pad.
Sentene v.: Draadje om een streng.
Sentence v.: 1. Zin-, zede-, kern-,
(gedenk)spreuk. Il ne pane que par —5:
Hij drukt zich slechts in spreuken uit (die
dan gewoonlijk dooddoeners zijn). 2. VonUitspraak
nis, uitspraak. Donner sa
doen . Sentencier ov .w . Vonnissen . Sen tencieusement: Vol spreuken, wijs deftig.
Parler —: Den mond steeds vol wijze
spreuken hebben (die dooddoeners zijn),
wijs deftig spreken. Sentencieux : Zinrijk,
vol spreuken. Als van een orakel (toon).
Parler d'un ton —: Veel (schoolmeesterachtige ) spreuken gebruiken, deftig spreken.
Spreukenman, orakel.
Homme
Senteur' v.: Reuk. Pois de —: Welriekende lathyrus. Rat de —: Muskusrat.
Eau -; pate de —: Reukwater; -pasta.
Sentier m.: Voetpad. — de chevre:
Steil pad, pad voor klipgeiten. (godsd.)
Les —s des justes: 't Pad der deugd.
Sentiment m.: 1. Gevoel, gewaarwording. 2. Gevoel, bewustzijn, beset. Avoir
le — du beau : Gevoel zin voor 't schoone
hebben. Avoir le — de sa faiblesse: Zich
zijn zwakheid bewust zijn. Vous n'y avez
pas meme . le — de l'heure : De tijd vliegt
er om. — du devoir: Plichtsbesef. 3. Gevoel
(innerlijk, buiten de zinnen om)., Zielsaandoening. Liefde (— tendre). z. pousser
(ov .w . 12). Il y a du — dans ces vers:
Deze verzen zijn gevoelvol. Prendre qn par
le —: Op iem. gemoed werken. Trait de
Gevoelige' trek. Se piquer de —, faire
Voor gevoelig willen doorgaan.
du
Avoir un — pour qn : Wat voor iem.,yoelen.
Chose -, question de —: Gevoelszaak. Avoir
le — de la famille: Een familiezwak hebben. 4. Gevoelen, meening, denkwijze. Au
— de beaucoup de Bens: Naar veler meening.
Autant de tetes, autant de' —s: Zooveel
hoofden, zooveel zinnen. z. entrer 2. 5.
(jacht) Reuk. Sentimental : 1., Uit 't
gevoel voortkomend. 2. Overgevoelig, sentimenteel, vol valsche gevoeligheid. Sentimentalement : Op overgevoelige wijze.
Sentimentaliser ov .w . : Overgevoelig maken, - voorstellen. Sentimentalisme m.:
Doorgevoerde sentimentaliteit die 't verstandsleven beheerscht. Sentimentalite v.:
Overgevoeligheid, sentimentaliteit.
Sentine v.: (zeev.) Pompzode, durk,
hoosgat. (fig.) Poe0P broeinest. — de vices:
Poel van ongerechtigheid.
Sentinelle v.: 1. Schildwacht. Faire (la)
—: De wacht hebben, op schildwacht staan.
— perdue: Uitpost, uiterste wachtpost. z.

1974
Sentir-Septicite
1973
relever (ov .w . 8) . 2. (p 1 a t ) Drekhoop , Separatiste : Die een afscheiding beoogt,
scheurmakend. / m.: Voorstander van afdrol.
I. Sentir ov .w . : 1. Gevoelen, voelen, scheiding of scheuring. Separatoire m.:
gewaarworden. Faculte de -: Gevoel. Faire Ontmengingsvat. Separement : Afzonderlijk, elk (voor zich) afzonderlijk, een voor
- qch a qn (z. 5): Iem. jets voelbaar - ,
tastbaar maken. C'est senti: Dat is echt een. Separer ov .w . : 1. (Af )scheiden,
doorvoeld. Paroles bien senties: Gevoelvolle afzonderen, losmaken, verdeelen, apart
w. 2. Ruiken. Ruiken aan, besnuffelen. plaatsen, van elk. verwijderen; tweedracht
(fig.) In den neus krijgen. Je ne puis le zaaien tusschen. Onderscheiden, niet verwarren. Afdeelen, splitsen. Epoux separès
: 1k kan hem niet luchten (of zien). de corps : Van tafel en bed gescheiden
de loin: Een goeden neus hebben voor. 3.
Hooren. Il faut faire - le rgthme : Men moet echtelieden. s. de biens: Echtelieden
den rythmus voor 't oor merkbaar maken. tusschen welke de gemeenschap van goe4. Gevoelen, een gevoel (voor jets) hebben, deren opgeheven is. - les cheveux par une
,ontvankelijk zijn voor, aangedaan ge- raie: Een scheiding in de haren maken.
troffen worden. Il ne sent rien pour moi: Lieu separe des hommes: Afgelegen plek.
Ik ben hem volkomen onverschillig. 5. Jouer mains -ees : Met iedere hand afzonInzien, erkennen, ondervinden, waarne- derlijk op de piano oefenen. 2. Scheiden,
men, bemerken, gevoelen. Faire qch van elk. verwijderd houden, een scheiding
a qn (z. 1) : Iem. jets laten merken. B. voltrekken tusschen. / se -: Uiteengaan,
Rieken naar. Smaken naar. (f ig.) Zweemen zich van elk. scheiden. Zich afzonderen.
naar, verraden, 't karakter hebben van,
(f ig . ) - onderscheiden . - verdeelen, lijken op, een bijsmaak hebben van. z. splitsen. - de: Zich afscheiden van. Elle
sentait
son
losmaken van.
Ilene, huile en lampe.
-origine (d'une lieue): Men behoefde niet
Sepia v.: Sepia (inkt v. d. inktvisch).
naar haar afkomst to vragen. Il sent encore Sepiateekening. (dierk.) Inktvisch.
Seps (spr sepse) m.: Koperhagedis.
la province : Men kan wel merken, dat hij
geen bewoner eener groote stad is. - le
Sept (spr. set; z. ook cinq) telw.: 1.
Zeven. 2. Zevende. / m.: Zeven. Un pedant: Den schoolvos verraden (je proeft
er den s. uit). z. fagot 1 en caque 1. La de c ceur : Hartenzeven. Septain (spr . se-)
soupe sent le brine: De soep smaakt aanZevenregelig vers. Septane (spr sept-)
: Zevendaagsch. Septante (spr sept-)
gebrand.
H. Sentir onov .w . : 1. Rieken. - bon; telw.: Zeventig. Les S- : De Septuaginta,
de zeventig vertalers, die den Hebreeuwmauvais: Lekker -; kwalijk rieken. 2.
Stinken. - de la bouche: Uit den mond schen tekst van 't Oude Testament in 't
rieken.
Grieksch vertaalden. La Version des S-:
III. Sentir (se): 1. Zich gevoelen, De vertaling der Zeventig. Septembral:
- bevinden. 't Bewustzijn zijner indrukken Van September. Van den wijnoogst. Puree
hebben. Voelen, dat men leeft. Gevoel van -e: Wijn. Septembre (spr . sept-) m.:
eigenwaarde hebben. Ne pas - de joie: September, herfstmaand. Les massacres
Buiten zich zelven van vreugde zijn. Je de -: De Septembermoorden (1792).
ne me sens pas: Ik ben buiten mij zelven.
Septembrisades (spr. sept-) v .mv . : Sep‘z. coude 1. - mourir : Gevoelen, dat men tembermoorden. Septembriseur (spr sept)
,den flood nabij is. - de l'appetit: Berner- m.: Septembermoordenaar (1792). Sepken, dat men eetlust heeft. 2. se - de: tembriste m.: Septemberman. Septemvir
De gevolgen -, de nawerking bespeuren
(spr. septemm-) m.: Zevenman. Septemvan; bespeuren, een gevoel hebben van. virat (spr. septemm-) m.: Waardigheid
Le livre se sent des bassesses du c ceur : De
van zevenman. Septenaire of -ennaire:
laagheden des harten proeft men uit hetwerk . Zeventallig. Van 7 jaren, - maanden, IV. Sentir m. : Het gevoelen. Sent-y-bon dagen enz. Parlement Volksvertegen(ook wel sent-bon) m.: (kind.) „Reuk" woordiging, die 7 jaar zitting heeft. Une
(op je zakdoek of je haar), „klonje".
periode un Een zevendaagsche
Seoir. onov .w . : 1. Zitten . z. seant (m .) periode (v. e. ziekte.) Nombre -: Zevental.
,en sis. Zitting houden. Liggen. 2. Betamen, Septennal (spr septe-) : Dat om de 7 jaar
passen, voegen. Il vous sied mal de . .
vernieuwd wordt, zevenjarig. SeptennaHet staat u leelijk om . . • z. seant (bv. lite (spr. septe-) v.: Zevenjarige duur.
nw.) en seyant. 3. Passen, staan, kleeden. - bestuur. - krediet. - navale: Zevenjarig
/ se -: Gaan zitten.
krediet voor vlootaanbouw. Septennat
Sep (spr . sep) m.: Ploeghout.
(spr. septen-) m.: Regeering voor zeven
Sepale m.: (plantk.) Bloemkelkblad. jaar ingesteld, na 20 Nov. 1873. Zevenjarig
Sepaloide: In den vorm van een kelkblad. presidentschap. Septentriomanie v.: DwaSeparabilite v.: Scheidbaarheid. Sepa- ze voorliefde voor hetgeen uit de litteratuur
rable : Scheidbaar. Separateur m.: Melk- der Noordelijke landen komt. Septentrion
separator, -afscheidingstoestel. Scheidtrech(spr. sept-) m.: Noorden. Septentrional
-ter . J by .nw . : Scheidend . Cloison -atrice:
(spr. sept-) : Noordelijk, noord-. Les -aux:
Scheidingswand.Separatif : Scheidend.Se- De Noordelijke volkeren.
paration v . : 1. (Af )scheiding, afzondeSepticemie v.: Bloedbederf. - infecring. - de biens : Scheiding van goederen. tieuse : Infectie van 't bloed, rotkoorts.
Sous le regime de la - des biens : Buiten
Septicemique: Van bloedbederf, op b.
,gemeenschap van goederen. - de corps: betrekking hebbend.
Scheiding van tafel en bed. 2. Afscheiding,
Septieide : Schotverdeelend.
scheidsmuur, beschot. Separatisme m.:
Septicite v.: Septisch karakter (z. sepGeest van afscheiding, - van scheurmaking. tique ) .

Septidi—Sericifere
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Serail m.: Paleis. z. detour 2. (bij
Septidi (spr. sept-) m.: Zevende dag
van den Republ. kalender. Septieme (spr. verg.) Harem.
Seran m.: Hekel. Serancage m. en
set-): Zevende. z. Biel 1. / m.: Zevende
-cer ov .w . : Hekelen . Hekelarij . Serandag. - deel. - maand. Zevende (in rang).
ceur
m.: Hekelaar. Serancoir m.: Hekel.
/ v.: Zevende klasse. - in rang. (m u z .)
Serancolin m.: Agaatkleurig marmer.
Septime, zevende toonsafstand. SeptieSeraphin m.: Engel der eerste orde,
mement (spr . set-): In de zevende plaats,
serafijn. Seraphique: Van de serafijnen.
ten zevende.
Engelachtig . z. docteur.. (s p o t ) Schattig .
Septier m. z. setier.
Seraphiser ov.w . : Hoog verheerlijken, tot
Septillion m.: Quadrillioen.
Septime (spr . sept-) m . : (n a a m ) Septi- een serafijn maken. Seraphisme m.:
mus . Septimo (spr . sept-): Ten zevende. Ascetisch -. Verheven karakter. GemoedsSeptique : (Bloed )bederf aanbrengend, rust .
Serapeum (spr. -omm) m.: Serapistemrotting veroorzakend, septisch. z. fosse 1.
Sept-veil (spr. set-, mu. ---s) m.: pel.
Serbe : Servisch. Servier. Serbie v.:
(v olk ) Lamprei , prik . Septuagenaire (spr.
Servie. Serbo- : (in samenst.) Servisch.
sept-) : Zeventigjarig. -e. Septuagesime
Serdeau m.: Plaats waar de afgenomen
(spr. sept-) v. : (K a t h . ) Septuagesima ,
zeventigste dag voor de octave van Paschen. spijzen werden gebracht. Beambte daarSeptucentenaire by .nw. en m.: Zeven- voor.
Serein : Helder (hemel), klaar. z. goutte
honderdjarig. -e herdenkingsdag, zevende
4. (f ig . ) Kalm , rustig. Rooskleurig , zonder
eeuwfeest.
Septum (spr. -omm)m.: (Vliezige) wand. een rimpel, - een wolkje. Vroolijk, gelukkig,
Septuor (spr. sept-) m . : (mu z . ) Septet, blijmoedig. / m.: Avond. Koelte -. Natmuziekstuk voor 7 instrumenten of stem- tige lucht na 't ondergaan der zon, avondmen. Septuple (spr. sept-): Zevenvoudig. dauw.. Prendre le —: 's Avonds een luchtje
I m.: Zevenvoud. Septupler (spr. sept-) scheppen. Sereinement : Kalm, rustig.
ov.w.: Verzevenvoudigen. / onov .w . : Ze- Serenade v.: Avondmuziek, -lied. Une —
nocturne: Eine kleine Nachtmusik (v.
venmaal grooter worden.
Sepuleral : Van 't graf. (f ig.) Somber. Mozart). — aux flambeaux : Fakkeloptocht.
Serenissim.e: Doorluchtig. Serenite v.:
Voix —e : Grafstem. Sepulere m.: Graf.
(K a t h . ) (Voorstelling van de) Graflegging . Helder-, klaarheid; wolkenlooze stilte.
(b ij b el) Des —s blanchis : Gepleisterde gra- (f ig . ) Ka lmte , rust, opgeruimd- , blijmo even, huichelaars. Sepulture v.: 1. Begra- digheid . Sa S- : Zijne Doorluchtigheid.
Sereux : 1. Vochtafscheidend. Memfenis, teraardebestelling. Dood. Sans —: Onbegraven. 2. Begraafplaats, grafstede, graf. brane -euse of -euse v.: Weivlies. 2. Waterig,
Sequanais, -een (spr. -koua-) : Van de waterachtig; ziekelijke vochten afscheidend,
- bevattend. Bourse -euse: Blaar.
Seine.
Serf (spr. serf) m., -ye v.: Slaaf, slavin.
Sequelle v.: Aanhang, gevolg, aankleve.
Nasleep. Reeks. Functioneele stoornissen Lijfeigene . (f ig . ) Slaaf . I b y .nw . : Hoorig,
of lwsies na de ziekte, naweeen, naziekten. lijfeigen. z. arbitre 4.
Serfouette v.: Dubbele hak. Serfouir
Sequence vV. : 1. (K a t h . ) Tekst in metrische en rijmende middellatijnsche verzen, ov.w.: Licht omwerken. De aarde om een
die op 't graduaal volgt, sequentia. 2. plant omwerken. Serfouissage m.: Het
(sp el) Volgrij, volgkaart, roem . 3. Rij , licht omwerken.
Serge v.: Saai, serge. / m.: (naam)
opvolging. Sequentenafre m.: Sequentiaschrijver. Sequential: Van een sequentia. Sergius. Serge m.: Als serge bewerkte stof.
Sergent m.: 1. Ambtenaar, gerechtsSequestration (spr. -kestr-) v.: 1. Opsluiting, vrijheidsberooving. Vrijwillige af- bode . — a verge : Deurwaarder. — d'armes.
zondering. 2. In bewaring stelling (aan Wapendrager. — de paix: Rustbewaarder.
derden), beslaglegging, -neming. 3. Iso- — de vine: Gemeentelijke politieagent. 2.
leering (verdachte dieren). Sêquestre (spr. (mil.) — de bataille: Hoofdofficier belast
met 't opstellen der troepen volgens aan-kestr-) m.: 1. Bewaring door derden,
bewaarderhand. Mettre en —: In bewaarder- wijzing van den bevelhebber. 3. Sergeant.
4.
In
bewaarderhand
gesteld
Klemhaak, lijmknecht. Sergenter ov.
hand stellen. 2.
goed. Dwangbeheer, -toezicht. 3. (ont- w.: Met deurwaarders achtervolgen. Lastig
leedk.) Afgestorven gedeelte van 't been. vallen. Sergenterie v.: Deurwaardersambt.
Sergent-fourrier (mu . —s—s) m.:
4. Bewaarder van een betwist goed; beheerder van een maatschappij (die slecht Fourier. Sergent-major (mu. —s--s) m.:
gaat), receiver. Sequestrer (spr . -kestr-) Sergeant-majoor.
Serger m.: Serge-, saaifabrikant. -verov .w .: 1. Door derden doen bewaren (betwist goed), met beslag beleggen. 2. Op- kooper. Sergerie v.: Saaifabriek; -fabrisluiten. (recht) Wederrechtelijk opslui- cage. Sergetier m.: Saaifabrikant. Serten, van zijn vrijheid berooven. 3. Verwij- gette v.: Fijne saai. Sergier z. -ger.
Sergot m . : (v o 1 k ) Diender, , „koperen
deren, (heimelijk) ter zijde stellen. Isoleeren (verdacht dier). f se —: Zich verwij- bout".
Seriaire : In series gerangschikt, bij
deren, - afzonderen.
Sequin m.: Gouden munt uit Venetie, series. Serial: Van een reeks. Seriation
v.: Verdeeling in series.
zecchino.
Sericieole: Van de zijdeteelt. Industrie
Sequoia (spr . s e-ko eg a ) m.: ReuzenZijdeindustrie. Sericiculteur m.: Zijde—:
wellingtonia , sequoia (Amer. reuzenboom).
Serac (spr. -ak) m. : IJs -, gletscher- wormenteler. Sericieulture v.: Zijdewormenteelt . Sericifere : Zijdevoortbrengend;
kegel .

1977

Serieigene-Serrage

-dragend. Serieigene : Zijdevoortbrengend.
Glande -: Spinklier. Bombyx -: Zijdevlinder.. Serieipare z. -gene.
Serie v. : Reeks, rij . Onafgebroken
opeenvolging , - reeks . (w is k . ) Reeks .
Loonschaal, prijslijst. Model. Travaux executes aux prix de la -: Werken uitgevoerd
volgens de (door de stad Parijs vastgestelde)
loonschaal. -s de prix minima : Minimum
loonen. Faire -, fabriquer en -: Naar
eenzelfde model bewerken, standardiseeren.
Gants hors -: H. waarvan de sorteering
onvolledig is ; h. van bijzondere maten.
De -, en -s : Volgens -, gelijk aan 't
standaardtype, seriesgewijs. Concert hors
-: C. buiten abonnement, buitengewoon
e. Article en -: Standaardartikel. Production en -: Massaproductie. Fins de -:
Restanten. Sêrier ov .w . : In reeksen verdeelen . - behandelen.
Serieusement : 1. Ernstig, in ernst,
zonder gekscheren . (f a m . ) Heusch . 2.
Ernstig, met overtuiging, - ijver. . 3. Ernstig (ziek ). Serieux : 1. Ernstig. z . fine
1. Die werkelijk koopen wil, - heel wat
besteden zal (klant, kooper ) . Betrouwbaar
(magazijn ) . Solide (man)). Ernstig, gemeend, waar. Deftig (kleed ) . C,a n'esl pas
-: Dat meent ge niet. 2. Ernstig, van
belang, gewichtig. Flink (prijs ) . Bedenkelijk . Dat meetelt, - er zijn mag. 3. Ernstig
(ziekte). / m. : 1. Ernst, ernstig wezen,
- uiterlijk. Prendre au -: In ernst opvatten . Se prendre au -: Zich zelf heel gewichtig vinden. Avec -: Ernstig, deftig.
o lk ) Halve liter (bier).
z. garder 3. 2. ( y olk)
Serigene z. sêricigéne.
Serin n. : 1. Sijsje (- vert). Kanarievogel (- des Canaries). Jaune -: Lichtgeel . Jaune queue de -: - dat iets donkerder
is. 2. (y olk) Domoor, die anderen nabauwt. Lummel. Gendarme. / b y .nw. :
Dom, onnoozel. Serinage m. : 't Voorspelen
(wijsje)). (f ig. ) 't Voorkauwen, - inpompen.
Serine v . : Wijfjessijsje . (v o 1 k ) Gansje ,
schaap . Seriner ov .w . : Een wijsje voorspelen , - leeren aan (vogel). (f ig. ) Voorkauwen en inpompen. Met een orgeltje leeren
herhalen (wijsje a. e. vogel). (f ig. ) Door
werktuigelijke herhaling leeren, volstoppen . Serinette v . : Vogelorgeltje. (fig. )
Domoor, die 't geleerde werktuigelijk herhaalt . Zanger, die zonder ziel 't geleerde
zingt .
Seringage m. : Bespuiting, besproeiing
met een spuit.
Seringa (t ) m. : Wilde jasmijn. - des
jardins : Boerenjasmijn.
Seringue v. : Spuit. Klisteerspuit. In.jectiespuitje (- de Pravaz). (f a m . ) Vervelend mensch. Seringuer ov .w . : In-.
Bespuiten. Seringueur m. : Besproeier.
Serinophile: Kanaries kweekend, die k.
bemint. / m.: Kanariekweeker..
Seriositë v.: (oud; weer nieuw)
Ernstigheid.
Serique : Van -, met serum.
Serment m. : 1 . Eed. z . préter 1. Faire
-: Zweren. - de joueur,, - d'ivrogne,
- de buveur,, - d'amoureux: Spelers-, dronkemans-, minnaarseed, eed in den wind,
ijdele -, dronkenmansbelofte. Faire un
grand - de: Een duren eed zweren om. -
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professionnel: Ambtseed. 2. Vloek, vervloeking . Sermente: Be eedigd .
Sermon m. : Preek , predikatie. z.
montagne 1. (f ig . ) Lange vermaning,
zedepreek . Sermonnaire : Van de preek,
de leerrede eigen, preek-. / m. : Preekenverzameling . -schrijver, -samensteller. Sermonner ov .w . : De les lezen, vermanen.
/ onov .w . : Preeken. Sermonneur m. :
Vervelende zedenpreeker. / by .nw . : Vol
vervelende verwijten.
Sèro- : Serum-. Sêrologie v. : Kennis
van 't serum, - de sera . Sêrologique:
Van serumstudie, van -behandeling. Sêroreaction v. : Reactie op een serum. Sêro site v . : Waterachtig vocht (der weivliezen ) . Sêrothèrapie v. : Serumbehandeling.
Serotherapique : Dat op serumgeneeswijze
betrekking heeft. Serovaceination v. :
Serum-inenting.
Serpe v . : Snoeimes. Fait a la -, taille
a coups de -: Ruw behouwen, slordig
bewerkt ; grof gebouwd, schonkig (mensch ).
Serpent m. : 1. Slang. - a sonnettes:
Ratel-. - a lunettes : Brilslang. - d'eau:
Ringadder. - de verre, - aveugle: Blindslang, hazelworm. - de mer: Zeeslang (die
niet bestaat ) . Les -s : De slangachtigen.
- de Pharaon : Brandkegeltje, dat slangvormig omkrult . 2. (f ig. ) Slang, adder.
Boosaardig mensch. Giftige hartstocht.
Helleveeg . (b ij b el) Slang, verleider . Langue de -: Addertong, kwaadspreekster. z.
rechauffer 1 en prudence 1. Les -5 de
la calomnie : De slangen (der Furiên) der
kwaadsprekerij . 3. Koperen blaasinstrument , serpent. Serpentblazer. Serpentaire
v.: Draak-. Slangenwortel. (sterrenk.)
Slangedrager. / m. : Slangenarend, secretarisvogel . Serpentant: Slingerend. Serpente v. : Wijfjesslang. Kristalpapier (papier -). Serpenteau m. : Slangetje.
Zwermer (vuurwerk). Aflegger. Serpentement m. : Gekronkel. Serpenter onov.
w. : Kronkelen, (zich ) slingeren. Serpenticole m. : Slangenaanbidder. Serpentiforme : S]angvormig. Serpentin : Van de
slang. Slangachtig. Kronkelend, golvend.
Gevlekt (als slangehuid). (f ig. ) Giftig,
kwaadsprekend. Cheval qui a la langue -e:
P. dat met de tong speelt. Marbre -:
Serpentijn, slangensteen. (f ig.) Langue
-e : Addertong. / m. : Veldslang (kanon).
Haan van een haakbus. (scheik.) Spiraalkoeler (- refroidisseur); distill eerkolf .
Papieren strook, serpentine. Serpentine
v . : Rijfiguur, waarbij de ruiters slingerend
voorbijtrekken. Serpentijn-, slangensteen.
Drakenwortel. Randje (voor boordjes en
galons ). Serpentineux : Uit slangensteen
gevormd. Serpentueux : Zich slangvormig
windend.
Serpette v. : Krom snoeimes, heep .
IJsmes (- a glace).
Serpilliire v. : Paklinnen, zeildoek,
dweilenstof . Zonnescherm. Voorschoot. Ruw
lijkkleed .
Serpolet m. : Wilde -, veldtijm, kwendel.
Serpule v . : Kalkkokerworm.
Serrable : Vastdrukbaar .
Serradelle v.: (plantk.) Vogelpootje.
Serrage m. : 't Aandrukken. 't Vastzetten, - remmen. (drukk.) 't Opkooien
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Serran—Serrirostre
1980'
(van zetsel). Frein a — lateral: Zijdelings- Vormpers. Serre-nez (me. one .) m.:
aansluitende rem.
Neusijzer, pranger. Serre-nceud (me. -Serran m.: Zeebaars.
-s) m.: Verbandhouder, -aandrukker.
Serratule v.: (plantk.) Zaagblad. — Serre-pantalon (me . one .) m.: Broekendes teinturiers : Schaardkruid.
strekker. Serre-papiers (mu . one .) m.:
Serre v.: 1. Kas. — temp eree : - door Bewaarplaats voor papieren. Kastje met
zonnewarmte alleen verwarmd. — chaude : vakken voor 't bewaren van papier. (soms)
Broeikas. (fig.) Un fruit de — chaude: Pap ierdrukker , presse-papiers . Serre-point
Een kasplantje; een door volpompen ont- (mu. ---s) m.: Aanhaalklos. Serrewikkeld leerling. Tenir qn en — (chaude): pouees (me. one.) m.: Duimschroef.
Iem. verhinderen zich natuurlijk te ontSerrer ov .w . : 1. Gesloten -, opgesloten
wikkelen. 2. Bewaarplaats -, brandkast houden. 2. Weg-, opbergen, wegsluiten.
(voor waarden). La — des avances : De be- Onder dak brengen. 3. Dicht bijeenplaatwaring der waarden, waarop prolongatie sen, samendringen, opeenhoopen. Etre trop
wordt gegeven. 3. Het persen. drukken. Per- series (a table): Als haringen in een ton
sing. 4. Greep , het grijpen . 5. Klauw.. Avoir zitten. 4. Knellen, klemmen, persen, knij.
la — bonne : Sterk in de vuisten zijn ; een giepen. — les dents : De t. opeenklemmen (van
rigaard zijn. 6.— fine: Heelmeesterstangetje. woede). — la taille: Om 't middel nauw
Serre : It. Benauwd, opeengedrongen. En sluiten. — la main: De hand drukken.
Tangs —s : In gesloten gelederen. Style -;
Eire serre dans son corset : In haar corset
raisonnement —: Bondige stip; - redeneegeregen zitten. Souliers qui serrent les.
ring. Logique —e : Strenge logica; klemmend pieds : Knellende schoenen. Que la fievre
logisch betoog. Argumentation —e : Betoog te serre! De koorts zul je krijgen! de duivel
waar geen speld tusschen te krijgen is, zal je halen! 5. Samensnoeren, vastbinden.
klemmend b. A intervalles —s : Kort na Bergen, vastmaken (zeil). — de la voile :
elk. Critique —e : Streng gehouden c. Docu-, Zeil minderen. — le cou a: Worgen. — le
mentation —e : Documenteering waarop niets
nez: Den neus toehouden. — entre ses bras :
valt of te dingen. Portrait —: Krachtig ge- In de armen drukken, omarmen. 6. Strakschilderd p. Avoir le c ceur —: Een beklemd ker aanhalen, - toegespen ; aanhalen (touw);
hart hebben. Avoir la gorge —e , - le gosier —: spannen, aandraaien (schroef ); aanzetten
Geen woord kunnen spreken, een prop in de
(spie) ; vastklemmen ; inhalen (kussenblok).
keel hebben. Les dents —s : Met opeenge- (fig.) Toehalen. — les cordons de la bourse
klemde tanden. Avoir le centre — : Hardlijvig of — la bourse : Geen geld geven. — les
zijn. 2. Nauw, ineengedrongen . Dicht (weef- n ceuds : De banden nauwer toehalen. Cela
sel ). Tamis —: Fijne zeef. Marmelade —e: serre le c ceur : Dat doet iem. hart ineenDikke jam. Pluie —e: Dichte regen. Epau- krimpen. z. pollee 1 en etau. — les freins :
les —es : Smalle schouders. Education —e:
Remmen; (fig.) druk uitoefenen. 7. AanGedwongen, stijve opvoeding. 3. (fig. ) eensluiten, dichter bij elk. plaatsen.
Schriel, gierig, karig. Armoedig. 4. Voor—lesrang:
De gelederen (doen) opsluiten.
zichtig. Achterhoudend. Des parties —es, z. botte 2 en bouton 6. — un tissu : Een
un jeu —: Gesloten spel. Le jeu — de la
weefsel dichter maken. — les lignes en
diplomatie : Het voorzichtige spel der d.
ecrivant , — son ecriture : Dichter in elk.
(fig.) Une partie —e : Een partij waar het schrijven. — les lignes : Dichter ineenzetten
er om gaat. Interrogatoire —: Scherp (drukwerk). — l' eperon au cheval: De
verhoor. I bw.: 1. Sterk, duchtig. z. sporen in de zijde drukken. — son jeu:
jotter (onov .w . 2 ) . Tenir —: Stevig Voorzichtig spelen. — le style: Bondig
vasthouden. 2. Dicht op elk. 3. Precies, schrijven. 8. Dichtbij (iets) varen, - loostreng. Raisonner — : Streng logisch rede- pen, - gaan staan (b .v. het trottoir). —
neeren. Tenir qn —: Iem. kort houden. la muraille: Vlak langs den muur loopen.
Serre-bois (me. one .) m.: Houtmijt. — le vent: Krap bij den wind houden. —
Serre-bouehon (mu. one .): Beugel (slui- sur sa droite: Zorgvuldig rechts houden.
ting ) . Serre-bras (me. one.) m.: Verband — la terre: Dicht langs den wal varen.
om den arm. Serre-eiseaux (me. one .) m.:
Een tekst zoo letterlijk—untexdprs: -,
Schaaretui. Serre-€erou (mu. -- —s) woordelijk mogelijk vertalen. — un prom.: Moersleutel. Serre-fesses (me. onu.) bleme de pres : Een yr. nauwkeurig bestum.: Lafaard, „bangerd", een die „knijpt".
deeren. 9. In 't nauw drijven (— de pres).
Serre-feu (me . onu .) m.: Vuurscherm.
/ se —: Zich samendringen, dicht opeenSerre-file (me. onu.) m.: Gelidopsluiter, schuiven . Zich te sterk rijgen (in corset).
verbindingsmanschappen. Rij officieren in 't Toegeknepen worden (keel). Ineenkrimopsluitend gelid. Heksluiter, schip dat de pen (hart). — contre le mur : Zich tegen den
linie sluit. (f ig.) V enir en —: Als hek- muur aandrukken. Le n crud se serre : De
sluiter komen. Serre-fill m.: Draadklem. knoop wordt toegehaald ; (f ig.) de band
Serre-fine (mu . one .) v.: Tangetje om wordt enger.
wondrand bijeen te brengen. Koolmees.
Serre-rail (mu. ---s) m . : Railklem .
Serre-frein (me. ---s) m.: Remmer. Serre-tete (me. one.) m.: (Vrouwen )Serre-joint (me. ---s) m . : K lemhaak , kapje ; nachtmuts ; lint aan een nachtmuts.
lijmknecht, sergeant. Serre-livres (me. Hoofddoek. Telefoonhoofdkap, koptelefoon.
onu .) m.: Boekensteun. Serrement m.:
Badmutsje, Motorrijderskap. Serre-tole
Het drukken, - klemmen. Beklemming.
(me . onu .) m.: Plaathouder.
Opsluiting (gelederen). — de main : HandSerrette v.: (plantk.) Groot wild duidruk. Avoir un — de c (Bur: Zijn hart voelen zendblad, schaardkruid.
ineenkrimpen. Serrement : Bekrompen,
Serrirostre by .nw . en m.: (Vogel)
schriel. Serre-moule (me. onu.) m.: met zaagvormig getanden snavel.
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Serron- Serviette
1981
Veld-; vesting-. -s auxiliaires : DienstSerron m. z. suron.
vakken . - carostatique: Militaire luchtSerrule: Fijn getand.
Serrure v.: Slot. - de sirrete: Veilig- vaartafdeeling. z. obligatoire. Appele au
heids-. a double tour: Nacht-. - alpha- - Dienstplichtig. Prendre du -: Dienst
nemen. Etre au -: Dienst doen, onder
betique: Letter-. - a combinaison, - a
de wapens zijn. Etre de
Dienst hebben,
secret; - secrete: Geheim-. - a broche:
Pijp-. - a entaille: Inlaat-. encloi- - doen. Hommes de -: Dienstdoende manschappen ; schoonmakers. Officier de -:
sonnee: Opleg-. - a mortaise : Insteek-.
- a contrepoids : Gewichtslot. (f ig.) Sa Officier van dienst. Faire son temps de -:
Zijn tijd uitdienen. (f a m .) Faire du -:
- est brouillee: Hij is niet wet bij 't hoofd.
Serrurerie v.: Slotenmakersvak. -werk. Dienst kloppen. 4. Dienst, dienstbare
Slotenmakerij. IJzerwerkfabricage. - en. betrekking. Prendre a son -: In dienst
nemen. - de la table: Tafeldienen. - des
btitiments: IJzerwaren voor gebouwen. Grosecuries : Staldienst. z. escalier 1. Faire le
se -: Grof ijzerwerk. Serrurier m.: Slotenmaker. Smid, ijzerwerkmaker. - me- - (z. 9 en 16) : De gasten bedienen. z.
heritage 1. Se mettre en -: In een dienst
canicien : Machinesmid. - charron : Wagengaan. 5. Dienst, recht om over iem. te
sm id .
Serte v.: Het zetten. Sertir ov .w . : beschikken. Que puis-je pour votre -?
Zetten, vatten. Dichtsoldeeren (blikje). Waarmee kan ik u van dienst zijn Pour
Sertissage m.: Het zetten. Plomb de -: votre -: Om u te dienen. 6. Bediening.
Loodreepje voor glas-in-lood. Sertisseur Il a le - lent: Hij bedient langzaam.
m. : 1. Zetter. de rimes: Rijmsmid. 2. Ce maitre a le - difficile: Die heer is moeilijk
Dichtsoldeerder. Sertisseuse v.: Soldeer- te bedienen. 7. De bedienden. Het persomachine (- mecanique). Sertissure v.: neel. 8. Dienst, -bewijs, -betoon, hulp.
Faire valoir ses -s : De bewezen diensten
Zetting. Invoeging. Dichtsoldeering.
laten gelden. J'ai un - a vous demander:
Sertulaire v.: Blaaspoliep.
Ik heb u iets te verzoeken.
Sertule m.: Enkelvoudig bloemscherm.
9. Dienst (voor zeker doe!). DienstSerum (spr. -omm) m.: 1. Bloedwei,
serum. Voor geneeskundige inspuitingen taak. De -: (in samenst.) Dienst -,
geprepareerd serum (- therapeutique). - - d'honneur: Bruidsjonkers en -meisjes.
- des posies: Postdienst. - d'une bouche
antituberculeux; - antirabique: Serum tegen
tuberculose ; - tegen hondsdolheid. 2. a feu : Bediening van een vuurmond. Ses
Porte!. Serumtherapie (spr. -omm) v. z. jambes lui refusent le -: Zijn beenen weigeren hem hun dienst. Cheval qui fait un
serotherapie.
Servage m.: Lijfeigenschap, hoorigheid. bon -: Bruikbaar p. Hors de -: Buiten
Verplichting tot heerendiensten . (f i g . ) dienst gesteld, onbruikbaar. En - courant:
Slavernij , ondergeschiktheid. Onderworpen- In geregeld gebruik . Tableau de -: Dienstregeling . Faire le - de B. a C.: Van B.
heid aan de geliefde (- amoureux).
Serval (mu. -als) m.: Afrik. tijgerkat. op C. rijden (autobus). Faire le - des
Servant: Dienend, dienstdoend. z. ca- passagers : Reizigers vervoeren. - d'ordre:
valier 5. Fief -: Dienstbaar leengoed. Frere Maatregelen van orde. Prendre son -: Op
zijn werk komen. Prendre le Dienst
-: Leekebroeder.. / m . : Misdienaar (m i 1 . )
Handlanger. Bedienende, kanonnier. Hij gaan doen. 10. Tak van dienst, beheer,
die uitslaat (bij tennis), server . - d'amour dienst. Dienstgebouw. Les -s de l'Acadernie
: De dienstgebouwen der A . Un - de
: Minnaar, onderworpen aanbidder. Servante v.: 1. Dienstbode, meid. z. mai- diphterie: Een kliniek voor diphteritistresse 3. - de Jesus-Christ; - des pauvres: lijders . Le - du Dr. X .: De kliniek -,
afdeeling van Dr. X. 11. GodsdienstoefeDienares van Jezus; - der armen, non.
2. Dienaresse. Je suis votre Ik ben uw ning (- divin, religieux). Zielmis (onderdanige dienaresse; - heb de eer u te mortuaire). z. an. 12. Tafelgereedschap,
servies (- de table). Stel karaffen en glagroeten. 3. Bijtafeltje, dientafel; dienbak.
Friskethouder.. Gaffelsteun. Staande schroef, zer. - a decouper: Voorsnijmes en -vork.
bankknecht. Serve v.: 1. Lijfeigene. 2. - a salade: Slalepel en -vork. - a hors
Drinkplaats. 3. Salie. 4. Vischkaar. Ser- d' oeuvre : Hors-d 'ceuvre-stel. 13. Stel taventois m.: Middeleeuwsch lyrisch ge- felgoed, - linnen. 14. Gang, gerechten die
men tegelijk opdischt. Enlever le premier
dicht, van ernstigen aard, oorspronkelijk
't Eerste gerecht afnemen. 15. Vrijdoor of voor de dienaren der groote leen- biljet (voor schouwburg). - de (la) presse:
heeren gemaakt. Gedicht ter eere der H.
Maagd. Serveur m.: Bediende, kellner. Vrijbiljetten voor de pers; exemplaren
(sport) Hij die uitslaat, server. Serveuse voor reclame, vrienden of boekaankondiv.: Kellnerin (- de bocks), barmeisje. ging ; ruilexemplaren. d'un journal:
D ienstertje (hotel ) . Serviabilite v . : Dienst- Gratis-abonnement op een krant. 16. Het
vaardig-, gedienstigheid. Serviable: Ge- uitslaan (bij balspelen). Uitslagplaats.
dienstig, dienstvaardig. Serviablement: Faire le -: Uitslaan (bij tennis). 17.
Dienst, bewijs van welwillendheid. Rendre
Op gedienstige wijze.
Een dienst bewijzen. Aimer a rendre
Service m..: 1. Vazallendienst. 2. Dienst. Dienstvaardig zijn. Rendre un mauvais
Se mettre au - d'un prince : Bij een vorst
dienst nemen. Se consacrer au - de Dieu: - a qn : Iem. een ondienst doen. Assurer
Geestelijke -; kloosterlinge worden ; zich qn de ses -s : Iem. de verzekering geven
met vrome werken bezighouden. 3. (mil.) van zijn onderdanigheid . 18. (n ieuw)
Krijgsdienst (- militaire). - interieur: Uitbetaling.
Serviette v. : 1. Servet (- de table).
Inwendige - commande: Dienst. - en
campagne; - dans les places of de place:
Handdoek (- de toilette). Poetsdoek. Clo-

1983

Serviette-eponge—Setiforme

setpapiertje. — hggienique, - periodique:
Banddoek . 2. Aktentasch, groote toeslaande
portefeuille. Platte zakportefeuille. Serviette-eponge (my . —s--s) v.: Ruwe
badhanddoek. Servile: 1. Slaafsch. Condition —: Slavenstand. Guerres —es: Slavenoorlogen (tegen de meesters). iE uvres
—s : Grof werk. 2. Slaafsch, onderworpen.
Laag, gemeen, kruipend. Slaafsch, angstigprecies, letterlijk, woordelijk. (taa lk.) Lettres —s : Stamletters (in 't Hebreeuwsch);
slechts voor hulp dienende letters (in 't
Fransch). Servilement : Op slaafsche -,
Op lage wijze. Angstig-precies. Servilisme
m.: Slaafsche gezindheid, - onderworpenheid . Angstige nauwkeurigheid. — intellectuel: Geestelijke slaafschheid. Servilitê
v.: Slaafsch-, laaghartigheid.
I. Servir onov.w.: 1. Dienen, onderworpen zijn. 2. Van nut -, van dienst zijn,
dienen. z. mot 3. 3 . (met a) Dienen (tot),
dienstig zijn (voor), strekken, gebruikt
worden (om); bevorderen. Faire — qch et:
lets gebruiken om. Que of a quoi sert(-il)
de s'emporter? Wat helpt -, geeft het of
men zich al boos maakt? Bien vous sert
que . . .: Het is een geluk voor u, dat
. . . Meuble qui ne peut plus —: Verouderd,
afgedankt meubelstuk. 4. (met de) Dienen (tot, als), de rol vervullen (van). —
de pere a: De plaats eens vaders bekleeden
bij. z. exemple 1. 5. Dienen, dienstbode
-, knecht zijn. Tafeldienen. De spijzen opdienen, opdisschen. — a dejeuner : 't Ontbtij
op tafel zetten. — a dejeuner a qn: Iem.
een ontbijt voorzetten. 6. Dienen, als
militair dienst doen.
II. Servir ov.w.: 1. Dienen. Zijn diensten wijden aan (dame). (In 't leger)
dienen. In dienst zijn van, dienstbode -,
knecht zijn bij; bedienen. Opdienen (spijs).
Bedienen (klant). Dekken (dier). Verzorgen. — a table: Tafeldienen. Madame
est servie : Er is opgediend, 't eten staat
op tafel. — a boire ei: Inschenken. — un
plat a qn: Iem. een schotel aanreiken, aanbieden. z. plat (m. 5). — un bon
diner: Een goed maal aanrichten. Se
faire — qch : lets bestellen, zich iets laten
opdienen. Servez-moi de ce plat: Geef mij
wat van dien schotel. Nous lui en servirons:
Hij kan op zijn bliksem krijgen. Table bien
servie : Welvoorziene tafel . (f a m . )' - qn
d'un conic: Iem. een verhaal opdisschen.
— les malades: De zieken verzorgen. — les
pauvres: Zich met 't lot der armen belasten. Le boulanger nous sert mal: Die bakker
levert ons slechte waar (z. 2). (godsd.)
— le pretre; — le celebrant a l'autel: Den
priester -; den misdienaar bij 't altaar
bedienen. 2. Dienen, diensten bewijzen,
van dienst zijn, helpen. A vous —, pour
vous —: Om u to dienen. — de sa bourse:
Geldelijk steunen. II m'a servi aupres du
roi : Hij is bij den koning mijn voorspraak
geweest. — qn de son credit : Iem. met zijn
invloed helpen. Est-ce vous — que de taire
ce secret ? Zijt gij ermede gediend, als wij
dit geheim verzwijgen? On n'est bien servi
que par soi-meme : Laat 't werk niet aan
anderen over. — les passions de qn : Iem.
in staat stellen zijn hartstochten bot to
vieren. II n'a pas ete servi par les circon-
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stances : De omstandigheden hebben hem
niet begunstigd. Mal — qn: Iem. geen
dienst bewijzen, niet in iem. belang handelen. Sa memoire l'a mat servi: Zijn geheugen heeft hem in den steek gelaten. 3.
Bedienen (pomp, stuk geschut) ; afsteken
(vuurwerk). Uitslaan (tennis-, kaats-,
pluimbal) ; uitschoppen (voetbal). Geven
(kaarten). Uitbetalen, uitkeeren (jaargeld, rente) ; betalen (cijns, rente). De
verplichtingen nakomen van (leen). Bedienen (mis). Dooden (wild). Drijven, in
beweging brengen (molen ) . (p la t ) Aanbrengen, verklikken. / se —: 1. Zich bedienen. Geen bedienden hebben (— soimeme). Opgediend worden (spijs). Een
klant zijn van. Servez-vous: Tast maar toe.
2. se — de : Zich bedienen van, gebruiken.
Servite v.: (Kath.) Dienares, serviet.
Serviteur m.: Dienaar, dienstknecht. Bediende, knecht. — de Dieu: Vrome. — de
l'Etat: Ambtenaar. Je suis votre — of —:
: Ik ben uw onderdanige dienaar ; (spot)
ik dank je wel, ik denk er niet aan. — a la
compagnie : Allemaal wel bedankt, (f am.)
jullie kunt naar de maan loopen. Mon
pere, mon frere et votre —: Vader, mijn
broer en de ondergeteekende (of de spreker). Servitude v.: 1. Onderworpenheid.
Slavernij. Mettre -, reduire en —: Onderwerpen ; tot slaaf maken. 2. Afhankelijkheid, dienstbaarheid. Mettre en —: Afhankelijk maken. 3. (fig.) Slaafschheid. 4.
Dwang, last. 5. (recht) Erfdienstbaarheid,
last waarmee een erf is bezwaard tot gebruik van den eigenaar van een ander erf,
servituut. -- de passage : Servituut op een
doorgang. 6. (zeev.) Bdtiment -, navire
de — of —: Schip (lichter, sloep) voor
den havendienst. Machines de —: Hulpmachines. Servo -moteur (mu . ---s) m.:
Hulptoestel, -motor. Stuurtoestel.
Ses z. son vnw.
Sesame m . : Sesam, vlasdotter.. (f ig . )
Tooverwoord. — ouvre-toi: Sesam, open u
(tooverformule die alle deuren ontsluit).
Sesamee v.: Vlasdotterachtige. Sesamolde : Sesamzaadvormig. Os —: Sesambeentje.
Seseli m.: Seselikruid, bergeppe.
Sesqui . . . (spr. -kg): (in samenst.)
En een half . . ., anderhalfmaal zoo
groot. Sesquialtere : Anderhalf-voudig.
Sesquibasique (spr. -kg-): (scheik.)
Anderhalfbazig. Sesquioxyde (spr. -kg-)
m.: Anderhalfvoudig oxyde.
Sessile : Ongesteeld, zittend. Session
v.: Zitting, -stijd, -speriode. Examentijd.
Sesteree m.: Sestertius (Rom. munt
van 2 as). Grand —: Groote sestertius
(1000 maal).
Setace : Stijf en dun als een varkenshaar,
borstelig. Setaire v.: Naaldaar.
Seteree v.: Oppervlakte land, die met
een setier zaad kan worden bezaaid (van
18 tot 51 A.). Seteux : Borstelachtig.
Setier (spr. setye) m.: 1. Maat van 156
L. voor droge waren. — de terre : Stuk
land, dat daarmee kan bezaaid worden.
2. (oud ) Maat van 7,4 L . voor vloeistoffen.
(thans) Halve pint (± 0,45 L . ) . (yolk)
Un demi—: Een kwart liter.
Setilere : Borsteldragend. Setiforme :
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Borstel-, varkenshaarvormig. Setigêre:
Borstelvormend.
Seton m.: Propje watten, draadje, dat
dient om een opening open te houden en
vochten of te leiden. Former -, f . une
plaie en -: Een wonde vormen, waardoor
vochten afgevoerd worden. En -: Onder
de huid, ondiep. Blessure -, plaie en -:
Kanaalwond.
Setter (spr. seter) m.: Engelsche patrijshond.
Seuil m.: Drempel, dorpel. (f ig.)
Aanvang. (aardk.) Drempelrug. - de
fenetre: Vensterbank. - de busc : Slagdrempel (v. sluis).
Seul bv.nw.: 1. (als attribuut)
Aileen, zonder anderen, - hulp. - a -:
Onder vier oogen. - a - it cherche: Aan
zich zelven overgelaten zoekt hij. Étre de son avis: Geen steun vinden bij anderen.
Plus - que jamais : Eenzamer dan ooit.
Par cela -: Daardoor alleen reeds. Pour
piano -: Voor piano solo. Cela va tout -:
Dat spreekt van zelf ; dat gaat van een
leien dakje. Cette distribution n'a pas ete
toute -e : Die verdeeling heeft heel wat
voeten in de aarde gehad. Its fichent le
camp tout -s : Zij gaan er vanzelf van door.
Cela ne va pas -, ne passe pas tout - a
la Chambre : Er is in de Kamer een kink
in den kabel gekomen. Reciter tout -:
In zich zelven opzeggen. Se faire tout -:
(Als) van zelf gaan, - ontstaan; een autodidact zijn. Rire tout -: In zijn eentje
lachen. Le fusil etait parti tout -: Het
geweer was van zelf afgegaan. 2. (voor
't naamw.) Enkel, eenig. Il n'g a qu'un
- Dieu : Er is slechts 66n God. La -e
pensee me fait rire: De gedachte alleen doet
mij lachen. Un homme reduit a ses -s
moyens : Een man, die alleen op eigen
krachten moet vertrouwen. / m.: Enkele.
Le gouvernement d'un -: De monarchie.
Seulement: 1. Aileen, slechts, maar.
Ne . . . pas -: Zelfs niet eens. Il est arrive
a minuit -: Hij is pas (eerst) om 12 uur
aangekomen. Sait-il - de quoi it s'agit?
Weet hij wel ongeveer waarom het te doen
is ? z. non (bw.. 1 ) . (so ms ) Entrez -:
Kom maar binnen. Fuyait-elle -? Vluchtte
ze wel? 2. Maar, echter, evenwel (voor
aan zin). Seulet: Eenzaam, heel alleen.
Seve v . : 1. (Planten )sap . En tours de
-: Terwijl de sappen doorloopen, levend.
Hors -, a bout de -: Uitgedroogd. 2.
(f ig . ) Pit (wijn ) . Kracht, pit, jeugdige
frischheid . Levens- , veerkracht . Temperament (b .v . une femme pleine de -) . Peuple
plein de -: Levenskrachtig yolk.
Severe: Gestreng, streng. Scherp, hard
(verwijt); nauwlettend. Regelmatig, volgens de regels. Zonder versiering, sober.
Ernstige (waarheid). Harde (strijd). Deftig (kostuum). In ernstigen vorm (ziekte).
Zwaar (verlies). Elle est peu -: Zij laat
haar aanbidders niet lang smachten. I m.
: Het strenge genre . (n a a m ) Severus .
Severin m.: Severinus. Severement :
Streng . Tenir qn -: Iem. kort houden.
Severite v . : 1. Gestreng-, hard-, nauwlettendheid, weinige toegeeflijkheid . Des
-s : Gestreng optreden, strenge maatrege. len. 2. Soberheid .
Fransch-Nederlandsch. I.
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Seviees m. mv.: (recht) Lichamelijk
letsel, mishandeling.
Sevillan : Uit -. Bewoner van Sevilla.
Seville (spr. sevill v.: Sevilla.
Sevir onov .w . : 1. Streng te werk gaan
(tegen), streng -, meedoogenloos optreden.
2. Mishandelen. 3. Woeden, verwoestingen
aanrichten . Heerschen (crisis)) .
Sevrage m . : Het spenen . Mettre en -:
Uitbesteden om te spenen. Aliment de -:
Voedsel dat de moedermelk vervangt.
Sevrer ov .w . : Spenen , van de moeder
nemen. Afscheiden (loot ) . (f ig. ) Berooven, ontzeggen, spenen . / se - : Gespeend
worden. Zich onthouden.
Sevres m . : Porselein uit S.
Sevreuse v . : Vrouw die kinderen van
de borst ontwent, speenster..
Sexagenaire (spr. segza-) : Zestigjarig.
-e . Sexagesimal (spr. segza-): Van 't
getal 60, zestigdeelig. Sexagesime (spr.
segza-) v.: Sexagesima, de 60e dag voor
de octaaf van Paschen.
Sex-appeal m.: 't Aantrekkelijke, 't
pikante; wat wellustige gedachten opwekt .
Sex -digitaire, -ital : (my . --digitaux):
Die zes vingers vertoont.
Sexe m.: 1. Geslacht, kunne, sekse.
Des deux -s: Van beiderlei kunne. Cette
Fleur presente les deux -s reunis : D . b . is
tweeslachtig. 2. Schoone kunne, vrouwen .
3. Schaamdeelen .
Sexennaire (spr. sekse-): Voor den tijd
van zes jaar . Sexennal (spr. sekse-): Alle
zes jaar terugkeerend , zesjarig. Sexennalite (spr. sekse-) v.: Zesjarigheid. Sexennat (spr. sekse-) m . : Zesjarig krediet ; -e
duur..
Sexologie v . : Seksenleer v .
Sexpartite : Zesdeelig , in zessen gedeeld.
Sextant m. : 1. (me et k . ) Zesde deel van
een cirkel . 2. (zeev. ) Sextant, toestel
om den afstand van de sterren -, de positie
van 't schip te meten. Sexte v . : Het zesde
uur (na zonsopgang), middaguur. Middagdienst. Sextidi m. : Zesde dag (v. e. Republ.
decade). Sextil by .nw . en m.: Stand van
twee sterren (- aspect), die 60° van elk.
verwijderd zijn. Sextillion m.: Millioen in
de derde macht. Sextolet m.: (mu z.)
Sextole, twee triolen . Sextule m.: Gewicht van 4 scrupels of 1 /6 ons. Sextuor
m . : (mu z . ) Sextet , zesstemmig stuk . (f ig . )
Zestal. Sextuple: Zesvoudig. / m.: Zesvoud . Sextupler ov .w . : Verzesvoudigen .
Sexualite v . : Geslachtelijkheid. Sexue :
Reproduction -e : Geslachtelijke voortplanting. Sexuel : Geslachtelijk , van 't geslacht . Organes -s : Geslachtsorganen.
Seyant: Passend, die goed staat , - zit.
Sganarelliser ov .w . : (gr a p) Bedriegen .
Sgraffite m.: Krabwerk in fresco,
sgraffito .
Shampooing (spr. than-you-in) m. :
Haarwassching.
Shah (spr. cha-) m. z. schah.
Shako (spr. cha-) m.: Sjako .
Shall (spr. chat) m. z. chale.
Shibboleth z. schibboleth.
Shock m.: (ontleedk.) Schok door een
projectiel of door een geneeswijze. Shocke
m.: Iem. die een schok van een projectiel
of een geneeswijze heeft ondergaan.
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Shooter ov.w.: (sport) Schieten. Shot Sicilien. Sicilien: Siciliaansch. Siciliaan.
Sicilienne v.: Siciliaansche dans. Sici(spr. cho) m.: (sport) Schot.
lique m.: Gewicht van 6 scrupels.
Shrapnel m.: Stalen granaatkartets.
Sick m.: Sikkel (gewicht, munt).
I. Si voegw.:1. Indien, zoo, als, wanneer.
Sidecar m.: (Motor met) zijspanwagen
2. (zuiver onderstellend) Indien, geal.
Que
—
vous
of
duozitting.
steld dat, ingeval, zoo . . .
Sideral : Van de sterren. Annee —e:
me demandiez Bela, je refuserais: En als
ge me dat vroegt, zou ik weigeren. (wen- Sterrenjaar. Sideration v.: (Onderstelde)
schend) — je pouvais partir! Als ik eens invloed van den sterrenstand. Plotseling
vertrekken kon! 3. Comme —: Alsof. 4. verval van krachten. Bemesting met groe(de onderstelling is werkelijkheid ne meststoffen; vastlegging van stikstof
geworden) Zoo, al, wel is waar. — vous door bacterien. Sidere: 1. Plotseling gedood. (fig.) Aan den grond genageld. 2.
ties riche, ii est plus savant: Wel is waar
zijt ge rijk, maar hij is geleerder. Il est IJzerhoudend . Siderer ov .w . : Plotseling
dooden. Met hevige electrische ontladingen
honnete homme s'il en fut: Als er ooit een
net mensch was, dan is hij 't. — ce n'est: treffen. Verstomd doen staan. Siderique:
Tenzij, tenware. Qui a pu le faire, — ce Van de sterren afkomstig. Van 't ijzer.
Siderisme m.: Invloed der metalen op
n'est lui ? Wie heeft dat kunnen doen,
als hij 't niet is? — (ce) n'etait la crainte den mensch. Siderite v.: Uzerspaat.
Siderographe m.: Staalgraveur. Siderode perir, je partirais : Als ik niet vreesde
om te komen, dan zou ik vertrekken. — graphic v.: Staal-, ijzergraveerkunst. Sideromancie v.: Waarzegging uit gloeiend
tant est que: Als 't waar is dat. C'est a
ijzer. Siderose v.: IJzerspaath. Longaanpeine —: Nauwelijks dat. Tout au plus —:
Hoogstens dat. 5. (na een werkw., dat doening door ijzerdeelen ontstaan. SideSavezrostat m.: Toestel om de schijnbare bewetwijfel, vraag uitdrukt) Of.
ging der sterren te annuleeren. Siderovous s'il viendra ? Weet ge, of hij komt?
technic (spr. -tek-) v . : (o u d ) IJzerbeOf ik hem ken?
—jelconais?
werking . Siderurgie v.: IJzerbewerking,
H. Si m.: 1. Als. z. mais (voegw. 1).
-industrie. Siderurgique: Van de ijzerbeAvec des — on mettrait Paris dans une bouwerking, -industrie.
teille: Met als . . . is alles mogelijk; als de
Sidi m.: Inlandsche bediende ; - soldaat ;
hemel invalt, hebben we allemaal een blauwe
slaapmuts op. Il n'y a point de —: Daar werkman in Noord-Afrika.
Sidoine Apollinaire m.: Sidonius Apolis niets tegen in te brengen. 2. (muz.) Si,
linaris (bisschop van Clermont).
b. — bemol: Bes.
Sidonien : Sidonisch. Sidonier (uit SiIII. Si bw.: 1. Zoo. z. bete (bv.nw. 1)
en peu m. — peu que rien : Zoo goed als don).
Siecle m.: 1. Eeuw. Les —s : De eeuwen,
niets. 2. Zoo, zoodanig, in zoo hooge mate,
zoozeer. z. bien (bw. 2). — . . . que: de tijden. — d'or, - de fer: Gouden -; ijzeren
Hoe . . . ook. 3. (oud) Aldus. Toch. 4. eeuw. (godsd.) Le — lutur: 't Toekom(thans) Ja, jawel. — fait: Jawel, wel stige leven. Les —s futurs: De toekomst;
't nageslacht. Aux —s des —s : Tot in
waar. Je gage que —: 1k wed van ja.
Sialagogue m. en by .nw.: (Middel,) dat eeuwigheid, van e. tot e. z. mat (m. 3).
de speekselafscheiding bevordert. Sialisme Il y a un — que . . .: In een eeuwigheid
heb ik niet . . . Etre de -, marcher avec -,
m., -orrhee v.: Speekselvloed.
Siam (spr. syamm) m.: Siam. Kegelspel vivre avec son —: Met zijn tijd meegaan. 2.
met plat-ronden bal (jeu de —). Siamois Wereld, wereldlijk leven. Quitter le —: In
een klooster gaan.
(spr. syam-) : Siameesch. -ees. Siameesche
Siege m.: I. Zetel. — de l'empire:
kat. Les freres —: De Siameesche tweelingen; (fig.) de onafscheidelijken. Siamoise Zetel der rijksregeering, hoofdstad des
rijks. Le ---; apostolique, le saint —: De
(spr. syam-) v.: Zijden -. Garen stof met
Heilige Stoel. — social: Hoofdkantoor
een katoenen inslag.
(firma of maatschappij), zetel. Juge du —:
Sibarite z. sybarite.
Siberie v.: Siberie. Siberien : Siberisch. Plaatselijk rechter. — principal: HoofdSiberier. Omelette —ne: 0. met ijs gevuld. kantoor. 2. Rechtbank, rechtsgebied. 3.
Sibiehe, sibigeoise v . : (f a m . ) Sigaret . Beleg, belegering. Mettre le — devant,
Sibilance v.: Fluitend geluid. Sibilant: ouvrir le — de: 't Beleg slaan voor. Faire
Fluitend. Waarbij de geluiden fluitend le — d'une ville : Een stad belegeren.
worden voortgebracht (uitspraak). Sibi- Faire le — d'un livre: Een boek van alle
kanten bekijken. Jouer aux —s : Belegelation v.: Het fluiten.
Sibylle (spr. -bi-le) v.: Waarzegster, ringetje -, fortje spelen. Etat de —: Staat
verkondigster van den goddelijken wil. van beleg. Mon — est fait: Uw raad komt
Sibyllin (spr. -bi-lin) : Van de sibylle, te laat, ik kan mijne meening (voornemen,
enz.) niet wijzigen, dat verandert de zaak
sibyllijnsch. (fig. ) Onbegrijpelijk .
niet meer. 4. Zitplaats. Rechterstoel. Bok
Sic bw.: Aldus, 't staat er zoo.
(koetsier). Bril (closet). Fietszadel. MonSieaire m.: Gehuurde sluipmoordenaar.
ter sur le —: Naast den koetsier op den
Sicambre : Sicambrisch. Sicamber.
Skean' by .nw . : Opdrogend . / m . : bok gaan zitten. — arriere: Duozitting;
Droogmiddel (voor verven). Opdrogend kattebak, dicky seat, spider. 5. Zetel,
geneesmiddel. Sieeativite v.: Opdrogend- stoel. Zetel in een geleerd genootschap 6.
heid. Skate (spr. siksite) v.: Droogheid, Achterste . Bain de —: Zitbad . (geneesk.)
droogte. Jusqu 'a —: Tot droog wordens toe. Presentation du —: Stuitligging. 7. Plaats,
Siehee m.: Sychwus (gemaal v. Dido). plek. — d'extraction: Winplaats. 8. (geSieile v.: Sicilie. Les Deux —: De Beide neesk.) Orgaan of gedeelte van een orgaan,
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waar de ziekte zich nestelt, zetel. Sieger
onov.w.: Zitting houden. Zetelen. Een
zetel (v. paus, bisschop, voorzitter) bekleeden. Zitten, lals lid of voorzitter),
aanwezig zijn. (geneesk.) C'est lei que
siege le mat: Daar zit het kwaad. Siegetable (m y . -s--s) m.: Verstelbare schoolbank.
Sien vnw.: 1. Zijn, haar. Un - ami:
Een van zijn (haar) vrienden. Faire -ne -,
f . leer la cause de la Revolution: De zaak der
Rev. tot de zijne -, tot de hunne maken.
Celle faveur est -ne : Die gunst komt hem
toe. 2. Le -: Het zijne, hare. z. ehaeun
2. (Y) mettre, - *titer du -, du leer:
Het zijne -, het hunne er toe bijdragen;
er geld bijleggen, iets toegeven uit zijn
eigen zak; bij een verhaal wat bijvoegen;
iets bijvoegen dat men uit zijn duim zuigt.
3. Les -s: De zijnen (vrienden, bloedverwanten, partijgenooten). On n'est trahi
que par les -s: Je moet 't maar van je
vrinden hebben. Faire des -nes : Allerlei
dwaze streken uithalen; flunk te keer gaan.
Sienne v.: Siena (in Italie). Terre de
-: Gebrande oker (bruine kleurstof).
Sierra v.: Bergketen.
Sieste v.: Slaapje na het middagmaal,
siesta. Siester onov.w.: Een middagdutje
doen.
Sieur (spr. syeur) m . : Heer.. (r echt )
Le - N .: De heer N. Notre - B.: Onze
firmant B. (ong. bet.) Le - D.: Een
zekere D.
Sifflable : Die verdient uitgefloten te
worden. Sifilage m.: Piepende damp.
Sifflant: Fluitend, piepend. Sissend. Consonne -e of Sifflante v.: Sisklank. Sifflement m.: Gefluit. Gesis. Gesuis. Gehuil
(wind ) , gegier.. Gepiep (borst ) . (f ig . )
Aanfluiting . Siffler onov.w.: Fluiten . S issen. Suizen. Piepen (borst). Huilen, gieren (wind). .11 n'a qu 'et - : Alles danst
naar zijn pijpen. Tu peux -: Je kunt er
naar fluiten. z. disque 3. - plus haut que
son bec: Praats -, pretensies hebben. / ov.
w.: Fluiten. Voorfluiten, leeren fluiten.
Uitfluiten. Met een fluitje aanroepen. (fig.)
Precies voorzeggen, wat iem. zeggen moet.
Bespotten. Snel opdrinken. - un bock:
Een potje bier omslaan. Sifflet m.: 1.
Fluitje. Coup de -: Stoot op de fluit. A
coups de -: Met gefluit. - a roulette:
Fluitje met een erwt of raadje erin. 2. (f am. )
Keel, strot . z. couper (ov .w . 1 ) . 3. (fig. )
Schuin afgesneden einde. En -: Schuin.
4. (spot) Zwarte rok, „stalen pen". 5.
Het gefluit, - uitfluiten. Essuyer des -s:
Uitgefloten worden. Un concert de -s:
Een algemeen gefluit. Siffleur m.: Fluiter.
Uitfluiter.. Fluiteend . Bloedvink . / b y .nw . :
Fluitend. Oiseau -: Fluitvogel. Sifflomane m.: Vervelende fluiter. Sifflotement
m.: Zacht gefluit (tusschen de tanden).
Siffloter onov. en ov.w.: Zacht en gedurig
fluiten.
Sigillaire (spr. si-gi-ler): Op zegels
betrekking hebbend. Sigillation (spr . sigi. -la-) v.: Verzegeling. Sigille (spr. sigt-le): Van een zegel voorzien, verzegeld.
Met zegelvormige vlekken. Terre -e:
Vette kleiaarde; Rom. aardewerk daarvan
(en met leder geslepen). Sigillographe
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(spr. si-gi-lo-) m.: Zegelbeschrijver. Sigillographie (spr. si-gi-lo-) v.: Zegelbeschrijving, -kunde.
Sigisbee m.: Huisvriend, die de vrouw
des huizes allerlei kleine diensten bewijst,
cicisbeo.
Sigismond m.: Sigismund.
Sigle m.: Afkortingsvorm die toestaat
een woord door een of twee letters te vervangen.
Sigma m.: Sigma, Grieksche s. Sigmatisme m.: Opeenhooping van sisklanken. Sigmolde: Sigmavormig, in den vorm
van een E (Grieksche s).
Signal m.: Teeken (om iets te doen),
signaal, sein. Drapeau -: Signaalvlag. d'attention: Attentiesein. - horaire : Tijdsein. Signalê: In 't oog vallend, uitstekend, die uitblinkt. Signalement m.:
Beschrijving van uiterlijke kenteekenen
van een persoon of dier. Signaler ov.w.:
1. Doen kennen, kenmerken. Doen uitblinken, in 't oog doen vallen. 2. Seinen,
aankondigen, signaleeren . (f ig. ) Onder de
aandacht brengen, opmerkzaam maken -,
wijzen op. - qn a la police: De politie op
iem. opmerkzaam maken. - un train:
De komst van een trein aankondigen.
(mil.) - qn pour une punition: Rapport
over iem. opmaken. I se -: Zich onderscheiden. Signaletique : Die het signalement aangeeft, beschrijvend. Note -,
feuille -: Dienst-, conduitestaat. Signaleur m.: Signaalgever,2 seiner. Seinwachter.
/ by .nw.: Met de signalen belast. Signalisateur m.: Bediener van een signaalpost.
Signalisation v.: Signaaloverbrenging.
Voorziening met signalen, seinwezen, -inrichting. Poste de -: Signaalpost. Poteau
de -: Wegwijzer, verkeersbord. Signataire m . : Onderteekenaar . I b y .nw . : Onderteekenend, bekrachtigend. Signature
v.: 1. Onderteekening. Naam van den
schrijver. 2. Handteekening. Pret sur -:
Voorschot op handteekening (zonder onderpand). 3. Bladbeteekening, signatuur
(letters, cijfers onderaan de vellen druks).
4. (geneesk.) Teeken. Signe m.: 1.
Teeken, ken-, merkteeken, merkstempel.
(natk.) Teeken. (Duitsch) Sous le - de:
In 't teeken van. Ne pas donner - de vie:
Geen teeken van leven meer geven. - de
ponctuation : Leesteeken. Les -s precurseurs de : De voorloopers van. Un - des
temps: Een teeken des tijds. z. eroix 4.
Les -s monetaires : De geldstukken (die
niet de effectieve waarde hebben). Valeur
de -: Aangenomen waarde . (m i 1.) -s
distinctifs: Distinctieven . (b ij b e 1) Des -s:
Teekenen (-s dans le ciel), wonderen.
(sterrenk.) Les -s du zodiaque: De
teekens van den dierenriem. (geneesk.)
Les -s d'une maladie : De kenteekenen
eener ziekte. 2. Wenk. Faire - a qn de:
Iem . wenken ; (f ig.) iem. een wenk geven.
Parler par -s : Met teekens spreken.
Hoofdknik. Faire - que oui;-det: que non: Goed-, afkeurend knikken; van
ja -; van neen knikken. 3. Moedervlek.
Signer ov.w.: 1. Onderteekenen; zijn
naam plaatsen onder (kunstwerk); teekenen (naam). Medeonderteekenen (als bewijs van eer). z. sang 1. La paix est signee:
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De vrede is geteekend . 2. Merken, stempelen. Ii etait signe: Hij was voorbestemd.
( onov .w .: Ii ne sail pas - : Hij kan niet
eens zijn naam teekenen . f se — : Een kruis
maken, - slaan. Onderteekend worden.
Signet (spr. sine of sinye) m.: (oud)
Zegelring. Notariszegel. (thans) Leesteeken, bladwijzer; lintje (in boek ) . (p lantk. )
— de Salomon : Salomonszegel . Signifiant :
Van beteekenis. Significateur: Die in de
sterrenwichelarij een rol vervult. Significatif : Veelbeteekenend, nadrukkelijk,
krachtig. — de: Teekenend wat betreft, voor . Signification v. : Beteekenis . (r e c h t )
Beteekening (deurwaarder ) ; aanzegging.
Degres de —: Trappen van vergelijking.
Signifieativement : Op veelbeteekenende
wijze . Signifier ov .w .: 1. Te kennen -, to
verstaan geven, aanzeggen, kond doen. 2.
(r e c h t) Beteekenen, door een deurwaarder
doen aanzeggen. — son conge a qn: Iem.
bij exploot de huur opzeggen; (o o k) iem.
den bons geven. 3. Beteekenen, beduiden,
willen zeggen. Que signifie cc mol en latin ?
Welk woord is dat in 't Latijn? J se —:
Aangezegd -, beteekend worden.
Sigue v.: (plat) Goudstuk.
Sil (spr. site) m.: Gee!-, roodaarde, oker.
Silence m.: 1. (Stil)zwijgen, stilte.
Faire —: Stil worden. Faire faire —:
Stilte gebieden. —I du —I Stilte! stil!
zwijg! 2. 't Niet-uiten, 't niet-vermelden,
't zwijgen, 't niet-beantwoorden (v. brieven). Stilzwijgendheid. Reduire au —: 't
Zwijgen opleggen, den mond snoeren. z.
imposer 3 en passer (ov. w. 11). Le —
de la loi : 't Zwijgen der wet. Le — de
l'oubli : De stilte der vergetelheid. 3.
Stilte, (diehtk.) 't zwijgen. Weglating.
(muz.) Rustteeken. Dans le —: In stilte,
heimelijk. Ses —s: Zijn zwijgzaamheid. 4.
(geneesk.) Sluimering (ziekte). Sileneiaire m .: Rustbewaarder, ambtenaar die
stilte moest gebieden. Tot zwijgen verplicht
mensch. (fam.) ,,Stille". Silencieuse v.:
Naaimachine met gedempt geluid. Vilten
pantoffel. Geruischlooze auto. Sileneieusement : In stilte. Sileneieux : Stil, waar
stilte heerscht. Stilzwijgend, gesloten, die
weinig spreekt. Zacht, geruischloos; werkend (motor) . Onmerkbaar, nog niet uitgebroken (ziekte), slapend. J m.: Geluiddemper, knalpot. Slagdemper (revolver) .
Lecture -euse : Stil-lezen.
Silene m .:1. Silenus (zoon van Pan ) . 2.
(plantk.) Silene. — a bouquets: Pekbloem.
Silentiaire m . z . sileneiaire .
Silesie v.: Silesie. Silesien: Silesisch.
Silesier.
Silex m.: Kiezel, vuursteen. — come:
Hoornsteen .
Silhouette (spr. sil-ou-) v.: Schaduwomtrek, -portret. Beeld (dat zich afteekent).
Gestalte . Pop (om op to schieten) . (fig.)
. Even aangegeven beeld. Ce role n'est
qu'une —: Die rol is niet uitgewerkt.
Silhouetter (spr. si l-ou) ov .w .: 't Schaduwbeeld maken van. (fig.) Schetsen. f
se —: Zich afteekenen.
Silicate m.: Kiezelzuurzout. — de potasse : Kaliwaterglas . Silicate : Die een kiezelzuurzout is geworden . Silieatisation
v . en -iser ov .w .: ( Het ) doordringen met
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kiezelzure potasch, - verkiezelen. Silice
v.: Kiezelaarde, siliciumdioxyde. — pure:
Kwarts . Siliceux : Kiezelachtig. Die kiezelaarde bevat. Silicification v. en -fier
ov .w .: ( Het) omzetten in kiezel . Silicique :
Van kiezel. Acide —: Kiezelzuur. Silicium
(spr. -yomm) m.: Silicium (element) .
Siliciur v.: Siliciumverbinding. Silico-:
Kiezel-. --calcaire: Kiezel- en kalk bevattend. Brique --calcaire : Kalkzandsteen.
Silicule v.: (plantk.) Hauwtje. Siliculeux : Hauwtjes dragend . Siliculeuse
v.: Hauwtjesdragende plant. Silique v.:
(plantk.) 1. Hauw. 2. Mannetjesvaren.
Siliqueux : Hauwdragend . Siliqueuse v.:
Hauwdragende plant. Siliquiforme: Hauwvormig.
Sillage m .:1. Zog. Vaart, gang (schip) .
Spoor in 't water (b .v . v. alligator) . Faire
plus de remous que de --: Veel drukte
maken en niets tot stand brengen. Enlrainer
dans son — : Meesleuren . Marcher Bans le
— de: Op de voet volgen. 2. Mijnader.
Sille (spr. si-le) m.: Spotdicht.
Siller ov .w . z . Biller . J onov .w .: De
golven klieven.
Sillet m .: Zadel (a . strijkinstrument) .
Sillon m.: 1. Ploegvore. Faire son --:
Zijn ploegvore trekken; (fig.) - werk langzaam en geduldig voortzetten . (d i c h t k . )
Les —s : De (bebouwde) velden . 2. Streep,
groeve, voor, spoor. Diepe rimpel. Groef
(in vrucht ) . Le - des roues : 't Wagenspoor..
Le — de la foudre: De bliksemstraal.
(diehtk.) Les —s du temps: De rimpels.
Un — lumineux : Een lichtend spoor.
Sillonner ov .w .: Ploegvoren trekken door.
(fig.) Doorklieven, -groeven, in alle
richtingen doorkruisen. Rimpels doen ontstaan in, groeven .
Silo m. : (Graan )opslagplaats; afgesloten,
gedeeltelijk ondergrondsche ruimte; bunker.
Silphe m .: Aaskever..
Silure m. : Wentelaar, meerval . — electrique : Sidderwentelaar. Silure-chat (mu.
—s--s) m .: Dwergmeerval .
Silurien : (a a r d k .) S ilurisch .
Silvain m .: (n a a m) S ilvanus .
Silvain, -ye, -vestre, -viculture, enz .
z. syly ...
Simagree v.: Gemaaktheid, gemaakte
houding, - gebaren, frats . (s o m s) Huichelarij, poppenkasterij. Faire des —s: Mooi
doen, zich aanstellen.
Simaise v . z . eimaise .
Simarre v.: Lang kleed, samaar. Toga.
Simaruba m. : B itterhoutboom .
Simbleau, -blot m .: Cirkelsnoer..
Simiee : Aapachtige . Simien : Van de
apen . I m. : Aapachtige . Simiesque :
Aapachtig, die aan een aap doet denken.
Similaire : Gelijkaardig, -soortig, dergelijk. Similarite v.: Gelijkaardigheid. Simili . . . : (in samenst.) Gelijk ..., er
uitziende als. --argent: Nieuwzilver. --or
z . similor . --marbre : Kunstmarmer . Du
—: Namaak; imitatiediamant. En —.
Fantaisie (artikel), imitatie. Similiflore:
Met gelijksoortige bloemen. Similigraveur
m.: Vervaardiger van autotypie. Similigravure v .: Autotypie . Similiser ov .w.:
Gelijksoortig maken. Similiste m.: Werk-
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man die autotypie-cliches bewerkt. Similitude v.: Gelijkvormigheid. Overeenstemming, gelijkenis. Vergelijking. Similor m.:
Schijngoud,pinsbek (zink- en kopermengsel) .
Simoniaque : Met simonie behept, door
- verkregen. Schuldig aan -. / m.: Hij, die
zich aan simonie schuldig maakt. Simonie
v.: Verschachering van dingen der kerk,
van kerkelijke waardigheden, verwerving of
verschachering van kerkelijke ambten.
Simoun (spr. -mou-ne) m.: Brandend
heete Zuidenwind in de woestijn, samoen
of chamsin.
Simple bv.nw.: 1. Enkelvoudig.
(scheik.) Corps —: Element. Mot —;
temps —: Enkelvoudig woord; -e tijd.
Remêde -, medicament —: Onbereid geneesmiddel. 2. Eenvoudig, zonder meer, gewoon. — soldat: Gemeen soldaat. — prétre:
Gewone priester (zonder prove). — particulier: Eenvoudig burger. Le — bon sens:
1 Gewone gezond verstand. z. pur (by.
nw. 1) en bonjour. // n'a qu'un — valet:
Hij heeft slechts een enkelen bediende.
N'avoir qu'une — chemise: Alleen een hemd
aanhebben. 3. Eenvoudig, niet ingewikkeld,
niet moeilijk te begrijpen. Rien de plus —:
't Is zoo eenvoudig mogelijk. La — v6ritè:
De naakte -, simpele waarheid. 4. Eenvoudig, - van geest, oprecht, argeloos. Les
—s d'esprits: De armen van geest; (spot)
de sukkels. 5. Eenvoudig, onopgesmukt,
zonder opschik, bescheiden; natuurlijk
(houding). Avoir des god ts —s: Graag
eenvoudig leven. 6. Dom, onnoozel. / m.:
Eenvoudig mensch, eenvoudige ziel. Geneeskrachtig kruid. Het eenvoudige, ongekunstelde. Het enkelvoudige. Het enkelvoudige woord. Enkelspel, single. Simplement : Eenvoudig. z. purement 2.
Ongekunsteld, natuurlijk. Alleen, bloot,
zonder iets meer. C'est la perfection, tout
—: Dat is, heel eenvoudig, volmaakt. Oiz
elle est, je dois etre, —: Waar zij is, moet
ik zijn, natuurlijk, - dat spreekt vanzelf.
Il a coil et mend, —: Hij heeft gestolen
en gelogen, niets meer en niets minder.
Simplesse v.: Eenvoudig-, argeloos-,
gulheid. Simplet: Argeloos, eenvoudig.
Simplicite v.: 1. Eenheid, eenvoudigheid.
2. Eenvoudig-. 3. Argeloos-, onbevangen-,
oprechtheid. Eenvoudige daad, - woord.
4. Natuurlijk-, ongedwongen-, ongekunsteldheid, kinderlijke eenvoud. 5. Onnoozel- , domheid. Dwaze streek. Simplifiable:
Vereenvoudigbaar. Simplificateur m. en
bv .nw . : Vereenvoudiger. . -end. Simplification v.: Vereenvoudiging. Simplifier
ov.w.: Vereenvoudigen. / se —: Eenvoudiger worden. Simplisme m.: Eenzijdige
wijze van de zaken te beschouwen, eenzijd ighe id . Simpliste bv .nw . : Eenzijdig.
Niet diep doordenkend. / m.: Eenzijdig
redeneerend mensch.
Simulaere m . : 1. (o u d) Voorstelling,
beeld. 2. (thans) Schijnbeeld, (bedrieglijke) nabootsing, scbijn. IJdele vertooning.
— d'attaque: Schijnaanval. — de combat:
Spiegelgevecht. — de rèsistance: Voorgewende tegenstand. — d'epi : Schijnaar. Simulateur m.: Veinzer, voorwender. Iem., die
voorwendt ziek te zijn, simulant. Simulation v.: Bedrieglijk voorgeven, veinzerij.
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1 Voorwenden (ziekte). Simuler ov.w.:
Voorwenden, -geven. (nieuw) Lijken op,
er uitzien als. Contrat simule: Schijncontract. Compte simule: Gefingeerde rekening,
conto finto. Colêre simulèe: Voorgewende
toorn . / onov .w . : Veinzen . Simultan6 :Gelijktijdig . (kunst) Decor —: Tooneeldecoratief dat op ben lijn gelijktijdig de'
plaatsen der handeling doet zien. Simultaneisme m.: Kunstopvatting van den
simultaneiste m.: Voorstander van gelijktijdige voorstelling in de mise en scene.Simultaneite v.: Gelijktijdigheid, het,
samentreffen. Simultanement: Gelijktijdig.
Sinagot m.: Tweemast-, vrij plat vaartuig.
Sinapisation v.: Behandeling met mosterdpleisters. Sinapiser ov.w.: Met mosterd bestrooien, met mosterdpleisters beleggen. Sinapisme m.: Mosterdpleister.
Sincere : Oprecht, rondborstig, waar,
ongeveinsd. Dat alles openlegt (budget) .
Sineerement : Oprecht. Sincerite v.: 1.
Oprecht-, ongeveinsd-, rondborstigheid, 2.
Echtheid (tekst; handteekening; verklaring ). Attester la — de : Voor echt erkennen.
Sincipital: Van den kruin. Sineiput
(spr. -pule) m.: Kruin van 't hoofd.
Sindon m.: (kerk) Lijkwade (waarin
Jezus werd gewikkeld). (geneesk.) Linnen
wiekje, dat in de trepaneeropening wordt
gebracht.
Sinecure v.: Bezoldigd ambt met weinig
of geen bezigheden. Sineeuriste m.: Iem.
met een sinecure.
Singapour m.: Singapoer of -pore.
Singe m.: 1. Aap. Adroit -; malin -;
laid comme un —: Handig -; vlug -; leelijk
als een aap. On n'apprend pas a un vieux
— a faire des grimaces : Ik heb al te veel
ondervinding om me nog wat te laten wijsmaken. z. monnaie 3. 2. Leelijkerd. Nare
vent. 3. (f ig. ) Naaper . Teekenaap . (v o I k )
De ba g s, de patroon, de ouwe, de partner.
(leger) Geconserveerd vleesch (dat taai is).
(leger) Kapitein. Singer ov .w . : Nadoen ,
naapen. Singeur, -euse: Naapend. Singenie v.: Spottend gebaar, grimas, apenkuur. (kunst) Apentooneeltje . Apenhok ,
-kooi . (f ig. ) Onhandige naaperij . Des —s:
Apenkool. Singesse v.: Apin.
Singleton m.: Een kaart van zekere
kleur, kaart die sec zit. Singulariser ov.
w.: Zonderling maken, door iets ongewoons
onderscheiden. / se —: Zich onderscheiden,
den zonderling uithangen. Singularite v.:
Bijzonder-, eigenaardig-. Zonderlingheid,
vreemde manier van handelen of van spreken. 't Van-ben-zijn. (taalk.) Enkelvoudigheid. Singulier : 1. Enkel, eenig, van
een. z. combat 1.2. (taalk.) Enkelvoudig.
3. Zonderling, eigenaardig, bijzonder, niet
op anderen gelijkend. Wonderlijk, vreemd.
4. Buitengewoon, ongemeen. / m.: Het
vreemdsoortige. Enkelvoud. Singulierement: 1. Alleen, in 't bijzonder, speciaal,
inzonderheid. 2. Zonderling, op een vreemde -, wonderlijke wijze. 3. Erg, zeer, flunk,
in hooge mate. Speciaal.
Singultueux : Van hikken vergezeld.
Sinisterite v . : L inkshand ighe id . Sinistre : Onheilspellend, weinig goeds beloovend. Somber. Noodlottig, rampzalig.
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m.:
(plantk.)
Sisal,
harde
henSisal
Verderfelijk. Boos, ongunstig. / m.: Ramp,
onheil. Schade (verzekerde). Sinistrê : nep . Fibres de -: Sisalhennep.
Sismal : Van een bevingslijn. Sisme m.:
Geteisterd, die schade heeft geleden, getroffene, noodlijdend, waarmee een ongeluk Bevingsverschijnsel. Sismieite v.: Beis gebeurd (trein b.v.). / m.: Noodlijdende. vingsverschijnselen. Sismique: Van aardSinistrement : Op onheilspellende wijze. bevingen. Perturbations -, troubles -s:
Sinistrose v.: Autosuggestie van een lijder Aardschuddingen. Secousse -: Aardschok.
Ligne -: Bevingslijn. Station -: Bevingsaan een genezen beroepsongeval.
Sino - : Chineesch-. Sinographe m.: wacht. Sismogramme m.: Grafische voorKenner van 't Chineesch. Sinologie v.: stelling van een aardbeving. Sismographe
Kennis van 't Chineesch. Sinologique : m.: Toestel dat kracht en richting der
Sinologisch, van de Chineesche cultuur. aardbevingen opteekent, seismograaf.SisSinologue m.: Kenner van 't Chineesch. mographique: Dat op 't aanteekenen der
Sinon voegw.: Zoo niet, anders. Tenzij, aardbevingsverschijnselen betrekking heeft.
behalve. (oud) - que : Maar alleen dat; Sismologie v.: Aardbevingskunde. Sis mologique : Van aardbevingen. Sismolo tenzij dat.
Sinople m.: (wapenk.) Groen, sinopel. giste m.: Kenner der aardbevingen. Sis Sinue : (plantk.) Met gegolfden rand. momêtre en -scope m. z. sismographe.
Si-sol m. z. sissonne.
Sinner onov .w . : (nieuw) Zich slingeren.
Sison m.: Steeneppe.
S'inueux : Slingerend, kronkelend, golvend,
Sissonne v.: (muz.) Danspas met een
bochtig. Sinuositê v.: Kromming, bocht,
golving, kronkeling, slingerlijn. Sinus (spr. sprong.
Sistership m.: Zusterschip.
-uss) m.: 1. (ontleedk.) Holte. 2.
Sistre m.: Sister, sistrum, schudder
(meetk.) Sinus. Sinusite v.: Ontsteking
(oud-Egyptisch speeltuig).
van een (lucht)holte.
Sisymbre m.: Raket (- officinal). Sinusoidal : Sinusvormig.
Sinve by .nw . : (p la t ) Onnoozel, nalef . sophia: Sophiakruid. - alliaire : Look
.
Sion m . : 1. Zionsheuvel . (f ig . ) Zion, zonder look.
Sisyphe m.: Sisyphus. z. roeher (m.
Jerusalem. 2. Sitten (Zwitserl.). Sionique :
Van Jerusalem. Sionisme m.: Zionisme. 1). Sisyphisme m.: Onnutte reuzenarbeid.
Site m.: Plek, ligging, oord. Mooie
Sioniste : (Voorstander) van de beweging
die de Joden naar Palestina wil terugvoeren, plek. Historisch belangrijke plaats. Protection de -s : Behoud van (natuur)monuzionist.
menten.
Siphilis, -itique z. syph .. .
Sitelle v.: Boomklever, -kruiper, blauwe
Sipholde : Hevelachtig, -vormig. Siphon
m.: 1. Hevel. Op een bevel berustend toe- specht.
Sitiologie (spr. sityo-) v.: Leer der
stel om rioolwater af te voeren, bronwater
af te leiden, uitwerpselen weg te spoelen, voedingsmiddelen. Sitiomanie (spr. sityo-)
hevelbuis. Stank-, luchtafsluiter. Siphon, v. : Ziekelijke vraatzucht. Sitiophobie (spr.
flesch met een hevelwerktuig. Flesch spuit- sityo-) v.: Afschrik van voedsel.
Sitilt bw.: Zoo gauw, - spoedig. De -:
water. Baromêtre a -: Hevelbarometer.
2. (z e ev . ) Waterhoos . Siphonnage m . : Binnenkort. Il n'ira pas de -: Hit zal niet
Persbuis, heveltoestel. Heveling. Siphon - zoo spoedig gaan. - que: Zoodra. Elle
ne fat pas - entrée que : Nauwelijks was
Der ov .w . : Hevelen .
Sire m.: Heer. Sire. (spot) Heer, baas. zij binnengetreden of.
Sittelle, -Re v. z. sitelle.
Un maitre -: Een flinke vent. Pauvre -:
Situation v.: 1. Ligging. Houding, ligArme slokker, bekrompen mannetje.
Sirêne v.: 1. Meermin, fabelachtig wezen ging (v. lichaam). 2. Toestand, stand van
dat half-vrouw, half-visch was. (fig.) zaken, gesteldheid, omstandigheden. En Verleidelijke vrouw. - wezen. Voix de -: de: In de gelegenheid om. Etat de -:
Verleidelijke stem. 2. Toestel om het aantal Staat -, opgave der voorraden; kasverslag.
geluidtrillingen te tellen. 3. Stoomfluit. 3. (tooneel) Belangwekkende toestand.
Misthoorn, -toeter (- de brume). 4. Zee- Personnage qui est en -: Persoon Wiens rol
koe. Sirèniens m.mv.: Zeekoe-, lamen- juist aan de omstandigheden beantwoordt.
Celle actrice est toujours a la -: D. a. is
tijnachtigen.
altijd geheel in haar rol, - „er geheel in".
Sirius (spr. -uss) m.: De Hondsster.
Un mot de -, - en -: Een woord van pas.
Siroe (c )o m.: Heete Z.-0. wind.
Sirop (spr. siro) m.: Stroop, sap. Stroop- Un vers de -: Een juist aangebracht vers.
achtige toestand. Suikerstroop (- type). L'homme de la -: De rechte man op de
rechte plaats. (spot) En voila une -:
- de citron; - de groseille: Citroen-;
bessenstroop ; -limonade. - de cerise: Da's me ook een moose boel. Sauver la -:
Kersenlimonade. Un -: Een glas verfris- Uitkomst brengen. 4. Betrekking. 5. Strafschenden drank. - de grenouilles : Eenden- register. Situê : Gelegen. Etre —: Ligwijn . Siroper ov .w . : Met stroop vermengen. gen. Situer ov.w.: Plaatsen, leggen, op
/ se -: Verstropen, tot stroop worden. een plaats stellen. Juist plaatsen ten opzichSirotage m . : Geslurp . Siroter ov .w . : te der omgeving (teekening, platte grond);
Slurpen, lebberen. (f ig.) Met kleine teugen in onderling verband brengen, - doen zien.
genieten. Fijn knutselen. Siroteur m.: - un sujet; - un drame : Een onderwerp in
Lebberaar, slurper. Sirupeux : Stroop- een zekere omgeving plaatsen ; de omstanachtig, dik vloeibaar. (fig.) Langdradig, digheden van een drama vaststellen.
Six (spr. siss; in verbindingen siz; z.
sopperig.
Sirvente, -es of -ois m. z. serventois . ook cinq) telw.: 1. Zes. (oud) --vingts:
Honderd twintig. 2. Zesde. / m.: Zes.
Sis : Gelegen.

1998
Sixain- Socialo
w.: Met een bikhamer bewerken, bikken.
Smogleur m.: Smokkelvaartuig.
Smoking (spr . -in) m.: Smoking,
van 6 regels. (muz.) Sextool. Half dozijn.
Pakket met 6 spellen kaarten, - met 6 evening dress.
stukken lint, - met 6 briefjes spelden, enz.
Smorzando by . en m . : (m u z . ) LangSix-clefs m.: Passe-partout (voor hor- zaam wegstervend (passage) .
loge ) . Six-huit (spr siz-) m.: Zes-achtste
Smyrne v.: Smyrna. / m.: -rozijn.
maat. Stuk in -. Sixieme (spr . siz-) by. Smyrneen of -iote : Smyrnaasch. Bewoner
nw.: Zesde. / m.: - deel. - dag. / v.: Zesde van Smyrna.
klasse. Zesde Yolgkaart. Sixiemement
Snob m.: Ingebeelde gek, die dol is
(spr siz-) : Ten zesde. Six-jours m.mv.:
op nieuwigheden. „Poen", aansteller,
(sport) Zesdaagsche (wedstrijd). Six- iem. die dik doet. / b y .nw.: Aanstellerig.
pans m.: Zesvlakkige hamer. Six-quatre- Snobinette v.: Aanstellerige gekkin, modedeux (a la) (spr. siss-): (y olk) Als de popje, dat gaarne voor hoogst begaafd en
wind , snel . Sixte v . : (mu z . ) Sext , inter- dol op 't nieuwe doorgaat. Snobisme m.:
val van 6 noten. (scherm en) Zesde hou- Belachelijke zucht tot naaperij van mending (v. d. degen), zesde positie. / m.: schen van een anderen maatschappelijken
Sixtus. Sizain m. z. sixain. Sizaine v.: stand; dolheid op al wat nieuw is. SnoNest welpen (padvinderij). Sizainier m.: biste: Ingebeeld.
Leider van een nest welpen. Sizerin m.:
Snow-boot (spr sno-bout; mu. -s--s)
Noorsch barmsijsje. Sizette v.: Kaartspel, m.: Gevoerde sneeuwschoen.
dat door 6 personen ieder met 6 kaarten
Sobole v.: Wortelspruit.
wordt gespeeld.
Sobranie m.: Sobranja (parlement in
Skating (spr. ska- of skeli-ngue) m.: Bulgarije).
Rolschaatsenbaan.
Sobre: Matig, sober. (f ig. ) Gematigd ,
Sketch m.: Voorstukje (z. saynete) bescheiden, bedachtzaam, voorzichtig, zonmet muziek. Kort, episodisch tooneeltje. der overdrijving. - de louanges : Spaarzaam
Ski m.: Sneeuwschaats, ski. Sneeuw- in loftuitingen. Etre - en paroles, - a
schaatsen-, skisport. Faire du -: Op s. parler : Weinig spreken, spraakzaam
loopen. Skiable : Waarop men skien kan. zijn. Sobrement : Matig, sober, met matigSkier onov.w.: Ski loopen, skien. Skieur heid. Omzichtig, zonder overdrijving, bem.: Skilooper.
scheiden ; spaarzaam (prijzen). Sobriete v.:
Skiff m.: Skiff. Skiffeur m.: Skiffroeier.
Matig-. Gematigd-, bezonnen-, soberheid.
Skunks m.: Stinkdier, skunk.
Sobriquet m.: Spot-, scheldnaam.
Slave: Slavisch. Slavonisch. Les -s:
Soc (spr. sok) m.: Ploegschaar, -ijzer.
De Slaven, Slavonen, Slavische volkeren.
Sociabiliser ov .w Voor den gezelligen
Le -: 't Slavisch. Slavisant m.: Speciaomgang geschikt maken, gezellig doen
liteit voor Slavische talen en cultuur, leven. Sociabilite v.: Gezelligheid, neiSlavist. Slaviser ov .w. : Slavisch maken. ging voor 't maatschappelijk leven. SociaSlavisme m.: Karakter der Slavische vol- ble : Gezellig, voor maatschappelijken omkeren. Slaviste m. z. -isant. Slavistique gang geschikt ; geneigd om in een geordende
v.: Kennis der Slavische cultuur. Sla- maatschappij te leven. Aangenaam in den
von (le ) z . Eselavon (le ) . Slavo . . . : (i n omgang. / m.: Rijtuigje voor twee. Soeiasamenst.) Slavisch-, Russisch-. Slavo- blement : (o ud ) Op gezellige wijze . Social:
phile by .nw. en m.: (Aanhanger) van de 1. (gesch.) Van de bondgenooten. La
eenheid der Slavische volkeren, (vriend) guerre -e : De oorlog der Bondgenooten
der Russen, - der oud-Russen.
(91-87 v. Chr.). 2. Maatschappelijk,
Sleeping-car (me . ---s) m.: Slaap- sociaal. z. contrat. (plantk.). Gemeenwagen.
schappelijk groeiend. (dierk.) In een
Slesvig (spr. slessvigue) m.: Sleeswijk. maatschappelijke formatie leyend. 3. Van
Slip m.: Zwembroekje, slip.
een firma. Capital -: Maatschappelijk
Sloop (spr. sloupe) m.: Eenmastbootje. kapitaal. Raison -e: Firma. Signature -e:
Sloughi m.: Afrikaansche windhond, Onderteekening der firma. Creanciers -aux:
sloeghi.
Maatschappelijke crediteuren. Compte
Slovaque: Slowaksch. Slowak (in Noord- Metarekening. Soeiale v.: Socialistische
Hongarije). Slovaquie v.: Slovakije. Slo- maatschappij. Socialement : In de maatvene: Slovenisch. Slovenier (in het vroegere schappelijke orde. Uit een oogpunt.
Z .-W. Oostenrijk ) .
Socialeux m.: Slecht socialist, „sociaal".
Sluice (spr. slou-iss) m. en v.: Goot Socialisant m.: Voorstander van staatsom goud te wasschen.
bemoeiing. / bv.nw.: Die staatsbemoeiing
Smack m.: Smak.
voorstaat. Socialisation v. en -iser ov.
Smala (h) v.: Vereeniging der Lenten w.: (Het) aan de maatschappij brengen,
van een Arabisch hoofd. (gesch.) - van (het) aan de maatschappij trekken. ( Het) in
Abd-el-Kader. (fig., fam.) Talrijke fa- een maatschappij brengen. Socialisme m.:
milie. De familie, de onzen. Toute la -: Leer van hen die de maatschappij op andere
De heele bende.
grondslagen willen vestigen (vooral wat de
Smalt (spr. smalte) m.: Kobaltglas. verdeeling van 't bezit betreft). - de
Smaltine v.: Kobaltarseniaat.
sentiment : Gevoelssocialisme. agraire:
Smaragdin: Smaragdgroen.
Stelsel van nationalisatie van den bodem.
Smerinthe m.: - demi-paon: Pauw- Socialiste m.: Aanhanger van 't sociaoogpijlstaart
lisme. I by .nw.: Socialistisch, de sociaSmilax m.: Stekende winde, salsaparille. listische leer toegedaan. Social() m.: (f a m . )
Smille v. : Bikhamer. Smiller ov. Socialist, „soci". I in samenst.: Sociaal.
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Amener deux -: Twee zessen gooien.
Sixain (spr, siz-) m.: Gedichtje strophe
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Societaire—Soigne
2000
Societaire m.: Vereenigingslid. Vast lid Natronhoudend. Sodifere : Natronvormend.
(met aandeel in de winst) van 't tooneelge- Sodique: Natronhoudend. Sodium (spr.
zelschap der Comedie-Francaise. Sodeta- -yomm) m.: Natrium. Chlorure de —:
riat m.: Lidmaatschap. Waardigheid van Keuken-, steen-, zeezout. Bicarbonate de
vast lid van 't tooneelgezelschap der —: Dubbelkoolzure soda.
Sodome v.: Sodom. Sodomie v.:
Comedie-Frangaise.
Societe v.: 1. Maatschappij, gemeen-, Tegennatuurlijke ontucht. Sodomite m.:
maatschap. Gezellig leven (dieren). Les —s Iem., die sodomie bedrijft.
Sceur v.: 1. Zuster. — de pere et de mere:
: De maatschappelijke samenlevingen. Vivre
Voile -. — de pere z. consanguin. — de
dans l' etat de —, v. en —: In een georganiseerde maatschappij leven. La — chretienne; mere z. uterin. — de laic: Zoogzuster. Les
neuf S ceurs: De negen Muzen. (plat) Et
- civile : De Christelijke -; de burgermaatschappij. L'ordre de la —: De maatschappe- to —? Je grootje! Ma — Therese: Dertien
lijke orde. 2. Maatschappij, vereeniging,
(in 't kienspel). 2. (f ig. ) Zuster. —s
genoot-, gezel-, vennootschap. — conjugale: d'infortune: Lotgenooten in 't ongeluk.
Echtelijke gemeenschap. z. Jesus. La S-: Republiques —s : Zusterrepublieken. 3.
De JezuIetenorde. Les Peres de la S-: De Kloosterzuster, non, zuster. Ècole des —s:
Jezuletenpaters. — anongme, - en comman- Zusterschool. — grise : Grijze non (ziekenverpleging ) . z. charite 3. — ecoute, —
dile: Naamlooze -; commanditaire vennootschap . — en nom collectif: Vennootschap touriere: Non die in 't spreekvertrek als
onder firma. — de contrOle: Holding maat- geleide dient . Sceurette v . : (f a m . ) Zusje .
schappij, - company. z. regle 5. La SSofa m.: Met kussens, - kleeden belegde
royale de Londres: De Royal Society. — des
verhevenheid waarop Oostersche vorsten
zitten . Rustbank .
Nations : Volkenbond. Faire une piece en
—: Gezamenlijk een stuk maken. — de
Soffite m.: Zoldering met vakken, - roconsommation : Verbruiksvereeniging.— prozetten.
tectrice des animaux : Vereeniging tot dieSofi z. sophi.
renbescherming. — d' etudes: Consortium,
Softa m.: Mohammedaansch student in
dat de oprichting eener maatschappij de godgeleerdheid.
voorbereidt. 3. Omgang, verkeer, gezelSoi vnw.: Zich, -zelve. Amour de —:
schap . Faire sa — de qn : Gewoonlijk met Eigenliefde. De —: Vanzelf, uiteraard,
iem. omgaan. 4. Gezelschap, gezelligheid. door zijn eigen natuur. z. chez en quant.
La bonne —: Deftige, beschaafde kringen.
Aller de —: Van zelf gaan, - spreken. En
—: Uiteraard. Considerer qn comme un
Haute —: Hoogere standen. Frequenter la
bonne -, la mauvaise —: Met nette -; onfatautre --meme : Iem. als een tweede ik
soenlijke menschen omgaan ; in goed -; slecht -, een alter ego b. Etre -, rester --méme:
gezelschap verkeeren. Aller en —: Uitgaan, Zich zelven gelijk blijven, niet zijn karakter
op visite gaan. Vers de —: Gelegenheids-, verloochenen. Cesser d'etre --méme : Geheel
gezelschapsverzen. Les Iles de la S-: De veranderen. Faire qch de --méme : Jets
Gezelschapseilanden. Talents de —: Zekere uit zich zelven doen. L'homme en —: De
handigheid om den omgang in gezelschap- mensch op zich zelf, - als mensch beschouwd.
pen te veraangenamen. 5. Hoogere kringen, La chose en —: De zaak op zich zelve.
die in zekere salons samenkomen. La — de Soi-disant (mu. onv.) by .nw . : ZoogeLondres, de Paris : De voorname kringen te
naamd , vermeend, voorgewend. I bw.:
L., te P . Des femmes de la —: Vrouwen Zoogenaamd.
uit de hooge wereld. Le ton de la —: De
Soie v.: 1. Borstel, lang en stijf haar
(dier). Lang, zacht hondehaar. Haar
in hoogere kringen gebruikelijke toon.
Socin m.: Socinus (theoloog uit de 16e (plant of insect). —s locomotrices : Beweeeuw). Socinianisme m.: Leer van L . en gingsharen. z. habiller 2. 2. Zijde. Ver
F. Socinus, die de goddelijkheid van Jezus a —: Zijdeworm. De —, en —: Zijden.
loochenden. Socinien: Van de leer van — en flocons: Vlokzijde. Ouvrier en —:
Socinus, sociniaansch. / m.: Sociniaan, Zijdespinner, -werker. z. papier 1. — artiaanhanger dier leer.
ficielle, — vegetale: Kunstzijde. (f ig.) Filer
Soeiographie v.: Beschrijving der sa- -, tisser des fours de — et d'or a qn : tem.
menleving en haar verschijnselen. Soeio- gulden dagen -, een gelukkig leven bereilogie v.: Maatschappijkunde. Soeiologi- den . Peau de —: Zachte huid. 3. Angel
que : Van de sociologie. Sociologiquement (deel v. e. mes of degen, dat in 't gevest
: Uit een sociologisch oogpunt. Sociolo- gaat). 4. Hoornscheur in een hoef . Soierie
giste en -logue m.: Kenner der sociologie, v.: Zijdefabricage. -handel. - yak. -fabriek.
— de fleuret : Floretzijdespinnerij. Des —s:
socioloog.
Zijden stoffen.
Socle m.: Onderstel, voetstuk.
Soif v.: 1. Dorst. (f am.) Il fait —: Er
Socque m.: 1. Lage laars der blijspelspelers (bij de Ouden). (fig.) Blijspel. 2. is dorst in 't land. Boire a sa —: Drinken
Overschoen, houten schoeisel (over den zooveel men verlangt, - lust. Une — de
schoen). Soequette v.: Laag schoentj e met pendu : 'n Dorst als 'n paard. 2. (f ig.)
Hevige begeerte, vurig verlangen, dorst.
sokje.
Socrate m.: Socrates. Soeratique: So- z. poire 1, fine 1 en faim 1. — de vencratisch, zelfzoekend, vragend. Soeratiser geance ; - de l'or : Wraak- ; geldzucht.
onov .w . : Socratisch redeneeren. Socratis- Soiffard m . : Zuiper . Soiffer onov .w . :
me m.: Socratische -, zelfzoekende leer- Zuipen. Soiffeur m.: Zuiper.
Soigné : Welverzorgd, zorgvuldig; puik
wijze .
Soda m.: Spuitwater (--water). - met (maal). Netjes op zich zelf (— de sa perbessen-, frambozenstroop vermengd. Sodê: sonne), - zijn kleeren, in de puntjes. (grap)
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Soigner--Soleeisme

Van de bovenste plank, duchtig. / m.:
(v o I k ) Du –: Jets fijns . Soigner ov .w . :
Verzorgen, zorg dragen voor. Zorgvuldig
behandelen, - bewerken. Vertroetelen. Oppassen, verplegen. Bezorgen (assurantie).
Personnel soignant : Verplegend p. Se
Onder doktershanden zijn. Il faut
faire
cela: Daar moet je wat aan doen. (grap)
- qn : Iem. onder handen nemen. / se –:
Voor zijn gezondheid zorgen, zich ontzien.
Zich flink bedienen. Veel zorg besteden
aan zijn toilet. Elk. verzorgen. Verzorgd
worden. Soigneur m., -ease v.: Afwerker,
-ster. (sport) Verzorger, manager. Soigneusement : Zorgvuldig, oplettend, stipt.
Soigneux: Zorgvuldig, -zaam. Stipt, accuraat. Zorgdragend (voor), er op uit om.
– de qch : Voor jets bezorgd. Soin m.: 1.
Zorg, zorgvuldig-, oplettend-, nauwkeurigheid. Avoir prendre – de : Verzorgen,
zorg dragen voor, - om, zich jets laten gelegen liggen aan. Avec –: Zorgvuldig. Avoir
le – de la cave : 't Opzicht over den kelder
hebben. –s a Bonner aux vins: Behandeling
der wijnen. 2. Zorg, gedienstig-, welwillendheid. Kommer, beslommering, hoofdbreken. Ce – me regarde: Daarmee belast
1k mij. Etre en – de : Zich ongerust maken
over. z. prodiguer 2. Aux (bons) –s de
M . X.: Door tusschenkomst -, per adres
van den Heer X. Donner des –s a: Verzorgen (zieke). Recevoir les –s de qn : Door
iem. verzorgd verbonden worden. Reamer des –s pour qn : Geneeskundige
hulp voor iem. inroepen. Rendre des –s a
une dame : Een dame met galante beleefdheden overstelpen. Petits –s: (Keurige)
attenties. Etre aux petits —s pour qn, aupres de qn: Heel attent voor iem. zijn,
iem. allerlel lieve attenties bewijzen.
Soir m.: Avond. Nacht. Tijd van 12
uur 's middags tot 12 uur 's nachts. z.
matin 1. Trois heures du –: Drie uur
's namiddags. Soulier du –: Avondschoen.
La classe du –: De namiddagles. (f ig.)
Le -- de la vie: De avond des levens. Le
Grand Soir: De vooravond (der komende
revolutie). D'un –: Van korten duur.
Soirée v.: Avond, -tijd, -stond. -partij.
– musicale : Muziekavond. – dansante:
Danspartij. dramatique : Tooneelvoorstelling. --veillee: Kransje van dames.
Soireux m.: Uitgaander. Soiriste m.:
Verslaggever van een avondfeest, - een
avondvoorstelling.
Soissons m.: Witte boon.
Soit (spr. swat) tusschenw.: Het zij zoo,
goed. Toegegeven, voor mijn part, mij
best. Dat komt er niets op aan. Au lieu de
150, its sont 200, – 50 de plus: Inpl. van
150, zijn ze met 200, wat 50 meer maakt.
10 francs, – 5 florins: 10 fr., (dat maakt)
dus 5 gld. – 4 a multiplier par 367: Gevraagd 3 to v. met 367. / voegw. (spr. swa):
- ...
Hetzij . . . hetzij. – que
voegw.: Hetzij (dat). Soit-communique
(my . onv.) m.: Bevel tot mededeeling aan
belanghebbenden (ordonnance de –).
Soixantaine (spr. swass-) v.: Zestigtal.
(fam.) De zestig (jaar). Soixante (spr.
swass-) telw.: 1. Zestig. --dix : Zeventig.
–et-onze: Een en zeventig. 2. Zestigste.
--dixieme : Zeventigste. --onzieme : Een
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en zeventigste. / m.: Zestig. Soixanter
(spr. swass-) onov .w.: Zestig punten
noteeren, wanneer men er 30 maakt voordat de tegenpartij jets heeft gemaakt. j
ov .w. : Tot 60 graden verwarmen. Soixantieme (spr. swass-) telw.: Zestigste. / m.:
- deel. - in rang.
Sofia (spr so-ya) m. : Soja (boon) .
Sol m.: 1. (oud of grap) z. sou (pas
un sol). 2. Grond, bodem. (fig.) Geboortegrond , bakermat . (z e ev . ) Ladingruimte ,
stuwruimte. (wapenk.) Veld (schild). 3.
( m u z .) Sol, g.– dieze: Gis. – bemol : Ges
Solaeier ov.w . : (o u d) Troosten, afleiding verschaffen.
Solage m.: Grond, terrein.
Solaire: Van de zon, (in samenst.)
zonne-. Lunettes –s : Zonnebril. Fleurs –s‘
: Bloemen die zich alleen in de zon openen.
Visage –: Van vreugde stralend gelaat.
Plexus –: Zonnevlecht. Solanaeees v.
my . z. solanees.
Solandre v.: Rasp, krab (bij paard).
Solanêes v .my . : Nachtschade-achtigen .
Solanine v.: Giftig alcaloide uit de nachtschade, - de tabak, - den aardappel, enz.
Solanum (spr. -omm) m.: Nachtschade..
Solarium m.: Ziekeninrichting voor
behandeling met zonlicht of hoogtezon.
Solbatu: Aan de hoornzool gekwetst.
Solbature v.: Kwetsing aan de hoornzool.
Soldanelle v.: Zeewinde. Dadelbloem.
Alpenklokje (– des Alpes).
Soldat m.: Krijgsman, militair. Soldaat.
z. simple 2 en pape 1. – de fortune: Hooggeplaatste, die als gemeen soldaat begonnen is. – de marine : Marinier. – de Dieu:
Strijder dienaar Gods. – de la liberte:
Strijder voor de vrijheid. Faire qn (le) –::
Iem. als uitkijk aan een misdaad doen
deelnemen, zonder hem to beloonen. Soldatesque : Van soldaten, zooals (ruwe),
soldaten hebben. I v.: Ruw krijgsvolk,
teugellooze krijgsbenden. Soldatenheerschappij . Solde v.: Soldij, krijgsmansbezoldiging. – de conge, - de permission:.
Verlofstraktement. Conge sans –: Verlof
buiten bezwaar van 's rijks schatkist. Etre,
a la – de qn : In iem. soldij staan; door
iem . betaald worden ; (f ig. ) iem . zaak
(zonder overtuiging) verdedigen. I m.: 1.
Saldo, overschot van een rekening. Rest,
van verschuldigd bedrag. – beneficiaire:
Winstsaldo. Pour –: Voor afrekening. 2.
Overgeschoten waar, restant; ongeregeld
goed. Vendre en –: Met korting opruimen.
3. Uitverkoop , opruiming . Solder ov .w .
1. (oud) Opmaken. (thans) Afbetalen
(overschot op rekening, van schuld). (Tegen
verminderden prijs) opruimen (koopwaar)..
(f ig . ) Uitzitten (straftijd ) . Se – par:
Sluiten met, uitkomen op, als saldo
2. Bezoldigen, in soldij hebben. 3. Betalen.
Vereffenen. Soldeur m.: Koopman van
restanten, - in ongeregelde goederen.
Sole v.: 1. Hoornzool. 2. Bodem, vloer
(in schuit). Plaat (onder schoor), zoolstuk,
drempel. Affuitzool. 3. (landb.) Afdeeling
van een bouwland dat zekere bebouwing
ondergaat, slag. 4. Vuurplaat (oven). 5.
Tong (visch). Soleaire : Die aan den voet
uitkomt, kuit-. 1 m.: Onderste kuitspier.
Soleeisme m.: Fout tegen de woord-
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voeging of de syntaxis. (fig.) Fout, misslag. schapsgevoel, samenhoorigheid. - des clasSoleil m.: 1. Zon. Il fail (du) -: De ses : Klassegevoel. 2. Gemeenschappelijke
mon schijnt. Un beau temps de -: Mooi, verplichting, hoofdelijkheid (van aanspra-zonnig weer. z. levant (bv.nw. 2). Le - kelijkheid) . Solide :1. Vast, niet vloeibaar.
(meetk.) Vast. Angle -: Standhoek. 2.
est haul: De zon staat hoog aan den hemel.
Duurzaam, sterk, stevig, hecht; die niet
Le - est bas : De zon is op 't punt onder
te gaan. z. luire 1, plomb (1 en 4) en bien verschiet (kleur); massief, niet hol; die
(m. 3). II fait déjà grand -: Het is reeds blijft liggen, vast (sneeuw). 3. (fig.)
helder dag. Entre deux -s: Tusschen zons- Deugdelijk, wezenlijk, gegrond, blijvend,
opgang en zonsondergang. Sous le -: vertrouwbaar, echt, waar, duurzaam; flunk
(zoen) ; gezond (leer, oordeel) ; betrouwbaar
finder de zon, op aarde. Ote-toi de mon -:
(boek) ; beproefd (vriend); die steek houdt
Ga uit mijn licht. Coup de -: Zonnesteek;
(grond) ; degelijk (kennis). Il n'a pas la
roode plek door zonnebrand ontstaan;
(fig.) plotselinge blos. Avoir un coup de tete bien -: Het is niet pluis in zijn bol.
Plotseling hevig kleuren.
j m.: 1. Vast lichaam. (meetk.) Lichaam.
piquer un
Vaste grond. 2. (f ig.) Iets waars, - duurLes mois de court -: De maanden van korten zonneschijn. Se tenir au prendre zaams, - stevigs , - degelijks . (f a m . ) Geld,
een goede positie. Aller au -: Aileen naar
le bon -: Lekker in 't zonnetje zich koesteren . (d ichtk.) Mon dernier - se Ike: geld en invloed haken. Solidement:
Mijn laatste dag breekt aan. - artificiel: Stevig, hecht, duurzaam. Deugdelijk, gronHoogtezon. Empire du Soleil-Levant: Land dig. Solidifiable: Die een vasten vorm
Tan de Rijzende Zon. (gymn.) Le grand kan aannemen. Solidification v.: Het
vast worden, het komen in vasten toestand.
-: De reuzezwaai. 2. Zon, vuurrad (als
-vuurwerk). Zonnebloem. Papier van 60 - bevriezen. - stollen . Solidifier ov .w . :
bij 80 cM. (Kath.) Monstrans, hostievat. Vast, hard, stevig maken. Doen bevriezen.
/ se -: Vast worden, stollen. Solidite
Soleill6e v.: Zonnetje, vleugje van zonnev.: 1. Vastheid, vaste toestand. Mesures
schijn.
Solen (spr. solenn) m.: 1. Mesheft de -: Inhoudsmaten voor droge waren. 2.
(schelpdier). 2. Langwerpige lade, waarin Hecht-, duurzaam-, stevigheid. Vastheid
een gezet lid in zijn stand wordt gehouden. in het zadel. 3. (fig.) Grondig-, degelijk-,
Solennel (spr. -la-) : 1. Jaarlijks met waar-, betrouwbaarheid. 4. z. solidarite.
openbare ceremonien gevierd, feestelijk. Solifluetion v.: Bodemvloeiing.
Soliloque m.: Alleenspraak, zelfgesprek.
2. Plechtig. Deftig, gewichtig. Solennellement (spr. -la-) : Feestelijk. Plechtig, Soliloquer onov.w.: Een alleenspraak
statig. Solennisation (spr. -la-) v.: houden.
Solin m.: Ruimte Opvulling (tusschen
Plechtige viering. Solenniser (spr. -la-)
ov.w.: Plechtig vieren, door (jaarlijksche) balken, pannen, enz .).
Solipêcle m.: Eenhoevig (dier). Soliste
ceremonien een plechtig karakter verleenen. Solennitê (spr. -la-) v.: 1. Plechtig m.: Solo-speler, -zanger, solist. Solitaire
(spr. sal-l: 1. Eenzaam, alieen, zonder
feest . 2. Plechtigheid, staatsie . (f a m )
Huwelijk. 3. Plechtigheid, plechtig karak- anderen. Die van eenzaamheid houdt, eenter; formaliteiten om aan een akte rechts- zaam levend. (plantk.) Alleenstaand.
geldigheid te verleenen. 4. Deftig-, voor- Humeur Eenzelvigheid. (dierk.) Ver-:
Lintworm. Cabaret -: Servies voor een pernaam-, gewichtigheid.
SolênoIde m.: Samenstel van gelijke soon . 2. Eenzaam, afgelegen, afgezonderd. j
m . : Kluizenaar,, hermiet. (f a m . ) Ongezellig
rondstroomen die in een richting gaan.
Soleret m.: Voetbekleeding (v. d. wa- mensch. Aileen gezette diamant (zonder
omgeving van kleinere steenen). Eenzaam
penrusting).
Soleure v.: Solothurn (in Zwitserland). levend wild zwijn (boven 6 jaar). PatienceSoleurois : Uit Bewoner van Solothurn. spel, dat men alleen speelt op een plankje
Solfatare v.: Blazer, waaruit zwavel- met 37 gaten en met 36 pinnetjes. Solidampen opstijgen, solfatara. Solfatarien: tairement (spr. sal-) : Eenzaam, alleen,
van de wereld afgescheiden. Solitude (spr.
Van een zwavelblazer.
Solfêge m.: Zangoefening (op de noten). sal-) v.: Eenzaamheid. Afzondering. EenZangles. 't Zingen van 't blad. Solfier zame plaats. Woestenij, onbewoonde streek.
Solivage m.: Berekening der uit een
ov.w.: Zingen terwijl men iedere noot
stam te zagen balken. Bintwerk, -laag.
noemt. Van 't blad zingen.
Solive v.: Dwarsbalk, bint. Soliveau m.:
Solidage v.: (plantk.) Guldenroede.
Solidaire : 1. (recht) leder hoofdelijk Balkje , kinderbalk , -b int . (f ig . ) Onbruikaansprakelijk, een voor alien en alien voor baar mensch. Solivure v.: Balklaag, -werk.
Sollicitation v.: Aan-, verzoek, bede.
een verbonden. Door een solidaire akte
gebonden. 2. Door gemeenschappelijke Dringende aanheveling (bij rechter). 't
aansprakelijkheid verbonden, een van zin, Dingen (naar) , 't vragen (om). Solliciter
samenhoorig . 3. (Aaneen )verbonden , in ov .w . : 1. Aanzetten , -drijven , -sporen,
verband met. Solidairement : 1. (leder) ophitsen. Werken op. - un objet a tomber
: Een v. doen v. (fig.) Il est -itè en sens
hoofdelijk (aansprakelijk). 2. Door 't
gevoel van gemeenschappelijke aansprake- divers : Hij wordt in allerlei richtingen
lijkheid verbonden, uit samenhoorigheid. been en weer geslingerd. -itê par la faim:
Solidariser ov.w.: Solidair maken. I se Door honger gedreven. Etre -itè par les
Zich solidair verklaren, gemeene zaak aspects du paysage : Door de verschillende
maken. Solidarisme m.: Stelsel van soli- kijkjes op 't landschap in beslag worden
dariteit. Solidariste m.: Voorstander van. genomen. - l'attention de qn : Iem. aansolidariteit. Solidarite v.: 1. Gemeen- dacht trekken. - un rësultat: Met een
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handigheidje een r. verkrijgen. 2. Aanzoe- maning (belasting). Letire de —: Eisch
ken, aanhouden (om), dringend verzoeken tot betaling.
Somme v.: 1. Pak-, draagzadel. Bete
(om). Uithooren. Tot een gunstige beslissing trachten te bewegen (rechter). Aanbe- de —: Lastdier; (fig.) werkdier. 2. Som.
velen (rechtszaak). Er uit halen wat er in Geldsom. Bedrag. En —, — toute: Alles
zit (tekst ) ; (bij v erg . ) geweld aandoen, ten te zamen genomen, summa summarum,
eigen gunste uitleggen (tekst). In een ver- nu eigenlijk, trouwens. — totale: Totaal
keerd licht plaatsen. Dingen naar (ambt). generaal . 3. (f i g . ) Menigte , geheel . Hoe3. (oud) Verzorgen. 4. (geneesk.) Op- veelheid. Tout fait —: Alles telt mee. 4.
wekken, prikkelen (tot). / se —: Gevraagd Hoofdinhoud; kort begrip, samenvatting;
worden . Sollieiteur m . : Verzoeker . (oud )
(go dsd.) summa. 5. (ook m.) Grindbank.
Verzorger van een rechtszaak, (soort) pro/ m.: Slaap ; dutje. Faire un bon —: Een
cureur. . Sollieitude v.: Liefderijke zorg. stevig dutje doen. Ne Mire qu'un —: Aan
Bekommerd-, bezorgdheid.
een stuk doorslapen.
Somme : (j a c ht) Van boven voorzien
Solo (mu. soli of solos) m.: Solo, alleenzang, -spel. Instrument —: Solo-instrument. met. — de fourchure: Vorkvormig uitlooSologneau, -ot: Uit Sologne.
pend . Plumage —: Volgroeide veeren.
(wapenk.) — de : Getopt door, van boven
Solstice m.: Zonnestilstand. Solstieial,
versierd met.
-lel: Zonnestilstands-.
Sommeil m.: 1 . Slaap. Slaperigheid. —
Solubilisation v . en -iser ov .w . : (Het )
oplosbaar maken. Solubilite v.: Oplos- lucide: Wakend s. S'endormir du dernier —:
baarheid . Soluble: Oplosbaar. Verre —: Den laatsten slaap slapen, sterven. Coup
Waterglas. Solute m.: (geneesk.) Op- de —: Aanval van slaperigheid, plotseling
lossing. Solution v.: 1. Scheiding der opkomende slaperigheid. — de plomb, - de
deelen. z. continuite. 2. (scheik.) Het mort: Zware slaap. Troubler le — de qn:
oplossen. Oplossing. — au titre: Titreer- Iem. uit den slaap houden. Marchand de
vloeistof. 3. (w i s k . ) Oplossing. (f i g . ) —: Slaapsteehouder. 2. (fig.) WerkeloosOntknooping. z. elegant 2. 4. (recht) he id . Sommeiller onov .w . : (In )sluimeren ,
Afbetaling . Solutionner ov .w . : (n i euw ; dutten . z . Homere. (fig . ) Niet waakslecht Fr.) Oplossen, een Bind maken aan.
zaam zijn. Nog niet werkzaam zijn, sluiSolutionniste m.: Oplosser van raadsels. meren, latent zijn. Laisser — l' etiquette:
Solvabilite v.: (handel) Vermogen om te De e. ter zijde stellen. Sommeilleux m.:
betalen, soliditeit. (recht) Gegoedheid. Lijder aan slaapziekte.
Solvable : In staat om te betalen, solide.
Sommelier m . : Spijs- en drank-, linnen-,
Solvant m.: Oplosmiddel.
voorraadverzorger, keldermeester, bottelier.
Somalie v.: Somaliland.
Keldermeester,, wijnkellner (restauratie).
Somatique : Van de leer van het so- Sommeliere v.: Vrouwelijke „ober",
matisme m.: Leer die krankzinnigheid spijs- en drankverzorgster. Sommellerie
aan stoffelijke lmsies toeschrijft. Somatiste v.: Ambt van keldermeester of spijsbezorm. : Voorstander dier leer. Somatologie v.: ger. Spijs-, wijnkelder, bewaarplaats voor
Kennis van 't vleeschelijke lichaam.
't linnengoed en den voorraad.
Sombre : 1. Donker, duister, somber.
Sommer ov .w. : 1 . Op-, samentellen. 2.
z. bord 3 en rivage. Betrokken. Gedempt (recht) Aanmanen, dagvaarden, opvor(stem). Lueur —: Niet helder licht. deren. (m i 1.) Opeischen (om zich over te
(dichtk.) De —s pensees (z. 2): Onbe- geven). 3. Gebieden .
grijpelijke , duistere gedachten. 2. OnrustSommet: Top, kruin, hoogste punt,
barend. (fig.) Droevig, zwaarmoedig, som- spits (toren ) . (f i g . ) Toppunt . (m eet k. )
ber, treurig. Des pensees —s: Sombere ge- Top (hoek), hoekpunt. Au — de: Boven
dachten. / m.: Het donker, duister. Don- aan, - op. Angles opposes au —: Overstaande
kere kleeren. Sombrement : Op sombere hoeken . Le double —: De Parnassus. (f ig.)
wijze.
Atteindre les —s : Het hoogere bereiken,
Sombrer onov .w . : (z e e v . ) Zinken , ver - in hooger sferen komen.
gaan. (fig.) Geheel ten onder gaan, verSommier m.: 1. Lastdier, pakpaard.
zwolgen worden. Verbijsterd geraken (ver- Schoor-, rust-, draagbalk. Roosterbeer,
stand) ; gevoileerd worden (stem) . I ov .w . :
-drager (— de grille). Bovendrempel.
(m u z . ) Dempen (stem) .
Draagsteen , aanzetsteen , voet . Molenboom •
Sombrero m.: Groote mannenhoed met Draagbalk (klok). Ondermatras (v. paarbreeden rand.
denhaar). — elastique: Springveeren -,
Sommaire: Kort samengevat, beknopt, staaldraadmatras. — d'orgue: Luchtzak,
summier.. Eenvoudig , primitief . Zonder -kist. 2. Hoofdregister, -boek der registranadenken geveld (vonnis). In enkele pri- tie . — judiciaire : Register der vonnissen.
mitieve lijnen. Execution —: Terechtstel- Sommiere v.: Open plek.
ling zonder voorafgaand vonnis, parate
Sommite v.: Top, spits, hoogste geexecutie. / m.: Korte inhoud, overzicht, deelte. Bloeiende top. (fig.) 't Meest in
inhoudsopgave. (drukk.) Composer en —:
't oog loopende deel (v. e. onderwerp ).
Den eersten regel laten uitspringen boven Les —s : De voornaamsten; - aanzienlijkden volgenden. Sommairement : Kort, sten, zij die zich onderscheiden.
in weinige woorden. In groote trekken.
Somnambule: Die in slapenden toestand
Sommation v . : 1. (w i s k . ) Samentelling . spreekt en handelt. / m. en v.: Iem., die
2. (recht) Aanmaning, oproeping voor in slapenden toestand spreekt, handelt en
dwangmaatregelen . (m i 1. ) Opeisching . — de toekomst voorspelt. Slaapwandelaar.
respectueuse : Aanvraag van eerbied (om een
-ster. Somnambulique: Wat het somnamhuwelijk aan te gaan). — avec frais : Aan- bulisme betreft. Somnambulisme m.:
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Toestand van iem., die in zijn slaap handelt -stok. Toestel om den toestand van de
en spreekt, het slaapwandelen. Helder= lucht te onderzoeken (z. ballon 2). Doorziendheid. Somnial: Der droomen. Som- steektoestel (geleidingen, buizen), „een
nifere: Slaapverwekkend. / m.: Slaap- riet". – a fromage: Kaasboor. 6. S-:
middel. Somnolence v.: Slaperig-, slaap- Soenda. Iles de la –: Soenda-eil. Sonder
dronkenheid . (fig. ) Traag-, slapheid . Som- ov.w.: 1. Peilen, looden, met 't peillood
nolent: Slaperig, slaapdronken . (f ig . ) onderzoeken. Afdreggen. 2. Met een afvoerTraag . Somnoler onov .w . : Dommelen . stift onderzoeken, peilen (wonde). De.
urineblaas onderzoeken, de urine doen
(f ig. ) Traag werken .
Somptuaire (spr. sonpt-): Die op de afvloeien. 3. Onderzoeken, beproeven. Met,
uitgaven betrekking heeft. Depenses –s: de peilstang onderzoeken (om smokkelwaren
Weeldeuitgaven. Loi –, edit –: Wet -, te constateeren). Aanboren (kaas). (f ig. ),
voorschrift, waarbij de Staat de weelde- Trachten te doorboren (duisternis). 4..
uitgaven der particulieren regelt. Som- (f ig . ) Onderzoeken , uitvorschen , uithooptueusement en -eux (spr. sonpt-): Weel- ren. Polsen. – le terrain: Poolshoogtet
derig, prachtig, weidsch. Prachtlievend, nemen ; 't terrein verkennen in . (b ij b e l)
praalziek. Somptuosite (spr. sonpt-) v.: – les cceurs, - les reins : De harten -,
de nieren proeven. / se –: Zich met de.
Pracht, praal, overdadige weelde.
I. Son, sa, ses vnw.: Zijn, haar. Ses sonde onderzoeken. (f ig. ) Zijn gemoed
peilen. Sondeur m.: Man aan 't peillood,
pere et mere: Zijn -, haar ouders. Madame
loodwerper. Onderzoeker, navorscher. Peila sa migraine : Mijn vrouw heeft haar gewone
hoofdpijn. Faire son droit: In de rechten Sondeertoestel . (f a m . ) Looze vent. / b y .
studeeren. Il possede son Ciceron: Hij kent nw.: Voor peilingen dienend. Sondeuse.
Cicero op zijn duimpje. Il sent son homme v.: Peiltoestel.
du monde : Hij is op en top een man van de
Songe m.: Droom. (Tous) –s sont menwereld. Sa louange m'est un supplice: De songes : Droomen zijn bedrog. Mal passe.
101, dien hij verkondigt, is mij ondraaglijk. n'est qu'un –: 't Geleden Teed is spoedigII. Son m.: 1. Geluid, klank, toon. vergeten. Mal d'autrui n'est que –: Aan
een andermans zeer hinkt men niet. FaireDonner du –: Toon geven. Au – des
de beaux –s: Zich met ijdele hoop vleien.
cloches: Onder klokgelui. Au – des fromEnvoger qn au pays des –s : Iem. buiten
pettes: Met trompetgeschal. Annoncer -,
westen slaan. Songe-creux (mu. onv.) m.:
proclamer a – de trompe, - de caisse, - au
Najager van hersenschimmen, droomer,.
– du tambour: In 't openbaar afkondigen,
doen omroepen; (fig.) aan de groote klok suffer. Songe-malice (mu . onv.) m.::
(lam.) Verzinner van kattekwaad. Sonner
hangen. Au – du tambour: Met tromgeroffel. z. lievre 1 en cloche 1. Au – des onov.w.: 1. (oud) Droomen. (thans)
Zich aan droomerijen overgeven, suffen,
instruments : Met muziek. Le langage des
mijmeren. – creux: Hersenschimmen na–s : De muziek. 2. Zemelen. Gros –: Grove
-. Petit –: Fijne -. Pain de –: Brood met jagen. 2. Denken, bedacht zijn, zich herinzemelen er in. Aimer mieux le – que la neren, bedenken. 't Plan hebben, met de
gedachte rondloopen. Y songez-vous ? of
farine: Meer van 't grove dan van 't fijne
houden. z. robe 7. Moitie farine et moitie vous n'y songez pas : Dat meent ge toch niet,
hoe komt ge daarbij ? J'g sonde . . .: Dat.
–: Half goed-, half kwaadschiks. (leger)
is waar ook . . . / ov.w.: Droomen, in een
Boule de –: Kommiesbrood, „kuch".
(plat) Eternuer dans le –: Een kopje droom zien. Bedenken, denken over. –
kleiner gemaakt worden. 3. (k in d . ) Zaagsel qu'il gagnait tant d'argent! En dan te moeten
(in een pop). 4. (f am.) Zomersproeten. bedenken, dat hij zooveel verdiende! Son–
genie v.: Droomerij, mijmering. Songeur:
Tachete -, tache -, tavele de –: Sproetig.
Sonate v . : (m u z . ) Sonate (klassiek Peinzend, mijmerend, droomerig. / m.:
muziekstuk voor een of meer instrumenten, Droomer. Mijmeraar. Etre loge chez Guillot
gewoonlijk uit Brie deelen met een finale le –: Zich voor een moeilijk probleem
bestaande). Sonatine v.: Kleine sonate. bevinden.
Sonica bw . : (s p e 1) Op 't juiste oogenblik ..
Sonche m.: (plantk.) Melkdistel.
Sonna v.: Verzameling der gedachten.
Sondage m.: 1. Het peilen. - boren.
en spreuken van Mohammed.
Diepboring. Afdregging. Peiling (bij ziekte).
Sonnaille v.: Klokje, schelletje. Geklin–s: Peilingen ; (grond )boringen . 2.( fig. )
Navorsching. – carien: Hoogtebepaling gel. Sonnailler m.: Beldrager, -hamel. /
vanuit een vliegtuig. Sonde v.: 1. Diep-, onov .w . : Onophoudelijk klingelen. Son-.
peillood. Jeter la –: Peilen. Coup de –: naillerie v.: Geklingel, gebengel. Sonnant
: 1. Slaand, met slagwerk. A midi –:.
Peiling ; 't eens probeeren. Naviguer a la –:
Op het lood of varen. (fig.) Aller -, marcher Met 't slaan van twaalven. 2. Klinkend,,
schallend, helder. Clairons –s : Met tromla – a la main : Voorzichtig te werk
gaan. 2. Het looden, peilen. Waargenomen petgeschal. z. espêce 4. Sonner onov.w.:
peiling. Gevonden diepte. 3. Grond-, 1. Klinken, luiden; kleppen (– en tinteaardboor, boortoestel voor putten. Trou ment), beieren (– en volee), spelen (– en
carillon) ; schallen ; slaan ; gaan (telephoon).
de –: Boorgat. 4. (heelk.) Afvoer-,
peilstift, sonde. – creuse : Holle sonde Duidelijk uitgesproken worden (letter). z.
(afvoer van vochten). (fig.) Porter la – creux bw. – bien a l'oreille: Welluidend
zijn, goed klinken; (f ig.) indruk maken.
dans: Onderzoeken. Nourriture a la –:
Kunstmatige voeding (v. iem. die voedsel Faire – une lettre: Een letter duidelijk
weigert). 5. Toestel om den inhoud van uitspreken. Faire – un mot: Den nadruk
manden, rijtuigen, enz. te onderzoeken op een woord leggen. (f ig.) Faire – qch:
met het oog op smokkelwaren, peilstang, Den nadruk op iets leggen, iets doen uit-
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Sonnerie- Sornette

komen. Faire - bien haut ses merites:
Veel ophef van zijn verdiensten maken.
Cela sonne bien: Dat laat zich wel hooren.
2. Schellen. Luiden. - a la porte de: Aanbellen bij. - pour les morts : De dooden
uitluiden. 3. Aangekondigd worden. Les
vépres sonnent: De vesper wordt geluid.
Midi a sonne a l'horloge: De klok heeft
twaalf geslagen. La diane sonne : De reveille
wordt geblazen. (plat) Il est sonne: Hij
is van Lotje getikt. 4. Blazen. - a cheval:
Opzitten blazen. z. grèle bw. - au feu:
Brandalarm maken. / ov.w.: 1. Luiden,
schellen, bellen. - la sonnette: Bellen.les cloches et aller a la procession : Twee
dingen tegelijk doen. z. mot 3. 2. Aankondigen. - la messe: Tot de mis luiden.
- le diner: De etensbel luiden. - les
heures; - les demies : De heele -; de halve
uren slaan. - la retraite; - la diane: De
taptoe -; de reveille blazen. Il a cinquante
ans bien sonnes: Hij is goed in de vijftig.
3. Aanslaan (noot) ; aangeven. 4. Schellen,
bellen om (iem.). Opbellen (aan telefoon).
5. - un voyageur : Met een schel en een
wijzerplaat aangeven, dat er een passagier
is ingestapt.
Sonnerie v.: Slagwerk (v. uurwerk).
De klokken. Klokgelui; gebeier. De schellen. Een schel . (m il. ) Trompetsignaal.
La grosse -: Alle kerkklokken. Garcon de
-: Deksteward. Montre a -: H. met
slagwerk. - êlectrique: Electrische schelgeleiding. - trembleur, - vibratoire:
Ratelschel. Une - relenlit: Er wordt een
signaal -, een appél geblazen. Sonnet m.:
Sonnet, klinkdicht. Sonnette v.: 1. Klokje, schelletje, belletje. Schel. Wekker
(aan telefoon). Voorzittersbel. - d'alarme:
Brandschel. - de secours : Nachtschel.
Firer la -: Aan de schel trekken. z. serpent 1. Se pendre a la -: Als een bezetene
schellen. 2. Heitoestel, -stelling. - a
declic, - artificielle: Klinkhei. - a tirande: Trekhei. Sonnettiste m.: Maker
van sonnetten. Sonneur m.: Klokkeluider. (oud) Speelman. Hoornblazer. Heier,
werkman aan een heistelling . (d ierk. )
Vuurpad. - du marchê: Marktbeambte,
die 't begin der markt aankondigt. / by.
nw.: Schellend; met een bel. Sonnez
m.: (sp el) Worp, waarbij men twee zessen
gooit. Sonometre m.: Toestel om de gevoeligheid van 't oor to meten. Sonore:
1. Klank voortbrengend, klinkend; geluids-. Vibrations -s : Geluidstrillingen.
Consonne -: Stemhebbende medeklinker.
Appareil -: Alarmtoestel. 2. Helderklinkend, klankrijk, vol. (muz.) La matiêre
-: Het melos. 3. Die 't geluid goed terugkaatst, met een goede acoustiek. 4. Gehoorig . Sonorisation v . en -iser ov .w . : (Het )
stemhebbend maken (van medeklinker). Het
maken van een klankfilm (van een fllmopname). Sonorisme m.: Klankvolume.
Sonorite v.: Klinkendheid. Welluidend-,
helder- , klankrijkheid . (t a a lk . ) Stemhebbende aard. Goede acoustiek. Gehoorigheid.
Sopha m. z. sofa.
Sophi z. soft.
Sophie v.: Sophie, Fie. Faire sa -:
De brave Maria uithangen.
Sophisme m.: Drogrede, bedriegelijke

2010

sluitrede. Sophiste m.: 1. (gesch.) Leeraar, die het voor en het tegen leerde bepleiten (bij de Ouden). 2. (thans) Drogredenaar. I b y .nw.: Spitsvondig, vol
drogredenen. Sophistication v.: Vervalsching. Vervalschte waar. Sophistique:
Spitsvondig, op drogredenen gegrond, misleidend. Van de sophisten (z. sophiste 1).
/ v.: Leer der sophisten (idem). / m.:
Spitsvondig mensch. Sophistiquement:
Door middel van drogredenen. Sophistiquer onov.w. : Drogredenen samenstellen,
spitsvondig redeneeren. / ov.w.: Vervalschen . (fig . ) Voorwenden . Sophistiquerie
v.: Spitsvondigheid, bedrieglijke redeneering. Sophistiqueur m.: Drogredenaar.
Vervalscher, knoeier.
Sophoele m.: Sophocles. Sophoeleen:
Van Sophocles.
Sopor m . : (g en e e sk . ) Zware slaap . Soporatif b y .nw. en m.: Slaapwekkend (middel). Soporeux : Met een ziekelijke, zware
slaaplust vergezeld. Soporifere: Slaapwekkend . Soporifique : Slaapwekkend . (fig . )
Vervelend, waarbij men in slaap valt. /
m.: Slaapmiddel.
Soprano (mu. soprani) m.: Sopraanstem. -zangeres.
Soque m. z. soeque.
Sor z. saur.
Sorbe v.: 1. Sorbepeer, -appel. 2.
Vrucht van den sorbeboom. Lijsterbes.
Sorbet m.: Verkoelende drank met ijs
er in. Sorbetiere v.: IJsemmer. Sorbetterie v.: IJsverkoop ; -wagentje ; „ijsco".
Sorbier m.: Lijsterbes, Wilde sorbeboom (- commun, - des oiseaux, - des
oiseleurs). - cultive : Peerlijsterbes. sauvage: Kwalsterboom.
Sorbonnard bv.nw. en m.: (ong.bet.)
(Leerling) van de Sorbonne. Sorbonne v.:
1. Sorbonne (eene inrichting van hooger
onderwijs). 2. (scheik.) Zuurkast, trekkast.
3 . ( y olk) Kop , verstand . Sorbon (n )ique
v.: Doctoraal proefschrift in de Sorbonne
verdedigd. Sorbon (n )ien : Van de Sorbonne (thans eene inrichting van hooger
onderwijs). / m.: Leerling der Sorbonne.
Soreellerie v.: Tooverij , hekserij. Duivelskunst . (fig . ) Heksenwerk . Soreier m . :
Toovenaar, heksenmeester . Innemend wezen.
(kind.) Duikelaar. Il ne taut pas etre pour cela, ce n'est pas -: Dat is zoo 'n
kunst niet, (f am.) dat is nog al glad. Herbe
aux -s : Doorn-, steekappel. Soreiere v.:
Tooveres, tooverheks.
Sordide: Vuil, smerig. Armzalig (woning) . (f ig. ) Schandelijk , stinkend . Schraperig, vrekkig. Faire des economies -s: Op
alles knibbelen. Sordidement: Op vuile,
schandelijke wijze. Sordidite v.: Vuil-.
Armzalig-. Schandelijk-. Schraperigheid.
Sore m.: (plantk.) Sporenhoopje. Soredie v.: Sporenbuis.
Soret z. sauret.
Sorgho m.: Negerkoren.
Sorgue v.: (plat) Nacht. Sorguer onov.w.: (plat) Maffen.
Sorieine m.: Spitsmuis.
Sorite m.: Kettingsluitrede.
Sorlingues v.mv.: De Scilly-eilanden.
Sornette v.: Zotteklap, praatjes. Conter
des -s a qn : Iem. iets wijsmaken.

Sort—Sortir
2012
2011
Sortir onov.w.: 1. Uitgaan, -treden,
Sort m.: 1. Lot. Toestand, positie,
vermogen. Assurer le — de qn, Mire un naar buiten gaan, komen uit; gaan van.
(zijn plaats) ; opstijgen (rook, reuk) ; uit— a qn: Voor iem. toekomst zorgen, iem.
een onbezorgd bestaan verzekeren. Faire loopen (uit haven) ; opstaan (nit bed);
treden
buiten (oevers); treden uit (gelid).
a:
Bekendmaken,
in
de
hoogte
steun —
ken; in 't licht stellen ; veel gewicht toe- Uitvloeien, -stroomen. Springen uit (steen).
kennen aan; soldaat maken (flesch). Se (tooneel) Het tooneel verlaten, weggaan
(— de la scène). L' ceil sorti, it s'approcha
faire un —: Een positie verwerven. Jeler
de moi : Met uitpuilende oogen naderde hij
un — a: Betooveren. Jeteur de —s: Toovenaar. 11 y a un — sur tout ce qu'il fait: mij. La langue sortie de la bouche : Met de
Al wat hij onderneemt, mislukt hem. Il tong uit den mond. Faire — qn : Iem. de
deur wijzen. Sortez d'ici! Scheer je weg!
a un — sur la langue : 't Is of zijn tong
—ensgliat;-u:
Wegsluipen;
betooverd is. C 'est done un — fete : Het
lijkt wel, of 't noodlot het wil. Son — est weghuppelen. z. gond en boite 1. — de
prison: In vrijheid gesteld worden. — en
regle : De zaak is bekeken. Un coup du —:
Een noodlottig toeval. 2. Lot, noodlot. armes : In 't geweer treden. Faire — de
(dichtk.) Le S-: Het Noodlot (als ver- son enveloppe: Uit zijn omhulsel nemen.
persoonlijking ) . 3. Lot , toeval . (m il. ) Tirer — des rails: Ontsporen (trein). — de
l'urne, - de la roue: Uit de bus komen (bij
au —: Loten. Tirage au —: Loting. Tombe
een loting). Numero sorti ; obligation sortie:
au —: Aangeloot. Servir pour son —: Voor
zijn nummer dienen. (fig.) Le — en est Uitgeloot nummer ; -gelote obligatie . — de la
bouche de qn : Aan iem. mond ontsnappen.
pie: De teerling is geworpen, het is beslist.
— de la memoire : Vergeten worden, uit 't
Le — des armes, - des combats : Het geluk -,
toeval der wapenen. 4. (recht) — prin- geheugen gaan. Cela m'est sorti : Dat is
mij door 't hoofd gegaan. Tu es toujours
cipal: Hoofdsom.
Sortable:1. Bij elk. passend, voegzaam, sorti: Je bent er nooit met je hoofd bij.
—
de soi-(méme): Zich niet met zich zelven
geschikt. 2. Waarmee men voor den dag
kan komen. Tu n'es plus —I Wat zie je alleen bezighouden, zijn eigen ik verloochenen.
Nous sortons de l'hiver: De winter
Op
een
passende
er uit! Sortablement:
wijze. Sortant: Uitkomend, uitgeloot. Af- is voorbij. Vous ne savez pas cela ? Mais,
tredend. (f ig.) Duidelijk in 't oog vallend. d'ot'z sortez-vous? Weet je dat niet? Maar
I m.: Aftredende. Heengaande. Entrants zijt ge dan zoo 'n vreemdeling in Jeruzalem?
- waar kom je dan Loch vandaan? Je sors
et —s : In- en uitgaanden.
Sorte v.: 1. Wijze, manier. De bonne de chez lui : Ik ben juist bij hem geweest.
Madame sort d'ici : Mevr. is net weggegaan.
—: Goed, naar wensch. De la bonne —:
Flink, duchtig, zooals 't behoort. De Il n'a fait qu'entrer et —: Hij is hier maar
even geweest, - dadelijk weer heengegaan.
meme —: Eveneens. De cette —, de la —:
Aldus, zoodanig, op deze wijze. De telle 11 taut que vela sorte : Het moet dan maar
gezegd worden.
— que, de — que, en — que : Zoodanig dat,
2. Afwijken van, te buiten gaan, overzoodat. De quelle —? Hoe, op welke wijze?
schrijden. — des routes (voies) battues :lets
En — de: Zoo, zoodanig. Faites en — d'être
anders
willen doen, zich onderscheiden van
En
pret: Zorg er voor, dat gij klaar zijt.
anderen. — de la regle: Een uitzondering
quelque —; Tot op zekere hoogte, om zoo
te zeggen, als 't ware. 2. Soort, slag, aard. vormen. — de la convention: Zich niet aan
de afspraak houden. — de son sujet: Van
Toute(s) —(s) de: Allerlei.
Sortie (spr. -ti) v.: 1. Het uitgaan, zijn onderwerp afdwalen. — de la question:
- uittrekken, - heengaan, - weggaan, uit- Niet bij de vraag blijven. — des proportions
gang. Vlucht (luchtschip). (tooneel) 't ordinaires : Boven de gewone afmetingen
Verlaten van 't tooneel. z. faux (1w.nw. zijn. z. earaetere 6. — de son bon sens:
6). Eindexamen. Se menager une porte de Zijn gezond verstand verliezen. Je ne sors
pas de la: Daarbij blijf ik. (muz.) — de
—: Een achterdeurtje voor zich openhouden. Ma premiere —: Mijn eerste uitgang. la mesure : Uit de maat geraken. — du ton:
Valsch zingen. — de cadence: Uit de maat
Faire sa — du port: Uit de haven loopen.
geraken (bij 't dansen). 3. Uitgaan. — a
— de prison : Invrijheidstelling. Examen
cheval: Uitrijden. — en voiture: Uit rijden
de —: Eindexamen. Lisle de —: Eindlijst.
gaan. Il ne sort jamais: Hij zet nooit een
La — de la vie: De dood. A la — de: Bij
1 Uitgaan van, bij 't verlaten van. A la voet buiten de deur. z. devant (vz. 1).
J'ai a —: 1k heb een boodschap te doen.
— de l'hiver: Bij 't einde van den winter.
4. Verlaten, komen uit. Zich niet meer
— de bal: Sortie, avondcape dien men
omslaat na 't bal. Bulletin de —: Briefje bezighouden met. Te boven komen. — de
la vie: Sterven. — de table: Van tafel opvan uitleening (uit bibliotheek) ; - van
ontslag (uit hospitaal). 2. Uitval. (f ig.) staan. — de l'autel: Van 't altaar komen.
Je sors de diner: Ik heb zoo juist gegeten.
Faire une — contre : Hevig uitvaren tegen,
te velde trekken tegen. 3. Uitvoer. Afgifte Je sortais d'un rhume : Ik was juist ver(door bank). —s d'or: Goudafgifte. Droits kouden geweest. Faire — le Mail de l'etable
: Het vee uit den stal buitenbrengen. —
de —, - a la —: Uitvoerrechten. 4. (geneesk.) Uittreden, uitzakken. Doorkomen vainqueur de : Als overwinnaar komen uit.
(tanden). 3. Uitgang, uitweg, afwatering. — du college, - des bancs de l' ecole: Zoo
pas van school komen. — de chez l'ouvrier:
Avoir une — sur: Uitkomen op. 6. (spel)
Lage kaart (om van den slag te komen). Juist gereed -, spiksplinternieuw zijn.
Uit den winkel van Coty
—dechzCoty:
7. Aanhechting (v. dier). 8. (muz.) Naspel.
Sortilege m.: Toovermiddel, hekserij. komen. — de maladie: Pas hersteld zijn.
De
kinderschoenen
ontde
l'enfance:
—
(fig.) Middel om schade te doen.
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Sosie

wassen zijn. — d'esclavage: Pas weer vrij
zijn. — d'apprentissage: Uit de leer komen.
— de charge : Zijn ambt neerleggen. — de
nourrice: Pas de min verlaten. — du doute:
Niet langer twijfelen. — de l'obeissance:
De gehoorzaamheid opzeggen, ongehoorzaam worden. — d'un grand peril: Aan
een groot gevaar ontsnappen. — d'une
chose a son honneur : Met eere van jets afkomen. d'affaire , - d'embarras: Zich uit
de moeilijkheid redden. Pour — d'affaire
avec lui: Om met hem of te handelen ; - in 't
reine te zijn. (fig.) — de faire qch: lets
juist gedaan hebben. (f am.) Je sors d'en
prendre: Ik dank je ; (tam.) pas gehad.
5. (fig . ) Voortkomen , -spruiten , afstammen , afkomstig zijn. — des mains d'un
bon ouvrier : Van een goed werkman afkomstig zijn. L'ennui sort de la: Daaruit
komt de verve]ing voort. 6. Uitspruiten,
-komen, -botten, te voorschijn komen ;
doorkomen (tand). Van de pers komen
(boek). 7. Uitpuilen ; reliefsgewijze naar
voren treden. (fig.) Goed uitkomen.
(muz.) Op den voorgrond treden. Faire
— une pens& : Een gedachte doen uitkomen.
II. Sortir ov.w.: 1 . Naar buiten brengen,
halen uit, voor den dag halen. Stellen
(diagnose). Voor den dag komen met (jets
nieuws). In 't licht geven (boek). Te berde
un enfant : Een kind laten
brengen.
qn d'un doute: Iem. uit den
wandelen.
une idee : Een gedachte
twijfel helpen.
uiten. — qn d'embarras: Iem. nit de verlegenheid helpen. qn d'une maladie : Iem.
er bovenop helpen. (y olk) Faut les —!
Er uit met hen! Smijt ze er uit! 2. (recht)
Verkrijgen, hebben. — son effet: Effect
sorteeren. / se — de: Zich redden uit.
II. Sortir m.: Weggaan. Au — de: Bij
't uitgaan
- verlaten van, - komen uit,
- opstaan van. Au — de l'hiver: Aan 't
eind van den winter. Au — de l'enfance:
Toen de kinderjaren voorbij waren. Au —
d'une bataille: Zoo uit den strijd komende.
Sosie m.: Sosius, dubbelganger, -ster.
Sot bv .nw. 1. Dwaas, gek, mal. Etre
— de: Dol zijn op. 2. Zot, dom, onnoozel.
Onverstandig. z. demande 7. 3. Verlegen,
overbluft, onthutst, versuft. Se trouver
fort Zeer raar op zijn neus kijken. —
comme un panier: Overdonderd. 4. Dwaas,
ongerijmd, belachelijk. Bedrogen (echtgenoot ). I m.: Zot, dwaas. Gekke vent, knul.
Quelque —! Men moest wel gek zijn om
zoo jets te doen! z. lettre 1.
Soteriologie v.: Leer van Christus'
werken. Sotie (spr.. so-ti) v.: (letterk.)
Zotternij (middeleeuwsche satirische klucht,
waarin zotten en zottinnen optraden),
sotte factie.
Sot -Py -laisse (spr so-, my . onv .) m.:
(tam.) Stuitstuk (vogel), fijn hapje.
Sottement: Dwaas, dom, op zotte wijze.
Sottise v.: Dwaas-. Zot-, dom-, onnoozelheid. Domme streek, dom gezegde, gek-,
dwaasheid. Grofheid, beleediging. Onbetamelijk gezegde. Sottisier m.: Verzameling van dwaze praatjes; - „schuine"
liedjes; - bokken, enz. Uitkramer van
dwaasheden.
Sou m.: Halve-stuiver (voor 1918).
Propre comme un — (neuf): Helder als een
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brand. Un petit —: Een halve stuiver
(voor 1918). Gros —: Stuiver, 2-sousstuk.
(Piece de) cent —s: Vijf francsstuk (voor
1918). Des (gros) —s: Geld, „dubbeltjes".
La gloire en gros —s: De populariteit.
Avoir le — pour livre, - du franc: Vijf
percent gappen (op de inkoopen). Au
— la livre : Pondspondsgewijze. Payer — a
—: In kleine sommen betalen. Mettre
Oppotten, sparen. Ne jamais mettre
un — decant l'autre: Nooit een cent overhouden. Amasser — par —, a —: Cent
voor cent oversparen. Un — et un — font
deux —s: Pas op de kleintjes. Ne pas avoir
un
- le (premier)
etre sans un —
e . s. le —, é. s. un — vaillant: Geen rooden
cent hebben. Cela vaut mille francs comme
un Dat is vast en zeker duizend francs
waard. Un — amene l'autre: Veel kleintjes
maken een groote. Fait comme quatre —s:
Armzalig gekleed. Ces pauvres meubles de
quatre —s : Die armzalige meubeltjes van
niks. Manger ses quatre —5: Zijn paar
dubbeltjes opmaken. Mes quatre —s : Mijn
arme centjes. Pas mechanic pour deux —s:
Heelemaal niet onvriendelijk. Ne pas
avoir pour un — de talent: Geen aasje t.
hebben. z. maille 8. Pour un — de: Een
heel klein beetje. Appareil a —s, machine
a —s : Automaat (voor verkoop).
Souabe v.: Zwabenland. La maison de
—: De Hohenstaufen, het Zwabische huis.
bv .nw . en m . : Zwabisch . Zwaab .
Souage m. z. suage.
Soubarbe v. z . sous -barbe .
Soubassement m.: Grondmuur, onderbouw. Val (v. e. ledikant).
Soubresaut (spr.. -bre-so) m.: Plotselinge
stoot, - ruk, - schok, - sprong, - trilling,
stuiptrekking . (f i g . ) Plotselinge opw inding. Il cut un Hij sprong op. J'eus
un — de revolte : 1k kreeg een hevige neiging tot verzet. Soubresauter (spr. -breso-) onov .w . : Opspringen .
Soubrette v.: (tooneel) Geslepen kamenier . (f a m . ) Kamermeisje .
Soubreveste v.: Kamizool zonder mouwen .
Souche v.: 1. Boomstomp, -stronk. 2.
Wortelstuk. Hartwortel. 3. Uitloopende
wijngaardplant. Acheter du yin sur —: Den
wijngaardopbrengst op 't hout koopen.
Rester comme une
ne pas plus remuer
qu'une
Als een paal blijven staan. 4.
(fam.) Houten Klaas. 5. (fig.) Stamvader. Stam, afkomst. Faire Afstammelingen hebben. Faire — de: Voortbrengen.
Vouloir faire — d'honnetes Bens: Huwen
met 't voornemen zijnen kinderen een
goede opvoeding te geven. Succeder par —:
Staaksgewijs erven. Espece Grondsoort.
6. Stok (in register). Registre a —: Register
waarin van elk uitgescheurd blad een deel
(de souche) blijft zitten, stamregister.
Conserver des actions a la —: Aandeelen
in portefeuille houden. Capital en reserve
a la —: Kapitaal in portefeuille. 7. Schoorsteengedeelte boven 't dak. Buis, pijp
(fontein). Nagemaakte kaars (waarop een
waskaars wordt geplaatst). Spijker in een
hoef achtergebleven. 8. (geneesk.) Oorspronkelijk vaccin ; stam (van bacterie)
Souchet m.: 1. Cypergras, mattenbies.
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Souchetage--Souffler
2016
Soldeersel, -middel. Lassching. Doppencomestible: Aardamandel. - des Indes : Geelwortel. 2. Brosse steen in een laag. 3. metaal (van diamantwerker). Gesoldeerde
Lepeleend. Souehetage m. en -er ov.w.: plaats, soldeernaad. Laschnaad. Dikke me(Het) schouwen van de omgehakte boomen. taalpleister.. Aaneenhechting. (geneesk.)
Soucheteur m.: Ambtenaar, belast met Vergroeiing. (f ig. ) Verbintenis, verbinding.
Sans -: Naadloos (laschwerk). Faire la
de boomschouw.
Souchever ov .w.: Van onderen een - entre : Verb inden ; (f ig . ) overbruggen,
steenlaag afzonderen. Soucheveur m.: doorkomen. Effectuer la -: Den kwaden
Steenhouwer die een laag van onderen tijd doorkomen. Stock de -: Overgangsvoorraad. Periode de - entre deux recoltes:
afzondert.
Overgangstijd der benoodigde voorraden
Souehon m.: Stronkje.
Souci m.: 1. (plantk.) Goudsbloem tusschen twee oogsten. (geneesk.) ar(- double, - des jardins). - des champs, ticulaire: Gewrichtsvergroeiing.
Soue v.: Varkenshok.
petit -: Gele ganzebloem. d'eau:
Soufflage m.: Het blazen (v. glas). Het
Dotterbloem ; gele wederik. - des marais:
Dotterbloem. Jaune comme -: Zoo geel afscheiden (goede haren bij de hoedenfabrials saffraan. 2. Goudsbloemkleurig. 3. cage ). Het wijder maken (scheepsromp).
Zorg, bezorgdheid, bekommernis. Prendre Het hooger brengen (ingezakten straatsteen ). Inblazing (van verbrandingslucht).
- de : Zorgen voor. Prendre - of etre en
Soufflant: Tot blazen bestemd. Machine
- de : Zich bezorgd maken over. 4. Voorwerp van zorg. z. cadet (bv.nw.). 5. z. -e : Blaasmachine. Soufflard m.: Opehanneton 2 . Soudier ov .w . : (o u d ) Zor- ning, waardoor mijngas, gas of waterdamp
gen baren. / se -: Zich bekommeren, - uitstroomt, suffione. Ventilatieklep. Soufbekreunen. Zorg dragen, ter harte nemen. fle m.: 1. Uitgeblazen adem, ademtocht.
(fam.) Je me soucie bien de cela, je m'en Donner le - dans: Blazen in. Eteindre
d'un
Uitblazen. Renverser d'un -:
soucie comme du temps qu'il fait : Wat kan
mij dat sehelen ? Ne - de rien : Er maar Omverblazen. 2. Zuchtje, koeltje, windje
(de
vent,
- d'air). Geblaas (v. d. wind).
Je
ne
me
soucie
pomme
1.
op los leven. z.
(fig.) Adem. 3. Ademhaling, adem; 't
pas de sortir: Ik heb geen zin voel er
niets voor om uit te gaan. Soueieux: snuiven (dier). A bout de -: Buiten adem.
Bezorgd, ongerust, vol zorg. Soueieuse Reprendre son -: Weer op adem komen.
v.: (v o 1 k) Onbetaalde rekening. Sou- Manquer de -: Kortademig zijn; (f ig.)
niet lang dezelfde krachtige ingeving hebcieusement : Vol zorgen.
ben (schrijver). Couper le - a: Den adem
Soucoupe v.: Schoteltje. Blaadje.
Soudabilite v.: Soldeerbaarheid. Sou- benemen. N'avoir plus qu'un - de vie,
dable: Soldeerbaar. Soudage m.: Soldee- n'avoir (plus) que le -: Op sterven liggen.
Hij ligt
Sa vie ne tient plus qu'd un
ring, lassching.
Soudain by .nw. : Plotseling, schielijk, op 't uiterste. Elle n'etait qu'un -: Haar
snel. f bw.: Eensklaps, terstond daarop. laatste krachten waren uitgeput. (f ig.)
Cela ne tient qu'a un Daarin zit geen
Tout -: In een ommezien. Soudainement:
Plotseling, eensklaps.Soudainete v.: Snel-, kracht. Le - vital: De levensvonk. 4.
Ingeving, inspiratie (- createur). Le onverwachtheid.
Soudan m . : 1. z. sultan. 2. (a a r d- du genie: De inblazing van het genie. 5.
r ij k s k . ) Soedan ( in N .-Afrika ) . Soudanais Buisehen (v. hart; bruit de -). Soufflé
: Soedaneesch. (Fransch) Soedanees. Sou- m.: Zeer luchtig gerezen gerecht. Soes.
danien : Uit den Soedan. Soudanite v.: Soufflement m . : Geblaas. (r echt ) d'exploit: Verduistering van een exploot.
Tropenwaanzin.
I. Souffler onov .w . 1. Blazen . Les fees
Soudard, -art m.: Ruw krijgsman,
ont soufflé sur lui: De feeen hebben hem
soldenier. - galonne: „Goudvink".
Soude v.: 1. Loogkruid. 2. Zoutmelde. geluk gebracht. (jacht) - au poil de la
3. Soda (carbonate de -). Sulfate de - bete: Het wild dicht achtervolgen. of - sulfatee: Glauberzout. Sel de -: dans un instrument: Op een instrument
Watervrije soda. 4. (in samenst.) De -: blazen. Ouvrir une grande bouche pour dans une petite flute: Veel omslag maken
Natrium-.
Souder ov.w.: 1. Soldeeren. Wellen, om tot geen resultaat te komen. sur
lasschen (- au feu). Fer a Soldeer- une Bougie: Een kaars uitblazen. - sur
bout. - a rapprochement: Stuiklasschen. la table: Het stof van de tafel afblazen.
2. (fig. ) Verb inden , samenvoegen, aaneen- - contre les nitres: De glazen bewasemen.
zetten. / se -. Gesoldeerd worden. Zich Dieu a soufflé sur ces edifices : Gods adem
is over die gebouwen gegaan. (f ig.) - sur
stevig verbinden, samengroeien ; vergroeien;
aaneenvriezen (ijsblokken ) . (f ig . ) Zich qch : lets verdrijven, - uiteenjagen. L'Esprit
souffle az it veut: De Geest blaast waar hij
verbinden. Soudeur m.: Soldeerder.
Soudier m.: Sodafabrikant. Werkman wil, - verlicht wien hij wil. - sur ses
in een sodafabriek. / bv.nw.: Van de soda, doigts : In zijn handen blazen (om ze te
soda-achtig. Plante -iere: Loogplant. Sou- warmen). 2. Ademhalen, weer op adem
komen. Laisser - qn: Iem. tijd gunnen om
diere v.: Sodafabriek.
weer op adem te komen. Ne pas oser
Soudoiement m.: Betaling.
Geen mond durven opendoen. Ne soufflez
Soudoir m.: Soldeerkolf, -bout.
Soudoyer ov .w. : Bezoldigen, in soldij pas! Kik niet! 3. Zwaar ademhalen, snuiven. 4. Waaien, blazen. Le vent souffle
hebben. Betalen. Omkoopen.
en tempete, - avec violence: Het stormt ;
Soudre ov .w . : (o u d) Oplossen .
het waait hevig. Il souffle un grand vent:
Soudrille m.: Ruw krijgsman.
Soudure v.: Het soldeeren, soldeerwerk. Het waait hard. (fig.) Observer de quel
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cote le vent souffle: Nagaan uit welken hoek
de wind waait. Le vent souffle aux mesures
violentes : Er is een zeker drijven naar
maatregelen van geweld. 5. Den blaasbalg
trekken. (school) Voorzeggen. (landb.)
Hoopen opwerpen. (dierk.) Water opspuiten (walvisch). (oud) Den steen der wijzen
zoeken.
H. SouBier ov .w . : 1. Blazen. Aan-.
Weg-. Uitblazen. Inblazen (verbrandingslucht.) ( f g.) Aanblazen , aanwakkeren.
la discorde: Tweedracht zaaien. Poils
souffles: Door blazen uitgezochte haren.
- des pois : Met bolle wangen een blazend
geluid doen hooren, puffen. un fourneau:
Den blaasbalg van een oven trekken. 2.
(f i g . ) Ontfutselen , doen verdwijnen , voor
den neus wegkapen. un exploit: Een
exploot verduisteren. (s p e 1) - un pion:
Een damschijf blazen. n'est pas jouer:
Blazen geldt niet voor een zet. 3. Met
lucht vullen; opblazen (een blaas b.v.).
Doen rijzen. - le verre: Glas blazen. l'orgue: Orgel trappen. - un veau:
Lucht blazen onder de huid van een kalf
om die gemakkelijker te verwijderen.
Pommes -ees : In kokend vet gebakken aardappelen. un navire : Een schip wijder
maken. - le pave: Het plaveisel ophoogen,
dat gezakt is. 4. Toe-, voortblazen. Papier
soufflé: Donzig papier. z. chaud m.
Iem. iets influisteren.
-qchal'oreidn:
5. Voorzeggen, influisteren. Souifieeren
(tooneel). - qn : Iem. voorzeggen, wat hij
te zeggen heeft. z. mot 3. 6. (f ig.) Ingeven, inspireeren. I se -: Geblazen worden.
Soufflerie v . : Geblaas . (o u d ) Het zoeken van den steen der wijzen. Het afscheiden
(goede haren bij de hoedenfabricage). Gezamenlijke blaasbalgen, blaaswerk. Groote
blaasbalg. Soufflet m.: 1. Blaasbalg,
-toestel. Vouw (in 't leer). Plooi (aan pet,
wagon, enz.). Balg (camera, harmonica ).
Kap (rijtuig). Overkapping tusschen harmonicawagens. Valise ei -s : Harmonicakoffer. Wagon a -s: Harmonicawagen.
Casquette a -: Opvouwbare pet. Poche
Wijde buitenzak op de jas. Chambre
obscure a -: Klapcamera. 2. Oorveeg,
klap om de ooren. (f ig.) Donner un - et:
Beleedigen, indruischen tegen. Donner un
- au roi : Valsch geld maken. Se donner
un Zich zelven tegenspreken. Donner
un - a Ronsard, - a Vaugelas: Een grove
taalfout maken. Souffletade v.: Dracht
oorvegen. Souffleter ov.w.: Een oorveeg
geven aan. (fig.) Indruischen tegen,
strijdig zijn met. Beleedigen. Souffleteur
m.: Uitdeeler van oorvegen. Soufflette v.:
Luchtblaas. Souffleur m.: 1. Blazer.
Iem., die den blaasbalg trekt. - de verre;
- de bouteilles: Glas-; flesschenblazer. d'orgue: Orgeltrapper. 2. Alchemist, goudmaker. 3. Hijger, snuiver. 4. Inblazer,
toefluisteraar; (tooneel) souffleur. Le trou
du -: 't Souffleurshokje. 5. Blaastoestel,
luchtaanvoerder. 6. (nat. hist.) Blazer,
dier met spuitgaten. Soufflure v.: Luchtbel, blaas, gal (in metaal).
Souffrable : Uitstaanbaar, te verdragen.
Souffrance v.: 1. Vergunning, toelating.
Jour de -: Als servituut door een buurman
toegestane opening. 2. Uitstel, opschorting.
Fransch-Nederlandsch. I.
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Laisser en -: Onafgedaan, onbetaald laten;
niet nakomen (verplichting). Article en -:
Onbetaalde, onafgedane post. Letires en
Onbestelbare b. Train en -: Trein
die niet verder kan. Lettre de change en
Onbetaalde wissel. 3. Leed, lijden,
smart. Les -s du jeune Werther : Werther's
lijden. Souffrant : (o u d) Lijd- , verdraagzaam. (thans) Lijdend, ongesteld. Riesvous -? Zijt ge ongesteld ? L'eglise -e:
De zielen in 't vagevuur. Souffre-douleur
(mu. onv.) m. en v.: Zondebok, verschoppeling. Dier, voorwerp, dat als een waardeloos iets wordt behandeld. Souffreteux:
Ziekelijk, sukkelend. Behoeftig. f m.:
Lijder, kruk. Armoelijder. Souffrir ov.
w.: 1. Toelaten, dulden. - qch a of chez
qn: lets van iem. verdragen, iem. iets
toestaan. 2. Verdragen, uithouden. - qn:
Iem. dulden, - zetten. Le papier sou fire
tout: Papier is geduldig. 3. Toestaan, veroorloven. 4. Toelaten, gedoogen, dulden.
Cela ne souffre pas de retard, - de delai:
Dat lijdt geen uitstel. Cela ne souffre pas
de difficulte: Dat spreekt van zelf. 5. Lijden, door-, uitstaan. z. wort (v. 1) en
martyre. / onov.w.: 1. Leed doorstaan.
Verdriet hebben. 2. Lijden, smart of pijn
zich ziek gevoelen. - de la tete: Hoofdpijn hebben. - de la poitrine: 't Aan de
longen hebben. Il ne souffle plus: Hij heeft
uitgeleden. 3. (Schade) lijden. - de qch:
Gebukt gaan onder iets. 4. (f ig . ) Kwijnen .
/ se -: Elk . verdragen. Verdragen worden.
't Kunnen uithouden.
Soufrage m.: Het zwavelen. doopen
in zwavel. Soufre m.: Zwavel. - en
canons: Pijp-. Fleur de -: Bloem van -.
vierge : Gedegen -.
- de mine, - gris,
fibreux, - capillaire
- mou : Plastisehe
: Vezelzwavel. Soufre: Zwavelkleurig.
Soufreur m . : Zwavelaar . Soufrer ov .w . :
In zwavel doopen. Zwavelen, met zwaveldamp doortrekken. Soufreuse v.: Toestel
om den wijnstok te zwavelen, zwavelaar.
Soufrier m.: Zwavelwerker. Soufriere v.:
Zwavelgroeve. -kist. -toestel. Soufroir m.:
Zwavelstoof, -kamer.
Sougarde v. z. sous -garde . Sougorge
v. z. sous-gorge. Souhait m.: Wensch,
begeerte, verlangen. -s de bonne annee:
Nieuwjaarswenschen. A -: Naar wensch.
Jolie Schattig. A vos Wel bekome,
het u (bij 't niezen). Souhaitable : Wenschelijk . Souhaiter ov .w . : Wenschen,
verlangen. - qch a qn: Iem. iets toewenschen. - le bonjour: Goeden dag wenschen.
(fam.) Je vous en souhaite: Nu, ik help
het je wenschen. - qn : Naar iem. verlangen. / se -: Zich zelven -. Elk. wenschen.
Gewenscht worden. Souhaiteur m.: Wenscher.
Souillard m.: Gat in een (goot)steen.
Gootsteen. Stroom-, ijsbreker (a. e. brug).
Souillarde v.: Loogbak. Spoelvertrek.
-bak. Werkmanskiel. Modder die 't schip
tegenhoudt. Vatenspoelster. Souille v.:
Modderige plaats (waarin een wild zwijn z.
wentelt). Door een gestrand schip gevormde
diepte, zelling; door een voetstap gevormde
holte. Souiller ov.w.: Bezoedelen, bemorsen, vuil maken. Door een onreine aanraking bevlekken. (fig.) Bezoedelen, bevlek64
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ken. / se —: Zich -. Souillon m. en v.: Hij werd onpasselijk; (fig.) - walgde ervan.
Smeerpoets, morspot, slons. Etre en —:
Soulier (spr. sou-lye) m.: Schoen. z.
Er uitzien als een zwijn. — de cuisine: plat (bv .nw . 1), blesser 1 en petit (by.
Vatenwaschster . Souillonner ov .w . : Be- nw. 1). Mourir dans ses —s : Sterven zonder
vuilen, besmeuren, beduimelen. Souillure naar bed te zijn gebracht. z. boue 1 en
v.: Smet, vuile vlek. Bezoedeling, bemor- cordon 2. Chausser les —s -, marcher
sing . (f ig . ) Bezoedeling, smet .
dans les —s d'un mort: In de voetstappen
Souk m.: Markt (in 't Oosten), winkel- van een doode treden. (f a m.) Les —s
buurt.
d'un mort: Iem. erfenis. Mettre les pieds
Sold (spr. sou) : Zat, verzadigd . (f ig . ) dans tous les —s : Van alles beproeven.
Zat. (plat) Zat, „vet " , bezopen . — comme (plantk.) — de la Vierge: Vrouweune grive, - un Polonais: Stom bezopen.
schoentje.
/ m.: Bekomst, genoegen. Tout son —:
Soulignement m . : Onderstreping . (f i g . )
Naar hartelust. Pleurer tout son —: Fens 't Doen uitkomen. Souligner ov.w.:
goed uithuilen. Dormir tout son —: Eens Onderstrepen. (f ig.) Nadruk leggen -, de
flink uitslapen.
aandacht vestigen op, „aandikken". Zijn
Soulageant : Verkwikkend, verlichtend. bijval aan den dag leggen bij. Soulignure
Soulagement m.: 1. Verlichting, verzach- vV. : Onderstreping .
ting . Opbeuring, verkwikking, troost. ApSouliote m.: Inwoner van Souli (in de
porter -, donner du — (a) : Verkwikken.
provincie Janina).
2. Ontlasting (van machine). Soulager
Soillographe m.: Zuiper. Soillographie
ov.w .: 1. Een deel van zijn last afnemen. v . : Dronkemansboel, zuiperij, dronken(zeev.) Verlichten (door een deel der schap.
lading over boord te werpen). Den druk
Souloir onov .w . : (o u d) Gewoon zijn.
Soulte v.: Som die terugbetaald moet
van den wind verminderen (op zeil, mast).
Minder zwaar doen dragen (balk). Ontlas- worden (omdat men meer dan zijn aandeel
ten (machinedeel). Ontlasten (orgaan). bij een ruil, een verdeeling heeft gehad),
(p la t ) Afnemen , stelen . — qn de sa bourse: bijslag, terugbetaling wegens overbedeeIem . van zijn beurs afhelpen. 2. (f ig . )
ling. Conversiepremie. Restantbewijs.
Ontlasten, ontheffen (v. drukkende lasten).
Soumettre ov .w . : 1. Onderwerpen , ten
3. Ondersteunen, verkwikken, helpen, ver- onder brengen. Stellen beneden, ondergezachten, lenigen, lafenis schenken. — un schikt doen zijn. C wur soumis a Dieu:
besoin: Aan een behoefte voldoen. / se —:
Godvreezend gemoed. — ses passions:
Zich verlichting verschaffen. Zijn hart Over zijn hartstochten zegevieren. 2.
uitstorten ; zijn gal uitbraken . Aan een Voorleggen , onderwerpen (aan iem. oornatuurlijke behoefte voldoen, eens flink deel); overlaten. — au calcul: Berekenen.
/ se —: Zich onderwerpen. Onderworpen -.
afgaan . Zich (iets ) van den hals schuiven.
Sofilard m.: (p la t) Zuiplap .
Volgzaam, onderdanig worden. Elk. onderwerpen. — ou se demettre: Toegeven of heen
Soulas m.: Troost, verlichting.
Soulcie (spr. soul-si) m . : Rotsmusch gaan, buigen of barsten. Soumis: Onder(— d'Europe).
worpen. Gedwee, volgzaam, onderdanig,
Smiler ov .w . : Oververzadigen, zat ma- nederig. Bij de zedenpolitie ingeschreven
(publieke vrouw; fille —e). Soumission
ken . (v olk ) Dronken -, „vet" maken.
(f ig . ) Oververzadigen, tot walgens toe v . : 1. Onderwerping. Faire sa —: Zich
onderwerpen . 2. Onderworpen- , onderdaverschaffen . Met woorden overstelpen .
nigheid . 3. Eerbiedigheid, eerbetoon . EerZijn woede geheel botvieren . —sacoler:
se —: Zich oververzadigen . - bezuipen. biedige betuiging van berouw.. 4. Aanbie(f ig . ) - geheel overgeven aan. Soillerie ding, inschrijving (voor e . aanbesteding ) .
vV. : (p la t ) Zuippartij .
Aanbieding om een som te betalen. Vente
Souleur v . : ( o u d) Plotselinge ont- par —: Verkoop bij inschrijving. Modele
-, formule de —: Inschrijvingsbiljet . Sur
steltenis .
Soulêvement m . : 1. Oplichting, opbeu- —s cachetees: Met gesloten biljetten. Souring . — d'estomac, - de cceur: Walging, missionnaire m.: Inschrijver.. Onderwormislijkheid . — des Mots: Stijgende beweging pen opstandeling . Soumissionner ov .w . :
der go lven ; vloedbeweging . 2. (a ardk.) Inschrijven op . / se —: Aangenomen worOpwaartsche beweging, bodemopheffing . 3. den . Soumissionniste m.: Voorstander
(f ig . ) Muiterij , opstand, oproer.. Veront- van onderwerping aan de Scheidingswet van
waardiging . Soulever ov .w . : 1. Opbeuren Kerk en Staat .
Soupape v . : Klep , ventiel . — de siirele:
opheffen, oplichten ; opjagen ; lichten (schip ) .
— le cceur: Onpasselijk maken, braking Veiligheidsklep . — d'admission: Inlaatklep
. — d'echappement: Uitlaatklep .
veroorzaken . Le cceur me souleve : 't Walgt
Soupcon m . : 1. Argwaan, achterdocht,
me. 2. Doen oprijzen , in beroering -, in
beweging brengen . (a ardk.) In de hoogte verdenking . Sans —s : Argeloos , onergdenwerken . 3. (f ig . ) Oproerig -. Verontwaar- kend . Exempt de —s : Onverdacht . 2. Verdigd -. Gaande maken, doen ontstaan. dachtheid . 3. Vermoeden . 4. (f a m . ) Beetje,
Uitlokken (protest) . Opwerpen (vraag ) . druppel , kruimel ; zweempje ; flauw begrip
Verwekken . — de l'emotion: Opschudding (van iets ) ; sikkepitje . Un — de lait: Een
verwekken . — des sympathies: De menschen ietsje melk . Soupconnable : Verdenkbaar..
voor zich innemen . / se —: Zich opbeuren, Soupconner ov .w . : 1. Verdenken, arg- oplichten. In beweging komen. Opgehe- waan voeden tegen . Als waar aannemen,
ven -, omhooggevoerd worden. (f ig. ) In bevroeden . 't Bestaan erkennen -; - voorzien
opstand komen, opstaan . Verontwaardigd van . 2. Vermoeden. / se —: Elk. verden-, misnoegd worden. Son cceur se soulevait: ken. Soupconneusement : Op argwanende
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smachten
naar.
3.
Argwanend,
achterwijze. Soupconneux :
Een zuchtend geiuid
doen hooren, zacht kirren. (p lat) Een
dochtig, wantrouwig.
Soupe v.: 1. Snede brood waarop men windje laten. (fig.) Van liefde kwijnen,
bouillon of wijn giet. Tailler la -: Brood verliefd zijn. - pour qn: Op iem. verliefd
voor de soep snijden. Tremper la -: De zijn. / ov.w.: In klagende tonen uiten,
soep over de sneedjes brood gieten. Trempe lispen, fluisteren, kweelen; in verzen uitboezemen. / se -: Zacht gefluisterd wor-, mouille comme une -: Doornat. Tremper
den.
une - a qn: Iem. afrossen. - au y in, Souple: 1. Buigzaam, lenig, slap, soea perroquet: In wijn geweekt sneetje brood.
lure comme une -: Stomdronken. 2. Soep.
pel. Vaardig. Die gemakkelijk naar 't stuur
z. Bras (bv.nw. 1). - maigre: - zonder luistert. Rene -: In soepelen band. 2.
vleesch bereid. Sa - est maigre: Hij heeft (f ig.) Buig-, leidzaam, plooibaar, gedwee.
niet veel in de melk te brokken. Quel- Avoir l' echine -, - les reins -s : Zich in
alles schikken, slaafsch gehoorzamen. z.
qu'un lui a mange le dessus de sa -: Hij is
niet in zijn humeur. Marchand de -: Slecht pant. Avoir la plume -: Vaardig met de
kostschoolhouder die rijk wordt door slecht pen zijn. Souplement: Lenig. Souplesse
eten te geven ; (s o ms ) logementhouder . Boite v.: 1. Buigzaam-, soepel-, lenigheid. 't
a -: Kostschool van dien aard. z. lait 1. Gemakkelijk luisteren naar 't stuur. Des
tours de -: Kunstjes die men door zijn leLa - au lait s'envola: De born barstte.
nigheid verricht. (fig.) Tour de -: HanManger la - avec qn : Met iem. eten. Venez
manger la - che7 nous : Kom Bens (familiaar)
dige streek, kunstgreep. 2. (f ig.) Plooibij ons eten. Des la -: Reeds bij 't begin baar-, buigzaam-, gedweeheid. Handige
van den maaltijd. Faire la -: Koken. daad.
Mesurer la - a sa bouche : De tering naar
Souquenille v.: Stalknechts-, koetsiersde nering zetten. (Un gros) plein de -: kiel. (fig.) Oud, gelapt, afgesleten klee(m
il.
en
a
lg
.)
Eten
.
3.
dingstuk
.
dikkerd
.
Dik; 'n
Souquer ov.w.: Hard aantrekken, steLa - fait le soldat: De soldaat moet goed
gevoed worden. - du soir : Avondeten.- vig spannen, - aanhalen. (fig.) Heen en
populaire : Spijsuitdeeling; -slokaal. weer schudden. / onov .w.: Hard trekken
(aan). - sur la came, - sur les avirons, rapide : Kookinrichting. 4. In water gekookt voer (voor dieren). - au lait, - ferme: Hard aanroeien, - aan de riemen
trekken.
au yin: Witachtige -; roodachtige kleur.
Source v.: 1. Bron, wel. Eau de -:
Soupe m. z. souper m.
Soupente v.: Hang-, draagriem. Hang- Bron-, welwater. Eaux de - (naturelles
balk . Mantel-, rookvangijzer. Insteekver- non minerales): Bronwateren. Prendre sa
-: Ontspringen (z. 2). Couper une -: Een
trekje. Roefje. Vliering.
Souper onov.w.: 't Avondeten gebrui- bron opvangen. z. eouler 4. Deux -s de
ken. (fam.) J'en ai soupe: Ik heb er meer larmes : Twee tranenstroomen. - de feu,
dan genoeg van. J'ai soupe quand je l'ai - inflammable: Brandende spuiter. 2.
(f ig. ) Bron. Oorzaak, oorsprong, grond.
vu : Mijn dag is bedorven, als ik hem gezien
heb. / m.: Avondeten (het tegenwoordige Faire la critique des -s: De bronnen (v.
diner). Nachtelijke maaltijd. - fin: Fijn e. werk) onderzoeken. Les -s de la vie:
soupêtje. Petit -: Soupêtje onder intieme De voornaamste levensorganen. Atteindre
vrienden.
qn aux -s de la vie : Iem. in 't hart
Soupitsement m . en -peser ov .w . : treffen. Aller -, remonter a la - du mal:
(Het) wegen met de hand, - voelen hoe Tot den oorsprong van 't kwaad opklimzwaar iets is. (f ig.) Juist afwegen, precies men. Couper la - du mal: 't Kwaad in
nagaan.
den aanvang smoren. Savoir -, tenir de
Soupeur m., -euse v.: Iem., die ge- bonne -: Van goeder hand weten. Etre
woonlijk 's avonds laat of 's nachts zijn a la - des nouvelles : Aan de bron zitten
hoofdmaaltijd houdt. Vroolijke Frans. Pret- voor de nieuwtjes. Prendre sa - dans
maakster; publieke vrouw. Iem. met (z. 1): Voortspruiten uit. Soureellerie v.:
wie(n) men soupeert.
(Wichel )roedelooperij . Soureier m . , -Iére
Soupied m. z. sous-pied.
v.: Roedelooper, -ster (zoekt naar bronnen
Soupiëre v.: Soepterrine.
of metalen).
Soupir m.: 1. Zucht. Jusqu'au dernier
Soureil (spr . soursi) m.: 1. Wenkbrauw.
-: Tot den laatsten ademtocht. Le dernier
Lever -, hausser les -s: Minachtend kijken.
-: De laatste snik. z. rendre (ov .w. 6).
z. hanneton 2. 2. Bovenste deurdrempel.
Recevoir -, recueillir les derniers -s de qn:
Sourcilier (spr. -si-lye): Van de wenkIem. laatsten ademtocht opvangen. (gra p) brauwen. Arcade -iere : Wenkbrauwboog.
- d'ivrogne: Dronkemansoprisping, hik, m.: Uitstek (glasoven). Soureiller (spr.
boer. 2. Verzuchting, klacht. Liefdeklacht,
-sige) onov.w.: 1. De wenkbrauwen fron-sverlangen. L'objet de mes -s: De aan- sen. Het gelaat vertrekken. Ne pas -: Geen
gebedene waarnaar ik smacht. 3. (f ig.) spier vertrekken. Sans -: Zonder blikken
Klagend geluid. 4. (muz.) Rust van een of blozen. 2. Opwellen. Soureilleusement
kwartnoot, kwartrust. Demi -: - van 1/8 (spr . -si-yeu-): (o u d) Streng . Sourcilleux
noot. Quart de -: - van 1 /16 noot. Soupirail (spr. -si-geu-) : (o u d ) Streng . (t ha n s )
(m y . -aux) m.: Keldergat. Luchtgat.
Trotsch, hoogmoedig. Verdrietig, norsch.
Trekgat, wak (- dans la glace). Soupirant:
Sourd bv.nw.: 1. Doof. - et muet:
Zuchtend. Smachtend, verlangend. / m.:
Doofstom geboren . z. pot 1. 2. (f i g . )
Aanbidder, verliefd minnaar. Soupirer Doof, die niet hooren wil, ongevoelig. z.
onov .w . : 1. Zuchten . 2. Klagen . - vers, oreille 2. 3. Gedempt, waarin het geluid
- pour, - apres: Snakken -, verlangen -,
gedempt klinkt, met slechte acoustiek. 4.
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Sourdaud—Sous-eommissaire

Dof, -klinkend. z. lime 1. Consonne -e:
Stemlooze medeklinker . (f i g . ) Un bruit
—: Een vaag gerucht. 5. Dof (kleur);
zonder glans, niet helder. z. lanterne 1.
Pierre —e : Troebele steen. 6. Die niet
openlijk aan den dag treedt, heimelijk,
verborgen. Douleur —e: Niet precies aan
to wijzen pijn. —e agitation: Onmerkbare
gejaagdheid. Lame —e: Lange zee. Couteau
—: Bot haalmes. I m.: 1. Doove. Crier
comme un —: Uit al zijn macht schreeuwen.
Faire le —: Oost-Indisch doof zijn. Frapper
comme un —: Er maar op los slaan. z.
parler 2. Cela ne tombe pas dans l'oreille
d'un —: Dat is niet tegen een doove gezegd. Il n'est pire — que celui qui ne veul
pas entendre : Het is aan dooven mans ooren
gepreekt. 2. Landsalamander. Sourdaud :
Hardhoorig. -e. Sourde v.: Doove. Kleine
watersnip. Sourdement : Dof , met gedempten toon. Heimelijk, in 't verborgen.
Sourdikre v.: Blind met matras. Sourdine
v.: 1. (mil.) Doffe trompet. (fig.) A la—,
en -: In stilte, heimelijk, zonder opzien to
baren. 2. Dof spinet. 3. (muz.) (Geluid)demper, toondoover, sourdine. Zacht pedaal . (f ig . ) Mettre une — a ses pretentions:
Zijn eischen wat matigen. 4. Sluitveer.
Sourdite v.: (taalk.) Stemloos karakter.
Sourd -muet (mu .—s--s): Doofstom. -me.
Sourdre onov.w.: Opwellen, opborrelen . (f ig . ) Opwellen.
Souriant : Glimlachend . (f ig ) . Vriendelijk , welwillend ; aangenaam aandoend
(boek).
Sourieeau m.: Muisje. Sounder m.:
Mu izenvanger . Sourieiêre v . : Muizenval .
(f ig. ) Valstrik. Speciale verblijfplaats voor
arrestanten. La police a etabli une --: De
p. heeft de misdadigers een voor een geknipt
op de plaats van samenkomst. Souriquois :
Van de muizen.
Sourire onov .w.: 1. Glimlachen. — a
qn: Iem. toelachen. — a ses pensees: Zijn
g. vol vreugde overpeinzen. 2. (f i g . ) Gunstig zijn, toelachen. Aanstaan, bevallen,
iets aanlokkelijks hebben voor. Le ciel sourit:
De hemel lacht 't menschdom toe. I m.:
Glimlach. Envoyer un — ez: Toelachen. Il
a le —: Hij heeft steeds een glimlach op
de lippen; - is vriendelijk gestemd (ook
b.v. de Beurs), - kijkt vriendelijk; - houdt
zich Oink.
Souris v.: 1. Muis. (Couleur) gris (de)
—: Muisvaal. &eine comme une potee de
—: Altijd woelig, - druk, - in de weer. z.
montagne 1. — qui n'a qu'un trou est
hienteit prise : Wie maar een uitweg heeft,
loopt spoedig vast. C'est le nid d'une —
dans l'oreille d'un chat: Dat is een onmogelijkheid, die twee dingen komen niet
bij elk. On le ferait cacher -, mettre dans un
trou de —: Hij is zoo bang, dat hij wet zou
willen wegkruipen. On entendrait une —
trotter: Het is zoo stil, dat men een speld
zou hooren vallen. Briller les —: Zijn huis
in brand steken. Faire la —: Met de hand
opkruipen (langs lichaamsdeel) ; met de hand
iem. zak doorzoeken. — de terre : Veldmuis.
— agraire : Brandmuis. — de bois : Boschmuis. — d'eau : Watermuis. — de montagne:
Springmuis. 2. Vleezig deel der hand onder
den duim, muis. Muisje (a. e. bout).

2024

Kraakbeen (a. de neusgaton). Muis (lont
en porseleinschelp). Strik (v. smal lint).
(mil.) Pas de —: Srhalle trap naar een
vestinggracht. 3. — d'hôtel: Hoteldief. 4.
(fam.) Zoen op 't oog. / m.: (dichtk.)
Glimlach, -je. Faire -, envoyer un — a:
Toelachen.
Sournois : Gluipend, geniepig. Verraderlijk (ziekte). / m.: Gluiper. Sournoise ment : Gluipend, in 't geniep. Sournoi serie v.: Geniepig-, achterhoudendheid.
Geniepige streek.
Sous vz.: (in 't alg.) Onder. (plaats)
Onder, in. Il a fait Bela — mes yeux: Hij
heeft dat voor mijn oogen gedaan. Nous
aeons ce texte — les geux : Wij hebben dien
tekst voor ons (liggen). Etre — le feu d'une
batterie : Aan 't vuur van een batterij
blootgesteld zijn. — clef , — les verrous:
Achter slot. z. main 2. — bois: In de
bosschen. La Ferte---Jouarre: La Fertó
bij J. Il fait — lui : Hij laat alles maar
loopen. (fig.; afhankelijkheid) — son
regne : Onder zijn regeering. — l'Empire:
Onder 't Keizerrijk. (tijd) Binnen. — peu:
Binnenkort. — 48 heures: Binnen de 48
uur. (wijze) Onder. Op, bij, in. — pretexte, - couleur de: Onder voorwendsel van.
— peine de : Op straffe van. — espoir de:
Op hoop van. — ce rapport: In dat opzicht.
Sous . . . : (in samenst.) Onder . . .,
sub . .., tweede. Sous -abonnê m.: Medegeabonneerde. Sous -admissible : Voorloopig toegelaten ( candidaat) . Sous affermer ov .w . : Onderverhuren . Onderhuren. Sous -affluent m.: Bijrivier van
een bijrivier. Sous -affreter ov .w .: Onderbevrachten. Sous -affrêteur m.: Onderbevrachter. Sous -Age m.: Afdeeling van
een geologisch tijdperk. En —: Die onder
den leeftijd is. Sous -aide m.: Medehelper. Sous -alaire : Onder de vleugels.
Sous -alimentation v. : Ondervoeding.
Sous -alimenter ov .w . : Ondervoeden .
Sous -amendement m.: Subamendement.
Sous-amender ov.w. : Een wijziging
op een amendement voorstellen. Sous arbrisseau m. en --arbuste m.: Halfstruik (hoogstens 1 M. hoog). Sous arehiviste m.: Onderarchivaris. Sous arrondissement m.: Onderafdeeling. Sous
-axillaire (spr.. -aksiler): Onder de okselholte liggend. Sous -bail (mv. --baux)
m.: (recht) Onderhuurcontract. Sous bailleur m.: Onderverpachter. Sous -ban de m. : Beslag (wangen v. 't affuit). Zending
onder kruisband. Sous -barbe (mu. onv.)
v . : 1. (o u d ) Kinnebakslag . Beleediging .
2. (thans) Kinkettinggroef. Halsterriem.
Waterstag. Sous -bibliothêcaire m.: Onderbibliothecaris. Sous -bois m.: Laag bout
(onder hoog geboomte) . Onderplanting.
Boschgezicht (schilderij). Sous -cape v.:
Onderdekblad. Sous -caudal : Onder de
staart. Sous -cession v.: Afstand aan derden. Sous -ehapitre m.: Afdeeling van een
hoofdstuk. Sous -chef m.: Onderchef. Tweede kok. Sous -chevron m.: Sluithout.
Sous -clause v.: Onderclausule. Sous -clavier: Onder 't sleutelbeen gelegen. I m.:
Ondersleutelbeenspier. Sous -commis m.:
Onderkommies. Sous -comrnissaire m.:
(zeev. ) °Meier van administratie 2e klasse.
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Sous -commission-Sous -tan g ente
Sous -commission v. : Sub-commissie. Tweede luitenant. Sous -ligneux : Half
Sous -eomptoir m.: Bijkantoor, onderge- struikvormig. Sous -locataire m.: Onderschikte factorij. Sous -consommation v.: huurder . Sous -location v.: Onderhuur.
Verminderd -, onderverbruik. Sous -cor - Sous -loueur m.: Onderverhuurder.
Sous -main (mu . onv .) m.: Onderlegger
tical : Onder de schors liggend. Souscostal : Onderribs . . . Sous -couche v.: (bij 't schrijven). En -: In 't geheim.
Onderlaag. Sous-credit m. : Bijcrediet.
Sous-maitre m., -esse v. : Hulp-onderSouseripteur m.: Onderteekenaar (or- wijzer,, -es. Ondermijnbaas. Onderbootsman.
derbiljet ) . Inschrijver, inteekenaar. Sou - Sous -marin : Onderzeesch. Guerre -e:
seription v.: Onderteekening. Handteeke- Duikbootenoorlog. / m. : Onderzeeer. Duikning (met de beleefdheidsformules). In- boot . Sous -maxillaire (spr. -ilêr): Onder
teekening (boek), inschrijving (leening). de onderkaak gelegen. Sous -mediante v.:
Bijdrage, ingeschreven som. (drukk.) Op- Ondermediant, zesde noot boven den grondgave van drukker en plaats aan 't slot van toon. Sous -meninge v.: Tweede herseneen bock . ( f i g . ) Goedkeuring . Souserire ov . vlies . Sous -mentonnier : Onder de kin gew. : Onderteekenen, zijn naam zetten onder.
legen. Sous -mentonnikre v.: Stormket(handel) Teekenen. (taalk.) Onder een ting (sjako ) . Sous-multiple bv .nw . en m . :
klinker aanduiden. Inschrijven voor (lee- Deeler, factor. / bv.nw.: Een geheel aantal
ning) . Inteekenen op (publicatie). ! onov. malen opgaand. Sous -nappe (mu. ---s)
w.: Zijn handteekening plaatsen, onder- v. : Onderkleed (op tafel) . Sous -nourrir
teekenen . Inteekenen, inschrijven . (f ig . ) ov .w . : Ondervoeden . Sous -nutrition v . :
Goedkeuren, inwilligen. / se - : Onder- Ondervoeding. Sous-oeuvre m.: Grondslag;
teekend worden. Sous -eutan6 : Onder- fondament. Reprendre un mur en -: Een
huidsch . Sous -delegation en --deleguer muur bij de fondamenten weer optrekken.
z . sub . . . Sous -dominante v . : (m u z . )
(fig.) Reprendre un travail en -: Een
Onderdominant, kwart boven den grond- werk opnieuw geheel opbouwen. Sous -off
toon. Sous -dorsal : Onder den rug liggend. m . : (f a m . ) Onderofficier . Sous -offieier
Sous -double : Half, bij helften voort- m. : Onderofficier. Sous -orbiculaire : Eegaand . I m. : Helft. Sous -doubl6 : En nigszins langwerpig rond. Sous -orbitaire :
raison -e: In verhouding met de vierkantsOnder de oogholte liggend. Sous -ordre m.:
wortels . Sous -doyen m.: Onderdeken. 1. Ondergeschiktheid. Onderorde. CreanSous -6conome m.: Tweede beheerder. cier en -: Onderschuldeischer. Tyran en -:
Sous -eneh6re v.: Te laag bod. Te lage Tirannenhelper, die eveneens voor tiran
aannemingssom. Par -: Door onder 't loon speelt. En -: In een ondergeschikte positie.
te werken. Sous -entendre ov .w . : Stilzwij- Etre en -: Ondergeschikt zijn, helpersgend bedoelen, er onder verstaan. (taalk.) diensten verrichten. Commander en -:
Niet uitdrukken (wat de beteekenis toestaat Een ondergeschikt bevel voeren. 2. (mu.
aan te vullen), erbij denken. / se -: Er ---s) Ondergeschikte. 3. Onderorde.
stilzwijgend onder verstaan worden. Sous - Sous -oxyde m.: Protoxyde, oxydule.
entendu m.: Bijbedoeling, bedekte toe- Sous -pied m.: Voetriem, souspied. Sousspeling ; diepere bedoeling. Sous-entente plat m. : Matje. Sous -preeepteur m. :
v. : Heimelijk voorbehoud, dat een „achter- Tweede leermeester. Sous -prefectoral :
deurtje " openlaat, listige bijbedoeling. Van den onderprefect. Sous -prefecture
Sous -entrepreneur m. : Onderaannemer. v. : Onderprefectuur. Sous -prefet m.:
Sous -enveloppe v.: Binnenste verpakking. Onderprefect. Sous -prefête v.: OnderSous -6pidermique : Onder de opperhuid. prefectsvrouw . Sous -preneur m.: Tweede
Sous -espêce v. : Onderafdeeling eener huurder, - afnemer. Sous -prieur m. : Onsoort. Sous -estimer ov .w . : Te laag schat- derkloostervoogd , -prior. Sous -prieure v.:
ten . Onderschatten . Sous -evaluer ov .w . : Onderkloostervoogdes, -priores. Sous -pro Onderschatten. Sous-exception v.: Uit- duction v. : Onvoldoende productie. Sous zondering op een uitzondering. Sous-ex- produit m.: Bijproduct. Sous -pubien :
poser ov .w . : Onderbelichten . Sous -fai- Onder 't schaambeen gelegen. Soustage en --faite m. : Ondernokbalk. Sous - question v. : Bijvraag. Sous -race v. :
ferme v. : Onderpacht. Sous -fermer z. (Vee )slag . Sous -rêgne m .: Hoofdafdeeling •
--affermer . Sous -fermier m.: Under- Sous -repartition v.: Tweede verdeeling.
pacht er . Sous -freter ov .w . : Onde rver- Sous -resine v.: Half-hars. Sous -rive v. :
huren (schip ). Sous -freteur m. : Under- Oevergat.
vervrachter.. Sous -frutescent : Ha lf-struikSous -saeristain m.: Onderkoster.
vormig. Sous -garant m.: Tweede borg. Sous -seapulaire : Onder den schouder
Sous -garde v. : Geweerslotbeugel. Sous - liggend. Sous -seeretaire m.: Ondersecregenre m.: Onderafdeeling van een geslacht. taris . - d' Etat: Onderminister. SousSous -gorge (mv .onv .) v.: Keelriem (hoofd- secretariat m. : Waardigheid -. Bureau van
ste l) . Sous -groupe m . : Onderafdee 1 ing ondersecretaris. Sous -seing (spr. -sin) m. :
van een groep. Sous -industrie v. : Hulp- Onderhandsche akte (z. aete 2). Sous -set
industrie. Sous -intendanee v. : Bureau -. m. : Verwant zout. Sous -signature v.:
Zetel -. Betrekking van sous-intendant Tweede onderteekening. Soussigne m.:
m.: Onderintendant. Sous -intituler (se) : Ondergeteekende . Soussigner ov .w . : OnDen bijtitel hebben van. Sous -*cent : derteekenen . Sous -sol m.: 1. Souterrein,
Onderliggend, verborgen. Courant -, fleuve gedeelte onder de verdieping gelijkvloers.
-: Onderstroom. Sous -jupe v.: Onder2. Ondergrond, grond onder de teelaarde.
kleed , -rok. Sous -le -Vent : Onder den Sous -solage m . en sous -soler ov .w . :
Wind. Sous -lieutenanee v. : Tweede(Het) omwerken met den ondergrondsploeg.
luitenantsplaats . Sous-lieutenant m. : Sous-station v. : Bijstation. Sous -tan -
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Sous -tendante--Souvenir

gente v.: Subtangens. Sous -tendante v.:
Koorde . Sous -tendre ov .w . : Onderspannen
(een boog), de koorde vormen van. Van
onderen bespannen met . Sous -titre m .: Bij- ,
ondertitel. Soustraetil : (in samenst.)
Aftrek-. Soustraetion v. : 1 . Onttrekking,
verduistering. 2. (rekenk.) Aftrekking.
Soustraire ov .w . : 1. Onttrekken , onthouden. 2. Ontvreemden, verduisteren, afhandig maken. 3. (rekenk.) Aftrekken. /
se - : Zich onttrekken (aan), zich redden
(uit). Afgetrokken worden. Sous -traftant
m . : Onderpachter. Onderbelastingpachter.
Onderaannemer. Sous -traitê m.: Onderpacht. Onderaanneming, aanneming in de
tweede hand. Sous -traiter ov.w.: In de
tweede hand aannemen. Aan een ander
uit de eerste hand afstaan. Sous -trêsorier
m.: Onderpenningmeester. Sous -triple m.:
Driemaal in een ander getal begrepen (getal). Sous-triple : Die zich als derdemachtswortels verhoudt. Sous -tropical :
Van onder de tropen, subtropisch. Sou stylaire m.: (Lijn,) die evenwijdig met
den stip van een zonnewijzer loopt. Sousvalorisation v.: Te lage valorisatie.
Sous -vassal m.: Ondervazal. Sous -vente
v.: Wederverkoop. Sous -ventriére v.:
Buikriem (bijdehandschpaard). Sousverge m.: Vandehandschpaard (bij den
berijder die de zweep heeft). (fig. ) Helper,
hulpje . Sous -vestial : Van de onderkleeren .
Sous -vétements m. my .: Ondergoed.
Sous -vieaire m.: Ondervicaris.
Soutaehe v.: Tresband, oplegsel. Soutaeher ov .w. : Met tresband versieren.
Soutane v . : Priesterrok . (f ig .) Priesterstand. Prendre -, revetir la -: Priester
worden. Soutanelle v.: Lijfrok (tot aan de
knieen). Korte soutane; misdienaarskleed.
Soute v . : 1 . z . soulte . 2. (z e ev . ) Bergplaats. hok. - aux poudres ; - au pain:
Kruit-; broodkamer. - d'eau: Waterruim.
- aux voiles: Zeilkooi. - a bagages:
Bagageruimte (vliegtuig). 3. Bunker, kolenbergplaats (- au charbon).
Soutenable : Draaglijk, te verdragen.
Houdbaar, verdedigbaar. Soutenanee v.:
Verdediging (proefschrift). Promotie (- de
these) . Soutenant m., -ante v.: Verdediger,
-ster (stelling).
Soutenelle v.: (plantk.) Strandmelde.
Soutênement m.: 1. Steun. Mur de -:
Draag-, schoormuur. 2. (recht) Schriftelijke verdediging van een rekening. Souteneur m.: Verdediger van een publieke
vrouw, die ten koste van haar leeft, „droge
loods " . (soms) Verdediger.
I. Soutenir ov .w . : 1. (Onder )steunen,
schragen, dragen. - un cheval (par la bride):
Een paard kort in den teugel houden (bij 't
dalen). 2. Schoren, van ter zijde steunen.
3. (f ig . ) (Onder )steunen, helpen, bijstaan ,
steun geven aan ; schragen (moed); bestrijden (uitgaven); op de been houden;
onderhouden, den kost geven aan. Versterken, kracht geven; voeden. - une
femme: Een vrouw onderhouden, - mainteneeren. 4. Verdedigen. Beweren, staande
houden. - son dire : Blijven bij hetgeen
men gezegd heeft. Je le lui soutiendrai en
face: Ik zal 't hem in zijn gezicht zeggen.
z. gageure 2. -- l'accusation : Als aan-
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klager optreden. 5. Onderhouden, niet laten
achteruitgaan ; trouw blijven aan. - la
voix : De stem dragen, - steunen; de stem
bij 't zingen aanhouden. - une cadence:
Een cadens aanhouden. - la conversation:
Het gesprek gaande houden. - son caractere: Zijn karakter getrouw blijven. - son
rang; - sa reputation : Zijn stand -; zijn
goeden naam ophouden. - la gloire de qn:
Iem. roem doen voortbestaan. 6. Weerstaan aan. - la concurrence : Kunnen concurreeren. 7. (f ig . ) Uit-, doorstaan, verdragen, uithouden, mee-, doormaken. Zich
goedhouden (bij een schouwspel). - la
pence de qch : De gedachte aan iets verdragen. - la torture: De pijnbank doorstaan (zonder te bekennen). Des articles
qui ne soutiennent pas la mer : Artikelen die
niet bestand zijn tegen 't vervoer over zee.
onov.w.: Kracht geven, versterken.
II. Soutenir (se) 1. Zich staande houden, blijven staan. - en l'air: Zich
zwevende houden. - sur l'eau: Boven
water blijven. 2. (f ig . ) Staande -, gaande
blijven, zich goedhouden, - staande houden.
Zich zelf gelijk blijven; aanhouden; niet
verschieten (kleur); in trek blijven. Ma
sante se soutient: Mijn gezondheid blijft
gunstig. 3. Elk. steunen, - helpen. Te
dragen zijn , verdragen kunnen worden.
Verdedigd -, beweerd (kunnen) worden.
Soutenu by .nw . : 1. Aanhoudend , volgehouden ; voortdurend gespannen (opmerkzaamheid); die van geen wijken weet
(wil) ; krachtig (polsslag) ; lang aangehouden (handdruk) ; stevig (pas, tred);
willig, prijshoudend (markt, koers) ; goed
doorgevoerd (karakter; in boek). 2. Gebonden (stip) ; ernstig, deftig (toon); niet
familiare, verzorgde (uitspraak); gedragen
(muziek ) ; zonder nuance; donker (kleur).
Souterrain : Onderaardsch, onder den
grond. (f ig . ) Heimelijk, verborgen . Le
monde - de Chicago : De onderwereld van
Ch. Employer des voies -es : Slinksche
middelen gebruiken. Courant -: Onderstroom. / m.: Onderaardsche gang, - vertrek , - gewelf , stationstunnel . (f ig . ) Ge heime weg. Souterrainement : Onder den
grond door. (fig. ) Heimelijk, ter sluiks. Geheimzinnig. Soutien m.: 1 . Steunsel, stut,
schoor.. Armsteun . 2. (f ig . ) Steun, bijstand,
hulp, ondersteuning; verdediger, steunpilaar. z. famine 1. Armee de -: Hulpleger. (recht) Fournir les pieces au -:
Bewijsstukken leveren. Soutien -gorge (my.
onv.) m.: Bustehouder.
Sootier m.: Tremmer, kolenstouwer.
Soutirage m.: Het aftappen. Tapwijn.
Onttrekking. 't Aftroggelen. - loskloppen.
Vin de -: Wijn verkregen uit droesem die
met water is uitgeput. Soutirer ov.w.:
Aftappen, oversteken. Onttrekken (warmte,
electr.). (fig.) Aftroggelen, afhandig maken; komen achter (geheim) ; ontlokken
(mededeeling). Soutireur m.: Aftapper.
Souvenance v.: Vage herinnering. Sou venir onpers.w.: Herinneren, te binnen
schieten. z. loin 1 (met de) . / se - de :
Zich herinneren, - te binnen brengen, heugen. Faire - (zonder se ) qn de qch: Iem.
(helpen) iets herinneren. Je m'en souviendrai: Ik zal het (hem) betaald zetten. C 'est
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un homme qui se souvient : Hij vergeet niet
licht het verleden. / m.: Herinnering, gedachtenis, aandenken. Gedenkteeken. Gedenkschrift. Aandenken, herinneringsteeken. Herinnering. Groet. Ecrire de -: Uit
zijn hoofd opschrijven. Il est a votre que. . .: Gij zult u herinneren, dat . . . .
Elle n'etait qu'un - d'elle-meme: Zij was
onkenbaar. (grap) - de chat: Vuil van een
poes.
Souvent : Dikwijls, vaak, menigmaal.
Le plus -: Meestentijds, meestal. Le peu que: De weinige keeren dat . (sp ot ) Plus -:
Dat kun je zoo denken, de Hemel beware
me ervoor, dat ontbrak er nog maar aan.
Souvente (s )fois : (o u d ) Dikwijls, veeltijds .
Souverain bv .nw . : 1. Hoogste , onovertrefbaar,, opperste. Le S- Bien : Het
Hoogste Goed. Avoir un - mepris pour:
De allerdiepste minachting hebben voor.
2. Oppermachtig, onbeperkt. Bindend,
zonder appél; onherroepelijk. Cour -e:
Oppergerechtshof (zonder appél). Prince -:
Souvereine vorst. Le peuple -: 't Souvereine yolk. z. pontife 1. 3. Afdoend,
probaat, onfeilbaar (middel). f m.: (Opper)heer, vorst, onbeperkt gebieder. Sovereign, goudstuk van 20 shilling. Souve raine v . : Geb iedster . Souverainement :
1. In de hoogste mate, uiterst. - bon:
Algoed . (f a m . ) - ennuyeux : Verschrikkelijk vervelend. 2 . Onbeperkt. Zonder appel,
in hoogste instantie. Souverainetê v.:
1. Oppermacht, -heerschappij. Admettre la
- du but: Alles onderwerpen aan 't to
bereiken doel. 2. Souvereiniteit, opperste
staatsmacht. - du peuple: Volkssouvereiniteit. 3 . Gebied (vorst).
Soviet m: Raad van soldaten en arbei4ers. Sovietie v.: Sovjet Rusland. Sovie itique , -iste : Van Sovjet Rusland (La
Russie -).
Soya (spr. so-ya) m.: Soja. -boon.
Soyer : Van de zijde. Soyeux : Zijdeachtig. Van de zijde. Rijk aan zijde. Met
een geritsel van zijde. (fig.) Gedienstig. I
m.: Zijdehandelaar.
Spacieusement : Ruim, wijd. Spaeieux :
Ruim, wijd, uitgestrekt. Spaciosite v.:
Ruimte, grootte.
Spadassin m.: Vechtersbaas. Gehuurd
sluipmoordenaar.
Spadice m.: Bloem-, bloeikolf. Middenzuil, spadix. Spadice : Fleur -e : Koifbloem.
Spadille v.: Schoppenaas.
Spagirie v.: (oud) Scheikunde. Spa girique : (o ud) Scheikundig . -e .
Spaghetti m.: Smalle, voile macaroni.
Spahi, (wordt) spahis (spr. -i) m.:
Inlandsch ruiter in de Fransch NoordAfrika.
Spalme m. en -er z. espalme en -er .
Spalt (spr. spalte) m.: 1. Spalt, vloeispaat. 2. Als kleurstof gebruikt asphalt.
Spalter m.: Spalter.
Sparadrap (spr. -dra) m.: Hechtpleister.
Spardeek m.: Spardek.
Spare m.: Zeebrasem.
Sparganose v.: Opzetting der borsten.
. Spargoute v. z. spergule .
Sparides m .mv . : Zeebrasemachtigen .
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Sparklet m.: Stalen eivormig bolletje
met vloeibaar koolzuur gevuld.
Sparnacien : Uit -. Bewoner van gpernay..
Sparte v.: (aardrijksk.) Sparta. / m.
(o o k spart ) : Spartogras . Sparterie v . :
Vlecht-, matwerk (van sparto- of alfagras).
Vlechtwerkfabricage. - pour les murs:
Muurbedekking van vlechtwerk . Carre de -:
Matje.
Spartiate (spr. sparsyate): Spartaansch.
-aan. Spartiatement : Op Spartaansche
wijze.
Spartine v.: Slijkgras.
Spasmatique : Aan kramp lijdend.
Spasme m.: Kramp. Krampachtig gevoel,
- verschijnsel.
Spasme : Krampachtig samengetrokken.
Spasmodique : Krampachtig. Tegen kramp .
Spasmodiquement : Krampachtig. Spas mog 'elle : Die krampen doet ontstaan.
Spasmologie v.: Leer der kramppijnen.
Spath (spr. spate) m.: Spaat. - adamantin: Diamant-. - amer: Bitter-. d'Islande: Kalk-, IJslandsch-. - fluor,
fusible : Vloei-. - pesant: Zwaar-.
- perle: Bruinspaat, parelspaat.
Spathace : Van een bloeikolfscheede
voorzien. Spathe v.: Bloeikolfscheede (bij
palmen). Spathelle v.: Bijbloeikolfscheede.
Spath -fluor m.: Vloeispaat. Spathifier
ov .w . : In spaat omzetten. Spathique :
Spaatachtig.
Spatial : Van de ruimte, ruimtelijk.
Qualites -es des objets : Ruimte-eigenschappen d. v. -ement : Uit het oogpunt van
ruimte. Spatialiser ov .w .: 't Karakter
van ruimte geven aan. Spatialite v. : Begrip
van ruimte.
Spatule v.: Spatel. Sttijk-, tempermes.
Voegmes. Lepelaar (vogel). Spatule : Spatelvormig.
Speaker (uitspr.: spikeur) m.: Spreker
(in Kamer). Radio-omroeper. Speakerine
(spr. spi-) v.: Radio-omroepster.
Special : Bijzonder, afzonderlijk. Train
-: Extratrein. Ètudes -es : Vakstudie.
Classe de mathematiques -es of -e v.:
Klasse voor hoogere wiskunde. Des hommes
-aux: Specialiteiten. Compte -: Speciale
rekening (invoer tot verbruik, uitvoer uit
't vrije verkeer) . Spêcialement : Inzonderheid, in 't bijzonder. Specialisation v.:
Het aangeven in bijzonderheden. Het afdalen in vakstudie. Specialiser ov .w.:
In bijzonderheden aangeven. / se -: Zich
op vakstudie toeleggen. Ouvrier -ise: Geschoold werkman. 0. non -ise : Ongeschoold
w. Specialisme m.: Het bijzondere. Geest
die tot specialiseering in wetenschap drijft.
Specialiste m.: Specialiteit, vakman,
-geleerde, specialist. Specialite v.: Bijzonder karakter, -e eigenaardigheid, het
bijzondere. Vak -, studie waaraan men
zich in 't bijzonder wijdt. Patentmiddel.
Ouvrier sans -: Ongeschoold werkman.
Ouvrier d'une -: Geschoold werkman.
Specieusement : Op schoonschijnende
wijze, onder een glimp, met drogredenen.
Specieux : Schoonschijnend, met een glimp
van waarheid, schijnbaar waar, gezocht
(voorwendsel). / m.: Gezochtheid.
Specificatif : Nader bepalend, bijzonder
aanduidend, specificeerend. Specification
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v.: Nauwkeurige opgave, - optelling, - opnoeming der onderdeelen. (geneesk.) Onderkenning. Speeifieite v.: Eigenaardig
karakter. Specifier ov.w.: Nauwkeurig opgeven, een eigenaardigen trek aanduiden
van. (geneesk.) Onderkennen. Spedfique Bijzonder aan een soort eigen,
eigenaardig; die steeds zekere ziekte voortbrengt ; specifiek (gewicht, warmte). z.
poids 3. Droits -s: Invoerrechten naar
de soort. Nom -: Soortnaam. Remede
- of - m.: Afdoend middel, specificium.
Speeifiquement : Op bijzondere wijze, op
een wijze die een soort eigen is. Soortelijk.
Specimen (spr. -menu) m.: Proef,
staal, model, staaltje. Numero Proefnummer.
Speciosite v.: Gezochtheid, schijn van
waarheid.
Spectacle m.: 1. Schouwspel, gezicht,
aanblik. 2. Schouwspel, groote plechtigheid. Se donner en -, etre en -, server
de -: Zich aanstellen; zich aan 't oordeel
van anderen blootstellen, aan den weg
timmeren. 3. (f ig.) Schouwspel, voorbeeld.
4. Volksvermaak, -voorstelling. 5. Tooneelvoorstelling, vertooning. Schouwburg. Salle
de -: Schouwburgzaal. - coupe: Tooneelvoorstelling uit twee of meer kleinere
stukjes of tooneeltjes bestaande. Faire avec: Samen opgevoerd worden met. Ces
deux pieces font -: Die twee stukken
gaan op een avond, vullen een avond.
6. Gedeelte van een voorstelling, dat de
oogen bekoort. Piece a (grand) -: Spektakelstuk. Speetaculaire: Die een schouwspel vormt, voor de buitenwacht, „om te
kijken", „dat trekt". (in samenst.)
Tooneel-, tooneelachtig. Speetateur m.,
-trice v.: Toeschouwer, -ster. Ooggetuige.
Spectral: Spookachtig. Van het spectrum,
spectraal. Analyse -e : Bepaling van een
stof uit de strepen, die zij in het spectrum
voortbrengt . Spectre m . : 1. Spook . (fig . )
Schrikbeeld. Agiter un -: Met een schrikbeeld dreigen. Le - rouge: 't Roode spook
(van 't socialisme). 2. Lange magere.
3. Spectrum. - solaire: Zonne-. lineaire:
Lijnen-. - de diffraction: Tralie-. Spectrogramme m.: Afbeelding van 't spectrum.
Speetrometre, -metric, -metrique z.
spectroscope, -scopie, -seopique. Spectrophotometre m.: Toestel om de betrekkelijke helderheid in 't spectrum te meten.
Spectroscope m.: Toestel om het spectrum
te onderzoeken en daaruit de scheikundige
samenstelling eener stof te leeren kennen.
Spectroscopie v.: Onderzoek van het
kleurenspectrum en daardoor van de scheikundige samenstelling. Speetroscopique:
Van -, met den spectroscoop. Spectrosco piste m.: Onderzoeker met den spectroscoop. Spêculaire : Weerkaatsend. Pierre -,
fer -: Mica. Re flexion Weerspiegeling . / m . : (p lantk.) Venusspiegel . Speculateur m.: 1. Beschouwer. 2. Speculant . / by .nw . : Beschouwend . Speculatif :
I Bespiegelend, beschouwend, die niet
handelend optreedt. 2. Theoretisch, die
zich niet met de toepassing bezighoudt.
Sciences -ives : Theoretische wetenschappen.
3. Op speculatie betrekking hebbend, ongewis, gewaagd. 4. Om te speculeeren. / m. :
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Theoreticus . Speculation v . : 1. (o u d )
Beschouwing. 2. Bespiegeling, theorie.
(fam.) - dans l'espace : „Gezwam in de
ruimte". 3. Overpeinzing, navorsching.
4. (beurs) Speculatie, handelsonderneming
op de kansen van waardevermeerdering of
-vermindering. Faire des -s: Speculeeren.
Speculativement : In theorie. Speculer
ov .w . : (o u d ) Beschouwen . / onov .w . : 1.
Theoretisch onderzoekingen doen. Wijsgeerig denken. 2. Den geest laten gaan -,
theoretiseeren (over). 3. Speculeeren. - sur
la curiosite: Op de nieuwsgierigheid speculeeren. Spe- of speculum (spr. spekulomm; mu. onv .) m.: (geneesk.) Spiegel.
Speech (spr. spi-tche) m.: Toespraak.
Speleologie v.: Holenkunde. Spelêologique: Van de holenkunde (science -).
Spelëologiste, -logue m.: Kenner der
holenleer.
Spencer (spr. spincer) m.: Nauwsluitende
mansrok zonder panden. Nauwsluitend lijfje.
Spergulaire v.: Schijnspurrie. Spergule v.: Spurrie. - des champs : Gewone
Spermaceti (spr. -seti) m.: Walschot.
Spermatique: Van het dierlijke zaad.
Animaux -s: Zaaddiertjes. Spermatologie v.: Leer van het dierlijke zaad. Spermatorrhee v.: Zaadvloeiing. Spermatose
v.: Zaadverwekking. Spermatozoaire en
-tozoide m.: Zaaddiertje. Sperme m.:
1. Dierlijk zaad, sperma. 2. - de baleine:
Walschot . Spermophile m.: (d ierk. )
(Duitsch) Ziesel, bergrat.
Sphacele m. : Koudvuur (in dik weefsel).
Sphacele : Door koudvuur aangetast. Sphaceler ov.w. : Door koudvuur aantasten.
Sphaigne v.: Veenmos.
Sphenoidal: Van 't wiggebeen. Sphenoide: Wigvormig. L'os - of le - : Het.
wiggebeen.
Sphere v.: 1. (meetk.) Bol, kloot. 2.
(sterrenk.) Hemelsfeer (- celeste). - du
soleil; - de la lune: Zonne-, maansfeer. 3.
Wereld-, aardbol. Hemelbol. 4. (fig. )
Grenzen bereik omvang van iem.
werkzaamheden of invloed, werkkring.
Kring. Vouloir sortir de sa Zijn stand
willen verlaten, uit zijn maatschappelijk
milieu willen komen. - des connaissances
humaines: Omvang der menschelijke kennis.
Cela est hors de sa Dat ligt buiten zijn
bereik. Je reste dans ma petite -: Ik korn
niet uit mijn eenvoudige kringetje. Les
-s officielles: De officieele kringen. Sphericite v.: Bolvormig-, bolrondheid. Aberration de -: Door bolvormigheid der
lenzen ontstane afwijking. Spherique: Bolvormig, van een bol. Trigonometric -:
Boldriehoeksmeting. / m.: Ronde luchtbal.
Spheriquement : Op de wijze van een
bol. Spheriste m.: Meester in 't balspel.
Spheristere m.: (Plaats voor het) balspel,
sphwristerium. Spheristique v.: Kunst
om met den bal te werpen. Spheroidal:
Bijna kogelrond. Spheroide m. : Bijna
bolrond lichaam (ontstaan door omwenteling om de kleine as van een ellips). - allonge: Langwerpige - aplati : Afgeplatte
spheroide. Spheroldique: Der spherolden.
Spherometre m.: Toestel om de kromming.
van een oppervlak te meten. Sphêrule v.:
(plantk.) Bol.
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- ses affections: Zijn genegenheid geheel
Sphex m.: Sluipwesp.
Sphincter (spr. sfinkter) m.: Kring-, van zinnelijke overwegingen vrijmaken.
sluitspier. Sphincterien : Van een kring- Spiritualisme m.: (godsd.) Neiging der
ziel om zich geheel van 't zinlijke los te
spier.
Sphinge v.: Avondvlinder. Vrouwelijke maken. (wijsb.) Leer dat de werkelijkheid
sphinx. Sphingesque : Van een avond- van geestelijken aard is. Spiritualiste :
vlinder. Geheimzinnig. Sphingidês m.mv.. : Spiritualistisch. / m.: Aanhanger van 't
Avondvlinders. Sphinx m.: Sphinx (mon- spiritualisme. Spiritualite v.: 1 . Onstoffijk
ster met een vrouwenhoofd en -borst, een karakter, onzinlijk wezen. 2. Innerlijk
lichaam van een leeuw en arendsvleugels). godsdienstig leven, vrij van alle wereldsche
(f ig . ) Raadselachtig, ondoorgrondelijk dingen. Spirituel: 1 . Geestelijk, onstoflijk.
mensch. Avondvlinder. - de la vigne: 2. Geestelijk, van 't zieleleven (tegenover
temporel 2). Kerkelijk. Pere -, guide -,
Avondroodvlinder.
Sphragistique v.: (soms) Zegelkunde. directeur -: Biechtvader, geestelijk leidsSphygmique : Van den pols. Sphygmo- man. 3. Geestelijk, van 't inwendige zielegraphe, -metre m.: Toestel om de be- leven, vrij van 't leven der zinnen (tegenover sensuel 1). (nieuw) Chant -: Spiriwegingen van den polsslag na te gaan.
tual. Lectures -les: Vrome lectuur. ConSphynge v.: Onrust.
Spic (spr. spike) m.: Groote lavendel, cert -: Kerkconcert, concert van gewijde
spijk. Huile de -: Lavendelolie. Spica m.: rnuziek . Valeurs -les: Cu ltuurwaarden .
(geneesk.) Kruisvormig verband, koren- 4. Geestelijk, van de mystieke beteekenis
aarverband. Spieifere : Arendragend. Spi- (tegenover litteral 1). Le sens -. 5. Geesciforme : Aarvormig. Spicilege m.: Bloem- tig, geestrijk, vol geest. / m.: Het geestelezing van documenten. Verzameling, bun- lijke. De zielezorg. Spirituellement : 1.
Geestelijk, wat den geest betreft. 2. Geestig,
del. Spicule v.: Huidtand.
Spider (spr. spideur) m.: Kattebak, geestrijk, met geest. Spiritueux : Geestrijk,
alcoholisch. / m.mv . : Sterke dranken.
dickey-seat.
Spirituosite v.: Geestrijkheid, alcoholSpidometre m.: Snelheidsmeter.
gehalte.
Spigelie v.: (plantk.) Spigelia.
Spirochete (spr . -ke-) m.: SchroefSpina-bifida v.: Aandoening van het
ruggemergkanaal. Spinal: Van de rugge- bacterie met talrijke windingen. Spiroldal:
Sp iraalvormig .
graat.
Spirographe, -metre, -scope m.:
Spinalien : Uit -. Bewoner van Epinal.
Spina-ventosa m.: Tuberculeuse been- Toestel om den inhoud der longen te meten.
ontsteking (in de vingerkootjes).
Spitzberg (spr. spitsbêr) m.: SpitsSpindle v.: Spinel (edelgesteente; rubis bergen.
Splanchnique (spr. splank-): Van de inge-). Tweelingen (steen). Hard haar.
Spinescense v.: Stekelachtigheid. Spi- wanden. Splanchnographie (spr . splank-)
neseent : Stekelachtig. Spinicaude : Spits- v.: Beschrijving der ingewanden. Splanchstaartig. Spinifere : Doornig. Spiniforme : nologie (spr. splank-) v.: Ingewandsleer.
Splanchnoseopie (spr. splank-) v.: OnderDoornvormig, spits.
Spinosisme, -zisme m.: Leer van B. zoek der ingewanden.
de Spinoza (dat God en de wereld een zijn).
Spleen (spr. spline) m.: Levensmoeheid
Spinosiste, -ziste m.: Aanhanger van voortkomende uit een ongeneeslijke verSpinoza.
veling. - tropical: Tropenwee, -kolder.
Spinule v.: Doorntje, stekeltje.
Splenalgie v.: Miltpijn.
Splendeur v . : Glans, luister.. (f ig . )
Spiral: Schroef-, spiraalvormig. Pompe
-e: Horizontale schroefmolen. / m.:
Praal, pracht, heerlijkheid. Splendide :
Slakke-, spiraalveer. Spirale v.: Schroef-, Luisterrijk, prachtig, schitterend, prachtslakke-, spiraallijn. En -: Schroefsgewijs. lievend. Splendidement : Op prachtige,
Spirale : Schroefvormig ; als een schroef - luisterrijke wijze, op schitterenden voet.
bewerkt . Spiraler ov .w . : Schroefvormig
Splenetique : Levensmoede door algebewerken. Spiralement : Schroefsgewijs.
meene verveling. Van de milt. Splenique :
Spirante v.: Wrijvingsgeluid.
Van de milt. Splenisation v.: WeefselSpiration v. : Daad waardoor de H . Geest verharding. Splenite v . : M iltontsteking .
Splenoeele v . : M iltbreuk . Splenographie
van den Vader en den Zoon uitgaat.
Spire v.: 1. (aardrijksk.) Speier, Spiers en -logie v.: Leer van de milt. Spleno (in Rijn-Beieren). 2. Winding (spiraal, tomie v.: Miltafzetting.
schroef). Schroef-, slakkegang. SchroerSpode v.: Zinkoxyde, ovengalmei.
winding. En -: Schroefvormig. Spirêe
Spolete v.: Spoleto (in Italie).
v . : (plantk.) Spireea. - ulmaire: Knol-.
Spoliateur m.: Roover, afzetter, plunSpirille (spr . -ri-le) m:. Schroefbacterie. deraar. / bv.nw.: Beroovend, die afzet,
Spirillose (spr. -ri-lo-) v.: Ziekte door die uitzuigt. Spoliation v.: Berooving,
een schroefbacterie veroorzaakt (b .v. - des plundering. Spolier ov .w . : Berooven , plunpoules).
deren, met geweld of door list ontnemenSpirite m.: Spiritist, iem., die met de
SpondaTque: Waarin spondeen de over.
geesten der afgestorvenen verkeert, met hand hebben, wat den spondeus betreft.
behulp van een medium. I bv.nw.: Spiri- Spondee m.: Spondeus, versvoet van twee
tistisch. Spiritisme m.: Leer der spiri- lange lettergrepen.
tisten. Spiritualisation v.: VergeesteSpondyle m . : (o u d) Wervel . Klepo ester .
lijking, het zuiver geestelijk maken. SpiriSpongiaire : Sponsachtig. Les -s : De
tualiser ov .w. : Vergeestelijken, rein geeste- sponsachtigen. Spongieulteur m.: Sponlijk maken. Naar den geest verklaren.
senkweeker. Spongiculture v.: Sponsen-
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kweekerij. Spongie , -ieux : Sponsachtig.
Spongifere : Sponsenvormend. Spongi forme : Sponsvormig. Spongille v.: Zoetwaterspons. Spongiositê v.: Sponsachtigheid . Spongite v.: Sponssteen.
Spontane : 1. Vrijwillig, uit eigen beweging, van zeif geschiedend, spontaan.
2. Van zeif, zonder uitwendige aanleiding.
Niet door een geneesmiddel ontstaan. z.
generation 2. Produit Natuurlijk product. Spontaneite v.: Vrijwilligheid, natuurlijke aandrang tot handelen. Ongekunsteldheid . Spontanement : Vrijwillig,
vanzelf.
Sponton m. z. esponton .
Sporades v.mv . : Sporaden (in de
Apeische Zee). Sporadicite v.: Sporadisch optreden, - karakter. Sporadique ,
-ment : (aardk.) Verspreid. (geneesk.)
Hier en daar zich openbarend, niet-epidemisch. Sporange m.: (plantk.) Sporeblaas, -houder. Spore v.: Spore, kiemkorrel. Sporidie v.: Sporidie. Spori (di) fere : Sporendragend. Sporoearpe m.:
Kiemvrucht . Sporozoaires m .mv . : Eencellige diertjes, sporozoen.
Sport (spr . spor) m.: Spel lichaamsoefening in de open lucht, sport. Sportif
en -ique : Sport-. Gens -ifs : Sportsmen.
Aan sport doen. Reunion -ive:
Etre
Wedstrijd. Une Een sportieve vrouw.
Sportsman (spr. sporismann ; mu . -men)
m.: Sportliefhebber. Sportswoman (spr.
-ou-men) v.: Sportieve vrouw.
Sportulaire m.: Client die krijgt een
sportule v.: Gift in levensmiddelen.
Sporulation v.: (plantk.) Vorming van
sporen. Sporule v.: Spoor in een spoorhulsel.
Sprat (spr.. sprat') m.: Sprot.
Sprint m.: Wedstrijd op korten afstand.
Sprinter m.: Sprinter.
Spume v.: (geneesk.) Schuim. Spu mescent : Schuimachtig, schuimend. Spu meux : Schuimend, schuimachtig. Spu
mosite v.: Schuimachtige toestand.
Sputation v.: Het spuwen.
Squale (spr. skwa-) m.: Hondshaai. (in
't aig.) Haai.
Squalide (spr. skwa-): Vuil, vies.
Squaloide (spr.. skwa-) m.: Haaiachtige.
Squame (spr.. skwa-) v.: Schub, schilfer.
Squameux (spr skwa-) : Schubbig, met
schubben bedekt, schilferig. Squamifere
(spr. skwa-) : Geschubd. Squamiforme
(spr.. skwa-) : Schubvormig. Squamosite
v.: Schilferigheid. Squamule (spr.. skwa-)
v.: Schubje (vlindervleugel).
Square (spr.. skwa-) m.: Plantsoen, plein
met boomen.
Squelette m . : Geraamte , skelet . (f ig . )
Geraamte, ontwerp, plan. Squelettique :
Skeletachtig. Squelettologie v.: Leer van
't skelet.
Squille v.: Garnaal. -kreeft.
Squine v.: Chinawortel.
Squirr (h )e (spr.. skirr-) m.: Hard gezwel
van kankerachtigen aard. Squirr (h )eux
(spr.. skirr-) : Een kankerachtig gezwel vormend. Squirr (h )osite (spr.. skirr-) v.: Toestand van kankerachtige (klier)verharding.
St tusschenw.: St! pst!
Stabat (spr.. -bate) m . : (K at h ) Stabat
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Mater (zang voor de lijdensweek). Stabilisateur : Vastheid gevend, stevigmakend. /
m.: Richtstuur. Stabilisation v.: Bevestiging, 't vaster -; 't onwankelbaar maken,
't vaster doen liggen. Het bepalen van
vaste waarde voor. Guerre de -: Loopgravenoorlog. Plan de -: Staartvlak. Sta biliser ov.w.: Duurzaam -, vast maken,
vestigen ; vaster doen liggen. Op een vasten
koers terugbrengen (na schommelingen).
se -: Duurzaam bestendig worden.
Stabilite v.: Vast-, duurzaam-, bestendig-,
onwankelbaar-, stevigheid, voortdurend bestaan. Stabiele positie. (f ig. ) Standvastigheid, onwrikbaarheid. Stable : Vast, bestendig, blijvend, duurzaam. (f ig.) Standvastig, bestendig. (scheik.) Vast. (natk.)
Stabiel, onwankelbaar.
Stabulation v. en -uler ov.v.: 1 . (Het)
verzorgen op stal. (Het) stallen. Droit de -:
Stalgeld. 2. (Het) spenen (van oesters).
Staccato bw . : (m u z . ) Afgestooten / m.
(mu. -ati): Staccato.
Stace m.: Statius (Latijnsch dichter).
Stade m.: 1. (gesch.) Lengtemaat van
+ 180 M., stadie. 2. Ren-, loopbaan (van
1 statie), stadion. Sportterrein. 3. (f ig.)
Stadium, periode, tijdvak. Stadiamètre
en -diometre m.: Afstandsmeter.
Staff m.: Bouwspecie bestaande uit
pleister met werk, hout of ijzer er in. Staf
feur m.: Metselaar, die decoraties van staff
aanbrengt.
Stage m.: Proeftild, voorbereidingstijd
(voor de practijk; - d'instruction). Tijd
van detacheering (leeraar b.v. ) ; volontairschap . Verblijftijd (in gevangenis). Hospitantschap . (fig.) Tijd vOOrdat men beroemd
is. (kerk) Verplichte verblijftijd van 6
maanden voor een kanunnik. - scolaire:
Schooltijd. Faire un Gedetacheerd worden . En -: Gedetacheerd . (m i 1. ) Faire
un - de 15 fours : Veertien dagen dienst
doen. Stagiaire bv.nw.: Van den proeftijd,
die in den p. is; die voor practische ontwikkeling gedetacheerd wordt. / m.: Jong
advocaat in zijn proeftijd. Kweekelinghulponderwijzer, volontair. Hospitant.
Stagire v.: Stagira (Macedonia). Sta girite : Uit Bewoner van Stagira. Le -:
Aristoteles.
Stagnant (spr.. stagh-nan) : Stilstaand,
niet vloeiend ; die hangen blijft (lucht).
Gedrukt (beurs, zaken). Mare -e: Stinkende poel, vuile omgeving. Stagnation
(spr.. staghna-) v . : Stilstand . (f ig . ) Stremming . Stagner (spr.. stagh-ner) onov .v . :
Stilstaan. Stagnicole (spr stagh-ni-) : In
of aan stilstaand water levend.
Stagnon m.: Kan, kruik (koper).
Stalactiforme : Druipsteenvormig. Stalactite v.: Druipsteen. - de glace : IJspegel.
Stalagmite v.: Druipsteen door opdruppeling op den bodem gevormd. Stalagmi tique : Van den aard van stalagmiet.
Stalk v.: 1. Koorstoel (in kerk). 2.
Fauteuil (d'orchestre); zitplaats in een
concert-, - schouwburgzaal. 3. Box, afdeeling voor een paard (in stal).
Staminal : Van de meeldraden. Stamina :
Alleen met meeldraden. Staminifere : Met
meeldraden. Staminode m.: Bijkomstige
of misvormde meeldraad.

Stanee-Stearinier
2038
2037
Stance V. : Strophe, stanze, couplet, - debout) . Het staan (les -s) . En -: Stilverzengroep. Des -s: Gedicht in strophen. staand , rechtop (tegenover en marche).
Stand (spr. stand) m. : Schietbaan. Af- - bipede; - quadrapede : Lichaamsstand op
deeling -, inzending op een tentoonstelling. twee -; op vier voeten. Troubles de la -:
Tribune. - de sable : Zandbak (waarin Afwijkingen door het langdurige staan verkinderen spelen). Standard m. : Luistertoe- oorzaakt . Station -magasin (mu. ---s)
stel. Telefoonpost. -tafeltje. - de vie: v. : Voorraadstation. Stationnaire : Stil,
Levensstandaard. Standardisation v. en -staand, op dezelfde plaats. Schijnbaar
iser ov .w . : (Het ) bewerken volgens een stilstaand (planeet). (fig. ) Bestendig, op
gangbaar model. (f ig . ) - eenvormig maken, 66n punt blijvend, geen vorderingen ma- bepalen van de normale afmetingen van. kend . Die een zeker aantal jaren achtereen
Un Americain -ise : Een A. zonder eenige
heerscht (ziekte) . Zonder schommelingen.
persoonlijkheid.
Rester -: Niet verder komen. Etre —:
Stanislas m. : Stanislaus.
Blijven staan. / m. : Wachtschip. - des
Stangue v . : (w a p en k. ) Ankerstang.
pecheries: Vaartuig belast met toezicht op
Stannage m. : Vertinning. Stannate m. : de visscherij . Stationnairement : Op blijTinzuurzout. Stanner ov .w . : Drenken in vende wijze . Stationnal : (Ka t h . ) Voor
een tinoplossing. Stanneux : Oxyde -: een statie (z . station 1) aangewezen. Eglise
Tinoxydule. Stannifere : Tinhoudend. -e : Kerk waarin de bezoekers een aflaat
Stannique : Acide -: Tinzuur. Oxyde -: kunnen verwerven. Stationnement m. en.
Tindioxyde, -steen, -asch.
-ner onov.w.: (Het) staan blijven, - stilStaphisaigre v. : Luiskruid, staverzaad. staan, - wachten. - opslaan (in magazijn).
Staphylier m. : Pimpernoot .
Standplaats ; parkeerterrein. 't Parkeeren.
Staphylin m. : Kortschildkever. / by. Lampe de -ment : Parkeerlicht.
nw. : Huig-. Staphylite v. : Ontsteking van
Statique : Statisch, van 't evenwicht
de huig. Staphylome m.: Druifgezwel (oog). van krachten. / v. : Leer van 't e. v . k.,
Star v . : (E ng . ) Filmster ; ster..
statica.
Staries v.my . : (z eev. ) Ligdagen.
Statistieien m. : Kenner der statistiek.
Staroste m. : Poolsch landvoogd. Sta- Statistique v. : Wetenschap die juiste
rostie v. : Waardigheid -, gebied van een gegevens verzamelt (betreffende de onderstarost .
deelen van 't leven van een yolk ), door
Starter (spr. -ter of -teur) m . : (s port) feiten van denzelfden aard (over een zekeren
Hij , die bevel tot afgaan geeft. Starter (auto ), tijd) te verzamelen, in te deelen en door
electr. installatie die den motor in bewe- cijfers of figuren kenbaar te maken. Verging brengt .
zameling statistische gegevens. InschrijStase v . : Stilstand (bloed of sappen). vingsrecht . / by .nw . : Statistisch. Stator
Stater (spr. -et. ), -ere m. : Gouden of m. : Vast deel van den motor. Statuaire :
zilveren munt in het oude Griekenland.
Van de standbeelden. Voor een standbeeld
Stathouder (spr. statou-der) m. : Stad- geschikt (marmer ). I m. en v . : Beeldhouder. Stathouderat (spr. statou-) m. : houwer, -eres, standbeeldenmaker, -maakStadhouderschap. Statthalter (spr. -alter) ster. f v. : Beeldhouw-, standbeeldenkunst.
m. : Stadhouder -, gouverneur van Elzas- Statue v . : (Stand )beeld . (f ig . ) Koud
Lotharingen (1870-1918 ).
vrouwelijk wezen. - assise: Zittend beeld.
Statiee m.: (plantk.) Lamsooren, li- Ne pas plus bouger qu'une -: Geen yin
moenkruid.
verroeren. C'est une belle -: Zij is schoon,
Statilegie v. : Leerleesmethode.
maar koud. Animer une -: Een koud
Station v. : 1 . Oponthoud. Faire une -: wezen leven inblazen . (b ij b e 1) - de sel:
Vertoeven. Les -s chez le marchand de yin, Zoutpilaar. Statuer ov .w. : Vaststellen,
- dans les bibliotheques : 't Vertoeven bij
verordenen. - sur: Verordeningen maken
den kroeghouder ; - in de boekerijen. omtrent ; uitspraak doen over. Statuette
(K a t h . ) -s de la croix : Rustplaatsen v. : Beeldje. Statufleation v. en -fier
(statien) op Jezus' Kruisweg ; reeks van 14 ov.w.: (nieuw; lam.) (Het) oprichten
afbeeldingen, die deze statien voorstellen. van een standbeeld voor . Statuomanie v . :
Faire ses -s : Bidden bij de statien (waaraan
Overijling bij 't oprichten van standbeelden,
aflaten verbonden zijn) . Le predicateur d'une rage om st. op te richten. Statu quo (spr.
-: De prediker van een reeks preeken
-ko) m. : Bestaande toestand van zaken.
gedurende het advent of de vasten. 2. Statural : Van de gestalte. Stature v. :
(st err enk . ) Schijnbare stilstand (v .e. plaLichaamsgrootte, gestalte. Statut m. : Verneet ). 3. Rust-, pleister-, wisselplaats, ordening, statuut . Regeling, rechtsverband.
station, standplaats (trams, rijtuigen), - des fonctionnaires: Regeling van den
station (radio ). Stand-, ligplaats, post rechtstoestand der ambtenaren. - scolaire:
(- navale). De wachtschepen. (geneesk.) Schoolwetgeving. - personnel; - reel:
Kuuroord. Nederzetting (van prehistorische Persoonlijk -; zakelijk statuut. Statutaire
menschen). Etre en —: Gestationneerd zijn. en -ment : Volgens -, overeenkomstig de
(geneesk.)- balneaire : Badplaats. - ther- statuten. Statutisme m. : Statuaire juistmale: Kuur- , badplaats met warme bronnen.
heid.
- climaterique: Luchtkuuroord. - hiverStayer m. : Rijder op de lange baan.
nale : Plaats voor wintersport en (of) winterSteamer (spr. stimeur) m. : Stoomschip.
kuren . - centrale (d'electricite) : Electrische
Stêarate m. : Stearinezuurzout . Stea centrale. - de charge: Laadstation . 4. (n a t . rine V. : Stearine (uit glycerine en stearinehist . ) Verblijf-, groei-, vindplaats (dier of zuur bestaande vetstof, die uit talk wordt
plant) . - vegetate :Vindplaats van een plant. bereid ). Stearinerie v. : Stearinefabricage.
5. Opgerichte lichaamsstand (- verticale, -fabriek. Stearinier m. : Stearinefabrikant .

Stêarique--Stigmate
2039
2040
Stearique : Acide Stearinezuur. Bou- beelden, meetkundig teekenen. Ster6ographique : Van de kunst om ruimtegie -: Stearinekaars. Steatite v.: Speksteen. Steatocêle v.: Vetgezwel in het figuren op een vlak af te beelden. Projecscrotum. Steatome m.: Vetgezwel. St6a- tion -: Perspectivische projectie van een
topygie v.: Dikbilligheid. Stiatose v.: bol op een vlak. Sterêometrie v.: Berekening van den inhoud der lichamen. Ster6oVervetting.
Steeple-chase (spr. stiple-tcheze; mu. mêtrique : Van de berekening van den
inhoud der lichamen. Stereoscope m.:
---s) m.: Wedren over heg en steg, - met
hindernissen. Steeple-chaser (spr. stiple- Stereoscoop (toestel, dat twee platte beelden in relief doet verschijnen, wanneer men
tchezeur) m.: Paard voor een steeple-chase.
Steganographe m.: Geheimschriftschrij- beide beelden gelijktijdig, ieder met een
ver, -kenner. Steganographie v.: Geheim- oog, beschouwt). Stereoscopique : Van
schriftkunst. Steganographique : Van 't met den stereoscoop. Stereostatique v.:
geheimschrift. Steganopode m.: Roei- Evenwichtsleer der vaste lichamen. Stereo tomie v.: Meetkunde van de doorsnede
pootige.
Steinkerke of -kerque v.: Steenkerken. der figuren in de ruimte. Stêrêotypage m.:
Groote zijden of batisten das los om den Het drukken met vaste letters. Stereotype :
hals.
Met vaste lettervormen gedrukt. (fig.)
Stele v. : Zuilvormig gedenkteeken, stela. Geijkt, onveranderlijk. / m.: Cliché, giet(plantk.) Ascylinder.
afdruk. Stereotyper ov.w.: Een gietafdruk
Stellaire : Van de sterren. Stervormig. / vervaardigen van. Met vaste clichés drukv . : (p 1 ant k . ) Sterremuur. . - graminee: ken. (fig.) Een onveranderlijken vorm
Moerassterremuur. mogenne : Gemeene geven aan. Stëreotypeur m.: Gieter van -,
muur. - holostre: Grootbloemige sterre- drukker met vaste lettervormen. Stereo muur. Stellêricles m.mv.: (dierk.) Zee- typie v . : Drukkunst met vaste lettervormen .
sterren. Stellifere : Sterrendragend. Stel - Stereotypeerinrichting.
lion m.: Ster-hagedis. Stellionat m.:
Sterile : 1. Onvruchtbaar. Kinderloos -,
Bedrog met hypotheken. Stellionataire m.: zonder jongen blijvend. Zonder vrucht
Bedrieger in zake hypotheken.
(boom). Zonder oogst (jaar). Kinderloos
Stemma m. : Graphische voorstelling van (huwelijk). Arm (erts). 2. (f ig. ) Nutteloos,
de verhouding van manuscripten of drukken zonder resultaat, vruchteloos, ijdel, ontot de origineelen.
dankbaar. Door geen daden gevolgd. Zonder
Steno -daetylo (f a m . ) = Steno -dac - scheppend vernuft (schrijver). Dor (rots).
tylographe (mu. ---s) m. en v.: Kort- - en : Arm aan. 3. Ziektekiemvrij, steriel.
schrift- en schrijfmachineschrijver, -schrijf- Sterilement : Op onvruchtbare, dorre wijze.
ster. Stenographe m. en v.: Kortschrift- Sterilisateur m.: Middel toestel om
schrijver, -schrijfster. Stenographic v.: kiemen van microscopische wezens te dooKortschriftkunst . Stenographier ov .w . : den. Sterilisation v. en -iser ov.w.:
In kortschrift opteekenen, - weergeven.
Onvruchtbaar -. (fig. ) Onvruchtbaar maStenographique : Van 't kortschrift. Ste- ken . (scheik.) Voor ontwikkeling van
Door
kortschrift.
nographiquement :
kiemen van microscopische wezens ongenoptere : Smalvleugelig. Stênose v.: Ver- schikt maken, ziektekiemvrij maken. Onnauwing. Stênostome : Smalmondig. Ste- gebruikt laten (goud). / se -: Onvruchtbaar
notype v.: Kortschriftmachine. Steno- -; gesteriliseerd worden. Stêriliseur m.
typer ov.w . : Met de machine in kortschrift z. -isateur . Sterilite v.:1. Onvruchtbaarweergeven. Stenotypie v.: Kortschrift- heid. 2. Dor-, droog-. Nutteloosheid. - de
machinekunst. Stenotypische afdruk.
nouvelles: Gebrek aan tijding.
notypique : Van een kortschriftmachine.
Sterlet m.: Kleine steur.
Stenotypiste m.: Kortschriftschrijver.
Sterling (spr. -lin) z. livre (v. 2).
Stentor (spr. stan-) m.: Man met een
Sternal : Van het borstbeen; echte (rib).
stentorstem . (n a a m ) Stentor.
Sterne v.: Zeezwaluw.
Stephanien en -ois : Uit
Bewoner
Sterno- : (in samenst.) Van 't borstvan Saint-Etienne.
been. Sternum (spr. -omm) m.: Borstbeen.
Steppe v. (soms m.): Steppe.
Sternutatil z. -atoire. Sternutation
Stepper onov .w . : Vlug draven. 1 m. v. : Het niezen. Sternutatoire : Niezen
= Steppeur (spr. stè-peur). m.: Draver. verwekkend. / m.: Niesmiddel, -kruid.
Steppien : Steppenachtig.
Stêthometre m.: Borstmeter. Stêtho Stercoraire : Van drekstoffen, door drek metric v.: Borstmeting. Stethoscope m.:
ontstaan. Van drekstoffen levend. / m.: Gehoorbuis tot onderzoek van de borstMestjager (vogel). -kever. Stercoral : Van holte . Stethoscopic v.: Borstonderzoek
drek of mest. Sterculie v., -ier m.: Stink- met den stethoscoop.
boom.
Sthenique: Van de kracht der organen.
St6re m.: Kubieke meter. Bois de -: Sthenomëtre m.: Meettoestel voor de
Brandhout. Stereobate m.: Ondermuur kracht der organen.
zonder versiering. Stereo 'e v.: ScheiStibie : Antimonium-. Tartre Braakkunde van de ruimtelijke plaatsing der wijnsteen, wijnsteenzure antimonium. Stiatomen in de molecule. Stêreochimique : bine v.: 1. (aardk.) Antimoonglans. 2.
Stereochemisch. Stereochromie (spr. -kro) Antimoontrisulfide.
Stiehomythie (spr. stiko-) v.: (letterk.)
v.: Schildering met onaantastbare kleuren.
Stereodynamique v.: Leer van de bewe- Gebroken, snel dialoog.
Stigmataire : (plantk.) Van een Stemgingen der vaste lichamen. Sterëogramme
m.: Stereoscoopplaat. Stereographie v.: pel voorzien. Stigmate m.: 1. Litteeken.
Kunst om ruimtefiguren op een vlak af te - van de 5 wonden van Jezus, stigma.

2042
Stigmatifêre--Stratêgiste
2041
Brandmerkteeken (- de la justice). Pokput. Stolque: 1. z. stoicien. 2. Onaandoenlijk
(fig.) Kains-, merk-, schandteeken, spoor. te midden der smarten. Stoiquement : Op
2. (plantk.) Stempel. (dierk.) Adem- onaandoenlijke wijze.
Stole v.: Stola (der Rorn. vrouwen).
halingsopening, ademgat. Stigmatilêre :
Stolon m.: Wortelspruit. Stolonifere:
(plantk.) Stempeldragend. Stigmatiforme : Litteekenvormig. Stigmatique: Die wortelspruiten heeft.
Stomacal : Van de maag. MaagversterVan het litteeken. Stigmatisation v.:
Brandmerking. (geneesk.) Vorming van kend . Acidite -e : Maagzuur. Stomabloedende wonden of vlekken bij lijders aan chique bv.nw. en m.: Maagversterkend
extase. (f ig.) Op de kaak stelling. Stig - (middel). Stomalgie v.: Mondpijn. Stomatiser ov.w.: Sporen nalaten op. Brand- masie v.: Mondziekte. Stomate m.:
merken. (f ig.) Op de kaak stellen.
(plantk.) Huidmondje. Stomatique: (geStil (spr. stile) m.: - de grain of Stil- neesk.) Van den mond. Mondvormig. Stograin m.: Drekgroene kleurstof uit de matite v.: Mondzeer (- aphteuse). Ontsteking van het mondslijmvlies. Stomasleedoorn , schijtgroen.
Stillation (spr. sti-la-) v.: Afdruppeling, tologie v.: Leer der mondziekten. Stomadoorsijpeling. Stillatoire (spr. sti- la-) : tologiste en -tologue m.: Specialiteit voor
Druppelsgewijs neervallend. Stilligoutte mondziekten. Stomatoscope m.: Mond(spr. sti-li-): (in samenst.) Druppel-.
spiegel. Stomoxe m.: Vlieg der stallen.
Flacon -: Druppelteller.
Stop (spr. slope) tusschenw.: Stop!
Stimulant bv.nw. en m.: Prikkelend, halt! Punt (in telegram). Stoppage m.:
de organische werking verhoogend, opwek- 1. Het stoppen. Stop. Verstelinrichting.
kend (geneesmiddel) . Genotmiddel . (f ig . ) 2. Het doen stilhouden, -staan. Stopper
Prikkel, drijfveer. Stimulation : Opwek- ov .w.: 1. Doen stilstaan. Moteur -e: Met
king , prikkeling . Stimule m . : (p la nt k . ) stilstaanden motor. 2. Stoppen. / onov.w.:
Doorntje , stekeltje . Stimuler ov .w . : Aan- Stilstaan. Stoppeur m., -euse v.: Stopper,
zetten, -sporen, -drijven, -wakkeren, prik-ster.
kelen. (geneesk.) De werkzaamheid verStorax m.: Storaxhars.
hoogen van. / se -: Elk. -. Zich aanzetten.
Store m.: Rolgordijn, zonnescherm. Geprikkeld worden. Stimulus (spr. -uss) de perles: Kralengordijn. - metallique: Rolm.: Prikkel, stimulans.
luik.
Stipe m.: Hoofdas, stengel. (KolomStoups m.: (Klokvormig) grafmonuvormige) stam. / v.: Vedergras (- pennee). ment, stoepa.
Stipelle v.: Bijas.
Stout (spr. stou) m.: Stout (bier).
Stipendiaire : Bezoldigd, loontrekkend.
Strabique : Loenschziend. Strabisme
/ m . : - beambte . Stipendier ov .w . : Be- m.: Het loenschzien, loenschheid. Strabozoldigen, bepalen.
metre m.: Toestel om de afwijking van 't
Stipiforme : Hoof dasvormig. Stipite : oog te bepalen. Strabotomie v.: Operatie,
Door een steunsel gedragen.
die het loenschzien opheft.
Stipulant : (recht) Bedingend, vastStramoine v., -monium (spr. -gomm)
stellend. / m.: Maker eener bepaling of m.: Doornappel.
voorwaarde. Stipulation v.: Bedinging,
Strangulateur m.: Worger. Stranguvoorwaarde, bepaling. Beding, vaststelling. lation v . : Worging. (f ig. ) Vernauwing.
Stipule v.: Steunblad. Stipule : Met Stranguler ov .w . : Worgen . Strangurie
steunblaadjes voorzien.
v.: Druppelsgewijze waterloozing.
Stipuler ov.w.: Als voorwaarde stellen,
Strapasser ov.w.: Afrossen. Ruw bebedingen, vaststellen. / se -: Voor zich handelen. Achteloos schilderen, „neerbedingen.
kladden". Strapasson m.: Kladder. StraStipuleux en -ulifere: Met steunblaadjes passonner ov .w . : Neerkladden .
voorzien.
Strapontin m.: Klapstoel. Klapbankje
Stock m.: 1. Voorraad. - blanc : - in (in rijtuig). Beursbank.
zilver. - jaune : - in goud. 2. Kapitaal.
Stras (s ) (spr . stras) m.: Nagemaakte
Stockable: In voorraad op te slaan. diamant . (f ig . ) Schijnbare schittering .
Stockage m. en -er ov.w.: (Het) opslaan
Strasbourg (spr. strasbour) m.: Straatsvan voorraden, - vormen van v. Stocker burg. Strasbourgeois : Straatsburgsch. -er.
ov.w.: In voorraad opslaan. In depot
Strasse v.: Vloszijde.
hebben (van voorraad). Stockeur m.:
Stratageme m.: Krijgslist. (f ig.) List,
Voorraad-, depothouder.
kunstgreep.
Stockfisch of -fiche m.: Stokvisch.
Stratametre m.: (aardk.) Toestel om
Stockhohnien : Uit -. Bewoner van de richting der lagen te bepalen bij diepStockholm.
boringen. Strate v.: (Aanspoelings)aardStockiste m.: Depothouder die uit voor- laag.
raad levert, „dealer".
Stratege m.: Veldheer. ProvinciebeStoff m.: Gewerkte wollen stof.
stuurder.. (f ig. ) Strateeg, veldheer. . StraStoicien bv.nw.: Stoicijnsch, van de Ogle v . : Veldheerskunst . (f ig.) Kunst
leer van Zeno. / m.: Stoicijn, aanhanger van 't leiden van operaties, krijgskunde.
van Zeno. (fig.) Onverzettelijk, onaan- Strategique : Krijgskundig, van een velddoenlijk gestreng man. StoTeisme m.: 1. heer, van strategisch belang. Points -s:
Leer van Zeno (die het hoogste goed zag Hoofdpunten voor de leiding der operaties.
in 't volgen der rede, de hartstochten Strategiquement : Op krijgskundige wijze,
verbande en de smart minachtte). 2. overeenkomstig de krijgsregels. Stratêgiste
Standvastig-, koelbloedigheid in 't ver- m.: In de krijgskunde ervaren officier,
,dragen der smart. Stoicite v. z. -isme 2. strateeg. Schrijver over krijgskunde.

2043
Stratification—Style
2044
Stratification v.: Gelaagdheid, laags- samenstelling. Schikking, opbouw. Struegewijze ligging. Laag. Plaatsing (van zaden, turer ov .w . : Bouwen .
Strume v.: Kliergezwel. Strumeux:
takken) tusschen lagen droog zand. Stratifier ov.w.: Gelaagd afzetten, - vormen. Klierachtig. Strumigene: Die klieren
doet ontstaan.
Terrains-fies: Door bezinking ontstane aardStrychnine (spr. strikn-) m.: Uit braaklagen. / se —: Zich afscheiden. Stratiforme : Gelaagd. Stratigraphie v.: Kenn is noten vervaardigd vergiftig alcalizout,
-, leer der aardlagen. Stratigraphique: strychnine. Strychnos (spr. strikn-) m.:
Braaknoteboom.
Van de kennis der aardlagen.
Stryge m. z. strige.
Stratiote v . : (p la ntk . ) Scheeren, waterStuc (spr. stuk) m.: Pleisterkalk, -laag.
ster .
Stratoeratie v.: Heerschappij van den Stukadoorswerk. Stucage m.: Pleistermilitair. Stratographie v.: Legerbeschrij- kalkwerk. Stucateur m.: Stukadoor. Stucature v.: Stukadoorswerk.
ving.
Stratosphere m . : Sfeer van wolkenlagen.
Studieusement en -ieux : Vlijtig, leerHoogere luchtlaag (boven 13 K.M.). Stra- zaam, vol leerlust. -ieux a : IJverig er bij
tospherique : Tot de hoogere luchtlagen om. Studio m.: Werkkamer; (hoek van
behoorende. Stratostat m.: Stratosfeer- een) atelier; vertrek voor proefnemingen;
ballon. Stratus (spr. -uss) m.: (Laagvor- proeftooneel ; studio (— cinematographique,
plaats waar films worden gedraaid);
mige ) wolk.
(s o m s ) zitslaapkamer ; (s o m s ) huiskamerStrelitz m.: Russisch lijfgardesoldaat.
Streptococique : Van een streptocoque atelier ; theater voor intieme tooneelkunst,
m.: Korrelvormige bacterie, waarvan meer(D uitsc h) „Kammerspiele".
Stupefaction v.: 1. Ontsteltenis, verdere in snoertjes verbonden zijn.
Strette v.: (mu z .) Gedeelte eener fuga, stomming, stomme verbazing. Etre frappe
waarin de motieven verkort worden weer- de —: Versteld, verstomd staan. 2. Bedwelming, geestelijke verlamming. Stupegegeven, stretta.
Striation v.: Streping, gestreeptheid.
fait : Ontzet, verstomd, verslagen, een en
Strict (spr. strikte): Nauwkeurig, stipt, al verbazing. Stupefiant bv.mw. en m.:
gestreng, volstrekt. Waarvan niet wordt 1. Verdoovend, bedwelmend (middel ). —s:
afgeweken. Nauwgezet, naar den eisch.
Narcotica . 2. (f ig. ) Verbazingwekkend .
Etre — (sur les formes) : Op de vormen Stupefie : Gevoelloos, stijf. Ontzet, vergesteld zijn. —ement bw. Striation v.: stomd. Stupefier ov .w. : Verdooven, beBeklemming. Stricture v.: Vernauwing. dwelmen . Doen verstommen, versteld doen
Stridence v.: Doordringend geluid. staan . Stupeur v.: Gevoelloosheid, verStrident: Krijschend, doordringend, schel. dooving, verstijving. Ontzetting, verstomPiepend. Strider onov.w.: Krijschen, gil- ming, ontsteltenis. Stupide : (nieuw) Verlen, schel piepen. Strideur v.: Gekrijsch, doofd, als bedwelmd. (oud) Verstomd ,
doordringend geluid. Stridulant: Schel, ontzet. Dom, stomp, traag van geest. Onpiepend , sj irpend . Stridulation v.: Pie- zinnig, dwaas. Le —: De domoor, de stomppend , sj irpend geluid . Striduler onov .w . : zinnige . Stupidement : Als bedwelmd. Op
Sjirpen. Striduleux: Piepend, zagend, domme wijze. Stupidite v.: Dom-, stompzinnig-, botheid. Domme daad. Stuposj irpend
Strie v.: Streep, groef, kras. Strie: reux : Vervuld met ontzetting. Stupre m.:
Gestreept, geaderd. Dwarsgestreepte (spier). Schanddaad, zedenvergrijp. Verkrachting.
Strier ov .w . : (Door )strepen, krassen op,
Stuquer ov .w . : Pleisteren .
groeven.
Stygial en -ien : Van den Styx.
Stylaire: Van de schrijfstift. Style m.:
Strige v . : Vampyr. . Strigides m .mv . :
Nachtroofvogels.
1. Schrijfstift, griffel (der Ouden). RetourUitwisschen (het geschrevene).
Strigilation v.: Massage met een ruwen ner le
borstel. Strigile v.: Huidkrabber ; ruwe 2. (letterk.) Stijl, schrijfwijze. — de
borstel.
l'histoire: Historische stijl. — de l'Ecriture:
Striure v.: Streepsgewijze plaatsing. Bijbelsche stijl. — du palais : Gerechtelijke
Streep. De strepen.
stijl. Avoir du — (z. 4) ; manquer de —: Een
goeden -; slechten stijl hebben. 3. (kunst)
Strix m.: Kerkuil.
Strobile m.: Kegelvrucht. Embryo der Stijl, manier. (school) Stijloefening, opkwallen.
stel . Morceau de —: Stij lvol stuk . (f i g . )
Repondre d'un bon —: Niet malsch antStrombe m.: Vleugelhoornschelp.
Strongle, -gyle m.: Eusttongylus (in-. woorden . 4. (f a m ) Man ier , wijze, trant .
gewandsworm; — de l'intestin). Strongy- Voila bien son —: Dat is wel zijn manier
lose v.: Ziekte door den eustrongylus ver- van doen of van spreken. Changer de —:
Een anderen toon aanslaan. Laissons ce —:
oorzaakt.
Strontiane v.: Strontiaan, strontium- Laten we zoo niet voortgaan. Avoir du —:
hydroxyde . Strontianique : Strontiaan- Een zeker air van keurigheid hebben, erg
houdend. Strontium (spr. -gomm) m.: fijn zijn. Cocher de grand —: Keurig uitziend rijkelui's koetsier. De grand —: Van
Strontium (metaal).
Strophe v.: 1. Eerste afdeeling van een groot formaat. En —: Stijlvol.C'etait de —:
lyrisch gedicht, door het koor bij het gaan De mode bracht dit zoo mee. 5. Tijdrekevan rechts naar links gezongen, strophe. ning, waarbij 't jaar met Kerstmis; - met
2. Afdeeling van een gedicht, strophe.
Paschen begint. Vieux —: Tijdrekening
voor de Gregoriaansche hervorming (1582).
Stropiat m . : (f a m . ) Verminkte .
Nouveau
—: Tijdrekening volgens de GregoStructural: Van den bouw, van de samenstelling. Structure v.: Bouw, -trant, riaansche hervorming (1582). 6. Stang,
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wijzer (zonnewijzer). 7. (plantk.) Stijl. afdeeling. Onderverdeeling. Subdivision Styler ov .w . : Goed africhten, drillen, zorg- naire : Van een onderafdeeling.
Subereux : Kurkachtig. Suberivore :
vuldig opleiden in (manieren ) ; (fig. ) zijn les
voorzeggen. Domestique Bien style: Voor- Zich voedend met kurk.
Subgronde v.: Uitspringend deel onder
beeldig bediende. Stylet m. : Kleine dolk.
(geneesk.) Peilnaald, sonde. Griffelbeen een dekking. Subhastation v. en -er ov .w.
(Het) gerechtelijk verkoopen. Subietere
(v. paard). Stift. Styliforme : Stijlvormig.
Stylisation v . en -iser ov ,w . : (Het ) m.: Geelzucht in lichten graad. Sub-,
styliseeren, - stileeren, - geven, door ver- intrant: Intredend (aanval van een perioeenvoudiging der vormen, van een stijl- dieke ziekte) voordat de vorige aanval
vollen vorm aan. Stylisme m.: Gewild- geeindigd is. Fievre -e : Veelvuldige koortsheid van stijl, 't jagen naar stijleffecten. aanvallen met korte tusschenpoozen. Sub Styliste m.: Steller, schrijver in stijl. jeetile m. : Ondergebleven schildering.
Stylistique v.: Leer der uitdrukkingsSubir ov .w . : Ondergaan , doorstaan , lij middelen . Stylite m. : Op een pilaar levend den, dragen ; afleggen (examen); zich onderman. Pilaarheilige. Stylo m.: Vulpenhou- werpen aan (juk, wet, oordeel); (f a m.)
der. Stylobate m.: Zuilstoel. doorloopend
„slikken". - la question : Gefolterd worden.
voetstuk. Stylographe m. : Vulpenhouder. - un interrogataire : Verhoord worden. Stylographique : Vulpen-. Enere -: Vul- l'influence de qn : Onder iem. invloed komen.
peninkt . Stylolde : Priemvormig. Stylo- - la loi de : Gehoorzamen aan. Faire metre m.: Zuilenmeter. Stylometrie v.: des epreuves (orales) a qn: lem. (mondeling)
Zuilenmeting. Stylomine v. : Vulpot7 examineeren. - qn: Iem. tegenwoordigheid
lood.
(moeten) dulden. - un examen. Examen
Stypticite v. : Samentrekkende kracht. doen. / se -: Ondergaan -, doorstaan
Styptique : Samentrekkend, bloedstelpend worden. Subit (spr. -bi) : Plotseling, schie(middel).
lijk . Subitement : Eensklaps, plotseling.
Styrax m.: Storaxboom.
Subito : (fam.) Subiet, in eens.
Styrie v . : Stiermarken . Styrien by .nw..
Subjeetif : 1. Van het onderwerp. Proposition -ice : Onderwerpszin . 2 . (w ij s b . ; z .
en m.: Stiermarksch. -er.
objeetif bv.nw. 2) Wat het denkende onderStyx m.: Styx.
Su m. : Medeweten. Au vu et au - de werp betreft, wat zijn grond in den persoon
tout le monde : Openlijk, open en bloot.
heeft, persoonlijk. / m. : Het subjectieve,
Suage m.: 1. Rand, zoom (bord). 2. - persoonlijke. Subjection v. : ZelfonderHet zweeten (hout). Het smeren (schip). vraging (redekunstige figuur, waarbij de
Suager ov .w . : Smeren. Den rand om- redenaar zich zelven een vraag stelt en die
buigen van (bord).
beantwoordt). Subjectivement : Op perSuaire m.: Zweetdoek. Lijkwade. Le soonlijke wijze. Subjeetiver ov.w . : Subsaint -: De H. Zweetdoek. Suant :
jectief -, persoonlijk beschouwen. - beoorZweetend. Chaleur -e: Soldeerhitte.
deelen. Subjeetivisme m.: Leer, die het
Suasif, -ion, -oire z. persuasif,, enz.
subjectieve leven als grondslag der dingen
Suave : Lieflijk, zacht, streelend voor de neemt. Persoonlijke opvatting. Subjectizinnen; minzaam ; zoetklinkend. -ment vite v. : Persoonlijkheid, subjectief karakter.
bw. Suavite v. : Lieflijk-, zacht-, aange- Subjonctif : Aanvoegend. / m. : -e wijs.
naamheid. Gevoel van verrukking. Fijne Subjugation v.: Onderwerping. Subjugeur. Zoetklinkendheid.
suer ov.w.: Onderwerpen, ten onder -,
Sub . . .: (in samenst.) Onder. Eenigs- onder 't juk brengen. Overweldigen. (fig. )
zins . In lichten graad. Subabdominal: Bedwingen, beheerschen, beteugelen. / onBeneden den onderbuik gelegen. Subae- ov .w . : Een overweldigende uitwerking
Hen : Onder de luchtlaag. Subaigu : Eenigs- hebben.
zins puntig. (geneesk.) Onderacuut, tusSublimable : Waarvan een sublimaat
schen chronisch en acuut. Subalaire : Onder kan gemaakt worden. Sublimation v.:
de vleugels gelegen. Subalpin : Aan den 1. (s c he ik. ) Sublimeering , vluchtigmavoet der Alpen gelegen. Der laag-Alpen. king. 2. (spr. sub-li-) Tot uiting koming,
Subalterne : Ondergeschikt. / m.: -e. Sub - uiting. (kunst) Projecteering in het verafternement : Als ondergeschikte. Subal- hevene . Sublimatoire m.: Sublimeervat,
terniser ov .w. : In een ondergeschikte be- -toestel. Sublime : Verheven, hoogstaand,
trekking plaatsen. Subalternite v.: Onder- hoog. (fig.) Verheven, hoog, die 't schoone
geschiktheid . Subcaudal : Onder den staart in den hoogsten vorm uitdrukt. (f am . )
liggend. Subconseience v.: Onderbewust- Heerlijk, prachtig. / m. : Het verhevene.
heid . Subeonseient : Onderbewust. I m.:
(v o lk ) Dronkaard , zuiper . Sublime m . :
't Onderbewuste. Subcortical: Onder de Sublimaat . - (corrosif): (Kwik )subl imaat .
boomschors voorkomend, - levend. Sub- Sublimement : Op verhevene wijze. Sublicostal : Onder de ribben gelegen . Subeiltier : mer ov .w . : (scheik .) Vluchtig maken
Onder de kust. Subeutane : Onder de huid (door warmte). (kunst) In het verhevene
liggend. Subdelegation v. : Volmachtge- projecteeren. I se -: Vluchtig worden.
ving -, volmacht aan een ondergeschikte.
Subliminal : Onderbewust, onder de
Subdelegue m.: Ondergevolmachtigd amb- grens van bewust en onbewust.
tenaar. Subdêleguer ov .w . : Ondervolmacht
Sublimate v.: Verheven-, grootschheid,
geven aan, in zijn plaats afvaardigen. Sub - het grootsche.
diviser ov .w . : Onderverdeelen , onderafSublingual (spr. -lingwal) : Onder de
deelingen maken in. I se -: Onderver- tong gelegen. Sublunaire : Ondermaansch,
deeld (kunnen) worden. Subdivisible: aardsch. Le monde -: Dit ondermaansche
Onderverdeelbaar. Subdivision v.: Onder- tranendal. Subluxation v.-: Gedeeltelijke
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ontwrichting. Submatite v.: Bijna dof- sistant : Overblijvend, voortdurend aanheid. Submerge m.: Drenkeling. Sub- wezig. Subsister onov .w. : Blijven bestaan,
merger ov.w.: Onderdompelen, doen zin- nog in wezen zijn. Voortbestaan, van kracht
ken. Overstroomen, onder water zetten, blijven. Bestaan, leven, zijn onderhoud
vertwelgen. (f ig . ) Overweldigen, mee- hebben, kunnen bestaan. Celle remarque
sleepen. Submersible: Geschikt om onder subsiste : Op deze opmerking valt niets of
water gezet te worden. - om onder water to dingen. Faire — qn: In iemands onderte varen. (plantk.) Die na den bloei houd voorzien. Faire — une armee : Een
onder water verdwijnt . / m . : (z e ev . ) Du ik- leger van 't noodige voorzien. Subsponboot . Submersion v.: Onderdompeling. tane : Half-wild.
Substance v.: 1. Voedingsstof, kracht,
Overstrooming, verzinking, verblijf in 't
water. Mort par —: Dood door verdrinking. kern, pit. S'assimiler la — de qch : De
Submicroscopique : Te gering voor 't mi- kern van iets in zich opnemen. 2. (wijsb.)
croscoop . Submission v. z. soumission. Wezen, zelfstandigheid, blijvende eigenSubnormal : Onder-normaal. Subobseur: schap. La — pensante: De geest. La —
Bijna donker. Suboculaire: Onder 't oog elendue: De stof. 3. Hoofdzaak, 't wezengelegen. Subodorer ov .w .: Van verre lijke. En —: In hoofdzaak, in 't kort. 4.
ruiken. (f ig. ) Vermoeden, „in de gaten Stof, zelfstandigheid (waaruit iets bestaat).
krijgen". Subordinatif : Afhankelijk stel- 5. Bestaansmiddelen, vermogen. Substan lend. Subordination v.: Afhankelijk-, ter ov.w.: Van bestaansmiddelen voorzien.
ondergeschikt-, onderworpenheid. Omkoo- Substantialite v.: Wezenheid. Substanping. (taalk.) Onderschikking. Subordi- tiel: 1. Wezenlijk, van de zelfstandigheid.
'lenient z. subordonnement. Subordonne 2. Krachtig, voedzaam. Substantiellem.: Ondergeschikte. Subordonnement: In ment : Hoofdzakelijk. Wezenlijk. Substan de tweede plaats, als ondergeschikte. Sub- tif m.: Zelfstandig (naamwoord). Subordonner ov .w . : 1. Onderschikken , af- stantifier z. -stantiver. Substantival:
hankelijk -, ondergeschikt maken. Propo- Van een znw. Substantivement: Zellstandig, als znw. Substantiver ov .w. :
sition -née: Afhankelijke zin. 2. Afhankelijk maken (van). Subornation v.: Heime- Als znw. gebruiken. Substituant m.:
lijke verleiding, aansporing tot het kwade. Substitutiemiddel. Substituer ov.w.: In
Suborner ov .w . : Heimelijk verleiden, om- de plants stellen, vervangen, onderschuikoopen, tot het kwade aansporen. Subor- ven (kind). Als tweeden erfgenaam beroeneur m. : Verleider, aanstoker tot 't kwade. pen. Door erfmaking na of bij gebreke van
I bv.nw.: Verleidend, die tot 't kwade een ander vermaken, vermaken bij erfstelling over de hand. I se —: Zich in de
aanzet.
Subrecargue m.: Supercarga, opzichter plaats stellen. In de plants gesteld worden.
der lading. Subrêcot m.: Nagelag, toeslag Substitut m.: Plaatsvervanger. - van den
op het berekende, meerdere vertering. Par procureur van de republiek of van den
procureur generaal. (nieuw) Surrogaat.
—s: Op den koop toe.
Subreptice: Steelsgewijze -, langs slink- Substitutif : (geneesk.) Die een gemakkelijker geneesbare ziekte in de plaats stelt.
Nadruk.
sche wegen verkregen. Edition — :
Subreptieement : Ter sluik, op valsche Substitution v.: In de plants stelling,
wijze. Subreption v.: Verkrijging door plaatsvervanging, onderschuiving. Surrovervalsching of verschalking. Subroga- gaat. (stelk.) Vervanging. (scheik.) Subteur m.: Tweede berichtgever. Hij, die stitutie van een element of een radicaal in
een ander in zijn plaats stelt. / b y .nw.: een scheikundige samenstelling. (recht)
Waarbij men een ander in zijn plaats stelt. Erfstelling over de hand. Substrat m.:
(taalk.) Substraat. Substratum (spr.
Subrogation v.: Overdracht van rechten
op een ander, gerechtelijke plaatsvervan- -omm) m.: Ondergrond. Substruction v.:
ging, substitutie. Subrogatoire : Waarbij Onderbouw. Substructure v.: Grondslag.
men een ander in zijn rechten stelt. Subro- Subsumer ov.w.: Rangschikken. Subger ov.w.: Een ander in zijn plaats en tempere : Halfgematigd. Subterfuge m.:
rechten stellen; iem. in de plaats van een Uitvlucht, voorwendsel, doekje voor 't
ander benoemen, - substitueeren (— qn a bloeden.
Subtil (spr. -tile): 1. Fijn, dun, teer,
tons droits). Subroge tuteur : Toeziende
voogd. Etre subroge ei: Treden in. — des -ip. Snel werkend (vergif). 2. Fijn, nauwelijks merkbaar, fijn uitgesponnen. 3. Scherp,
biens : Goederen overdragen. Subsequemment: Vervolgens, daarna, -op. Dienten- doordringend, fijn. Handig. Spitsvondig.
gevolge. Subsequent : Volgend, nako- Sluw, loos. Subtilement: Handig, slinks,
mend. Subsessile: Bijna zonder steel. Fijntjes, op spitsvondige wijze. Schrander,
Subside m.: Bijstand, ondersteuning, toe- met fijnen geest. Subtilisation v.: Verlage, subsidie, bijdrage. Subsidiaire: Steu- vluchtiging, verdunning. Het afhandig
nend, helpend, tot nadere verzekering die- maken. Subtiliser ov .w . : Vervluchtigen,
nend, die zoo noodig iets voorafgaands verfijnen. Afhandig maken, handig ontvervangt, hulp-. Caution —: Nadere borg- futselen, rollen . (o u d ) Fijntj es bedotten .
stelling. I v.: Steunmaatschappij.Subsidi- Al to fijn uitspinnen, veel to spitsvondig
airement: In de tweede plaats, in geval ontleden. — sur of — onov.w.: lets uitvan nood, ter vervanging. Subsistance v.: pluizen, haarkloven, muggeziften. / se —:
Levensonderhoud, bestaan. Levensmidde- Dunner -, fijner -. Meer gezocht -, spitslen , -behoeften . (m il. ) Intendance . —s: vondig worden. Subtilite v.: 1. Fijn-,
.Leeftocht. Mettre un homme. en —: Een dun-, ijlheid. Vluchtigheid. Snelwerkende
man huisvesting en voeding verschaffen kracht (vergif). 2. Fijn-, spitsvondigheid.
tot hij zijn legerkorps heeft bereikt. Sub- Les —s de la langue : De. bijna onmerkbaar
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fijne verschillen in de taal. 3. Scherpte,
scherpzinnig-. Sluw-, handigheid.
Subtropical: Onder de tropen liggend,
- behoorend, - groeiend, subtropisch.
Subule v.: Punt aan de baard van een
grasachtige plant. Subule: Priemvormig.
Suburbain : Dicht bij de stad liggend, wonend, onder den rook van de stad. Quartiers -s : Voorsteden. Les -s : De bewoners
van de voorsteden. Tramway -: Tram
naar de voorstad. Suburbicaire: In de
nabijheid van Rome gelegen. Van den
prefect van Rome afhankelijk. Van het
diocees Rome afhankelijk. Subvenir onov.
w.: Bijstaan, ondersteunen, voorzien (in),
bekostigen. Subvention v.: Bijdrage , toelage, subsidie. Het subsidieeren. Subventionnaire m.: Gesubsidieerde. Subventionnel: Tot ondersteuning dienend. Subventionner ov .w . : Een subsidie verleenen
aan, met geld steunen. Subventionniste
m.: Verleener eener toelage. Subverse:
Omvergeworpen. Subversif : Vernietigend,
omverwerpend, die alle wetten omverwerpt.
Faire de la propagande -ive: Revolutie
prediken. Propos --s: Opruiende taal.
Subversion v . : Omverwerp ing , omkeering .
Subversivement : Zoo dat alle wetten
omvergeworpen worden. Subvertir ov .w.:
Omverwerpen. Subvirulent: Weinig giftig.
Sue (spr . suk' ) m. : 1. Sap . (f i g. ) Merg,
pit, 't beste . 2. Bergkogel in een vulkaan.
Sucage m.: Uitzuiging.
Suecedane : Vervangend, dat vervangen
kan. / m.: Plaatsvervangend middel. Surrogaat. Succeder onov.w.: Opvolgen, volgen
op ; erven van, verkrijgen . (o u d ) Gelukken .
/ se -: Elk. opvolgen. Succes m.: 1.
Uitslag, afloop, uitkomst. Mauvais -:
Mislukking. 2. Goede uitslag, gunstige
afloop, bijval. Avoir du -: Slagen, opgang
maken. Le - des armes: 't Krijgsgeluk.
- d'estime: Matige waardeering (die de
kunstenaar slechts aan zijn goeden naam
to danken heeft ) . - de circonstance : Gelegenheidssucces. - de librairie: Flink
debiet . Sueeesseur m.: Opvolger. Successibilite v.: Recht -; volgorde van erfopvolging. Successible : 1. Erfgerechtigd,
tot erven bevoegd. 2. Die recht geeft tot
erven. / m.: Erfgerechtigde. Successif :
1. Achtereenvolgend, geregeld. _Mils -s:
Voortdurende misdrijven. 2. Van de erfenis,
van de erfopvolging. Droit -: Erfrecht.
Droits -s: Successierechten. Monarchie
-iue: M . bij erfstelling (niet erfelijk ) . Succession v.: 1. Opeenvolging, reeks. Par de temps: In den loop der tijden, op den
langen duur. Ordre de -: Volgorde. 2.
(Erf )opvolging. (g r a p) Poudre de -: Vergif. 3. Nalatenschap, erfenis. Successivement : Achtereenvolgens. Suecessivite v.:
Opvolging. Successoral: Het erfrecht betreffend. Actif -: Massa. Droits -au x:
Successierechten. Regime -: Regeling der
successie.
Suecin (spr . suksin) m.: Barnsteen.
Succinct (spr. suksinkte) : Kort, beknopt,
bondig. Kort, beperkt, bescheiden. Weinig
overvloedig. Suceinetement: In 't kort.
Sueeion v.: Het zuigen, op-, in-, uit-.
Succise v.: (plantk.) Blauwe knoop.
Sueeomber onov .w . : Bezwijken, neerFransch-Nederlandsch. I.
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zinken (onder den last). Onderdoen, overweldigd worden. Sterven, omkomen, 't afleggen. Geen steek houden (onderstelling).
- a: Bezwijken voor, geen weerstand kunnen bieden aan. (recht) Aux frais de la
partie -ante: Op kosten van ongelijk.
Succube m.: Nachtduivel (vrouwelijke).
Succulemment : Krachtig, voedzaam.
Succulence v.: Sappig-. Voedzaamheid .
Succulent : Sappig. Voedzaam, krachtig.
Lekker. (geneesk.) Mains -es: Zweethanden.
Succursale bv.nw.: (in samenst.)
Hulp-, bij-. / v.: Hulpkerk. Hulpinrichting, bijkantoor, bijbank, filiaal. Succursaliste m.: Priester, die een hulpkerk
bedient.
Succussion v.: (geneesk.) Onderzo ek
door schudding van den patient.
Sucre v.: Zuigsel, aftreksel. Sueement
m.: (oud) Het zuigen, op-, in-, uit-.
Sueepin m.: (plantk.) Stofzaad. Sucepoussiere (mv.. onv .) m.: Stofzuiger. Sneer ov.w.: Uit-, op-, inzuigen, zuigen.
Zich voeden met. (fig.) Uitzuigen. - le
sang des malheureux : Den ongelukkigen
geld afpersen. z. lait 1. os 2 en moelle 2.
(NT o 1 k ) Il n'a pas sucè de la glace: Hij spuugt
er ook niet in. - sa langue: Niets zeggen.
- qn jusqu' au Bernier sou : Iem. zijn laatsten cent afpersen. Sucette v.: Uitdruptoestel . Lolly , zuigstang . Speentje . (v o 1 k )
Aimer la - : 'm Kunnen raken. Sueeur m. :
Zuiger, uitzuiger. Insect met zuigsprieten
(insecte -). Zuigermond (aan stofzuiger).
Suceuse v.: Zuigster, uitzuigster. Drague
- of -: Zand-; schelpenzuiger. Sucoir
m.: Zuigspriet, -werktuig, -mond, -napje.
Sucon m.: Zuigplek, huidplek door zoenen
ontstaan. Dotje. „Zure pijp". Sucoter
ov.w.: Sabbelen op. Sucotte v.: Dotje -,
speentje met suiker.
Sucrage m . : Behandeling (v. d. mout )
met suiker. Vervalsching met suiker.
Suerant: Verzoetencl. Matare -e: Zoetmiddel. Pouvoir -: Zoetkracht. Suerase
v.: Invertase. Sucrate m.: Suikerstof.
Sucraterie v.: Suikerstoffabriek. Sucre
m.: 1. Suiker. - roux (de premier jet):
Ruwe suiker. - bis: Bruine s. - granule, - cristallisê. Korrel-. - en poudre:
Poedersuiker. - mecanique: Klontjessuiker. z. pain 4. poudre 3 , orge 2, lait
1 en mi (bv.nw.). Des louanges a mi-- :
Zuurzoete loftuitingen. - tors : Getrokken
suiker, „balletjes". - de pomme; - de
cerise : Witte -; roode balletjes. Vins de -:
Wijnen door distilleering met suiker verkregen. (fig.) Casser du - (sur la tete,
- sur le dos de qn, - sur qn): Kwaadspreken
(over iem.). z. miel. Its etaient au -: Zij
waren poeslief met elk. Un mari en -:
Een sul van een man. Brüler du -: Den
stank verdrijven (als een gehaat mensch
weg is). 2. (scheik.) Suiker. - de diabête:
Suiker in de urine. - du foie : Suiker uit
het leverweefsel. - de plomb : Loodsuiker.
Sucre : Met suiker bestrooid, besuikerd,
suikerzoet , -houdend , -achtig. (f ig. ) Zoetsappig, poeslief. Eau -e: Suikerwater.
Jus -: Suiker-, ruwsap. Plat -: Zoete
spijs.
Sueree v.: Preutsche. Faire la -:
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Suerer-Su ffruteseent
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Preutsch doen. Il en a de -s: Hij zit vol Van gezondheid glimmen. - la verite:
fijne zetten. Suerer ov.w.: Suikeren, met Onweerlegbaar zijn. 3. Tot smelthitte versuiker bereiden, - bestrooien. - vervalschen. warmen , zweeten. Suerie v.: Zweet.
(fig.) Verzoeten. Een douceurtje geven Zweethuis (tabak).
Suetone m.: Suetonius (Rom. geschiedaan. Pouvoir sucrant: Zoetkracht. Suererie
v.: Suikerfabriek, -raffinaderij. -goed (des schrijver).
v.: Zweetkoorts met vorming van
Suette
-s). -gebak . (fig . ) Suikerzoet gezegde .
gierstkorrelvormigen uitslag (- miliaire).
-s d'opera: Tierlantijntjes in een o. Sucrier m.: Suikerpot, -bus. -raffinadeur, Sueur v.: 1. Zweet. En -: Bezweet. 2.
-fabrikant. / by .nw.: Van de suiker of de Harde arbeid. A la - de son corps, - de
suikerfabricage. Region -iêre: Streek van son front, - de son visage : In 't zweet zijns
suikerindustrie. Suerin m.: Suikermeloen aanschijns. -s de sang : Bloedig zweet.
Exploiter les -s: Uitbuiten.
(melon -) .
Sueves m.mv.: Sueven (Germaansche
Sud (spr. sude) m.: Zuiden. Zuidelijk,
zuider- , zu id- . (n ieuw ) --americain; volksstam).
Suffete m.: Eerste magistraat (Cartha--africain: Zuid-Amerikaansch ; Zuld-Afrikaansch. Sud-Africain m.: Zuid-Afrika. go), suffeet.
Suffire onov .w . : Voldoen , genoegzaam
Sudation v.: Het zweeten. Zweetkuur.
t.oereikend zijn. z. jour 9. Il cela
Bain de -: Zweetbad. Sudatoire : Met
suffit of Suit! 't Is voldoende, houd maar
zweet verbonden. / m.: Zweetkamer.
Sudermanie v.: Sudermanland (in Zwe- op. Il suffit seul a ce travail: Hij kan dit
werk alleen af. Il ne suffira pas a eel emploi:
den ) .
Sud-est (spr. sudeste) m . : Zu id-oosten . 1-lij zal niet voor die betrekking berekend
-oost, -oostelijk. Sud -est -quart -est m.: zijn. a une depense: Een uitgave beZuidoost ten oosten. Sud -est -quart -sud strijden. On n'y suffit pas: 't Is niet om
bij to houden. / se - l'un a l'autre: Voor
m.: Zuidoost ten zuiden.
Sudetes m.my .: Sudeten (gebergte). elk. voldoende zijn, genoeg aan elk. hebben. se - (a soi-meme) : Zich zelven bedruiA llemand des -: Sudetenduitscher.
Sudiste m.: Van de Zuidelijke Staten. pen, geen pulp van anderen noodig hebben;
Man uit het Zuiden. / m.: Aanhanger der op zich zelf voldoende zijn ; geen verdere
versiering noodig hebben. Suffisamment:
Zuidelijke Staten.
Sudoral : Van 't zweet. Sudoration v.: Genoeg, voldoende. Suflisanee v.: 1. ToeZweetafscheiding. Sudorifieation v.: reikend-, voldoendheid ; voldoende mate.
Zweetvorming. Sudorifere en -fique bv. Il en a eu Hij heeft er voldoende (genot)
nw. en m.: Zweetdrijvend (middel). Sudo- van gehad. Qui n'a - n'a rien : Men moet
tevreden zijn met wat men heeft. Manger
ripare : Zweetafscheidend. Glande
a sa Zijn genoegen eten. A -, en -:
Zweetklier.
Sud-ouest (spr. sudweste) m.: Zuid- Voldoende. 2. (Genoegzame ) kunde, - bewesten . -west, -westelijk. Sud -ouest- kwaamheid . 3. Zelfgenoegzaam-, verwaandquart-ouest m.: Zuidwest ten westen. held . Suffisant : 1. Voldoend, toereikend,
Sud -ouest -quart -sud m.: Zuidwest ten genoegzaam. z. raison 1. Grace -e : Genade
die God ieder mensch schenkt en die volzuiden.
Suede v.: Zweden. Peau de - of - m.: doende moet zijn, mits hij er aan beantZweedsch leder. Des gants de -. Suediste woorde . 2. Verwaand, laatdunkend, zelfm.: Voorstander van Zweedsche gymna- genoegzaam. / m.: Waanwijze.
Suffixal : Van een achtervoegsel. Forstiek. Suedo- : (in samenst.) Zweedsch-.
Suêdois : Zweedsch. Zweed. Gymnastique mation -e : Vorming met een achtervoegsel.
Suffixation v.: Samenstelling vorming
-e: Zweedsche Zander-gymnastiek. Suedoor achtervoegsels. Suffixe: Achtergedoise v.: Zweedsche. - lucifer.
Suee v.: 1. Zweet, 't zweeten. Attraper voegd . / m.: Achtervoegsel.
Suffocant: Verstikkend. Il fait une
une Flink aan 't zweeten geraken,
hard werken. Mal de -: Zweetende ziekte. chaleur -e : 't Is smoorheet. Suffocation v.:
2. Angst, plotselinge schrik. Suer onov .w.: Verstikking, hevige benauwdheid. Suflo
1. Zweeten. z. goutte 1. 2. Zweeten, vocht quer ov.w.: Verstikken, den adem doen
afgeven, uitwasemen. Uit-, beslaan, met verliezen. Smoren, door verstikking doovocht bedekt worden. 3. (fig.) Een zuur den . (f ig . ) Verstomd doen staan . / onov .w . :
werk verrichten, „ploeteren". Faire - Stikken, smoren, den adem verliezen.
(fig.) Verstomd staan, buiten zich zelven
qn: Iem . het leven zuur maken ; - dood
vervelen ; - geld afpersen. Faire - la note: zijn.
Suffragant : Helpend, onderhoorig. m.:
Een flink bedrag op de rekening leggen.
Suffragaanbisschop . Hulpprediker. . (f ig. )
Ca fait Daar wordt iem. beroerd van. I
ov.w.: 1. (U it )zweeten . z. sang 1. - les Plaatsvervanger. Suffrage m.: 1. Stem.
2. Stemrecht. 3. Goedkeuring, bijval, steun.
grosses gouttes, (oud) - l'encre: Zich afbeulen. Le peuple a sue cet argent: 't V. Enlever rallier -, reunir tous les -s : Ieders
heeft dit geld met hard ploeteren bijeen- bijval verwerven. 4. (K a t h . ) Voorbede (aan
gebracht. (plat) En - une : Een dansje 't einde van 't lof en de vesper) , suffradoen, „een zweetje halen". 2. Rondom glum . z. menu (by .nw . 2). Suffragette
zich verspreiden, sterk vertoonen. l'en- v.: Voorstandster van vrouwenkiesrecht.
Su.ffragisme m.: Beweging voor vrouwennui : Een stuk verveling zijn. - le crime:
Zijn misdadig karakter sterk doen uitkomen. kiesrecht . Suffragiste m.: Voorstander
van vrouwenkiesrecht. / b y .nw.: Die voor
l'orgueil: Zich zeer hoogmoedig toonen.
- la joie : Vreugde afstralen. - le men- vrouwenkiesrecht strijdt (krant b .v . ) . Waarin vr. bestaat (land b.v.). Suffrutescent :
songe : Een bonk leugen zijn. - la sante:

Suffumigation-Suivant
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Suite v . : 1. (o u d ) Het achtervolgen .
Die niet hooger dan 1 M. wordt, struikachtig. Suffumigation v.: Berooking van (j a c ht ) Vervolging (door speurhond ) .
(recht) Droit de -: Vervolgingsrecht (van
onderen. Suffusion v.: Onderhuidsche
hloeduitstorting. (f ig.) - de jeune sang: oorlogvoerende schepen tegen schip uit
Overloop van jong bloed. Suggêrer (spr. geblokkeerde haven); recht voor de afstammelingen op inkomsten uit geestessug-je-) ov.w.: Inblazen, aan de hand
doen; doen opkomen (vraag). Door in- werken . 2. V ervo Ig , nakomende , volgende ,
blazing doen opstellen (testament). / se voortzetting. Faire - a: Vervolgen,
- : Ingegeven -, aan de hand gedaan volgen op, voortzetten. Marcher a la worden. Zich wijsmaken (lets). Sugges- de: Volgen op, komen na. A la - les uns
tible (soms -able) : Voor suggestie vat- des autres : Achter elk. A la - de qn:
baar. Suggestibilite v.: Vatbaarheid voor Achter iem. aan. A la - de qch : Ten gesuggestie. Suggestif (spr. sug-jes-) : In- volge van iets. Un penseur a la -: Een
gevend, dat invloed uitoefent. Dat tot denker zonder originaliteit. Officier a la -:
verdere eigen werkzaamheid prikkelt (boek 0. die wacht om in werkelijken dienst te
b .v . ) . Suggestion (spr . sug-jes-) v . : In- gaan. Trainer a sa -: Na zich sleepen,
blazing, heimelijke ingeving, aansporing. met zich brengen. Il n 'a qu 'a prendre la -:
Bedrieglijke indruk. (g e n e e s k.) Over- Hij heeft slechts op den ingeslagen weg
macht van magnetischen aard, die iem. voort te gaan. Sous - des frais: Onder verop de besluiten van een ander heeft, sug- rekening der kosten.
3. Aaneenschakeling, orde, verband,
gestie, suggestieve hypnose. Aansporing
tot verdere werkzaamheid. Riche en -: Dat samenhang, logische gedachtengang. Sans
tot nieuwe werkzaamheid prikkelt. Sug- -: Onsamenhangend. De -: Achtereengestionner (spr. sug-jes-) ov .w . : Door volgens, op de rij af ; daarna; (bij verg.)
een overmacht van magnetischen aard doen dadelijk ; met logisch verband. Ne pas
aannemen. / se -: Zich zelven (iets) savoir dire deux mots de -: Geen twee
opdringen, - wijsmaken. - sur: Zich woorden achter elk. zeggen. Venir deux
illusies maken over. Suggestionneur (spr. jours de -: Twee dagen achtereen komen.
Ranger -, mettre a la -: In volgorde plaatsug-jes-) m.: Suggereerder, inblazer.
Sugillation (spr. -i-la-) v . : Vorming van sen. Avoir de la - dans les idees: Logisch
denken.
Esprit de -: Doorzettingsvermohuidvlekken. Blauwe plek.
Suicide m . : 1. Zelfmoord . (f ig . ) Zelf- gen, methodisch optreden. Avoir l'esprit
vernietiging. 2. Zelfmoordenaar. Suicide de -: Consequent handelen, - iets doorm.: Zelfmoordenaar. Suicider (se) : Zelf- voeren . Mettre de la - dans ce qu'on fait,
moord plegen. (fig.) Zichzelf vernietigen. - dans sa conduite: Consequent blijven.
Suides, -fens m.mv . : Varkensachtigen. Tout de -, tout dune -: Achtereen,
Suie v.: Roet. Noir de -: Zwartsel. zonder tusschenpoozen. Et ainsi de -:
En zoo voort. Tout de -: Dadelijk, onverJean de la -: De schoorsteenveger, Pietje
wijld, terstond ; dan maar in eens . 4. Gevolg,
Roetzak, Zwartjan.
Suif m.: 1. Talk, smeer. Kaarsvet. - en stoet, begeleiders. De nakomenden. De
nakomelingen. De navolgers (in kunst).
branche: Ruwe talk, ruw vet. - en jatte,
Vin de -: Wijn voor de bedienden. Voiture
- en pain : Talkbrood. Donner un - a:
Insmeren, vetten ; (f ig . ) iem . zijn vet de -: Volgrijtuig. 5. Vervolg. La - du
geven (z. 3). Arbre a -: Talkboom. - vege- recit: 't Verdere verloop van 't verhaal.
La - a demain, - au prochain numero:
tal: Vet van den talkboom. 2. (fam.)
Vet (v.e. mensch). Il vit de son -: Hij Wordt vervolgd. (drukk.) Les -s: De
teert op zijn vet. 3. Uitbrander, „standje". vervolgen. Par la -, dans la -: In 't
4. (p la t ) De valschspelers . Suiffage m . : vervolg, later. 6. Opeenvolging, rij, reeks;
Vetten met talk. Suiffard m.: Valsch- serie. La - des temps, - des siecles : De loop
speler.. Elegante vent . Suiffe v . : (v olk . ) der eeuwen . 7. (w i s k . ) Reeks. 8. (mu z . )
Rammeling . Sniffer ov .w . : Insmeren, Suite. 9. Gevolg, uitwerking. Donner - a:
vetten . Suiffeux: Talkachtig .
Gevolg geven aan. Par -: Derhalve,
Sui generis (spr. swi generiss) bv.nw.: bijgevolg. En - de quoi : Ten gevolge
waarvan, dientengevolge. Par - de : Ten
Eigenaardig.
Suint m.: 1. Wolvet. Laine en -: gevolge van, overeenkomstig. Nous exaOnontvette wol. 2. Glasschuim, -gal. minerons quelle - it taut donner a Bette
Suintement m.: Doorsijpeling, -zweeting, affaire: Wij zullen zien, wat daaraan te
uitslaan . Sumter onov .w . : Doorsiipelen , doen is. Prendre la - des affaires: De
-zweeten. Nat worden, uitslaan. (fig.) zaken voortzetten. Avec - de bail: Met
Uitlekken (geheim ) . (1 i g . ) U itstra len .
(recht op) overname van de huur.
Suintine v.: Wolvet.
Suit6e: Met een veulen. Suivant vz.:
Suisse: Zwitsersch . (spot . ) Un amiral 1. Langs, in de richting van. - la longueur:
-: Iem., die een titel maar geen betrekIn de lengte. 2. Volgens, naar, overeenking heeft. / m.: Zwitser. Pauselijk soldaat. komstig. - vous: Als men u gelooven mag.
Kerkbaljuw, -bewaarder, die, gekleed in - avis : Volgens advies. 3. Naar, in ver't oude costuum der Zwitsersche gardes,
tot. C'est -: Dat is er naar.
de orde in de kerk bewaart. Portier van -houding
que: Naarmate, naar gelang. / bv.nw.:
een groote woning, - van een paleis. Un
Volgend . (o u d ) Ondergeschikt , dienend . /
petit -: Een Zwitsersch kaasje. z. argent
3. Faire -: Alleen drinken (zonder an- m.: Volgeling, begeleider. (jacht) Jong
deren) . I v.: Zwitser. land. Suissesse v.: dier, dat de moeder vergezelt. (f i g.)
Zwitsersche. Suissisme m.: Zwitsersche Volgeling, leerling. Les -s d'Apollon :
uitdrukking.
De Muzezonen, de dichters. Les -s de
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Suivante -Sultane
gissen, feilbaar zijn. - a mentir: LeugenThemis: De rechtskenners. Suivante v. :
a boire: Aan den drank.
achtig.
Volgelinge. Dienst-, kamermeisje.
II. Sujet m. : 1. Onderdaan. 2. OnderSuiver ov .w . z . suiffer.
Suiveur m. : Volger. Nabootser, na- werp, thema, stof . Voorwerp (wetenschap).
(fig.) Reden, oorzaak, aanleiding, grond.
aper. Nalooper. - van vrouwen op straat.
(sport) Supporter . - de voiture: Bijlooper . Donner - a : Stof reden aanleiding ge/ by .nw : Dat nabootst. Suivi : 1. Druk ven tot. Avoir - de: Reden grond hebben
bezocht, die een grooten toeloop heeft. om . J ' ai d' esp erer: Ik durf hoop te voeden.
In zwang, algemeen. 2. Aanhoudend, Avoir grand - de : Gegronde redenen hebben
onafgebroken, geregeld. Doorgevoerd (ver- om. A -, sur ce Daaromtrent. A quel gelijking) . Druk (relaties). Trafic -: avez-vouz fait cela? Waarom hebt ge dat
Geregeld verkeer. 3. Samenhangend, die gedaan i 3. (kunst)) Onderwerp (schilderij ),
geval" . Tapisserie a -s : Behangsel
een geheel vormt (tekst).
I. Suivre ov .w . : 1 . Volgen. z plies (bw. met figuren. Pendule a P . met een
2). - de l' - des yeux: Nazien, met beeld. Assiette a -s: Versierd bord. 4.
den blik volgen. - de la pensee: In gedach- (muz.) Thema, motief. 5. (geneesk.) Lijk
ten vergezellen, - zijn bij . 2. Opvolgen, of patient, waarop proefnemingen geschiekomen na . Trois en suivant : Drie achter den. Zieke. Proefdier. - magnetique: Geelkaar. 3. Volgen, zekere richting niet stel , dat zich tot magnetiseurs-proefneminverlaten. - la ate: Langs de kust varen. gen leent. 6. (p lantk.) Plant, waarop geent
is, moederstam. 7. (met een bv.nw.)
4. (f ig. ) (Op )volgen, zich houden aan
Persoon, mensch (wat de eigenschappen
(bevel) ; zich schikken naar, gehoor geven
aan (neiging) ; toegedaan zijn (meening) ; betreft). Bon -: Braaf mensch ; goed
de leer of de gedachten volgen van (schrij- leerling Mauvais Losbol . (m i 1 . ) Les
ver, wijsgeer) ; aanhangen (partij ). - les bons -s: De goede soldaten. (kunst)
Premier -: Tooneelspeler voor hoofdrollen,
traces , - les pas de qn : In iem. voetstappen
treden. - son imagination : Zich aan zijn „eerste man" ; eerste danseres. Un excelMet
la
mode:
lent -: Een jongen waar wat bij zit. 8.
verbeelding overgeven. (t a a lk ) Onderwerp . 9. Voorwerp, exemde mode meedoen. 5. Volgen, niet van
zekere gedragslijn afwijken, niet uit 't oog plaar. Sujêtion v. : 1. Onderworpen-,
verliezen ; drijven (handwerk ) , uitoefenen. onderdanig-, dienstbaarheid. Onderwerping.
z. pointe 6. - la condition du mari: Den 2. Dwang. Gebonden-, afhankelijkheid,
staat van den echtgenoot volgen. - des verband. Sujette v . : Vrouwelijke onderdaan.
cours: College loopen. - le theatre: DikSulfatage m. : Bestrooiing met een
wijls naar den schouwburg gaan. - la
vitriooloplossing. Sulfate m. : Zwaveltour: Zich bij 't hof aansluiten. - qn of
- le discours de qn : Tem. volgen. - une zuurzout . Sulfate : Met zwavelzuur behandeld , - vermengd. Sulfateur m. Werkaffaire, un proces : Een zaak volgen, - nagaan ; - verder onderzoeken. - son proces man, die de planten met een vitriooloplossing begiet (ouvrier -). Sulfhydrate
avec ardeur : Zijn proces met ijver voortzetten . - sa fortune : 't Geluk de hand m . : (o u d ) Zwavelverbinding . SulfhyDe
drique : Acide Zwavelwaterstof . Sulfite
bieden. La maladie suit son cours:
m. : Zwaveligzuurzout. Sulfiter ov .w . : Met
ziekte verloopt normaal.
6. Volgen, begeleiden, meegaan met. zwaveldioxyde behandelen. Sulfonitrique:
Zwavelstikstof bevattend. Sulfosel (spr..
Le professeur suit ses eleves : De leeraar gaat
met zijn leerlingen mee (in de opvo]gende - ssel) m. : Zwavelzout. Sulfurage m. : Zwaklassen). La victoire le suit partout: De veling . Sulfuration v . : Zwaveling, behanoverwinning wijkt niet van zijn zijde. 7. deling met zwavel. Sulfure m. : Sulfide.
Loodglans. - de carbone : Zwavel-deplomb:
Vervo igen najagen. 8. Bijhouden, bijblij ven . Gadeslaan. Toezicht houden op. 9. koolstof . Sulfurê: Met een sulfide behandeld . Sulfurer ov .w . : Zwavelen, met zwaNavolgen, tot voorbeeld nemen.
II. Suivre onov .w . : 1. Volgen. La main vel behandelen. Sulfureux : 1. ZwavelZwavelbaden. 2.
houdend. Bains
suit: leder geeft op zijn beurt. Un eleve qui
Zwaveligzuur. Anhy(sc he ik ) Acide
suit: Een 1. die meekan . Le volume qui suit:
Het volgende deel. Ce qui suit : Het volgende. dride -: Zwaveldioxyde. Sulfurique:
Acide Zwavelzuur. . A nhgdride -:
Comrne suit: Als volgt, in deze woorden.
Zwaveltrioxyde. Ether -: Zwavelether.
Faites - of Suivez : Doorschrijven. (o pschr if t ) Faire Nazenden; naseinen. Sulfurise : Met (verdund) zwavelzuur bewerkt . Papier -: Vetvrij papier.
Faire - ses meubles, - ses lettres: Zijn
Sulion m. : Gewone vlier.
meuhels -; brieven laten nazenden. 2.
Sulky m. : Sulky, racewagen op hooge
- de: Voortvloeien volgen uit. / se -:
Achter elk . loopen. Elk . opvolgen. z. jour wielen.
Sulpice m . : (n a a m ) Su 1p ic ius . Sul 9. In logische volgorde zijn.
I. Sujet bv.nw. : 1. Onderworpen, -ge- picien m. : Geestelijke uit het seminarium
schikt , afhankelijk. Tenir Kort houden. van Saint-Sulpice te Parijs.
Sultan m. : Sultan. (f ig. ) Tiranniek man.
2. Gehouden, gebonden, verplicht. Métier
Man met verscheidene vrouwen. Zijden
oa l'on est fort -: Vak, waarin men zeer
gebonden is. z . caution 1. Etre - a l'heure, mandje voor kant of edelgesteenten. Geparfumeerd kussentje in een kistje. Sul- au coup de cloche, - au coup de marteau:
Geen meester van zijn tijd zijn. 3. Onder- tanat m. : Waardigheid regeeringstijd
hevig, blootgesteld. Geneigd. Etre - a van een sultan. Sultane v. : 1. Sultane,
la goutte : Dikwijls last van Licht hebben. vrouw van den sultan. - valide: Moeder
van den sultan. 2. Sultana, oud Turksch
Etre - a se tromper : Zich kunnen ver2055
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Sultan (in) —Supplanter

oorlogsschip. 3. Diamanten haartooi. / by.
nw. : Van een sultan. Sultan (in) m. :
Turksch gouden muntstuk. Sultanine v.:
Sultanarozijn.
Sumac (spr . -mak) m.: Pruikenboom
(— fustet, — des teinturiers). — de Virginie:
Fluweelboom. — vèneneux: Vergiftboom.
— des corroyeurs: Looiersboom, sumak .
Sumatrien : Uit -. Bewoner van Sumatra.
Sumêrien : Sumerier. Sumerisch.
Summum (spr . sommomm) m. : Toppunt .
Sund(spr.sunde) m.: (aardrijksk.)Sont.
Sunlight m. : Sterke electrische lamp
voor filmopnamen.
Sunna v. : Mohammedaansche strenggeloovigheid. Sunnite : Sunnietisch. Sunniet (orthodox Mohammedaan).
Super ov .w . : Aan-, opzuigen. In de
modder vastzuigen (schip). / onov .w. :
Verstopt geraken.
Super . . . (spr. -er): (in samenst.)
Boven, over. meer dan. (nieuw) Prima,
beter dan elk ander (z. ook v o or geneesk. hyper) . Supèration v.: Voorwaartsche beweging . Superbe v . : (o u d )
Hoovaardij , hoogmoed. Grootsche pracht. /
by .nw . : Fier, hoogmoedig , trotsch . Verheven , edel, indrukwekkend, heerlijk, kostelijk . Prachtig. Schitterend (weer ). / m. :
1. Fiere, hoogmoedige. Tarquin le S-:
Tarquinius Superbus. 2. Paradijsvogel.
Superbement : Fier, vol trots. Kostelijk,
prachtig, heerlijk . Superbenefiee m. : Overwinst. Supereanon m. : Kanon boven het
grootste overeengekomen kaliber. Super cargue m. z. subreeargue . Supereherie
v.: Bedrog, schelmerij , listige streek . Super dividende m. : Superdividend, extra d. Supêre : (p lantk . ) Bovenstandig. Superexpert m. : Hoogste deskundige (die als arbiter
optreedt). Superfetation v . : Overbevruchting, vorming van een tweeden fcetus.
(fig.) Onnoodige toevoeging, overbodigheid . Superfêtatoire : Overtollig. Super ficiaire : Van de oppervlakte. Superfieialitê v. : Oppervlakkigheid. Superficie v. :
1. Oppervlak, buitenzijde. (recht) Opstal,
opstand. La — cede au fonds : Wat op den
grond staat, behoort aan den grondheer.
Droit de —: Eigendom van hetgeen op den
grond gebouwd of geplant is. 2. (f ig. ) Het
uitwendige, oppervlakte, oppervlakkigheid.
S'arreter -, s'en tenir a la — de qch : Jets
niet grondig onderzoeken. Etre en —,
n'avoir que de la —: Slechts een oppervlakkige kennis hebben. 3. Oppervlakte,
(w isk . ) inhoud . Mesure de —: V laktemaat .
Superfieiel : 1 . Aan de oppervlakte liggend,
oppervlakkig ; niet doordringend (wond ) ;
bovengrondsch (wortel). 2. (nieuw) Bovengrondsch (contact). 3. (f ig. ) Oppervlakkig,
niet grondig. 4. Van de oppervlakte.
Metre —: Vierkante meter. Superfieiellement : Aan de oppervlakte, van buiten.
(f ig.) Oppervlakkig. Wat de oppervlakte
betreft. Superfin : Extrafijn. Superflu :
1. Overbodig. Overtollig. Le —: Het overtollige, de overvloed. 2. Onnoodig, onnut.
Superfluite v. : Overvloedig-. Overtolligheid, overvloed. Onnut ding. Des —s:
Overtollige -, onnutte dingen ; - passages.
Superfusion V. : Opbrenging van lak op
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een ander lak . Superheterodyne : Uiterst
gevoelig. Superhomme m. z. surhomme.
Superieur bv.nw. : 1 . Hooger (gelegen),
bovenste, opperste, 't dichtst bij de bronnen
gelegen. Le Lac S-: 't Bovenmeer (in
Canada ). 2. (f ig.) Hooger (staande), beter
van kwaliteit, bekwamer, machtiger. — en
nombre: Talrijker. 3. (fig.) Uitstekend,
uitmuntend, voornaam, die uitblinkt boven
anderen. Etre — a la vanit6: Boven ijdelheid verheven zijn. Etre — aux evenements:
Zich van de aardsche gebeurtenissen niets
aantrekken. Etre — a sa position: Knapper zijn dan zijn betrekking vereischt.
Esprit —: Knappe kop . 4. (fig.) Hooger
(in de rangopvolging). Officier —: Hoofdofficier. Commandement —: Hoofdofficierscommando . Enseignement —: Hooger onderwijs. / m. : Meerdere. Kloosteroverste. Superieure v. : Kloosteroverste. Superieure ment : Voortreffelijk, allerbest. In de
hoogste mate. Superintendanee v. en
-ant m. z. surintendanee en -ant. Superiorite v. ; 1. Overwicht, meerderheid,
overhand. La — du nombre: De numerieke
meerderheid. 2. Overmacht, voorrecht,
-rang. 3. Kloostervoogdijschap. Superlatif : Die den hoogsten graad uitdrukt.
(f a m . ) Hoogste / m . : 1 . Overtreffende trap .
(f a m. ) Au —: In de hoogste mate. 2.
By .nw . of bw. in den overtreffenden trap.
Superlativement : In de hoogste mate,
buitengemeen. Supernumêraire m. z.
surnumêraire. Superovarie : Met bovenstandig vruchtbeginsel. Superphosphate
m. : Hooge phospborzuurverbinding. Su perphosphatier m. : Fabrikant van superphosphaat . Superposable : Bovenop te
plaatsen. Ne pas 'e t r e —s: Elk . niet dekken.
— a : Dat dekt. Superpose : Boven elk .
liggend. Superposer ov .w. : Boven elk.
plaatsen. (f ig. ) Boven (lets) stellen, opstapelen. / se —: Op elk . gelegd kunnen
worden, elk. dekken. (f ig. ) Zich plaatsen
boven. Superposition v.: Op elk. plaatsing, het op elk . gelegen zijn, opeenstapeling. James de —: Vasten na den voorgeschreven tijd . Taxe de —: Belasting, die
bij een reeds bestaande gevoegd wordt. Su perpurgation v. : Te sterke purgeering. Superstitieusement : Op bijgeloovige wijze.
(f ig.) Met een al te angstvallige nauwgezetheid. Superstitieux: Bijgeloovig, uit bijgeloof voortspruitend . (f i g . ) Angstvallig
nauwgezet, al te precies. I m. : Bijgeloovige .
Superstition v. : 1. Bijgeloof . 2. Bijgeloovig begrip , - gebruik. -e eerbied. 3. (fig. )
Overdreven nauwkeurigheid. Avoir la —
de: Angstvallig vasthouden aan. Super stitiosite V. : Neiging tot bijgeloof. Super struetion en -ure v. : Bovenbouw. Super taxe v. : Extra-belasting.
Supin m.: (taalk.) Supinum (vorm
van de onbepaalde wijs, die 't doel of de
eigenschap uitdrukt). Supinateur m.: Rugwaartsdraaiende spier, kantelaar (muscle
—). Supination v. : 1. Ligging op den
rug (v. 't lichaam). 2. Buitenwaartsche
draaiing (v. hand of arm).
Supplantateur m. : Verdringer. Supplantation v. : Verdringing, onderkruiping . (sche ik . ) Vervanging. Supplanter
ov.w. : Verdringen, den voet lichten.
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(sche ik . ) Vervangen. / se —: Elk. -. (schip ) . — l'eau; — le feu: Waterdicht -;
Suppleanee v . : Plaatsvervulling , waar- vuurvast zijn. — la lessive : Waschecht zijn.
neming. Faire des —s: Tijdelijke betrek- 4. (fig. ) Verdragen, door-, weer-, uitkingen waarnemen. Suppleant : Waar- staan, dulden. Geduldig verdragen, lijden ;
nemend , plaatsvervangend. / m. : -er . Sup- kalm opnemerh Se faire — de qn: Maken,
piker ov .w . : Vervangen, iem . betrekking dat men door iem. verdragen wordt. / se —:
waarnemen. Bijvoegen, aanvullen, aan- Elk. verdragen. Geduld -, verdragen worzuiveren, er bij leggen. / onov .w . : (met it) den . Supposable: Aannemelijk, onderstelVergoeden, voorzien in ( 't ontbrekende), baar. Suppose : Ondersteld ; ondergeschote gemoet komen aan wat er te weinig is. yen (kind ) . Verzonnen, vermeend. GefinSupplement m. : 1. Volledigmaking. 2. geerde (naam ; schuldeischer). Vervalscht
Aanvulsel , toevoegsel . Extra -schotel (boven (testament). — que: Gesteld dat. Suphet menu ) . Bijbetaling; bijslag tom een poser ov .w . : 1 . Onder- , (veronder )stellen,
plaats op een hoogeren rang te hebben ) . vermoeden, gissen. Celle chose en suppose
Bijvoegsel (bij krant ) ; aanhangsel (bij une autre : Als dit waar is, dan moet er
boek ) . Bijwagen (bij postwagen). Toelage ook nog iets anders waar zijn. Celle chose
(— de solde). En —: Boven 't voorge- supposee: Dit verondersteld zijnde. A —
schreven aantal. — de credit : Krediet- que . . .: Stel dat . . . Sont-ils contents?
verhooging . Porter une somme en —: Een Je le suppose: Zijn zij tevreden? Ik zou 't
som er op leggen. — d'examen: Aanvullings- wet denken. 2. (Onder)stellen, als waar
onderzoek . Faire un — de service: Nadienen. aannemen. Voorgeven, verdichten, uit3. (me etk . ) Supplement, -shoek. 4. denken . Onderschuiven, -steken. — qch a
(ta alk. ) Aanvullingswoorden (bij ellips ). qn : fem. iets toeschrijven. / se —: OnderSupplementaire : Aanvullend, volledig- steld worden. Zich wanen, - denken. Zich
makend . Articles —s; credits —s : Aan- in gedachte verplaatsen. Suppositif : Onvullingsartikelen ; -kredieten. Jure —: derstellend . Supposition v. : 1. (Onder )Plaatsvervangend jurylid. Angle —: Sup- stelling. Si j'avais . . . une — . . . 100000
plernentshoek . Feuille —: Bijvoegsel, extra- livres de rente : Als ik eens . . . laten we
nummer,, extra-tijding. Devoirs —s : Extra- eens onderstellen . . . 100000 francs inkomen
werk . (m u z . ) Lignes —s: Hulplijnen. had. Une — que . . .: Laten we veronderSuppletif : Aanvul lend . Troupes -ives: stellen dat . . .. 2. Vermoeden, gissing.
Suppletietroepen. Suppletoire : Aanvul- 3. Valsch voorgeven, verdichting. Onderlend . Suppliant : Smeekend . / m.: Ver- schuiving, -steking. Indiening van een
zoeker,, smeekeling. Supplication v.: valsch stuk . — de part : Onderschuiving
Smeekbede, ootmoedig verzoek. Supplice van een pas geboren kind. — de nom:
m.: 1. Lijfstraf.. Doodstraf (dernier —). Aangifte van een gefingeerden naam. — de
personne : Aangifte van een verdichte per— de la roue; — du gibet: Radbraking ;
ophanging. Le — eternel: De eeuwige soonlijkheid . 4. (muz . ) In de bas bijhellepijnen. Mener au —: Ter strafplaats gevoegde noten. Suppositoire m. : (gegeleiden. Aller a qch comme au —: Met ne esk . ) Zet-, steekpil.
Suppdt m.: 1. Ondergeschikte. — de la
looden schoenen ergens been gaan. 2. (fig. )
Marteling, pijniging, kwelling, plaag. Met- justice : Lager gerechtsbeambte . 2. (1 ig . )
Medestander, helper. — de Satan : Duivelsire au —: Kwellen, pijnigen, folteren.
dienaar,, slecht mensch. — de Bacchus:
Je suis au —: 't Is een kwelling voor mij,
ik zit op heete kolen. 3. Strafplaats. Sup- Drinkebroer . 3. (w ij s b . ) Grondslag (eigenplier& m. : Ter dood gebrachte. Gefolterde. schap ). Suppression v.: 1. OnderdrukSuppliciement m.: Marteling. Suppli- k ing , intrekking , opheffing , afschaffing ,
cier ov .w . : Ter dood brengen. (fig. ) vernietiging, weglating, doorhaling ; verFolteren, kwellen, martelen. / se —: De bod tot uitgave. 2. Verheling, verduisdoodstraf ondergaan . (f ig . ) Zich -. Elk. tering, verzwijging. — d'un enfant: 't Doen
martelen. Supplier ov.w. : Smeeken, oot- verdwijnen van een kind . z. part m. —
moedig verzoeken. Je vous en supplie : Toe! d'etat: Verduistering van de papieren van
asjeblieft! Supplique V. : Verzoekschrift. den burgerlijken stand. 3. Ophouden, wegblijven, onderdrukking. — d'urine: Urine(fa m . ) Verzoek .
Support m. : 1. Steun, stut, steunsel. opstopping . Supprimable : Voor intrekKolom ; console ; lamphouder ; stoel (b .v. k ing vatbaar. Supprimer ov .w . : 1 . Ondervan ketel). (wapenk.) Schildhouder. drukken , intrekken, opheffen, afschaffen,
(nieuw ) Fietshanger, -stander. Stander, verhinderen ; de uitgave verbieden van,
drager. — de guidage: Leiblok. 2. (fig. ) gerechtelijk verbieden; weglaten, doorhalen,
Steun, onderstand, bijstand, hulp, onder- vernietigen ; doen verdwijnen (kind ) ; uitsteuning . (b ij b el) Lijdzaamheid . 3. Steun- wisschen ; inhouden (toelage) ; schrappen ;
middel . 4. Voedingsbodem . 5. Afdruk- afsluiten (stoomtoevoer) . — qn : Iem. uit
papier (photo ) . Supportable : Draaglijk, den weg ruimen. 2. Verhelen, verduisteren,
te verdragen. Draaglijk, die er mee door verzwijgen, met stilzwijgen voorbijgaan.
kan, die niet onaangenaam aandoet. Sup- 3. Doen wegblijven, - ophouden, onderportablement : Op een draaglijke wijze, drukken. / se —: Onderdrukt-, enz . worden.
zoo dat 't er mee door kan. Support- (f i g .) Zich van kant maken. Niet willen
chaussettes (mv .onv .) m. : Sokophouder. uitblinken. Suppurant: Etterend . / m. :
Support-col m. : Boordbaleintje. Sup- Lijder aan etterende wonden. Suppuratif
porter ov .w . : 1. Steunen , dragen , schra- m. : (Middel) dat de ettering bevordert.
gen , stutten. 2. (f ig. ) Dragen (kosten, Suppuration v. : Ettering. Suppurê: Etgevolgen). 3. (f ig. ) Door-, weerstaan, terend . Suppurer onov .w. : Etteren, draverdragen. En Oat de — la mer: Zeewaardig gen . ° tile -ee: Etterende oorontsteking.
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Supputation v.: Schatting, naming, be- — cinq de profondeur: Deze kamer is tien
rekening . Supputer ov.w.: Ramen, be- bij vijf meter. (meerderheid) Over. Règner
—: Regeeren over. Ne rien pouvoir — qn:
rekenen.
Supra . . .: (in samenst.) Boven. I Geen invloed op iem. hebben. Laisser
bw.: Zie boven. Supraliminal : Bewust, les Serbes — leur victoire: De Serviers van
boven de grens van bewust en onbewust. hun overwinning laten genieten. — Joule (s )
Supramondain : Bovenaardsch. Supra- chose(s), — tout: Voor alles, vooral, in 't
naturalisme m.: Geloof aan het boven- bijzonder. I voorv.: In de hoogste mate,
natuurlijke. Bovennatuurlijk karakter. Su- te sterk ; (nieuw) van de allereerste
pranormal : Boven het normale. Supra- kwaliteit; (in samenst.) boven-, opper-,
nutritif : Overvoedend. Supraphysique: hyper-.
Bovennatuurlijk. Suprarationnel : Boven
II . Sur by .nw . : Zurig , rinsch , scherp .
het in het verstand aanvaardbare. SupraStir: 1. Veilig, zonder gevaar. z. lieu 1.
sensible (spr. -pra-san-) : Bovenzinnelijk. 2. Betrouwbaar, onbedrieglijk, vast, juist,
Suprastructure v.: Bovenbouw. Supra- zuiver; zeker (middel); waarop men vertemporel : Vrij van het tijdelijke. Supra- trouwen kan. z. coup 5. Talent —. T. dat
terrestre : Bovenaardsch. Suprematie zich zelf meester is. Une mëtnoire —e:
(spr. . -sie) v.: Oppermacht, voorrang.
Een geheugen dat niet in den steek laat.
Meerder-, voortreffelijkheid. Supreme : 1. (fam.) Pour —: Zeker, zonder twijfel.
Hoogste, opperste, verhevenste; belang- L'a ffaire est —e : De goede afloop der zaak
rijkste. z. etre (m. 4). Cour —: Hof van is zeker. C'est le plus —: Dat is 't veiligste.
cassatie. Pouvoir —: Oppermacht. Au — Aller au plus —, prendre le plus —: Den
degre: In de hoogste mate. 2. Laatste,
zekersten weg inslaan. Bien —: Zeker.
uiterste. L'heure -, le moment —: 't Laatste Un goat —: Een fijne smaak die niet beuur, doodsuur. Cheitiment —: Doodstraf. driegt. 3. Verzekerd, zeker, die zich verLes adieux —s : 't Afscheid van den sterlaten kan op. — de son fait, - de son coup:
vende. Les honneurs —s : De laatste eer- Zeker van zijn zaak. Le temps n'est pas —:
bewijzen. Volonte —: Uiterste wil. Jouer Men kan zich op 't weer niet verlaten.
une pantie —: Een partij spelen, waarbij
— que je le ferai: Zeker doe ik 't. —, je ne
alles op 't spel staat. / m.: Gerecht van de serais pas venu : Ik zou stellig niet gekomen
fijnste stukken van 't gevogelte met gelei zijn. / m.: Le — est que: Zooveel is zeker
of bouillon opgediend (— de volaille) . Su- dat.
premement : In de hoogste mate.
Surabondamment : Meer dan overvloeI. Sur vz.: (in 't alg.) Op. (plaats) dig, - voldoende, volop. Surabondanee
Op, boven, aan, bij, om, naar, tegen, v.: Overmaat, meer dan groote overvloed.
achter. Se soutenir — l'eau: Zich boven — de population: Overbevolking. — de
water houden. — terre et — mer: Te water vie: Te groote levenskracht. Surabonen te land. z. pas 1 en pied 1. Prendre — dant: Overvloedig, -rijkelijk, -tollig, -bola table: Van tafel nemen. Lever la main -,
dig. I m.: Overvloedige, teveel. Surale bras — qn : De hand tegen iem. opheffen.
bonder onov.w.: Meer dan in overvloed
Le soleil est — l'horizon: De zon is aan de
voorhanden zijn, rijkelijk overvloeien. Surkim . La clef est — la porte : De sleutel steekt aeheter ov.w.: Te duur betalen. Surain de deur. On a trouve — lui un poignard: chever ov.v.: Geheel afmaken. Suraetif :
Men heeft een dolk bij hem gevonden. Met verhoogde werkzaamheid. Suraetivite
(y olk) — le journal: In de krant. La v.: Verhoogde werkz-aamheid.
loudre est tomb6e — la maison : De bliksem
Surah m.: Surah (zijden stof).
is in 't huis geslagen. Tourner — son axe:
Suraigu: 1. (m u z . ) Zeer hoog. (f i g. )
Om zijn as draaien. Crier -. les toils : Van Schril, krijschend. 2. (geneesk.) Hyperde daken verkondigen. Etre toujours -, acuut. (fig.) Die noodzakelijk spoedig
pilir — les livres : Steeds met zijn neus in
moet beslist worden. / m.: (muz.) De
de boeken zitten. (fig.) — des documents hooge tonen. Surajouter ov.w.: Nog bijin&lits: Naar onuitgegeven bescheiden.
voegen. (fig.) Met de haren er bij sleepen.
S' etendre —: Lang uitweiden over. L'en/ se — a: Nog komen bij. Phenomêne -é:
iretien roule —: 't Onderhoud loopt over.
Nevenverschijnsel.
— mon honneur: Bij mijn eer. Prendre —
Sural: Van de kuit.
son capital: Van zijn kapitaal afnemen.
Suralcooliser ov.w.: Met een hooger
Etre — sa bouche : Een lekkerbek zijn.
alcoholgehalte voorzien. Suralimentation
— le rivage: Aan den oever. Etre — un
v . : Overvoeding . Suralimenter ov.w. :
travail: Aan een werk zijn. Etre — qn:
Overvoeden . Sur-aller onov .w . : (j a c ht )
Vlak bij iem. staan. — le Rhin : Aan den Over 't spoor loopen zonder er zich op te
Rijn. Se regler —: Zich schikken naar. werpen. I se —: Op 't spoor terugkeeren.
Entasser mensonge — mensonge : De eene
Surandouiller m.: Uitstekend geweileugen op de andere stapelen. (opvolging) uitspruitsel. Surannation v.: Verjaring.
Op, voor. Coup — coup: Slag op slag. Lettres de —: Vernieuwingsbrieven voor
(tijd) — l'heure, --le-champ, — le coup: verouderde rechten. Suranne : Verouderd,
Dadelijk. Ii est — son depart: Hij is op 't ouderwetsch. (recht) Verjaard. Suranner
punt om te vertrekken. — le soir, - la fin onov .w . : Verjaren . Surarbitre m . : Opdu four: Tegen den avond. — cela, — ce:
per-, derde scheidsrecbter.
Hierop. — quoi: Waarop. (verhouding)
Surard m.: Vlierazijn (vinaigre —).
Op, van, bij. — dix invites, cinq sont venus:
Surarmement m.: Overdreven bewapeVan de tien genoodigden zijn er vijf geko- n ing . Surarmer onov .w . : Overbewapenen .
nen. Un jour — deux: Om den anderen
Surate v.: Hoofdstuk uit den Koran.
dag, Celle chambre a dix metres de longueur
Surbaisse: Minder hoog dan de halve
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omtrek, gedrukt (boog). Valle —e: Korf- nieuwde koking, - branding. Sureuit: Noggewelf . Surbaissement m.: Indrukking. maals gekookt, - gebrand. Surdemande
Surbaisser ov .w . : Indrukken , minder v.: Overdreven vordering. Surdemander
hoog maken dan de halve omtrek. Sur- ov .w . : Overvragen . Surdent v (g en e e sk .)
bande v.: 1. Zwachtel over 't kompres, Over-, bijtand. Uitstekende Land.
Surdi-mutite v.: Doofstomheid. Surbuitenverband. Spilband (kanon). 2. Ruimte, die door een achterovergehaalde geweer- dite v.: Doofheid.
Surdon m.: Schadeloosstelling voor behaan kan achteruitgaan. Sur-bas (mu.
dorven goederen. Surdorer ov .w . : Dubbel
onv.) m.: Overkous. Surbau m.: Luik op
een balk. Surbouchage m. en -boucher vergulden. Surdos m.: Kruisriem.
Sureau m . : V lierboom , vlier. (f am. )
ov.w . : (Het) aanbrengen van een kapje
over de kurk. Surbout m.: Draaiboom. Duikelaartje van vlier. — noir: Gewone -.
Sureapitalisation v. en -iser ov.w.: (Het) Petit —, — yêble: Kruidvlier, hadik.
overkapitaliseeren. Sureapitalisme m.: — rouge: Bergvlier. d'eau: Geldersche
Overgroot kapitalisme (dat tot armoede roos. Fusil de —: Proppenschieter.
Surecartement m.: Te groote (rail)moet lijden ) . Surease v . : (s p el) Vakje
met meer dan twee schijven. Sureens wijdte. Sureeot m. z. subrecot. Sure difier ov .w . : Overbouwen . Suregalisage
(spr. . -sans) m.: Buitengewone cijns.
Surcharge v 1. Nieuw toegevoegde last, m. en -iser ov.w.: (Het) ziften van busoverbelasting. Overbelasting (op klep). kruit door een grove zeef . Suregalisoir m.:
Overwicht aan bagage. - bij wedrennen. Grove buskruitzeef. Surelevation v.: Het
Overlading, -vracht. Bijkomend zetwerk, hooger optrekken (gebouw). Bovenbouw,
= overwerk. Extra-betaling (zetter). Over- opgezette verdieping. Meerdere verhooging.
dreven belasting. Voyageur en —: Passagier Buitensporige vermeerdering, - verhooging,
boven 't officieele getal plaatsen. Grain Surelever ov .w. : Hooger optrekken, van
een bovenbouw voorzien, een verdieping
sans —: Graan zonder goedgewicht. 2.
Overschrijving, overgeschreven woord. Op- zetten op. Den waterstand verhoogen van.
druk (postzegel). Sureharger ov .w . : 1. Buitensporig verhoogen (prijs, tarief).
Surelle v.: Zuring.
Overladen, te grooten last leggen op, te
Sfirement : Zeker, gewis. Veilig.
veel bezwaren. Overbelasten (klep). Etre
Sureminent : Boven alles verheven.
surcharge. d'affaires: Tot de ooren in 't werk
zitten . 2. lets schrijven over, andere woor- Surenehire v.: Hooger bod, afhooging.
(fig. ) Opdrijving, „kunst mekaar een
den drukken op. Van een opdruk voorzien
(postzegel). / se —: Zich overladen. — vlieg of te vangen". — electorale : Valsche
voorspiegeling bij de verkiezingen. Surenl'estomac : Zijn maag overladen. Surehaud :
Oververhit. Surehauffage m., -ehauffe eherir onov .w Een hooger bod doen, afhoov. en -ehauffement m. : Oververhitting gen. (f ig. ) Overdrijven, nog schooner din(stoom) . (f ig . ) Opstooming (leerlingen ) . gen voorspiegelen. Sureneherissement m.:
Surebauffer ov .w . : Oververhitten . Sur - Het hooger bieden. Bovenmatige stijging
chauffeur m. : Oververhittingstoestel , over- der prijzen. Surencherisseur m.: Opverhitter. Surchauffure v. : Broze plek bieder, verhooger van een bod. I bv.nw.:
door oververhitting ontstaan. Surehoix Die verhoogt. Surenveloppe v. : Dubbele -,
m.: Fijnste kwaliteit. Sureivilisation v.: buitenste omslag. Surepaisseur v.: OverOverbeschaving. Sureivilise : Overbe- groote dikte. Surerogation v.: Overschaafd . SurelassemCnt m., -Glasser(se) : verplichting. Euvres de — : Goede werken,
(Het) reizen in een hoogere klasse. (Het) die niet als een volstrekte plicht zijn voorte hoog aanslaan, - schatten. Payer le —: geschreven. Par —: Ten overvloede. Sur Den toeslag voor de plaats in een hoogere erogatoire : Meer dan verplicht is. Proklasse betalen. / onov.w.: (sport) De duction -- : Overproductie (om te dumpen).
spelers van een hoogere klasse de baas Surestaries v .mv . : Schadevergoeding wezijn. Surcompose : Veelvuldig -. (t a a lk ) gens overligdagen, overliggeld. OverligDubbel samengesteld. Sureompression v. dagen. Suresthetique : Hyper-esthetisch.
en -comprimer ov .w . : (Het) te sterk Surestimation v.: Overschatting. Sures timer ov.w.: Overschatten. / se —: Zich
samenpersen.
Sureontre m.: Nog hooger tegenbod. zelven -.
Suret : Zuurachtig, wrang.
Sureontrer ov .w . : (spel ) Nog hooger
Sfirete v. : 1. Veiligheid. En —: In
tegenbieden (z. eontrer). Sureostal : Boven
veiligheid
; in de gevangenis. Mettre en
ov
.w
.
:
Een
de ribben gelegen. Sureoter
te hoog cijfer geven aan. Sureoupe v.: lieu de —: In veiligheid brengen ; op een
Overtroeving. Li tre en —: Overtroefd plaats brengen, waar iem. onschadelijk is.
kunnen worden. Surcouper ov .w . : Over- En — de conscience : Zonder wroeging, met
troeven . Surereusement m.: Gletscher- een zuiver geweten. z. mefianee. En — de:
afslijping in een vallei. Sureroissance v.: Beveiligd voor. De —: (in samenst.)Veiligheids-, brand-. Chambre de —: Cel (politieOnnatuurlijk uitwas. Overmatige groei.
Surcroit m.: Vermeerdering, toeneming, bureau ). Police de = 2. Veiligheidsdienst
aanwas. Avoir un — de travail: Zijn werk (police de la —). Agent de la S-: Rechercheur.
zien toenemen. Par —, de —: Daarenboven, 3. Betrouwbaar-, vast-, onfeilbaar-, zekerbovendien . . . nog. Par — de : Tot over- held , waarborg, pand. Fournir Zekermaat van. C'est de —: Dat is maar bijzaak, heid stellen. Place de —: Pandstad. — de
- bijwerk . Sureroitre onov .w . : Uitwassen . main: Vastheid van hand. — de gotit; - de
/ ov.w.: Bovenmatig vermeerderen. Sur- jugement: Zuivere smaak; helder verstand.
mire ov.w.: Opnieuw koken, - branden. — (de commerce) de qn : Betrouwbaarheid
Doodbranden (kalk). Sureuisson v.: Her- (in den omgang). Prendre ses —s contre:
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Surette-Suroffre

Zich hoeden voor, zekerheidsmaatregelen
treffen tegen. Donner des -s : Zekerheid
verschaffen, borg blijven. Deux -s valent
mieux qu'une: Men kan niet voorzichtig
genoeg zijn. - de tir: Trefzekerheid.
Surette v.: Klaverzuring, paklinnen.
Surevaluation v.: Te hooge schatting.
Surêvaluer ov .w . : Te hoog schatten.
Surexcitabilite v.: Overprikkelbaarheid.
Surexeitable : Overprikkelbaar. Surexcitant bv.nw. en m. : Te sterk prikkelend
(middel). Surexcitation v.: Overprikkeling , overspanning . Surexeiter ov .w . :
Overspannen, -prikkelen. I se -: Elk. -.
Surexposer ov .w . : Overbelichten . Surface v.: 1 . Buitenzijde , oppervlakte. Bovenzijde . Vent de -: Lage wind. - de l'eau:
Waterspiegel. Naviguer en -: Aan de
oppervlakte varen (onderzeeer). Presenter
peu de - au vent : Den wind weinig vat
geven. - de grille: Haardoppervlakte.
Draag-ausre,potndfigu:
vlak. - de chauffe: Verwarmingsoppervlakte. 2. Zeker-, vastigheid, waarborg, rol of waarde in de wereld. Homme
de -: Man die vertrouwen inboezemt.
Homme de - scientifique: Man die wetenschappelijke waarde heeft. Homme sans
(grande) -: Onbeduidend man, man met
onvoldoende middelen. 011rir -, presenter
de la - a qn: Iem. vertrouwen inboezemen.
3. (f ig.) Uiterlijk, uitwendig voorkomen,
schijn. Devotion de -: Schijnvroomheid.
Ne voir que la -, s'arreter -, s'en
tenir a la -: Niet diep doordringen. 4.
(w isk.) Vlak. - de revolution : Omwentelingsvlak . Surfaire ov .w . : Overvragen
voor. (fig.) Overschatten, te veel prijzen. /
onov .w . : Overvragen . Surfaix m . : Oversingel . Surfemme v.: (nieuw) Vrouwelijke „uebermensch", „ueberweib". Sur filage m. en -filer ov .w . : (Het) rijgen.
Surfin : Zeer fijn, superfijn. Surfondre
ov .w . : Oververhitten, -smelten . Onderkoelen. Surforce v.: Bovenmatige sterkte
(alcoholen). Surfrappe v.: Nieuwe aanmunting . Surfrapper ov .w . : Te sterk
treffen. Surfret m. : Supplement bij de
vracht, bijvracht. Surfusion v. : 't Vloeibaar blijven boven 't smeltpunt, onderkoeling . Oververhitting, -smelting.
Surge of -gi: Nog niet geheel ontvet.
Surgeon m.: Wortelscheut, -spruit. Afstammeling . Surgir onov .w . : 1. (o u d )
Uit zee komen. 2. Opwellen, ontspringen.
Te voorschijn komen. (fig.) Zich opdoen,
- plotseling voordoen, ontstaan, opduiken.
Faire -: In 't leven roepen. Surgissement m.: Het opwellen. Het ontstaan,
- opduiken. Surhabite : Overbevolkt (huis).
Surhausse: Verhoogd (boog). Surhaussement m . : Ophooging . (o u d ) Prij sverhooging . Surhausser ov .w . : Ophoogen .
Hooger dan de halve omtrek optrekken.
(o u d ) Overdreven opslaan . Surhepatique:
Boven de lever gelegen. Surhomme m.:
(n ieuw) Overmenseh, „uebermensch".
Surhumain: Bovenmenschelijk . Surhuma nisme m., -lie v.: „Uebermensch"heid.
Surhypothèquerov .w .: Te hoogverhyp othekeeren. Surimposer ov .w. : Te hoog belasten . Surimposition v . , -impilt m .: Te hooge
belasting. Surimpression v.: Hoogdruk.
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Surin m . : 1. (p l a t ) Mes , do lkmes .
2. Wildstam (boom).
Surinam (spr. -amm) m. : Suriname.
Surindêpendant m.: Onafhankelijkste
der onafhankelijken.
Suriner ov .w . : (p 1 a t ) Doodsteken . Surineur m.: Steker.
Surintendance v.: Superintendantschap.
-swoning. Oppertoezicht. Surintendant m.
Superintendant, hoofdopzichter, hoofdadministrateur. Surintendante v.: Superintendante , hoofdopzichteres. Superintendantsvrouw .
Surir onov .w . : Verzuren, zuur worden.
Surirritation v. : Overprikkeling. Surjalê : Onklaar. Surjaler of -jauler onov.
w. : Onklaar worden. / ov .w. : Het anker
lichten om den onklaren kabel los te maken.
Surjet m. : Overhandsche naad. Coudre
en - = Surjeter ov .w . : Overhandsch
naaien. Surlangue v.: Tongzeer. Surlargeur v. : Uitgebouwde bocht. Surle m.:
Keep. Sur-le-champ: Dadelijk, op staanden voet. Surlendemain m. : Den tweeden
dag daarna. Surlier : Betakelen, met dun
touw omwinden. Surliure v.: Betakeling.
Surlonge v. : Middel-, lendestuk. Surloner ov .w . : Te hoog (ver )huren. Surmarcher onov .w . : (jacht) Op zijn schreden terugkeeren. Surmenage m.: Overlading, het afbeulen. Overwerktheid. Surmener ov .w . : Overladen, afbeulen. J'ai
ete fres surmene: Ik heb 't te druk gehad. /
se -: Zich overwerken. Surmeule v.:
Bovenste molensteen. Surmontable : Overkomelijk . Surmonte : - de : Met . . . er
bovenop, waarop . . . geplaatst is. Surmonter ov .w . : 1. Stijgen -, rijzen boven,
zich verheffen boven. 2. Uitsteken boven,
staan op. 3. (f ig.) Overwinnen, te boven
komen, uit den weg ruimen, ten order
brengen . Overtreffen . / onov .w . : B ovendrijven, naar boven komen. f se -: Overwonnen -, beteugeld worden. Zich zelven
overwinnen. Surmoulage m . en -er ov .w . :
(Het) maken van een matrijs naar een
gegoten vorm. Surmoule m.: Matrijs naar
een afgietsel gemaakt. (Het) galvaniseeren
(luchtband). Surmolit m.: Lekmost. Surmulct m. : Koning van de poon. Surmulot
m . : II ioo lrat . Surnager onov .w . : B ovendrijven . (f ig . ) Voortbestaan, -duren . Surnatalite v. : Geboorteaantal dat het aantal
sterfgevallen overtreft. Surnaturaliser ov.
w.: Bovennatuurlijk doen voorkomen. Surnature] : Bovennatuurlijk. Onnatuurlijk.
Buitengewoon. Le -: Het bovennatuurlijke. Surnaturellement: Op bovennatuurlijke wijze. Surneiger ov .w . : Met sneeuw
bedekken. Des surneigees: Met sneeuw bedekte sporen (v. 't wild). Surnom m.:
Bijnaam. (oud) Voornaam. Connaitre par
nom et -: Van haver tot gort kennen.
Surnombre m.: Overtal, te groot aantal.
En -: Te over; boventallig, te veel.
Surnommê: Bijgenaamd. Surnommer
ov.w.: Een bijnaam geven aan. Surnormal : Boven het normale, - het gemiddelde.
Surnourri m. : Overvoede. Surnourrir
ov .w . : Overvoeden . Surnumeraire : Boven
't gewone getal; overtollig. / m. : Onbezoldigd ambtenaar. Surnumerariat m.: Surnumerairschap . Suroceupe: Te druk. Sur-
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offre v.: Hooger bod. Suroffrir ov.w.: Bijpremie, premieverbetering. Surprise v.:
Een hooger bod doen boven.
1. Overrompeling, overval. Coup de -:
Suroit, -oit m.: Zuidwester (zeemans- Plotselinge overval. Boite Doos
hoed). Zuid-Westenwind. Wollen trui met waaruit onverwacht iets te voorschijn
kap.
springt, „duivel in 'n doosje". Prendre
Suron m.: 1. Ceroen (soort leeren zak). par -: Overrompelen. Guerre de -s:
2. (y olk) Aardaker.
Guerillaoorlog. Vote de -: Bij overrompeSuros (spr. -oss) m . : Schuifel (been ) . ling verkregen stemming. 2. Verschalking,
Suroxydation v.: Peroxydatie. Suroxyde list, bedrog. 3. Verrassing. Verwondering,
m : Peroxyde . Suroxyder ov .w . : Peroxy- verbazing, bevreemding. Onverwacht gedeeren. Suroxygenation v. en -Oiler schenk. Onbekende bestemming. Verre
ov .w . : (Het)) behande len -, verbranden
Tooverglas. Marcher -, aller de - en
met een overmaat van zuurstof. Sur- -: Hoe langer hoe meer verbaasd staan.
passable : Overtrefbaar. Surpassement Excursion-, croisiêre--: Vraagteekenbootm : Overtreffing Surpasser ov .w . : 1. tocht. Train--: Vraagteekentrein. SurOvertreffen, uitsteken boven, grooter -, producteur, -trice : Aan overproductie
langer zijn dan. Il me surpasse de Joule lijdend. Surproduction v.: Overproductie.
la tete : Hij is een geheel hoofd grooter
Surproduire onov.w.: Een overproductie
dan ik. 2. Te boven gaan, niet bereikbaar toonen. / ov.w.: Te veel produceeren.
zijn voor, te groot te hoog zijn voor. Surprofit m.: Overwinst. Surrealisme
Boven iem. begrip gaan. Cela me surpasse: m.: Kunstvorm die een herschepping van
Daar staat mijn verstand bij stil. / se -: alles beoogt na een omverwerping van.
Zich zelven overtreffen. Surpaye v.: Toe- alles. Surrealiste m.: Aanhanger daarslag. Surpayer ov.w.: Te duur betalen, van . J by .nw . : Surrealistisch . Surprolonmeer betalen dan iem. toekomt; duurder ger ov.w.: Te lang voortzetten. Surrecbetalen dan de officieele prijs; een te hoog tion v.: (aardk.) Verheffing. Surremise
loon geven aan. Surpeau v.: Opperhuid v.: Verhoogde premie, extra-korting. Sur(p lant ) . Surpeuplement m . : Overbevol- renal: Boven de nieren liggend. Glande -,
king . Surpeupler ov .w . : Overbevolken
capsule -e of Surrenale v.: Bijnier.
Surplace m.: Onmogelijkheid om verder Surrënalien: Van de bijnier. Sur-rincette
te komen (auto) ; stilstand. Surplaner v.: Vierde glaasje cognac of brandewijn
ov .w : Zweven boven . Surpleuvoir ov .w . : na de koffle. Sursalaire m.: Premie, toeDoor den regen uitwisschen. Surplis m.: slag op 't salaris. - familial: GezinsKoorhemd, superplie. Surplomb m.: Over- toeslag . Sursaturation v . : Oververzad
helling. En -: Overhellend. Surplom- ging . Sursaturer ov .w . : Oververzadigen .
bement m.: Overhelling. Surplomber Sursaut m.: Plotselinge schok, - opsprong.
onov .w . : Overhangen , -hellen . J ov .w . :
Se lever en -: Uit zijn slaap opspringen.
Hangen zich uitstrekken zich welven Se reveiller en -: Wakker schrikken. Its
boven. Surplues v.mv.: Door regen uit- eurent le - de gens qui se retrouvent : Zij
gewischte sporen. Surplus (spr. -plu of schrikten op evenals menschen die elk.
-plus) m.: 1. Overschot, teveel, overweerzien. - de vie: Plotselinge opflikkeschietende, rest. 2. Bijkomende rest. Au -, ring van levenskracht, levenstrilling. Surpour le -: Overigens, wat de rest betreft;
sauter onov.w.: Plotseling opspringen,
bovendien. En - de: Boven en behalve, - een schok krijgen.
meer dan. Surpoids m.: Overwicht, doorSurseance v.: Uitstel, opschorting.
slag. Surpoint m.: Huidenafschrapsel. Sursel m . : Zuurzout . Sursemer ov .w . :
Surpopulation v.: Overbevolking. Sur- Zaaien op, nazaaien. Bestrooien. Pourceau
pousse v.: Nascheut. Surprenable : Ver- surseme: Varken met vlekziekte. Surseoir
bazend, verwonderlijk, verrassend. Sur- onov .w . : Opschorten , uitstellen . Sursis
prenant: Verwonderlijk, verbazend, ver- m.: Uitstel, opschorting. z. loi 1. Surrassend. Surprendre ov.w.: 1. Over- séance van betaling. Condamnation avec -:
rompelen, verrassen. Onderscheppen (brief). Voorwaardelijke veroordeeling met proef2. (f ig. ) Betrappen. Beloeren; komen ach- tijd. - d'incorporation, - d'appel: Uitstel
ter (geheim) ; bespieden. - a qn un moment van dienst. Sursitaire m.: Iem. wien
de faiblesse: Iem. op een zwak oogenblik
uitstel is verleend. Sursolide m.: Vierde
betrappen. 3. (f ig.) Door bedrog langs macht . Sursoufflage m. en -er ov .w . :
slinksche wegen verkrijgen. Bedriegen,
(Het ) nab lazen . Sursurestaries v .mv . :
verschalken, om den tuin leiden. - la Overligdagen na de bedongene. Surtare
bonne foi
v.: (handel) Supertarra. Surtaux m.;
- la con fiance de qn : Iem.
misleiden, misbruik maken van iem. goede Overdreven hooge belasting. Surtaxable:
trouw. z. religion 3. 4. Overvallen. Ver- Waarvan verhoogde belasting te heffen is.
rassen. Verrassen, plotseling bezoeken. Surtaxation v.: Overbelasting. Surtaxe
.(fig.) Le feu a surpris la viande: 't Vuur v.: Overdreven hooge belasting. Verhoogde
heeft het vleesch plotseling zwart gebrand. belasting. Toeslag (op reisbillet). Straf5. Verbazen, verwonderen, bevreemden. port (- postale). Surtaxer ov .w . : Overdreven belasten, te hoog aanslaan. Met
Li tre surpris (de ce) que, - de . . Zich
verwonderen dat, over . . . J'ai ete surpris een nieuwe, verhoogde belasting treffen,
en bien: Het is mij meegevallen. / se -: een surtaxe heffen van. Met strafport beZich betrappen (op 't felt, dat). Zich lasten. Surtaxd: Met toeslag; - strafport.
verrast toonen. Verrast worden. Surpres- Surtemps m.: Overuren, tijd van overser ov.w Onder hoogen druk samen- werken . En -: In overuren. Surtension
persen. Gaz surpresse : Persgas. Surpres- v.: Verhoogde spanning.
Sur-titre m.: Algemeene titel.
sion v.: Verhoogde druk. Sin-prime v.:
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Den
menSurtondre ov .w . : Ontharen . Surtout geraaktheid. Menager les -s:
bw.: Vooral, voor alle dingen. I m.: Over- schen geen aanstoot geven. Susceptible :
jas. Lange schildersjas. Damesavondman- 1. Vatbaar, ontvankelijk, geschikt, die
zich leent tot. - de perfectionnement:
tel. Werkjas. Vruchten-, bloemkorf (op
tafel). Stroodak op bijenkorven. Licht Voor verbetering vatbaar. 2. Gevoelig.
wagentje voor bagagevervoer. Surtravail Prikkelbaar, lichtgeraakt. Die gauw smet
(stof ), Leer. Die gemakkelijk de besmetting
m.: Overwerk. Survaleur v.: Overwaarde.
Surveillance v.: Toe-, opzicht, waak- overbrengt (koopwaar). Suseeption v.:
zaamheid, wakend oog. Conseil de -: 1. Opneming, 't ontvangen. - intime:
Raad van toezicht, - van commissarissen. Assimileering . 2. (K a t h . ) Aanvaarding
(der priesterwijding). Aanneming (van 't
En -: Onder politietoezicht. Surveillant
m . , -e v . : Bewaker,, opz ichter , -es. H. Kruis, van de H. Kroon). Suseita teur m.: Voortbrenger, verwekker, aanMaitre -: Secondant, studiemeester. Sur -,
veille v. : Voorvorige dag. Surveille : Zorg- zetter. Suseitation v.: Aandrijving, aanvuldig. / m.: Iem., die onder politietoe- sporing. Suseitement m.: 't Verwekken.
zicht staat. Surveiller ov.w.: Toezicht -, Susciter ov .w . : Verwekken, doen onthet oog houden op. - son caractere : Zich staan, doen geboren worden. Berokkenen,
zelven meester blijven. La colere est aanrichten. Opzetten, opruien. Op den
hals halen. I se -: Zich op den hals halen.
-veillee : De woede wordt door het verstand
in toom gehouden. Survenance v.: Onver- Suseription v.: Opschrift. Susdenomme
wachte tusschenkomst. Plotselinge komst. en -dit (spr. susdi): Voorgenoemd. / m.:
Survenant m.: Onverwachte (gast, per- -e . Sus -dominante (spr. sudo-) v . : (m u z . )
soon ) . Survendre ov .w. : Boven de markt Boven-dominant, sext.
Suse v.: Susa (in Perzie en Italie).
verkoopen . Survenir onov .w . : 1. (oud )
Sus -enonee : Bovenbedoeld. Sus -epiOnverwacht komen. 2. Plotseling komen,
overkomen, -vallen. Gebeuren. Er bij neux : Boven 't schouderbladuitsteeksel
komen. Les enfants surviendront : Er komen gelegen. Sus -Itepatigue (spr. suss-): Boven
nog kinderen bij. Survente v.: Verkoop de lever gelegen. Sus -jaeent (spr. suss-):
boven de waarde. Surventer onov .w. : Daarboven liggend. Sus -maxillaire (spr .
(zeev . ) Krachtiger blazen . Survenue v . : suss-) bv.nw. en v.: (Van de) bovenkaak.
Onverwachte komst. Survenir ov .w. : Over- Susmentionne (spr. suss-): Bovengemeld.
dadig bekleeden. Over andere kleeren Sus -nomme (spr. suss-): Voorgenoemd.
Suson v.: Kleine Suze.
aandoen. Survider ov .w . : Het overtollige
Suspect (spr. -susspe): Verdacht, onder
afgieten. Survie v.: 1. Langstlevendheid.
verdenking, voor besmet gehouden. Die
Gains de -: Aan den langstlevenden echtgenoot vermaakte voordeelen. Tables de -: wantrouwen inboezemt (zaak ), „met een
Overlevingstabellen . 2. Onsterfelijkhe id , luchtje eraan". Etre — a qn : Maar half
voortbestaan na den dood. Survivanee v.: vertrouwd worden door iem. / m.: Ver1. Langstlevendheid, overleving. Voort- dachte . Loi des -s : Wet op de (van vijbestaan (na den dood). 2. (Recht van) andigheid tegen de Republiek) verdachten
(1793 ) . Suspecter ov .w . : Verdenken . Etre
ambtsopvolging. 3. (f i g . ) Overblijfsel u it
vroegeren tijd, erfdeel. Survivancier m.: suspecte: In verdenking staan. / se -:
Elk. verdenken. Suspendre ov .w . : 1.
Hij die 't recht van ambtsopvolging heeft.
(Op )hangen. Doen zweven, dreigen met.
Survivant : Overlevend. -e. Survivre onov.
w.: 1. Overleven. 2. (zonder a) Voort- 2. (fig.) Doen aarzelen. 3. Uitstellen,
leven . / se - (a soi-meme): Zich zelven opschorten, vertragen, doen stilstaan ; stop zetten ; inhouden (hartstocht); staken (be-.
overleven, te oud -, kindsch worden; in
taling, werk) ; afbreken (vers) ; buiten omde herinnering der menschen blijven.
loop stellen (abonnement). 4. Schorsen,
In zijn kinderen herleven.
-danseft:
- dans ses ouvrages: In zijn werken voort- tijdelijk buiten dienst stellen; stopzetten;
leven. Survol m.: Vlucht boven. Sur - buiten werking stellen (wet); verbieden
voler ov .w . : Vliegen boven. - a basse (dagblad); opheffen. - un pretre a divinis:
Een priester verbieden de mis te celebreealtitude: Laag vliegen over. Survoltage
m . en -volter ov .w . : (Het ) vermeerderen ren. / se - : Opgehangen worden. Zich
der spanning. Survolteur m.: Toestel om hangend houden ; (f i g . ) - vastklemmen .
Afgebroken worden. - aux levres de qn:
de spanning te verhoogen.
Sus (spr. su) bw.: 1. Op, bovenop. Aan iem. lippen hangen. Suspendu : 1.
Opgehangen. - (en l'air) : (In de ruimte)
Courir - a qn: Op iem. aanstormen, - los
gaan. Mettre - une chose a qn: Iem. iets zwevend. Voiture bien -e: Goed veerend r.
ten laste leggen. 2. (in samenst.) Boven. Pont -: Hangbrug. Jardin -: Hangende
tuin; (n i e u w) daktuin. A pas -s: Met
--decrit (spr. suss-) : Hierboven omschreven. --vise: Bovenbedoeld. / tusschenw.: aarzelende schreden. Etre — aux levres de
Op. Voort. Vlug wat. / En - (spr. suss): qn: Aan iem. lippen hangen. 2 . Besluiteloos.
Daarenboven. Le quart en -: Het aan- Demeurer -: Aarzelen. 3. Uitgesteld. 4.
vullende vierdedeel. En - de : Boven, Geschorst. Buiten omloop gesteld, niet geldig (abonnement ) . Suspens : (o u d ) Besluibehalve.
Sus -alaire : Op de vleugels gelegen. / teloos . Geschorst. En -: Hangend ; zwevend ;
(fig.) aarzelend, besluiteloos, in onzekerv.: Dekveer.
heid, in spanning; onbeslist ; in evenwicht.
Sus -bande v.: Tappendekplaat.
Suseaudal : Boven de staart gelegen. / Tenir qn en -: Iem. in de onzekerheid laten.
v. : Staartdekveer. Suseeptibilite v.: Ont- Laisser en -: Niet voltooien . Suspense
vankelijk-, vatbaarheid, spoedig-kwetsbaar- v . : (k e r k ) Schorsing . Suspenseur : In hanheid. 2. Gevoelig-, prikkelbaar-, licht- genden toestand houdend. / m.: (p lantk.)
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Kiemdrager. Takel, hanger. - a palan: (vijg). / v.: Vijggezwel. Sycophante m.:
F ietshanger . Suspensible : Opschortbaar . Aanbrenger, pluimstrijker. Verklikker.
Suspensif : Opschortend, uitstellend, schor- Schurk. Sycophantisme m.:Pluimstrijkerij.
Sylla (spr. sila) m.: Sulla (Horn. dicsend. Aarzelend. Veto -: Recht van opschorting van de publicatie eener wet. z. tator).
Syllabaire (spr. sila-) m.: Spel-, Abcpoint 7. Condition -ice: Voorwaarde die
opschorting ten gevolge heeft bij niet- boek. Elementair boek. Syllabation (spr.
uitvoering. Suspension v. : 1 . 't Ophangen, sila-) v.: Verdeeling in lettergrepen. Sylophanging. Zwevende toestand (vloeistof). labe (spr. sila-) v . : Lettergreep. (f ig . )
Woord , jota . Syllaber (spr. sila-) ov .w . :
En -: Zwevend, in suspensie. 2. Hangring (kompas). Hanglamp. - a la Cardan: In lettergrepen verdeelen. Lettergreep voor
Cardanusring. 3. (f ig.) Onzeker-, besluite- lettergreep uitspreken. Syllabique (spr.
loosheid. 4. Uitstel, opschorting, staking, sila-): Van de lettergrepen. Vers -: Vers,
schorsing. Afbreking (der gedachte). - waarin de lettergrepen en niet de versvoeten tellen. Augment -: Toevoegsel van
d'armes: Wapenschorsing. Points de -:
Gedachtepunten. - de pavement: Uitstel een lettergreep bij zekere tijden der (Griekvan betaling. Banque en - de pavement: sche) werkwoorden. Chant -: Gezang,
Bank die surseance van b. heeft. Suspen- waarin elke lettergreep aan een noot beantsoir m.: Draagband. Scrotumdraagband. woordt. Frontière -: Scheiding der letterHangwerk. Suspente v.: Borgstrop, borg- grepen. Syllabisation v. en -iser (spr.
ketting; dik touw; hangkabel. Suspicion sila-) ov.w.: (Het) uitspreken der -, het
v.: Verdenking, argwaan. Mettre en -, verdeelen in lettergrepen. Syllabus (spr.
silabus) m.: Lijst, opgave. (Kath.) Lijst
Pier la - sur, frapper de -: Verdacht
maken. Tenir en -: Verdenken. Suspied der door den paus veroordeelde stellingen.
m.: Spanriem (spoor). Suspirieux : Met Syllepse (spr. si-lepse) v.: Woordfiguur,
zuchten vergezeld. Suspubien : Boven de waarbij men een woord een ander geslacht
schaamstreek gelegen. Susrelate : Boven- of getal geeft dan het betreffende, zoodat
vermeld. Sussultoire: Schokkend, van men de spraakkunstregels aan de gedachte
een aardbeving. Sustentateur, -trice, opoffert. Redekunstige figuur, waarbij men
-tif, -tive : Dat in evenwicht houdt .11 elice een woord tegelijk in de eigenlijke en in
de figuurlijke beteekenis gebruikt. Syllep-ice : Schroef die in evenwicht houdt. I m.:
Stuurvlak (vliegtuig). Sustentation v.: tique (spr. si-le-): Van een sylleps. Syllo Onderhoud (door voedsel). Dragen, onder- gisme (spr. si-lo-) m.: Sluitrede. Syllo steuning. Evenwichtsbewaring. Verticale gistique (spr. si-lo-): Van een sluitrede.
Sylphe m., -ide v.: Luchtgeest. Fijne,
druk (op zweefvlak). Base de -: Steunvlak. lielice de -: Zweefschroef. Sustenter slanke vrouw. (dierk.) Dagvlinder.
Sylvain : In de bosschen levend. / m.:
ov.w.: Onderhouden (door voedsel). / se
-: Zich voeden, in zijn onderhoud voor- Bosch-, woudgod. Woudvogel. Sylve v.:
zien. Den inwendigen mensch versterken. Oerwoud (tropen). Sylves v.mv.: WoudGevoed worden. Sustention v.: Zweving, gedichten, silvae. Sylvestre: Boschachtig,
het in evenwicht blijven. Sus-tonique in de bosschen groeiend, van de boschcultuur. / m.: Sylvester. z. saint- -. Syl(spr. sus-to-) v.: Toon boven de tonica.
Susurration (spr. sussur-) v. en -ement vicole : Den boschbouw betreffend, boschbouw-. Sylviculteur m.: Boschbouwkun(spr. sussur-) m.: Gesuis, geruisch, gegons,
geritsel. Susurrer (spr. sussur-) onov. en dige. Sylviculture v.: Boschbouw. Sylvie
ov .w . : Ruischen, fluisteren , suizen, gonzen . v . : Grasmusch . Boschanemoon . (n a a m )
Sylvia.
Susvise : Bovenbedoeld.
Symbiose v.: (nat. hist.) SamenSuturaire: Van een naad voorzien.
Sutural: Uit een naad voortkomend. Su- leving door symbioten. Symbiote m.:
ture v.: 1. (heelk.) Naad, hechting. z. Levend wezen dat deel uitmaakt van een
point I. 2. (ontleedk.) Naadvorming ander levend wezen. Symbole m.: 1.
(van beenderen). Beender-. Bloedvatnaad. Zinnebeeld. 2. Formulier van een geloofs3. Naad. Sans - Naadloos. 4. (fig.) belijdenis. Le - des apOtres: De apostoSamenhechting (wanneer iets is wegge- lische geloofsbelijdenis, de twaalf Artikelen
vallen). Point de - de deux systêmes: des Geloofs. 3. Herkenningsteeken, emAanrakingspunt van twee s. Suturer ov .w. : bleem. 4. (scheik.) Atoomteeken. Symbolique: Zinnebeeldig. De symboliek beHechten.
treffend. Door teekens. / v.: De gezamenSuzerain : Opperleenheerlijk, suzerein.
in.: Opperleenheer. Suzerainete v.: Upper- lijke zinnebeelden (v. e. kerk of yolk).
Wetenschap, die deze symbolen verklaart.
leenheerlijkheid, -schappij.
Swastika m.: Swastika, (Duitsch) Symboliquement : Op zinnebeeldige wijze.
Symbolisateur : Symboliseerend. Symhakenkruis.
Sweepstake m.: Wedstrijd, waarbij de bolisation v.: Zinnebeeldige voorstelling.
Symboliser ov.w.: Zinnebeeldig voorprijzen uit de inleggelden bestaan.
stellen. Symbolisme m.: Uitlegging van
Sweater m.: Trui.
Svelte (spr. zwelt): Slank. Sveltesse zekere feiten of gedachten door middel van
zinnebeelden. (letterk.) Dichterschool (in
(spr. swell-) v.: Slankheid.
't laatst der 19e eeuw), die zich van zinneSybarite: Sybarietisch. -iet, verwijfd en
verfijnd wellusteling. Sybaritisme m.: beelden bediende om zekere voorstellingen
op to wekken. - chimique: Scheikundige
Verwijfde en verfijnde weelderigheid.
Syeomore m.: Adamsvijgeboom, wilde teekens. Symboliste bv.nw.: Van de
Egyptische vijgeboom. Eschdoorn. Faux--: dichterschool die 't symbolisme aanhing. Le
Gladde zedrak. Sycone m.: Bloembodem mouvement-. I m.: Aanhanger dier dichter-
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school. Symetrie v. : Gelijkmatig-, evenredigheid, overeenstemming. Symetrique:
Evenredig, overeenstemmend, gelijkmatig.
Symetriquement: Op evenredige -, overeenstemmende wijze. Symetriser ov .w. :
Symmetrisch ordenen, in juist verband
brengen. / onov.w.: Symmetrisch gerangschikt zijn. Sympathie v.: 1. Verwantschap, affiniteit (tusschen organen en stoffen), overeenstemming. Poudre de -:
Bloedstelpend poeder, dat op een afstand
zelfs werkte. z. enere. 2. Gevoelsovereenstemming, zielenverwantschap. Instinctmatige neiging (voor elk.). Medegevoel.
-Deelneming (ma douloureuse -). Overeenstemming (in kleuren). Sympathique : 1.
Die betrekking heeft op de affiniteit tusschen organen of stoffen. Affection - d'un
organe : Ziekte, ontstaan door het verband
dat tusschen een orgaan en een ander ziek
orgaan bestaat, sympathische ziekte. (Nerf)
grand -: Zenuw langs de wervelkolom,
sympathicus. z. enere. 2. Van de zielenverwantschap, door gevoelsovereenstemming ontstaan. In neiging overeenstemmend, medegevoelend. Sympathiek. 3.
(m u z . ) Samenklinkend . Sympathique ment : Op sympathieke wijze. Sympathiser onov.w.: In gevoel en smaak overeenstemmen. Mal -: Bij elk. geen samenstemming vinden.
Symphonie v . : 1. (o u d ) Welluidend
accoord ; samenklank der instrumenten. 2.
(oud) Opera-ouverture. (thans) Orkeststuk, meestal uit vier deelen (inleiding,
adagio of andante, scherzo en finale) bestaand. 3. De spelenden, het orkest.
Symphoniquement : Symphonisch. Symphoniste m.: Componist -. Mede-uitvoerende eener symphonie. Symphorine v.:
(plantk.) Sneeuwbes. Symphyse v. : Halfbeweeglijke beenderverbinding. Symphysie
V. : Misvorming door vergroeiing. Sympode
m.: (p lantk.) Schijnas (vertakking). Bijscherm (bloeiwijze). Symposiaque m. : Tafelgesprek , (n i e u w) symposium. Sym ptomatique (spr . sinpt-): Kenteekenend,
tot de kenteekenen eener ziekte behoorend.
Teekenachtig. Dat de waarde van een voorbode heeft. Symptomatologie (spr. sinpi-)
v.: Leer der ziektekenteekeneoh. Sympttime
(spr. simpi-) m. : Ziekteteeken. (f ig. ) Kenteeken, verschijnsel. Voorbode (- avantcoureur) .
Synadelphe : Samengegroeid. Synago gal : Van de synagoge. Synagogue v. :
1. Vergadering der geloovigen. (f ig. ) Enterrer la - (avec honneur): Een zaak goed
ten einde brengen. 2. Jodendom. Joodsche
godsdienst . Jodenkerk . (f am. ) Woelige
vergadering. Synalephe v.: (taalk.) Samentrekking van twee lettergrepen tot
eéne. Synallagmatique: Wederzijdsch bin-.
dend (contract)). Synanthere : Met vergroeide helmknoppen. Synantherie v. :
Saamhelmigheid. Synantherêes v .mv .:
Saamhelmigen. Synarthrose v. : Onbeweeglijke beenderverbinding. Synchondrose (spr . -kon-) v. : Beweeglijke beenderverbinding door kraakbeen. Synchrone
(spr. sinkro-): Gelijktijdig. Synchronique
(spr. -kro-) : Op gelijktijdige feiten betrekking hebbend. Tableau - : Tabel,
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waarop de gelijktijdige gebeurtenissen zijn
aangegeven. Synchronisation (spr. -kro-)
v.: Gelijktijdigstelling. Gelijktijdige afstemming ,radio) . Synchroniser.,(spr .-kro-)
ov.w.: Schikken met gelijkplaatsing van
gelijktijdige gebeurtenissen. Gelijktijdig afstemmen (radio). Synchronisme (spr.
-kro-) m.: Gelijktijdigheid, samenbrenging
van gelijktijdige feiten. Tabel met gelijktijdige gebeurtenissen. Synehyse (spr.
-ki-) v.: Verwarde zinsbouw. Synclinal:
(a a rdk . ) V-vormig gebogen.
Syncopal: (geneesk . ) Van onmacht -,
flauwte vergezeld. nal -: Onmacht . Syncope v.: 1. (geneesk.) Flauwte, onmacht
(door hartstilstand ) . - cardiaque : Hartstilstand. Tomber en -: Een flauwte krijgen. 2. (t a a lk . ) Woordverkorting (door
't weglaten van een letter of lettergreep van
een woord ). 3. (mu z . ) Accent dat, tegen
de maat in, op een zwak tijddeel valt.
Syncoper ov .w. : 1. (t a a lk. ) Samentrekken (z . syncope 2). 2. (fa m. ) Een
flauwte doen krijgen. (f ig. ) Van verbazing
doen verstommen. / onov .w. : (mu z . ) 't Accent op 't zwakke tijddeel doen vallen.
Musique -ee: Gesyncopeerde muziek. Syncranien : Met den schedel verbonden.
Syncrase v. : Vermenging. Syncretisme
m. : (Poging tot) samensmelting van verschillende stelsels of sekten. Syneretiste
m. : Voorstander van samensmelting van
verschillende stelsels. Syndactyle : Met
vergroeide vingers, - teenen. Synderese
v . : Gewetenswroeging.
Syndic (spr . -dike) m. : 1. Raadsgevolmachtigde , rechtskundig adviseur ; gildehoofd ; curator (i. e. faillissement). Les
-5 des drapiers: De Staalmeesters (v.
Rembrandt ). 2. Burgemeester. Syndical:
Van een gevolmachtigde. Chambre -e:
Vakvereeniging. Syndicalement : Op de
manier van een vakvereeniging. Organiser -: Tot een vakvereeniging samenvoegen . Syndicalisme m. : (Revolutionnaire ) vakvereenigingsbeweging.
Syndicaliste b y .nw. : Van de vakvereeniging. / m. : Vakvereenigingslid , georganiseerde. Syndicat m. : 1. Waardigheid -, functie van gevolmachtigde of
curator . Ambtsduur van gevolmachtigde.
2. Consortium -, syndicaat van beursmannen. - de garantie : Consortium dat
een leening opneemt, emissie-syndicaat .
3. Vakvereeniging (- professionnel). patronal; - ouvrier: Patroons- ; werkliedenvakvereeniging . - industriel: Nijverheidsbond . 4. - d'inifiative, - local: Vereeniging tot bevordering van 't (vreemdelingen )verkeer. Syndicataire : Van een vakvereeniging. I m. : Vakvereenigingslid. Syndique m. : Lid van 't vakverbond. Syn diquer ov .w. : Tot een syndicaat of consortium vereenigen. In een vakvereeniging
bijeenbrengen. Main-d' oeuvre -diquee : Georganiseerde arbeiders. / se -: Een
syndicaat -. Een vakvereeniging vormen.
Syndrome m. : Vereeniging van ziekteteekenen, die de ziekte kunnen doen
herkennen. Le - neurasthenique : De
( ziekte) teekenen van zenuwziekte. Synecdoche (spr. sinekdoche) of -doque (spr.
sinekdoke) v . : Redekunstige figuur, waarbij

2076
Synerese-Tabac
2075
men jets aanduidt door het geslacht of die eenheid -, samenstemming in het
door een van zijn voornaamste deelen. geestesleven vertoont (tegenover sehizoide ) .
Synerese v.: Samentrekking van twee Syntonie v.: Samenstemming van toon
lettergrepen tot een, zonder veranderde (tusschen afseining en opvanging), afstemschrijfwijze. Synergie v.: Gezamenlijke ming. (g en eesk. ) Samenstemming -, eenwerkzaamheid, medewerking. Synesthesie heid in het geestesleven. Syntonisation v.
y.: Gelijktijdigheid van wsthetischen in- en -iser ov.w.: (Het) doen samenstemmen
druk (b .v. dat men zekere klanken rood van toon, (het) afstemmen.
Syphiligraphie v.: Beschrijving der
ziet, andere zwart, enz.). Synevrose v.:
Verbinding door een gewrichtsband. Syn - syphilis. Syphiligraphique : Op de syphigenesie v.: Klasse der saamhelmigen. lisbeschrijving betrekking hebbend. Syphi Syngnathe m.: Naaldvisch. Synodal : Van limetrie v.: Controle op de syphilislijders.
een kerksynode. Synode m.: Vergadering Syphilis (spr. -iss) v.: Syphilis (een
van geestelijken door den bisschop bijeen- venerische ziekte). Syphilisation v. en
geroepen. - van hervormde geestelijken. -iser ov.w.: (Het) besmetten met syphilis.
Synodique : Van een synode, door een s. Syphilitique : Van de syphilis. / m.: Syuitgevaardigd, synodaal. (sterrenk.) In philislijder..
Syphon m. z. siphon .
gelijken stand ten opzichte van aarde en
Syraeusain : Uit - . Bewoner van Syracuse .
zon, synodisch. Synonyme bv.nw. en m.:
Syriaque : Oud-Syrisch. Oud-Syrier. Sy Gelijkbeteekenend, zinverwant (woord).
Synonymie v.: Zinverwantschap, gelijke rie v.: Syrie. Syrien : Syrisch. -ier.
Syringa m.: Sering.
beteekenis . Synonymique bv.nw.: Z inSyringotome m . : F istelmes . Syringoverwant, op de synonymiek betrekking
hebbend. I v.: Leer -, kennis der zin- tomie v.: Fisteloperatie.
Syrinx v.: Pansfluit.
verwantschap . Synonymiste m.: Schrijver
Syrphe m.: Hommelvlieg.
over synonymen. Synoptique : Die met
Syrrhapte m.: Steppenhoen.
een blik het geheel doet overzien, overSyrte v.: Zich verplaatsende zandbank,
zichts- . Tableau -: Tabellarisch overzicht.
De
drie
eerste
evandrijfzand.
Les (evangiles) -s:
Systaltique : Samentrekkend en uitgelien (die naar een zelfde plan zijn opgesteld ) . Synoque : Aanhoudend (koorts). zettend.
Systemateur m., -trice v.: Iem. die
Synovial : Op het leewater of gewrichtsslijm betrekking hebbend. Épanchement -: alles tot een systeem herleidt. Systema Leewater. Membrane -e: Vlies, dat 't tique : Stelselmatig, op een stelsel gegrond.
gewrichtsslijm afscheidt. Synoviale v.: Die alles volgens een stelsel beoordeelt,
Gewrichtsholte. Synovie v.: Gewrichts- consequent (geest). Die zich door niets
slijm, leewater. Epanchement de -: „'t laat afschrikken. I v.: Verdeeling in vakWater". Synovite v.: Gewrichtsholteont- ken. Systematiquement : Op stelselmatige
wijze . Systematisation v . en -iser ov .w . :
steking.
Syntaetique z. syntaxique . Syntagme (Het) vereenigen tot een systeem. Systeme
m. : Achtervoegsel. Syntaxe v.: Leer der m.: Stelsel. Esprit de -: Systematische
woordvoeging, - van den volzin. - de geest ; stelselzucht. - de conduite: Gedragslijn. (natk.) - en equilibre: Stationnaire
coordination : Leer van den nevengeschikten
volzin. - de subordination: - van den massa. (fig.) Mussolini ancien - : De
ondergeschikten volzin. Syntaxique : Op vroegere M. - de securite : Veiligheidsde leer der woordvoeging betrekking heb- inrichting. (leger) Le - D.: Het systeem
bend , syntactisch. Synthese v.: Samen- om er zich maar door to slaan (darouilletoi)', „red je zelf maar er uit". - nerveux:
stelling (uit de gescheiden deelen). - uit
de elementen. Samenvoeging der monden Zenuwstelsel. (f a m.) Il me tape sur le -:
Hij brengt me buiten mezelf. Se faire un van een wond, - der deelen van een versplinterd been. Synthesis, opbouwing tot de : Stelselmatig doorvoeren.
Systole v.: Samentrekking (van 't hart).
't geheel uit de losse onderdeelen. CaoutSystolique: Van de samentrekking(v .'t h. ).
chouc de -: Kunstrubber. Synthetique :
Systyle bv.nw. en m.: (Monument),
Samenstellend. Door samenstelling verkregen ; kunstmatige (rubber; olie). Synthe- waarvan de zuilen twee zuildikten van
tiquement : Langs den weg van samen- elk. verwijderd staan.
Syzygie v.: Punt van samen- of tegenstelling. Synthetiser ov .w . : Samenvatten .
Kunstmatig vormen. Synthetisme m. : stand van de maan ten opzichte van aarde
Samenstellende methode. Syntone m.: Iem. of zon, - van conjunctie en oppositie.

T.
T m.: 1. (letter) T. 2. Teekenhaak.
T-vormig verband. T-vormige mijn. Tvormig ijzer (f er a -). Fer a double -:
Dubbele-T-vormig ijzer. 3. (v e r k . ) Terme:
Termijn, op termijn. Tome: Deel. Tonne:
Ton (1000 K.G.). (muz.) Tutti: Allen.
4. T'es = to es.
Tr.: Traites: Wissels. T. C. F.: TouringClub de France : Fransche Automobiel- en
Wielrijdersbond. T. F . : Travaux forces:

Dwangarbeid. T. I. b . : Tournez le bouton:
De knop omdraaien, binnen zonder kloppen.
T. S. F.: Telegraphie sans fil: Draadlooze
telegraphie, Marconigraphie. T. P. S . :
Telegraphie par le sol: Bodemtelegraphie.
T. s.v.p.: Tournez s'il vous plait: Zie ommezijde. Tme : Terme : Op termijn.
Ta z. ton vnw.
Ta to tusschenw.: Bedaar wat! ho ho!
Tabac (spr. -ba) m.: 1. Tabaksplant.
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— des Vosges: Arnika; rosbruine kleur. 2. la Tronchin : Verstelbare tafel, waaraan
Tabak. Prendre du —: Snuiven. — d'Es- men staande schrijft. — a manger: Eetkamertafel. Aimer la —: Van een goede
pagne: Welriekend snuff — a priser; — en
tafel houden. z. bout 1, rond (bv.nw.),
poudre, — rOpe: Snuif. — a chiquer, — a
hdte 2 en logement 1. La grande —: De t.
mdcher : Pruimtabak. Je n'en donnerais pas
une pipe de —: Ik geef er geen steek om.
voor de groote menschen. La petite —: De
kindertafel. Diner par petites —s: Aan
Faire passer le goat du — a: Naar de andere
wereld sturen. Les —s de la regie: De door afzonderlijke tafeltjes eten. La premiere —:
den Staat verkochte tabakssoorten. Une De t. voor den heer en zijn huisgenooten.
La — du commun: De t. voor de bedienden.
robe —: Een tabakskleurige j. 3. Les —s:
De fabricage en 't beheer der tabak. z. Benir la —: Voor het eten bidden, (f am.)
bureau 3. 4. (y olk) Last, ellende, ver- een hartig woordje spreken. Mettre -,
legenheid. Herrie, mot. Etre dans le —: dresser la —: De tafel dekken. Mettre qn
In de pekel zitten. Avoir du —: Voor een sous la —: Iem. onder tafel doen rollen,
moeilijkheid staan. Il y aura du —; Er - dronken maken. z. lit 1. De la — au lit,
zullen klappen vallen. Passer a —: Af- du lit a la —: Niets doen dan eten, drinken
ranselen, mishandelen in het politiebureau. en slapen. Rester sous la —: Dronken onder
tafel blijven liggen. z. dos 1 (kol. 634),
Passage a —: Afrossing . 5. (NT o I k . ) Winstje ,
„snaai". Tabacologie v.: Geschrift over exces 3 en propos 3. Liberte de —: Vrijtabak. Tabagie v.: Rookkamer, herberg held in de tafelgesprekken onder vrienden.
voor rookers ; rookboel , rookhol . Tabagique: Faire — avec: Eten met. Courir -, piquer
Van een rookhol. Tabagisme m. : Nicotine- les —s: Tafelschuimen. Chanson -, ronde
vergiftiging. Tabaquiere v . z . tabatiere. de —: Drinkliedje. Plaisirs de la —: TafelTabarin m.: Potsenmaker. Tabarinade genoegens, goede sier. — d'autcl: Altaarv.: Platte klucht. Tabarinage m.: Hans- tafel. — de communion, sainte —: Comworsterij . Tabarinique : Hansworstachtig. munie-, Avondmaalstafel. S'approcher de
Tabatier m.: Tabakspinner. Tabatiere la sainte —: Ten Avondmaal gaan. Se
mettre a —: Aan tafel gaan; (fig.) door
(spr. -lyer) v.: 1. Snuifdoos. (grap) —
anatomique: Middelhandskuiltje tusschen
de mand vallen. Jouer argent sur —: Zijn
duim en wijsvinger. 2. Klap aan een ven- inzet open en bloot op tafel leggen. Mettre
ster. Klap-, vleermuisvenster (fenetre a —). sur —: Inzetten. z. carte 2 en marbre 1.
Fusil a —: Oud geweer, waarvan een
Tenez-vous bien a la —! Hou je vast!
achterlader is gemaakt. Fermoir —: Klap- Val nu niet om! 2. Tafel, plat vlak. — de
sluiting.
billard: Blad van 't b. — d'un instrument
Tabellaire : Tabelvormig. Impression —: a cordes : Snarenblad. — d'harmonie: KlankDruk met gegraveerde houten plankjes.
bodem. — d'enclume: Vlak -, plat van 't
m . : Slaaf die wastafeltjes overbracht. aambeeld. Plomb en —: Lood in platen.
Tabellion m.: Openbaar ambtenaar, die Diamant en — of —: Tafelsteen. ---s du
notarisd iensten verrichtte . (grap) Notaris . crone: Bladen van de schedelbeenderen.
Tabellionage , (s o m s ) -at m . : P latte- — a dessiner : Teekenbord ; -tafel. — chaude:
landsnotarisambt. De minuten van een Verwarmingstafel om spijzen en vaatwerk
te warmen. — a modele : Podium voor het
piattelandsnotaris.
Tabernacle m. : 1. Tent, hut . Fete model. z. attente 2. — a corriger : Corrides —s: Loofhuttenfeest . (fig . ) Le(s) —(s)
geersteen . — a roulis: Hangende tafel.
3. (aardrijksk.) Platte berg, - rots.
eternel (s) . De eeuwige woonsteden der gelukzaligen. 2. Tabernakel (waarin de arke des La montagne de la T-: De Tafelberg (bij
verbonds werd bewaard ) . 3. (K a t h . ) Kaapstad). Buie de la T-: Tafelbaai.
Tabernakel, altaarkast waarin het H . Sacra- — salante: Zoutbed. 4. (bouwk.) Uitment wordt bewaard. (Euvre des —s: springend vierkant of rechthoek op een
Vereeniging om aan noodlijdende kerken muur. 5. Wastafel (der Ouden). Steenen -,
de noodige voorwerpen voor den eeredienst metalen plaat, - tafel. Les —s de la loi,
te verschaffen. 4. (fig.) Heiligdom. 5. - de l'alliance : De tafelen der wet, - des
Verheven kapiteinsplaats op een galei. verbonds . z . ras (bv .nw . 3) . 6. Lijst,
tabel, register. Tafel. Inhoudsopgave. —
Ruimte condom een waterkraan.
Tabes (spr. -bess) m.: Ruggemergs- analytique: Inhoudsopgave naar de betering met verwording van 't gevoels- handelde onderwerpen. z. matiere 4. — de
zenuwstelsel (— dorsal). Tabeseence v.: Pythagore, - de multiplication: Tafel van
Ziekelijke vermagering. Tabetique m.: vermenigvuldiging. —s météorologiques:
Tabes-lijder. Tabide : Teringachtig. Zwak. Weeroverzichten . z . mortalite 2 en entree 1.
Tableau m.: 1 . (school) Bord (— noir).
Tabis m.: Moire-zijden taf, tabijn. Tabiser ov .w. : Wateren, moire drukken, --carte: Blinde kaart op 't bord. 2. Paneel.
Schilderij, schilderstuk. — de fleurs: Bloemtabijnen.
stuk. — vivant: Levend beeld. (school)
Tablature v.: Aanwijzing der bij een
muziekinstrument behoorende muziek (in — mural: Wandplaat. 3. (fig.) Tafreel,
cijfers en letters). Voor een instrument beeld, schildering. (to oneel) Tafreel.
geschreven muziekstuk (idem). Aanwijzing (zeev.) Hek aan den achtersteven (waarop
der vingerzettingen. Alle noten op de biz. de naam staat). Vous voyez d'ici le —: Je
(f ig.) Entendre la —: Van wanten weten. kunt je de situatie voorstellen. 4. Bord.
(o u d ) Donner de la — a qn : Iem . veel Aanplakbord (--annonces), kastje voor
bekendmakingen van den burgerlijken stand.
zorg baren, - de handen vol geven.
Table v.: 1. Tafel. — a ouvrage: Dames- (s p el) Nummerlijst (pair ou impair) waarop
werktafel. — volante: Stalletje. — brisee, ingezet wordt . Schakelbord (— de distribu- pliante: Klap-, veldtafel. z. nuit 1. — a
tion ,— commutateur). — indicateur: Num-
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merbord. — (de bord) : Dashboard, instru- Herderstaschje . Tabourin m . (o u d) z .
mentenboard (auto ) . (f ig.) Gagner sur les deux tambourin .
—x : Aan alle zijden winnen, zeker winnen.
Tabulaire : Tafelvormig. Tabelvormig.
Miser -, jouer sur les deux —x: Op alles
Region —: Tafelland. / m.: Kolommeninzetten. 5. (fig.) Lijst, tabel. Leden-, indeeler, tabulator = Tabulateur m. Tanaamlijst . (m i 1 . ) Ranglijst. Ordre du —: bulation v.: Indeeling in kolommen.
Rangorde (op de ranglijst). — d'avanceTae m.: 1. Huidworm. 2. (schermen)
ment: Ranglijst. Inscrire au — de concours:
Tik, getik. Parade de —: Korte parade.
Voordragen. — de service : Dienstregeling Riposter du — au —: Dadelijk riposteeren;
der spoorwegen. 6. (drukk.) Tabelwerk.
(f i g . ) bot daarop een scherp antwoord
7. (geneesk.) Ziektebeeld. 8. Hoeveelheid geven. Du — au —: Leer om leer.
neergeschoten wild, buit . Tableau -pendule
Tacaud m.: (Steen )bolk (een visch).
(my . —x--s) m.: Schilderij met een looTaeet (spr. to-sete) m . : (m u z . ) Rust.
pend uurwerk. Tableauteur m.: Kermis- Tenir -, faire le —: Rusten ; (fig. ) zwijgen .
klant met een plaat vol griezelige dingen,
Tachant : Afgevend, vlekken makend.
„de man met de Moord van Raamsdonk". Gemakkelijk vlekken krijgend, smettelijk.
Tableautier m.: (drukk.) Tabelwerk- Tache v.: 1. Vlek. Cheval qui a une —
zetter.. Tableautin m . : Schilderijtje . (fig. ) blanche au front : Bles. z. agneau 3. —s de
Schetsje. Table-bureau (my . —s--x) rousseur : Sproeten. — de vin : Wijnroode
m.: Plat schrijfbureau. Tablee v.: Alle moedervlek,wijnylek.— du sokil,— solaire;
om de tafel zittenden. Tafelbreedte. Table - — de la lune : Zonne-; maanvlek. Chercher
liseuse (my . —s--s) v.: Leestafel (met des —s dans le soleil: Op 't volmaaktste
een leeslamp ). Table -pupitre (mu .—s--s) nog wat zoeken of te dingen. Faire —:
m.: Schoolbank met tafel. Tabler onov. Ongunstig afsteken bij het geheel, een
w.: (oud) Tafelen, smullen. (thans; fig.)
donkere plek vormen. 2. (fig.) Vlek,
Rekenen (op iets). Table -servante (mu. gebrek. 3. Smet, vlek, vuile plek. Faire
—s--s) v.: Dressoir. Tabletier (spr. -ty e)
(la) — d'huile: Zich ongemerkt uitbreiden,
m.: Kunstdraaier. Verkooper van draai- langzaam verder doordringen. 4. (f ig.)
en ingelegd werk. / bv.nw.: Kunstdraai- Schandvlek, smet.
ers-. Tablette v.: 1. Plank (in de kast).
Tache v.: 1. Taak. A chaque jour suffit
Wastafeltje (der Ouden). Mettre sur ses —s: sa —: Geen zorgen voor den dag van morNota nemen van, opschrijven. Vous tiles gen. Etre a la — : Werken, ploeteren.
sur mes —s: Ik zal je in 't oog houden.
Prendre a — de : Op zich nemen, zich aan
Eire sur les —s de qn : Bij iem. in een slecht
iets gelegen laten liggen om. 2. Stukwerk
blaadje staan. Rayez cela de vos —s : Reken (travail a la —). Travailler a la —: Stukmaar niet meer daarop. 2. Aanteekenboekje. werk maken. Ouvrier a la —: StukwerkBoekje met spreuken of aanhalingen. 3.
maker. z. bloc 1. Traducteur a la —:
Koekje, plakje, tablet. Steenen plaatje.
Vertaler uit broodwinning.
Balkeinde, kop van een balk. — de chemiTacheograph (i )e (spr. -k6o-) v. z.
nee : Schoorsteenmantelplaat. — a ecrire:
tachygraph (i )e . Tacheometre (spr. -keo-)
Bovenvlak (schoolbank). —s de chocolat: m . : Nivelleeropmeettoestel . TacheomeChocoladetabletten, -plakken. —s de bouil- trie (spr . -keo-) v.: Opneming door nivellon: Soeptabletten. Tabletterie v.: Kunstleering. Tacheometrique (spr. -keo-):
-draaiwerk, ingelegd werk. Handel in -.
Door nivelleering.
Vervaardiging van kunstdraaiwerk en inTacher ov .w . : Bevlekken , bezoedelen,
gelegd werk. Tablier m.: 1. Val (ophaal- bevuilen. (fig.) Bezoedelen. / se —: Gebrug). Klep (pont). Bruggedek. Klep
vlekt -. Besmet worden. Zich bezoedelen,
(haard). 2. Zijde van een voetstuk (met,
- vuil maken.
gebeeldhouwde versieringen). 3. VoorTftcher onov .w . : Trachten , pogen , pro schoot, boezelaar, schort. Schootsvel. — de beeren. — que : Zorgen dat, trachten gedaan
nourrice: Bakerschort, breed -. --fourreau,
te krijgen dat. — a : Streven naar. (spot)
--robe : Jasschort. — de pudeur : SchaamteIl n'y tachait pas: Hij kan 't heusch niet
schort. (fig.) Rendre son —: Zijn dienst helpen. Tficheron m.: Stukwerkmaker,
opzeggen, er genoeg van hebben. Le coup Tusschenhandelaar (— marchandeur). (f ig. )
du —: „Ik loop weg of ik moet meer loon
Werker ; werkpaard, slaaf van een dagtaak.
hebben". (tooneel) Role a —: Rol van Peiner comme un —: Werken als een aanhandige kamenier of dienstmeisje. 4. Voet- drager. — de bibliotheque: Vorscher (voor
kleed, schoot-, spatleer (rijtuig) ; schot anderen). — de lettres : Letterkundige die
(tram). Onderlip (orchidee). Kant (bord). voor anderen slaaft. Tacheronat m.:
Tabloin m.: (o u d) Geschutbeddingvlak. Stukwerkmakerschap.
Tabou : Onschendbaar verklaard. Passer
Tacheter ov .w . : Vlekken , bespikkelen .
—: Taboe worden. / m.: Onschendbaar-,
Tachete de rouge: Roodgespikkeld. Tache onaantastbaarheid. (f i g.) lets waaraan ture v.: Spikkel. Vlekkigheid. Tachisme
men niet raakt.
m.: Schildering met vlekken of kiodders.
Tabourement m . en -er ov .w . : (Het ) Taehiste m.: (kunst) Impressionnistisch
trommelen, - spektakel maken. Tabouret schilder, die met vlekken of klodders
m.: 1. Krukje, tabouret. — pliant: Vouw- schildert.
stoeltje. Droit du —: Voorrecht der hertoTachycardie (spr. taki-) v.: Snelle hart-ginnen, om op een tabouret te mogen werking. Tachygraphe (spr. taki-) m.:
zitten bij 't souper des Konings of de tour Snelschriftschrijver. Zelfregistreerende snelder Koningin. 2. Voetbankje (— de pied). heidsmeter.. Tachygraphie (spr. taki-) v.:
Snelschrift. Tachymetre (spr. taki-) m.:
— isolant, — electrique: Isolatiebankje. 3.
- (p 1 a nt k . ) Boerenkers. — des champs: Snelheidsmeter. Tachymetrie (spr. taki--)
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m.: Snelheidsmeting. Taehypete (spr. haar). La — des diamants : Het diamantslijpen. z. pierre 3. 2. Snit, snede (van
taki-) m.: Fregatvogel. Tachyphagie (spr.
kleedingstuk). 3. Jong hout -, schot dat
taki-) v.: 't Snelle eten. Tachytypie v.:
na den hak uitloopt. 4. Plaats waar de
Snelschrift.
Tacite m.: (naam) Tacitus (Rom. ge- mijnader behouwen wordt. Vervoergalerij.
schiedsc hrijver ) . I by .nw . : Stilzwijgend . Ploeg mijnwerkers.
5. Het insnijden, insnijding; keep (in
Taeitement : Stilzwijgend.Taciturne: Stilzwijgend, achterhoudend. Le T- of Guil- yip). (on tleedk.) Het snijden van den
steen, blaassteenoperatie. (kunst) In.laume le T-: Willem de Zwijger. Taciturnite v.: Stilzwijgend-, achterhoudendheid. snijding, snede (m. d. graveerstift). GraTacon m.: 1. Maliespelbal. 2. Lapje. vure en — douce: Kopergravure. Gravure
en — dure: Staalgravure. — sur bois:
3. Vlekziekte (op crocusbollen).
Houtsnede. — des coins : Graveering der
Taeonnet m.: Klein hoefblad.
Tacot m . : Spoeldrijver . (Stoom )tramme- muntstempels. 6. Snede, scherp (degen).
tje, „rammelkast" ; treintje. Slechte auto, z. estoe 2. Frapper de —: Houwen. 7.
Kerfstok (v. bakker). A la —: Op rekening.
„rotkar".
Tact (spr. takte) m.: 1. Tastzin, -ver- Jouer ei la —: Op afrekening spelen. 8.
mogen, gevoel. Grande finesse de —: Fijn Belasting, omslag (voor de Revol.). Vertastvermogen. 2. (fig.) Beleid in zaken deeling (v. e. mark goud of zilver in gevan smaak of omgang in de wereld, tact. lijke stukken). — personnelle : Hoofdgeld.
— reelle: Grondbelasting. 9. (spel) BondAvoir le — du cheval: Met paarden weten
om te gaan. Manquer de —: Onhandig zijn. geven der kaarten door den bankhouder.
3. Aanraking.
10. Afmeting, grootte. Lengte (v. 't
lichaam). Gestalte, wasdom. Figuur, liTae-tae (spr. terk-ták) m.: Tiktak.
Tacticien m.: Gevechtsleerkundige, tac- chaamsvorm. Middel, lijf, taille. Nous
ticus. Tactile : Van het tastvermogen, sommes de la merne —: We zijn even groot.
gevoels-. Nerfs —s: Tastzenuwen. Organe Prendre toute sa —: Volwassen worden.
Par rang -, par ordre de —: Naar de grootte
—: Gevoels-, tastorgaan. Poil —: Tasthaar
(v. kat). Lecture —: Lezen op 't gevoel. gerangschikt. Avoir la —: De voor den
dienst vereischte grootte hebben. Etre de
Finesse —: Fijnheid van tastvermogen.
Espace —: Met den tastpasser bepaalde
forte —: Zwaar gebouwd zijn. Il est de —:
ruimte. Langage —: Taal, waarbij de be- Da's 'n fiksche. Il est de — ei : Hij is mans
grippen door aanrakingen worden over- genoeg om. Paletot a —: Getailleerde overgebracht. Alphabet —: Alphabet waarvan jas . En —: Zonder mantel. (f ig. ) Un homme
de letters correspondeeren met zekere de sa —: Een man van zijn slag. Avoir
vingeraanrakingen. Taction v.: Tasting, la — d'un diplomate: Geschikt zijn om d.
't tasten. Tactique: De gevechtsleer -, te worden. Une question qui est de —:
de krijgsbewegingen betreffend. Unite —: Een kw. waaraan heel wat te doen valt.
Tactische eenheid. I v.: Leer der krijgsPrendre une femme par la —: Een vrouw
bewegingen, gevechtsleer. (fig. ) M idde len om 't middel vatten. Avoir la — longue:
om zijn doel te bereiken, tactiek. Tactisme Een Lang bovenlijf hebben. Elle n'a point
m.: Bewegings-, orienteeringsverschijnsel. de —: Zij is kort en dik. Get habit n'est
pas a sa -: Dat kleed past hem niet.
Taetuel : Van den tastzin.
Tadorne m.: Bergeend. — hyperboreal: J'ai retail ce manteau a ma —: Ik heb
dien mantel voor mij vermaakt. 11. (mu z . ;
Sneeuweend.
o u d) Tenor . -zanger . Taille -crayon (s )
Ttenia m. z. tênia.
Taf m . : (y olk) Bangigheid , rats . Avoir (mu .onv .) m.: Potloodslijper. Taille-douee
(mu. —s--s) v.: Kopergravure. Taillele —: In de rats zitten. Taffeur m.: Bandoucier (mu. ---s) m.: Kopergraveur.
gerd .
Taffetas m.: Taf (zijdestof). — gomme, Taille-legumes (mv .onv .) m.: Figuurtjessnijder voor groente. Taille-mer (mu.
— d'Angleterre, — chirurgical: Engelsch
pleister. — chiffon: Engelsch pluksel. onv .) m.: Loefhouder, schegonderstut.
Bruine zeemeeuw. Taille -ongles (mu.
Taffetassier m.: Taffabrikant.
Tafia m.: Uit rietsuikerafval bereide onv .) m.: Nagelknipper. Taille-pain (mu.
onv .) m.: Broodmes. Taille-pierres (mu.
drank.
Tagal m.: Gesponnen manillahennep onv.) m.: Steenhouwer. Taille -plume (s )
(veel gebruikt om vrouwenhoeden te maken ) .
(mv .onv .) m.: Pennesnijmachine.
Tailler ov .w . : 1. Snijden, snoeien,
Tage m.: Taag.
Tagete m.: (plantk.) Tagetes; Indische knippen, (be )hakken, (be )houwen; slijpen
anjelier. — dresse, — rose d'Inde : Afri- (diamant, kristal); uithouwen; aanpunten,
een punt maken aan (potlood); vermaken
kaantjes.
(pen) ; van kepen voorzien, kepen ( yip) ;
Talaut tusschenw.: (jacht) Ho ha ho!
Taie v.: 1. Kussensloop. 2. Oogylek. een bewerking maken van. Il sail —: Hij
Taillable: Belastingplichtig. z. corve- kan knippen (kleeren). Ma plume est touable. Taillade v.: Snede (in 't vleesch). jours taillee: Ik ben altijd tot schrijven
Snede , split . Taillader ov .w . : Kerven , bereid. z. besogne 1, bavette 1 en crouinsnijdingen maken in. Snijden in. Se —: piêre 1. — en pointe : Aanpunten, spits
Zich kerven, - snijden. Taillanderie v.: afknippen. — de l'ouurage a qn: Voor iem.
Gereedschap-, egsmederij. Snijdende gereed- het naa iwerk knippen ; (f i g . ) iem. de
schappen. Taillandier m.: Gereedschap- handen vol werk geven. — et rogner: Naar
maker, egsmid. Taillant m.: Snede, scherp. de ingeving van 't oogenblik groote en
Taille v.: 1. Het snijden, hakken, be- kleine stukken afsnijden; (fig.) precies
houwen ; snoeien (boom); knippen (kleed ; doen wat men wil. z. drap 1, soupe 1,
Fransch-Nederlandsch. I.
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morceau 1 en piece 15. (fig.) — la robe 3. Talentvol mensch. Talentueux: Talentvol.
selon le corps : Schoenen naar de voeten
Taleth, -ith m.: (Isr.) Bidmantel.
maken. - une ruche: Honig van een bijenTalion m.: Wedervergelding. La loi
korf gedeeltelijk oogsten. — le pain: Het
geleverde brood op den kerfstok aanteeke- du —: De wet van oog om oog en tand om
nen. (fig.) Je leur donne leur pain taille a tand, de lynchwet.
Talisman m.: Met geheimzinnige teetous : Zij hebben 't maar voor 't kauwen
of slikken (de wetenschap). — un cheval: kenen bedekt voorwerp, waaraan tooverEen paard snijden. 2. (heelk.) Van den kracht wordt toegekend. Talismanique:
Als talisman werkend.
steen snijden, van blaassteenen opereeren.
Talitre m.: Strandspringer.
3. Verdeelen, omslaan. Belasting leggen
Tallage m.: Het uitstoelen. Uitgestoelde
op (yolk). z. cote 1. (spel) De bank
houden en geven. 4. Tot zekere grootte scheuten. Talle v.: Wortelscheut, aflegger,
brengen. Etre taille en Hercule: Een Her- stul. Tallement m . z. -age. Taller onov.
culesgestalte hebben. Etre bien taille: Wel- w.: Uitstoelen.
Tallipot m.: Palmboom met reuzengevormd zijn. (fig.) Il n'est pas taille
bladeren.
pour plaire : Hij is er de man niet naar om
Talmouse v.: Taartje van feuillet6te behagen. Etre taille pour qch : Als geknipt
zijn voor iets. / onov.w.: Snijden. De bank deeg. (y olk) Opstopper, pats.
Talmud (spr. -mud') m.: Wetboek der
houden (bij het spel). I se —: Gesneden -,
moderne Joden. Talmudique: Den Talgeslepen worden. Voor zich snijden.
mud betreffend. Talmudiste m.: TalmudTaille-raeines m.: Figuurtjessnijder.
Tailleresse v.: Muntwerkster, die de kenner, -aanhanger. (fig.) Kenner -, uitlegger van geheime beteekenissen.
Taillerie
muntplaatjes afwoog en sneed.
Taloehe vV. : (o u d) Rechthoekig schild .
v.: Slijperij. Tailleur m.: 1. Kleermaker.
(thans) Metselaarsplakspaan. (fam.) OorGarcon —: -sbediende. En —: Als 'n k.
zittende. — pour dames : Dameskleermaker. veeg, draai om de ooren. Taloeher ov.w.:
2. Snijder, slijper, snoeier, houwer. — de Een draai om de ooren geven.
Talon m.: 1. Hiel. Serrer les —s: De
pierres : Steenhouwer. — de limes : Vijlenkeper. 3. Operateur van den steen. — hielen in de zijden van 't paard drukken.
Marcher sur les —s de qn : Iem. op de hielen
d'histoires et figures : Graveur van ruwe
houtsneden. — des monnaies: Stempel- zitten; in iem. voetstappen treden. z. monsnijder.. 4. (s p el) Bankhouder.. 5. Wandel- trer (ov.w.1). Tourner les —s: De hielen
costuum , mantelpak (costume —). Robe —: lichten. On n'aime que ses —s: Men ziet
Tailor made japon. 6. Kleerborstel. Tail- hem liever in den nek dan in den bek, men
leuse v.: Kleermaakster . Taille-vent (mu. ziet hem liever gaan dan komen. Il est
toujours sur mes —s : Hij zit mij altijd op
any .) m . : Stormzeil . Kleine mantelmeeuw..
(fig.) Praatjesmaker. Taillis m.: Hak- de hielen . Se donner du — dans le derriere:
hout (bois —), kreupelhout. Jeune —: -, Als een dolle rondspringen. — d' Achille:
dat men om de 25 a 30 jaar hakt. z. gagner Achilleshiel, kwetsbare plek. z. estomae 1
6. Un — de saules: Een plek wilgenhout. en aile 1. Tirer sa voix de ses —s : Met
Tailloir m.: Vleeschplank. Dekstuk (v. 't een zware stem spreken, - zingen. Tirer
kapiteel). Taillon m.: Bijkomende belas- des soupirs de ses —s : Vreeselijk diep zuchten. 2. Hak, Kiel (schoen of kous), klink.
ting op de taille 8.
Taira m.: Foeliesel, bladtin met kwik Hielstuk. D'un coup de —: Met een schop
bedekt. Glace sans —: Spiegelglas, glas achterwaarts. — rouge : Roode hak (der
edellieden a. 't hof); hoveling, edelman.
zonder foelie.
Taire ov.w.: Verzwijgen . Stilzwijgend C'est tres — rouge: Dat is heel voornaam.
voorbij laten gaan. / se —: Verzwegen 3. (f ig.) Uiteinde , achterstuk , overblij worden. Zwijgen. Stilzwijgen, zich niet vend stuk (kaas-, broodkorst); stameinde,
openbaren. — sur, - de : 't Stilzwijgen dik einde (afgehouwen tak). Knopje,
bewaren over, voor zich houden. (zonder hieltje (pijpekop). Talon (chêqueboek, efse) Faire —: 't Stilzwijgen opleggen, tot fect, postwissel ; — de souche). (s p el)
zwijgen brengen ; (f ig. ) onderdrukken. Tai- Stok, de kaarten op stok. Slof (strijkstok).
sible: Stilzwijgend. Societe —: Vereeni- Stoot, veering (meslemmet). Stootplaat
(piek of lans). Neus (spie ; geweerkolf).
ging van zwijgenden.
Drager (oorring). Nok (as). Hak (panTaisson m.: (dierk.) Das.
deksel, kling). (bouwk.) Tolaan, lijst
Taiti m.: Tahiti.
van twee hielogieven. (zeev.) — du navire:
Talalgie v.: Pijn aan de hielen.
Tale (spr. talk) m.: Talk. Speksteen-, Hieling, achterkiel. Donner un coup de —:
talkpoeder (— ecrase). Taleaire, -eique: Met het achtereind aan den grond stooten.
Talonnement m.: Nazetting, vervolging.
Talksteenachtig.
Taler ov.w.: Kneuzen, plekken maken Talonner ov.w.: Op de hielen zitten . Met
de hielen of de sporen aanzetten (paard)) .
aan (vrucht).
Talent m.: 1. Gewicht van ± 27 K.G. (f ig. ) Nazetten, vervolgen . Aanzetten .
Gouden, zilveren rekenmunt van dat ge- onov .w . : (z e ev . ) Met het achtereind aan
wicht . (b ij b el) Enfouir son —: Zijn talent den grond stooten. (gene esk . ) Zwaar op
verbergen . 2. (f ig. ) Talent, natuurlijke de hielen loopen . Talonnette v.: Veraanleg, - geschiktheid, gave. De —: Talent- hooging in schoen, brug. — de caoutchouc:
vol. A —s : Die verscheidene kunsten Hieltje . Fausse —: Brug. Talonnier m.:
beoefent. — de la parole: Redenaarstalent. Hakkenmaker. Vlaggeschoen. Talonblok (in
— de societe: Gezelschapstalent, talent om chêqueboek). I bv.nw.: Gehurkt, op de
een gezelschap aangenaam bezig te houden. hielen, hiel-. Talonniêre v.: Hielvleugel
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(v. Mercurius). Hielleder, -stuk (barrevoeter). Hieling, hak (roer).
Talpack m. : Huzarenmuts.
Talpides m .mv . : Molachtigen. Talpiforme : Molvormig.
Talquer ov .w . : Met glijpoeder bestrooien . Talqueux: Talkachtig. Terre
-euse : Talkaarde.
Taluer ov .w . z . taluter. Talus (spr.
-lu) m.: 1. Glooiing, talud. Donner du
— a : Doen glooien. En —: Glooiend.
2. (soort ) Horrelvoet . Talusser ov .w . z .
taluter. Talutage m. : 't Hellend aanleggen, 't doen glooien. Taluter ov.w. :
Doen glooien, schuins doen afloopen. / onov .w . : Glooien .
Tamandua m . : M iereneter . Tamanoir
m. : Groote miereneter.
Tamarin m. : 1. Tamarinde. 2. Tamarindeboom. 3. Grootoorzijdeaap. Tamari vier m. : Tamarindeboom.
Tamaris (spr .- ie), -ise, -ix m. : 1.
(p lantk .) Fransche tamarisk. 2. Grootoorzijdeaap .
Tambour m. : 1. Trom, trommel. z.
battant, battre 6, flute 1 en &Roger 3.
Sans — ni irompette : In alle stilte. z. lievre
1 en basque m. Batterie de —: Tromgeroffel . 2. Trommelslager. Gemeenteomroeper.. 3. Trommelholte (in oor). Rond
borduurraam, borduurtrommel. Kantklopsterstrommel . Trommel (v. e. horloge ;
aan machine). Cylindervormige barometerkast. Raderkast. Kap (om den kop v. e.
luik of van 't roer ). Koekoek, lantaarn
(— vitrë). Ruimte tusschen dubbele deuren,
tochtportaal. Koffietrommel (om koffie te
branden). Vuurmand. Zeef (tamis a —).
Holle wals. Vat van 280 L. Dubbele fuik.
(y olk) Buik. Hand. Porte a —: Dubbele
deur, tochtdeur. Tambourin m. : Hooge,
smalle trom, waarop men met een stok
kiopt. Wijsje -, dans, waarvan de maat op
den tambourin wordt geslagen. Tambourinag e m. : Getrommel. Tambourinaire m.
z . tambourineur. Tambourinement m.
en -iner onov .w . : Trommelen . Getrommel.
/ ov .w. : Met trommelslag verkondigen,
door den omroeper laten rondtrommelen.
(fig.) Met veel ophef verkondigen, rondbazuinen . Trommelen. Tambourineur m. :
Speler op den tambourin. Tambour-maitre
(mu. —s----s) m. : Korporaal-trommelslager . Tambour -major (my .—s--s) m. :
Tamboer-majoor.
Tamias (spr . -ass) m. : Aard-, wangeekhoorn.
Tam (in )ier m.: Smeerwortel.
Tamis m. : 1. Zeef , teems. Passer par
le —: Ziften; (f ig. ) nauwkeurig onderzoeken. 2. Pijpenbord. Tamisage m. : Het
ziften.
Tamise v. : Theems.
Tamiser ov .w. : Ziften, door de zeef
laten gaan. Dempen ; laten doorvallen
(licht). I onov .w . : Den wind doorlaten. /
se —: Gezift -. Gedempt worden (licht).
Tamiserie v. : Ziftenfahriek. Tamisier
m.: Ziftenmaker, -fabrikant. -verkooper. /
bv .nw . : Ziften-.
Tamoul m. : Tamoel ( yolk en taal) .
Tampon m. : 1. Stop, prop, tap. Plukselprop . Spie. — d'aveuglement: Voeringprop.
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2. Smeerprop, inktbal, -rol (— d'encrage);
-kussen (— pour timbre humide). --buvard:
Vloeirol. 3. Buffer. (fig.) Etat —; province —: Bufferstaat ; -provincie. Navire —:
Vaartbreker (hij 't te water laten v. e.
schip). 4. (leger ; grap) Ordonnans; oppasser . 5. Platte pet. Tamponnement m.
en -ner ov.w. : (Het) sluiten met een
prop. - insmeren met een prop of dot in
een vloeistof gedoopt. - bettende wegnemen.
- op elk . loopen (van treinen), - botsen
van treinen (die elk. inhalen). - aanrijden
(mensch). - schellen voor men telegrafeert.
- afstempelen. Train -, convoi tamponne:
Aangereden trein. — la sueur de son front:
't Zweet van zijn voorhoofd betten. Se —
les geux: Zijn oogen droog betten. Tamponneur : Die inhaalt en botst tegen (den
anderen trein).
Tam-tam (spr. tamme-tamm) m. : Tamtam, gong. (fig.) Lawaai; marktgeschreeuw,
ophef .
Tan m. : Gemalen schors, run. Passer
au —: Tanen.
Tanagra v . : 1. Tanagra . -beeldje . (f ig . )
Gracieus vrouwtje. 2. Buitenl. vinkensoort.
Tanaisie v. : Boerenwormkruid (— vulgaire). — des jardins : Balsemwormkruid.
Tancement m. : Uitbrander, berisping.
Tancer ov .w. : Doorhalen, berispen, scherpe
verwijten doen. Taneeur m. : Standjesmaker .
Tanehe v. : Zeelt (— commune).
Tandem (spr. tandemm) m.: Rijtuig
-, bespanning met twee achter elkaar gespannen paarden, waarvan 66n met een
berijder. Bicyclette —; tricycle —: Twee-;
driewieler voor twee achter elk. zittenden,
tandem. Tandemiste m. : Tandemrijder.
Tandis (spr. -di) bw. : (oud) In lien
tusschentijd. — que (spr. -diss-ke): Terwijl,
zoo lang als. In plaats van.
Tangage m.: Stampen (v. schip). (fig. )
Attraper un coup de —: Als een dronken
man slingeren.
Tana gra m.: Prachtmees (Amerik. vink).
Tangence V. : Aanraking. Point de —,
Raakpunt. Tangent : (In een punt) rakend.
Tangente v. : Raaklijn, tangens. S' èchapper par la —: Langs de raaklijn weggaan;
(fig.) op 't juiste oogenblik zich uit de
moeilijkheid redden. Tangenter ov .w . :
Dicht naderen. Tangentiel : In de richting
der raaklijn. Roue —le : Rad, dat in een
punt een ander raakt. Tangentiellement:
In de richting van de raaklijn. Tangibilite V. : Voelbaar-, tastbaarheid. Tangible: Voel-, tastbaar. Opneembaar (voorraad , waren). Tango m. : Tango (dans).
Tangon m. : Uitgestoken spar, bakspier.
Tangue v. : Zandige modder voor bemesting gebruikt. Tanguiere v.: Vindplaats van tangue.
Tanguer onov .w. : Stampen (schip)).
(f ig. ) Struikelend voortloopen. Tangueur
bv.nw. en m. : Stampend (schip).
Taniere v.: Hol. (fig., fam.) Huis,
hok, hol. g tre toujours dans sa —: Steeds
thuis hokken.
Tanin m.: (scheik.) Looistof, -zuur.
(geneesk.) Tanine.
Tank m. : (Eng. ) Pantserauto .
Tannage m. : Het looien. Tannant : 1.

Tannate--Tapecu (1)
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la vue peut s' etendre: Zoo ver het oog
Looistof bevattend, voor 't looien dienend.
reikt. En - que: In zoover, voor zoover
Substance -e: Looimiddel. Extrait -:
Looi-extract. 2. (fig., fam.) Stom ver- (als); in zijn hoedanigheid van. Cela invelend. Tannate m.: Looizuurzout. Tanne teresse la societe en - que telle : Dit is van
v.: Bruine vlek (op een gelooid vet). belang voor de maatschappij als zoodanig.
Huidvlek. Tanne : Gelooid, looigaar. / m.: En - que de besoin: Voor zoover zulks
Looikleur. Looi-, runkleurig; tanig. Door noodig mocht blijken. - qu'a toi ...: Wat jou
de zon verbrand. Tannee v.: Uitgelooide betreft. - que cela ? Zooveel (wel)? Meent
run, k if . Taankleur.. (fig. ) Rammeling. ge dat? Toch niet? 2. Des te. - mieux;
Tanner ov.w.: 1. Looien, met run berei- - pis: Des te beter ; - erger.. (als u it roep )
den. - le cuir, - le casaquin, - la peau a: - mieux! Des te beter, dat doet me genoeAfrossen. Gants -es : Looikleurige -, bruine gen; (sours) dat maakt niets uit, dat
h. 2. (f i g . lam.) Gloeiend vervelen, tot kan me niet schelen, ik vind 't zoo ook
last zijn. 3. Tanen, bruinen. / onov.w.: goed. z. pis (bw. 1). Le medecin Tani(y olk) Hard werken. / se -: Gelooid Mieux ; le m- Tant-Pis : De optimist; de
(kunnen) worden. Tannerie v.: Leer- pessimist. (oud) - plus: Des te meer.
Tantale m.: 1. Tantalus. 2. (scheik.)
looierij. Tanneur m.: Leerlooier. Herbe
Tantalium (element). 3. Harpoenreiger.
aux -s : Looiersstruik. Tannifere : Looistofbevattend. Tannin m. z. tanin . Tan - Tantaliser ov.w.: Doen watertanden, nique : Door looistof gevormd. Acide -: smachten, een mondterging zijn voor.
.
Tante v.: 1. Tante. - a la mode de
Looizuur.
Bretagne : Verre bloedverwante op leeftijd.
1. Tant m.: Zooveel, zulk een hoeveelheid.
- et plus: Nog meer dan noodig is, zooveel 2. (y olk) Lommerd. Chez ma -: Bij oome
je maar wilt, zoo heel veel. Elle riait. . . - Jan.
Tantet m . : (f a m . ) Beetje, weinigje .
et plus: Zij lachte. . . van heb ik jou daar.
Tantieme by .nw . en m.: Zooveelste (deel).
- de: Zooveel. - et -: Zoo en zooveel.
- et tellement que: Zooveel en zoolang dat. - in de winst. - du prix fort : Aandeel van
den schrijver per verkocht exemplaar.
- de fois: Zoo dikwijls. Cinquante et Tantin m . : (f a m .) Peetje .
d'annees: Over de 50 jaar. Une personne
Tantine v . : (k i nd . ) Tantetje .
comme il y en a -: Een alledaagsch mensch.
Tantinet m . : (f am . ) Klein beetje , Un ami comme il y en a -: Een zoogenaamde vriend. _etre -,- a -: Gelijk weinigje . Tantet bw . : 1 . (o u d ) Welhaast,
staan, evenveel hebben. Faire -: Zoo spoedig, haast. Voici - mille ans qu'on
ver gaan, het zoo ver drijven, zoo hard ne l'a vu : Het zal weldra duizend jaar
zich inspannen. Quand its font - que geleden zijn, dat men hem gezien heeft.
2. (met betrekking tot den morgen) Zoo
d'être beaux: Als ze nu toch eenmaal mooi
zijn. Pour - faire que de . . .: Als nu meteen, zoo straks, aanstonds . Sur le -:
toch eenmaal . (v o 1 k) - qu'a: Wat betreft Aanstonds. (y olk) Il etait deux heures du
(z. quant ) . Mon Dieu, a - faire.. .: Och, -: 't Was twee uur in den middag. A
als we nu toch eenmaal (bezig zijn). . . -: Tot straks. 3. (met betrekking tot
den avond) Zoo even, - pas, straks. Le
II a - fait que. . .: Hij heeft 't zoover
gebracht, - gekregen dat . . . - et si bien: monsieur de -: De meneer, die zoo even
Zoo sterk, zoo ver. - qu'a faire j'aime hier was. Pas plus Lard que -: Zoo pas nog.
4. (herhaald) - . . . -: Nu eens. . .
mieux en finir tout de suite: Als ik dan
toch een eind er aan moet maken, dan zou dan weer . 5. (y olk) Weldra . j m . : 't
ik 't liever maar dadelijk doen. - y a: Komende.
Taon (spr. tan) m.: Horzel, brems,
Hoe 't ook zij, zooveel is zeker. Si - est
paardevlieg. - des boeufs: Runderdaas,
que : Als 't waar is dat, als. . . ten minste,
voor zoo ver, gesteld dat. Que peut-il avoir -horzel.
Tapabor (d ) m.: Muts met oorkleppen.
- a me dire ? Wat heeft hij mij toch te
Tapage m.: Geraas, geweld, rumoer,
vertellen? - s'en taut gm: Het scheelt
heel wat dat. Il n'en fallait pas -: Dat getier. (fig. ) Opschudding. 't Loskrijgen
(van geld). Faire du -: Razen, tieren,
deed de deur dicht. - vaut l'homme, herrie -; praatjes maken. Provoquer -,
vaut la terre : Het komt op den mensch zelf
aan. - tenu, - paye: Zoo 't werk, zoo 't faire un beau -: Heel wat opschudding
loon. Vous m'en direz -: Wat zeg je me baren. - nocturne: Burengerucht. - indaar, ik begrijp 't best, dat geloof ik graag. jurieux : Straatschandaal. Tapageur m.:
II. Tant bw.: 1. Zooveel. Zoo zeer, Leven-, geraas-, geweldmaker. / by.nw.:
dermate, zoo lang, zoo sterk. Tous, - Luidruchtig, rumoerig. In 't oog loopend,
opzichtig, overdreven schitterend. Esprit
que nous sommes : Zooveel er ook onder
ons zijn. Une femme - aimee : Een zoo- -: Woelgeest. Tapageusement : Rumoezeer beminde vrouw. - il est vrai: Zoo- rig. Op opzichtige wijze. Tape v.: 1 . Klap,
veel is zeker waar. - to m'es odieux: tik, klets. (fig.) Klap, tegenvaller; misZoo haat ik je. z. peu m. - il est lukking. Mislukt stuk. 2. Vormprop (suikerbrood). Bodemtap (biervat). Zwik.
difficile de dire la verite: Zoo moeilijk is
't de waarheid te zeggen. - que : Zoo Windprop (geschut). 3. Geldleenerij, loszeer, - lang, - sterk, - veel. Zoo ver. Tot- klopperij. Tape : 1. Platte, gedroogde
(peer). 2. Raak, snedig gezegd. Goed
dat. - bien que mal: Zoo goed en zoo
kwaad als 't gaat, redelijk. - pour les geslaagd. Tape -it-l'ceil m.: Jets in 't
oog loopends. I b y . uitdr.: In 't oog loosubstantifs que pour les adjectifs: Zoowel
voor de znw. als voor de bv.nw. - que pend, schreeuwend . Tapebois m . : (f a m . )
Groote bonte specht.
je vivrai : Zoo lang ik leef. - qu'il peut:
Tapecu (1) m.: Wipplank. Wipslagboom.
Zooveel hij kan, uit alle macht. - que
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(ov.w. 1) en nettoyer. Laisser sa mise
Druilzeil. Kleine tilbury. Hotsend rijtuigje, rammelkast. Achterzak. Tape-dur sur le -: Zijn inzet op de tafel laten staan.
Le - compte pour dix: leder speler wordt
(m y . onv.) m.: (fam.) Smid. lem. „die
er op slaat". Tapee v.: Opeenhooping, geacht tien in handen te hebben. Le zwerm; zooitje (kinderen). Tape-marteau brille : Er moet nog iem. inzetten. - franc:
Dievenherberg. - de drives: Soldatenkroeg.
(mu. onv.) m . : Kniptor. . Taper ov .w . :
1. Klappen geven aan, met de vlakke hand - bleu : Hemel. Les champions du -: De
slaan. Kloppen, tikken; hameren. Et je (kermis )worstelaars .Tapis -brosse m .: Ruige mat; dik kleed. Tapisser ov.w.: Bele tape! et je te tape! Klets, klets, klanderen!
- sur les nerfs a: Zenuwachtig maken. hangen (- de papier peint), met behangsel
of tapijt en bedekken ; stoffeeren . (f i g . )
Une lettre tapee: Een rake brief. 2. OpBedekken , bekleeden . I onov .w . : Borduurdragen, uitstrijken (vernis, grand). Doen
krullen (haar). 3. (fam.) - qn: Geld van werk maken. Tapisserie v.: 1. Borduuriem. leenen, iem. geld aftroggelen. - 20 werk (- au point). Faire de la -: Borduren.
fr.. a qn: 20 frs van iem. loskloppen. - qn
Pantoufles en -: Geborduurde p. 2. Tapijtd'une collaboration: Van iem. een artikel
werk. Wandtapijt, -behangsel. Behangersweten los te krijgen. 4. (Met een vormprop) werk. z. lice 5. (f ig. ) Etre derriere la -:
toestoppen. 5. (Op de schrijfmachine) Achter de schermen blijven. Faire -: Blijtikken (- a la machine). I onov .w . : 1. ven zitten, een muurbloempje zijn; toekijSlaan, „meppen".Kloppen. Branden (zon). ken, zelf niet meedoen. 3. Tapijtwerkers(fig.) Kwaadspreken van, „afkammen".
kunst (art de la -).Tapijthandel. -fabricage.
Schelden (op). C'est tape: Da's kranig. Tapisseur m.: Tapijtwever. Tapissier m.:
Ca tape: 't Zonnetje brandt, - stooft. - du
Tapijtwerker, -wever. Koopman in tapijten
pied : Met den voet stampen. - sur le
en meubels, stoffeerder. Behanger. Koninkvenire a qn: Iem. op zijn knie slaan (als
lijke kamerbehanger (- du roi). Point -:
een bewijs van familiariteit). Tapez dessus! Borduursteek. Tapissiere v.: BehangersSlaat er maar op! (grap) Minuit tapant: vrouw. Tapijtwerkster. Meubelwagen. Open
Met 't slaan van twaalven. - de l' ceil: verhuiswagen. Toerwagen. Abeille -: BeEen dutje doen. - dans l' ceil: Bevallen, hangersbij .
aanstaan, dadelijk inpalmen; in 't oog
Tapon m.: 1. Bundel, pakje, hoopje.
loopen. Un peu tape (a) l' veil: Een beetje Router -, mettre en -: Ineenfrommelen.
in 't oog loopend. 2. (fam.) Pianospelen, 2. Prop, tap; lap (op 't zeil). Taponnage
op de piano hameren. / se -: Il peut -: m. en -ner ov.w.: (Het) in dikke krullen
Hij kan er naar fluiten. - de qch.: 't Buiten opmaken (haar).
iets stel]en. - la cloche, - la tete: 't Er
Tapotement m.: Getrommel. Klopgoed van nemen. Tapette v.: 1. Klapje, massage. Tapoter ov.w.: Zacht kloppen
tikje. Stuiteren (met knikkers). 2. Klop- tegen. I onov.w.: Op de piano trommelen
hout (om flesschen te kurken). Bal om
(- sur le piano). Tikken. Tapoteur, -euse
vernis uit te strijken. Kleerklopper. 3. Rammelaar -, -ster op de piano.
(f ig. ) Tong ; mond . Kletser.. Tapeur m. :
Tapure v.: 1. Opgekamde haarlok. 2.
Geldaftroggelaar, iem. die geld afleent. Spleet in gehard metaal.
(s o m s) Gehuurd pianospeler . (p la t)
Taque v . : (Haard )plaat .
Schandjonker. Afklopper (radio). / bv.nw.:
Taquer ov.w.: Met de dresseerplank
Die geld van anderen leent. Tapeux, aankloppen, in den vorm dresseeren. Taquet
-euse : (f a m . ) Tikker,, -ster . Tapin m . : m.: Klamp, klem, wouterman. - isolant:
(f a m . ) Trommelslager, tamboer. . Gehuurd Isolatieklem. - de biltes: Betingklamp.
pianospeler. Tapinois m.: „Stiekemerd".
Taquin : (oud) Schraal, karig. (thans)
En -: In 't geheim, ter sluik.
Plaagziek. I m.: Kwelgeest. Taquinement:
Tapioca of -ka m.: Maniokwortelmeel, Op plaagzieke wijze. Taquiner ov.w.:
tapioca. (s o m s ) Sago. Tap iocasoep . Tapio- Plagen, dwarsboomen. Even aanraken.
cateur m.: Tapiocafabrikant.
- l'amorce: Aan 't aas sabbelen. - la
Tapir m.: Tapir-, waterzwijn. I se - muse, - les muses: Aan dichten doen. - le
w.w.: Neerhurken, in elk. kruipen (om goujon: Hengelen, den visschen 't leven
zich te verbergen). Wegschuilen.
zuur maken. / onov.w.: Over onbeduidende
Tapis m.: Tapijt, vloerkleed. Kleed, dingen harrewarren. I se -: Elk. plagen.
overtrek, dek. Laken (biljart). Mat (boks- Taquinerie v.: Plaag-, krakeelzucht. Gepartij). - de table: Tafellooper. - de plaag. Gekibbel. Plagerij.
foyer : Haardkleedje. - fourrure: Vacht
Taquoir m.: Dresseer-, klop-, vlakop den grand. - de pied: Kleedje. - d'esca- plank .
lier: Looper. - roulant: Roltraplooper,
Tarabiseot m.: Rand sluitstukje. Lijstaanvoerdoek. - chauflant: Matje om eten schaaf. Tarabiscoter ov.w.: Door ronde
te warmen. - de bureau : Sehrijftafel- sluitstukjes afscheiden. Met een groot aanovertrek. Mettre sur le -: Op 't tapijt -, tal openingen bewerken. (fig.) Te mooi
ter sprake brengen. Etre sur le -: 't Onder- maken, een gezochten vorm geven aan.
werp van 't gesprek uitmaken. Envoyer
Tarabuster ov .w . : (f a m . ) Hinderen,
au -: Tegen den vloer slaan. Le - (vert):
landerig maken; afsnauwen.
Het groene laken (op de speel- of de raadsTaraison v.: Ovenschuif. Sluitsteen.
tafel); de groene tafel; (fig.) speeltafel;
Tararage m.: Scheiding van kaf en
-huis ; groot grasveld (pale!s te Versailles). koren.
— de gazon, - vert: Grastapijt , -veld — d
Tarare tusschenw.: 't Mocht wat! allemousse; — de fleurs : Mos-; bloembed. Le maal larie! -, pon-pon: Gekheid. / m.:
vert des chancelleries : De groene tafel der
Wanmolen (- ventilateur). Tararer ov .w . :
kanselarijen. z. amuser (ov.w. 2), eclairer Kaf en koren scheiden in een wanmolen.
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Taraseonnade v.: Opsnijderij. Tarasque
Taret m. : Paal-, houtworm.
v.: Monsterlijk dier.
Targe v.: Vierkant schild. Targette v.:
Taratata : 't Mocht wat!
Knip, platte grendel. Handleder. Klein
Taraud m.: Houtschroef, schroefboor, schild. Targeur m.: (soort) Schol.
stalen tap om moeren te draaien. TarauTarguer (se) : (f ig . ) Pochen , pralen ,
dage m.: Het uitboren van een schroef- snoeven; prat gaan (op); zich verbeelden
draad . Tarauder ov .w . : Draadsnijden . te zijn.
Groeven, ribben. (fig.) Doordringen in.
Targum (spr. -omm) m.: Arameesche
Door aanvallen verzwakken. Taraudeur : weergave van het Oude Testament.
Schroevenmaker. Insecte -: Boorinsect.
Tani m . : Palmwijn . / b y .nw . z. tarir.
Taraudeux v.: Boortoestel.
Tarier m.: Grastapuit. - rubicole:
Tarbais : Uit -. Bewoner van Tarbes. Roodborst g. - common: Paapje.
Tard bw.: Laat, spade. Pas plus - que
Tariere v.: Avegaar, zwikboor. Aard-,
demain : Morgen nog, uiterlijk morgen. Pas
bergboor. Legboor (- oviducte; der wijfjesplus - qu'hier: Gisteren aan den dag nog.
insecten ) .
Au plus -: Op z'n laatst. z. jamais 3.
Tarif m.: Prijsopgave, -lijst; tarief;
Tot ou -: Vroeger of later. Sur le -: Laat,
douanetarief ; standaardloon. - de faveur:
op den laten avond; (fig.) tegen het einde Voorkeurtarief. A demi--: Tegen halven
van 't 'even; op 't uiterste nippertje. prijs. Tarifaire : Door de tarieven bepaald.
Enfant venu sur le -: „Nakomertje".
Tarifer ov .w . : Bij tarief vaststellen, den
Plus tot que plus -: Hoe eer, hoe beter.
prijs bepalen van. Aan een tarief onderTarder onov .w.: 1. Lang uitblijven, laat werpen . Berekenen, in rekening brengen
komen. 2. Dralen, talmen, toeven. Il voor. (fig.) - la conscience de qn : Den
tarde a venir: Hij laat lang op zich wachten.
prijs bepalen, waarvoor men iem. kan
Cela ne -a pas a arriver: Dat zal wel
omkoopen. Tarifiable : Bij tarief vast te
spoedig gebeuren. Sans (plus) -: Zonder stellen. Tarifieation v.: Vaststelling bij
verder dralen, dadelijk. 3. (onpers. met tarief .
de of que) Hunkeren naar, ongeduldig
Tarin m.: Sijsje.
verbeiden. Il me tarde que ce livre soit
Tarir ov.w . : Doen op-, - uitdrogen,
acheve : Ik hunker er naar, dat dit boek
droogleggen. Drogen (tranen). Minder doen
afkomt. Tardif :1. Laat, - komend, - han- worden (zog) . (f am. ) Uitdrinken . (f ig . )
delend. - a punir: Nalatig met straffen. Uitputten. - la source de qch: lets niet
2. Laat komend, langzaam. Un pas -: langer doen vloeien. / onov .w. : Uitdrogen,
Een langzame tred. 3. Laat (rijpend of droog worden, ophouden te vloeien. Veruitkomend), zich laat ontwikkelend. Latin drogen (zog). (fig.) Ophouden, een Bind
-: Laat Latijn. 4. Achterlijk. Tardiflore:
nemen. Ne pas - sur qch : Nooit uitgeLaatbloeiend . Tardigrade : Langzaam praat -, onuitputtelijk zijn over iets. La
voortgaand. / m.: 1. (nat. hist.) Luiaard, conversation tarit: Men raakt uitgepraat. /
traagganger.. 2. Mosbeertje . 3. (f ig . ) Lui- se -: Droog worden, uitgedroogd raken.
aard , sloome. Tardillon m.: Laatkomend Tarissable : Uitdroogbaar, voor uitdroging
jong . (f a m . ) „Nakomertje " , hekkesluiter ;
vatbaar. Tarissant : Uitdrogend. Tanis -ster. Tardivement : Laat, , ter elfder ure. sement m.: Uit-, ver-, opdroging. (f ig.)
Langzaam. Tardivete v.: Late ontwikke- Uitputting. Tarisseur m.: - de chopes:
ling. - rijping, achterlijkheid.
Iem. die veel potjes bier hijscht.
Tare v.: 1. Tarra. - d'usage, - reconTarlatane v.: Tarlatan (soort grof
nue : Gewone tarra. - d'especes: Korting
neteldoek). Windsel van tarlatan.
op muntwisseling. 2. Tegenwicht . 3. (fig. )
Tarot m.: In grauwe vakken op de
Gebrek. Fout, vlek, smet. - rendant achterzijde bedrukte speelkaart (veel om
impropre au service: Lichaamsgebrek, dat
de kaart te leggen). Jeu de -s : Tarokspel
vrijstelling van dienst verschaft. 4. Sprong- (uit 5 reeksen kaarten bestaande, waarvan
gewrichtgebrek . Tare by .nw . en m . : (Iem . ) een reeks figuren zijn). Tarotê : Met grauwe
met een vlek op zijn naam, die zijn repu- vakken op den rug bedrukt. Tarotier m.:
tatie kwijt is. berucht. Erfelijk belast Luxepapier-. Tarokkaarten-fabrikant.
(- hereditaire). Plateau - 5 kg.: Schaal
Taroupe v.: Dicht haar tusschen de
die zelf 5 K.G. weegt.
beide wenkbrauwen.
Tarentaise v.: Tarantasia (deel v.
Tarpan m.: Wild paard in Azie.
Savoye).
Tarpeien : Tarpej isch . z . roehe 1.
Tarente v.: Taranto (in Italie). TarenTarquin m.: Tarquinius. - l'Ancien:
telle v . : Tarantella (zeer vlugge Italiaansche T. Priscus. - le Superbe: T. Superbus.
volksdans in zes-achtste maat). Tarentin :
Tarragonais : Uit -. Bewoner van TarUit -. Bewoner van Taranto. Tarentisme ragone v.: Tarragona (in Spanje).
m. : Zenuwziekte aan den steek van de
Tarsalgie v.: Ontstoken platvoet. Tarse
tarantula toegeschreven. Tarentule v.: m.: Voetwortel. Wreef. Loopbeen (d.
Tarantula (spin)) . (f ig . ) Mordu -, piqué vogels). Tars (v. insect). / v.: Tarsus (in
de la -: Buiten zich zelven, als bezeten.
Cilicie). Tarsien : Van den voetwortel.
Tarer ov .w . : 1. Beschadigen, schaden. Tarsier m.: Spookdier (halfaap). Tar - la reputation de qn: Een smet op iem. so . . .: (in samenst.) Voetwortel.. .
naam werpen (z. tare by .nw . ). Cheval
Tartan m. : Schotsche bont geruite wollen
tare : P. met een spronggewrichtgebrek.
stof. Plaid. Doek.
2. De tarra bepalen van, het gewicht van
Tartane v.: Overdekt bootje der Middellandsche Zee, met een driehoekig zeil.
de verpakking aftrekken om 't netto gewicht
Tartaneur m.: Weyer van Schotsche
te vinden, tarren. / se -: Beschadigd
worden.
stoffen.

2094
Tartare—Tatonner
Tassee v.: Kopvol.
m.: Tartarus, onderwereld.
Tassement m.: Zetting, samendringing,
Tartaar. Tartaarsche taal. A la —e : Met
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koude mosterdsaus. / by .nw.: Tartaarsch.
fluw, barbaarsch.
Tartareux z. tartreux.
Tartarin m.: Opsnijder uit Zuid-Frankrijk . Tartarinade v.: Opsnijderij. Tartarinesque : Vol potsierlijke opsnijderij.
Tartarique z. tartrique. Tartariser
ov .w. : Met wijnsteenzuur zuiveren.
Tarte v . : 1 . Taart . (f ig . ) — a la creme:
Voortdurend herhaalde dooddoener. 2. Opstopper. Tartelette v . : Taartje . (fam. )
(Kranten )artikel .
Tartempion m.: Lummel, „knul".
Tartine v.: 1. Boterham, snede brood.
Faire une — de lard : Een stuk spek op
zijn brood leggen. Le palais de la dame T-:
Het pannekoekenhuisje (uit de sprookjes).
2. (f a m . ) Lang krantenartikel , - stuk
proza ; stuk werk vol geklets ; groot schilderij (van weinig waarde); lange redevoering, „gezwam". Beurrer une poefique a qn : fem. eens een mooi stukje
dichterlijk „gezwam" onder zijn neus
duwen . 3. Voet . Schoen . Tartiner ov .w :
(plat) Insmeren . Schrijven, kladden .
onov .w.: 1. — sur : Zwammen over. 2.
Bikken, schransen.
Tartouillade v.: „Gezwam".
Tartrage m.: Behandeling met wijnsteenzuur of -zouten. Tartrate m.: Wijnsteenzuurzout (— de potasse). Tartre m.:
1. Wijnsteen. z. creme 2. — stibie, - emelique : Braakwijnsteen. 2. Tandsteen (—
dentaire). 3. Ketelsteen. Tartreux : Wijnsteenachtig. Tartrifuge by .nw . en m.:
(Middel) tegen ketelsteen. Tartrique: Uit
wijnsteen gevormd. Acide Wijnsteenzuur.
Tartufe m.: Schijnheilige bedrieger,
huichelaar. Tartuferie v.: Schijnheiligheid, huichelarij. Tartufier ov .w . : (gr a p)
Een huichelaar Tartufe trouwen. Schijnheilig bedriegen.
Tas m.: 1. Hoop, stapel. (fig.) Schep,
troep. Mettre en —: Optassen, opstapelen.
z . ble 1. Par —, Bij hoopjes. Prendre
par —: Bij de hoop koopen. Bouteilles en —:
Flesschen die onverpakt zijn. ( y olk) Quel
gros —1 Wat 'n dikke prop! Se mettre tout
en Als een bal ineenhurken. (f ig.)
Dans le —: Op goed geluk, blindelings ;
zonder mikken (schieten). Taper -, cogner
dans le —: Er op slaan als malle Jan onder
de hoenders. L'argent va au —: Geld zoekt
geld. On les a au —: Men heeft ze bij hoopen.
2. Stapel triktrakschijven. Staalblok (om
den klank der munten te beproeven).
Draagbaar aambeeld, tas. Knoopenvorm,
-matrijs. (bouwk.) In aanbouw zijnd huis.
(nieuw) Le —: 't Werk. Taille sur (le)
Behouwing der steenen op het werk
zelf. — de charge : Kraag-, draagsteen.
Tasmanie v.: Tasmanie. Tasmanien:
Uit
Bewoner van Tasmanie.
Tasse v.: 1. Kop, kopje. La grande —:
De zee. z. boire 1. 2. Centenbakje. Le
Tasse : Tasso (Ital. dichter).
Tasseau m.: Klamp Draagklos. DraagDraagsteen. Draagplankje, wouterman. Hart, grondstuk (v.e. instrument).
( y olk) Kokkerd.

verzakking. Inklinking. 't Vastkloppen.
( y olk) Afzakkertje. (fig.) Attendre le —:
Wachten tot alles zich geplooid heeft.
Tasser ov .w . : Opstapelen, in hoopen
zetten en samendringen . Vast stoppen (pijp ),
aanduwen. (kunst) Figures tassees : Te
dicht opeengedrongen figuren. Ecriture
tassee: Ineengedrongen schrift. Bien tasse:
Met een kop, funk vol, en nog wat er
boven (il pese 107 kilos Bien lasses). Terre
tassee : Vastgetreden grond (naast : Jerre
meuble). I se —: Opeen-, samenpakken.
Korter worden (lichaam). Ineengedrongen
zitten. (bouwk.) Zich zetten, zijn zeet
nemen, zakken. Pakken (sneeuw). In een
hoek kruipen. (fig.) Les tours se tassent:
De koersen blijven op een hoogte, die vastheid aan 't fonds geeft. Tout se tassera:
Alles zal zich wel plooien. La piece n'est
pas encore tassee : 't Stuk is nog niet ingespeeld.
Tassette v.: Dijstuk (a. e. harnas);
schoot (v. e. wambuis).
Tasseur m.: Opstapelaar.
Tata (ook : tatan) v.: (k ind . ) Tante .
Vader. Eten. Wijsneus, nuf. Faire sa —:
De nuf uithangen.
Ta ta ta (ta) tusschenw.: Papperlepap!
Tate v.: Proefje, staaltje. Tate-au-pot
m . : Pottenkijker. Tatement m.: Bevoeling. Tate-poule m.: Jan Hen. Tater
ov.w.: 1. (Be )voelen, (be)tasten, aanraken. le pouls a qn: Iem. den pols
voelen; (fig.) - aan den tand voelen, op
de proef stellen. — le terrain: Het terrein
verkennen, omzichtig te werk gaan. — le
le fond: Peilen.
pave: Aarzelend loopen.
— le vent: Den wind verkennen. 2. Onderzoeken, op den toets -, op de proef stellen.
Achter de voornemens (van zijn tegen-

stander, van den vijand ) trachten te komen;

polsen. — l'opinion: Zien hoe de publieke
opinie reageert. — son adversaire: Zijn
tegenstander aan den tand voelen. I onov.
w.: 1. Voelen, tasten. Proeven. 2. — de
of a Proeven. (f ig . ) Probeeren , kennis
maken met, de proef nemen van. Vous en
tetteres: Gij zult er van lusten. 11 a tate de
tout: Hij heeft van alles bij de hand gehad.
— de la prison : Brommen. / se —: Zich
zelven betasten. (fig.) - zelven onderzoeken ; zijn krachten beproeven; niet weten
wat te doen. Angstvallig voor zijn hachje
zorgen. (f i g.) le pouls: Met zich zelven
te rade gaan. Tateur m.: 1. Proever.
d'hommes: Iem., die den moed der
menschen op de proef stelt, vechtersbaas.
2. Twijfelaar. Tate-yin (mv.onit .) m.:
Wijnproeversnapje . -bevel. Tatillon m.
en v. of —ne v. : Pietluttig, peuterig
mensch . / bv .nw . : Peuterig, pietluttig .
Tatillonnage m.: Pietluttig-, peuterigheid. Krenterig karakter . Tatillonner onov .
w.: Over kleinigheden vallen, zich peuterig gedragen. Tatillonnerie v . : Pietluttig-, peuterigheid. Tatonnement m.:
Het voelen, - tasten. Weifelend handelen,
weifeling. (fig.) Des —s : Een reeks proefnemingen. Par —s: Al probeerende. Methode de —5 : Proefnemingsmethode naar
gissingen . Tatonner onov .w . : Rondtasten,
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op gevoel rondzoeken. (fig.) Weifelen, in (effecten); aanslag (onkosten, emolumen't donker rondtasten. Tfitonneur m.: ten) ; waardebepaling; prijszetting. Peil,
Iem., die in 't donker rondtast. (f ig.) maatstaf. Rentevoet. Waarde. Belasting.
Weifelaar. Tritons (a ): In den blinde, Grondslag voor salarisberekening. Au —
al tastende. (fig.) Op goed geluk af,
legal: Tegen den wett.elijken rentevoet.
— nominal: Nominale waarde. — d'eszonder te weten hoe.
compte: Disconto (voet ) . (f ig . ) Mettre au
Tatou m . : Gordeldier..
Tatouage m.: Huidbeprikking en -kleu- meme —: Over een kam scheren.
Tavaillon, -aion m.: Dennen dakplank.
ring. Tatouer ov.w.: De huid met figuren
Tavaiol(1)e v.: Met kant omzoomde doek
beprikken. Tatoueur m.: Tatoeeerder.
(om 't gewijde brood aan te reiken, een
Tatouille v.: Opdonder. Pak slaag, rammeling. Tatouiller ov.w.: Slaan, een ram- kind ten doop te beffen).
Tavelage m.: Spikkeling. Tavele: Gemeling geven. Kioppen (eiwit).
Tattersall (spr. -er-) m.: Verkoop- spikkeld, gevlekt. Taveler ov.w.: Spikkelen, vlekkig maken.
lokaal van rijtuigen, tuig en paarden.
Tavelle v.: Juk.
Tau m.: (wapenk.) T-vormig figuur.
Tavelure v.: Gevlekt-, kringerigheid,
Taud m., —e v.: Geteerd linnen overbespikkeling. Bonte vlekken. — des poudekking.
Taudion m.: Krotje. Taudis (spr. -di) mons: Spikkelziekte.
Taverne v.: Herberg, wijnhuis. Taverm.: Vuil krot. Lulle contre Strijd
nier m.: Herbergier, tapper.
tegen de krotwoningen.
Tavillon m.: z. tavaillon.
Taupe v . : 1. Mol . (f ig . ) Blind, kortTavolo m.: Maniokmeel.
zichtig mensch. Uil, botterik. Vivre comme
Taxateur m.: Schatter, bepaler, waardeune Zeer afgezonderd leven. Aller
bepaler. Appareil — : Taximeter. Taxacomme un preneur de —s : Zacht als een
muis loopen. Aller dans le royaume -, le tion v.: Schatting, waardebepaling, (prijs )vaststelling, prijszetting; aanslag (belaspays des —s : Naar 't kerkhof verhu izen.
tingbetaler ). Prijs. Het belasten. —s:
.11 est au royaume, - au pays des —s : Hij
Een
Geldelijke bijvoordeelen. Taxe v.: 1. Aanis dood en begraven. Un travail de —:
Mol2.
slag, belasting. Kosten (door den Staat
ondermijnings-, ondergravingswerk.
lenbont. 3. Fluweelen bal om hoeden op bepaald). — des lettres: Briefport. telete strijken. Wrat op 't hoofd. Mal de —: phonique : Telefoon-. — des Chemins de fer:
Nekbuil. — a rigoles : Draineervorenploeg. Reizigerstarief. — de sejour, — d'Etat:
4. Langneushaai (— de mer). Taupe: Hotelbelasting. 2. Wettelijke prijsbepaling,
Zachtfluweelig als een mollevel. Chapeau zetting, vastgestelde prijs. — des actes de
notaire: Kosten der notarieele akten. Taxer
feutre — of un—: Zacht fluweelen deukhoed. Taupe -grillon (mu. —s--s ) m.: ov.w.: 1. (z aak ) Den prijs bepalen van,
Veenmol, oranjekop. Taupier m.: Mollen- de gerechtskosten bepalen van. 2. (mensch )
vanger. (y olk) Gluiper. Taupiëre v.: In een belasting aanslaan, een belasting
Mollenval , -knip . Taupin m . : (o u d ) leggen op. Met strafport belasten. (f ig.)
Sapeur, pionnier. (thans; fa m.) Candi- Aanklagen. — de: Beschuldigen van.
daat, die zich voor de Ecole polytechnique Uitmaken voor. 3.- De grondtaxe vastvoorbereidt. (dierk.) Kniptor. Taupinêe stellen voor (b .v . telefoonabonnement).
Conversations taxees: Gesprekken volgens
en -iêre v . : Molshoop . (f a m . ) Hoogtetje.
het abonnementstarief. / se —: Zich zelven
Huisje.
Tauraille v.: Jonge stieren. Taure v.: aanslaan, - schatten. Se — de: Elk beVaars. Taurean (spr. to-) m.: Stier, bul. schuldigen van. Taxeur z. taxateur.
Taxi m. = Taxi-auto (mu. —s--s)
Kalf van meer dan een jaar. (fig.) Groote,
sterke kerel . (s t errenk . ) Stier . (n a t . m.: 1. Huurauto, die tarief heeft. 2. Taxi:
hist.) — bleu : Nijlgau. — a bosse : Bison. (grap) Vliegtuig, „kist".
Taxidermie v.: Kunst om dieren op te
Combat -, course de —x: Stierengevecht.
zetten. Taxidermique: Retrekking hebz. come 1. De —: Sterk, stiere-.
bend op de kunst om dieren op te zetten.
Tauride v.: Tauris.
Taxidermiste m.: Dierenopzetter.
Taurillon m.: Stierkalf.
Taximetre m.: Toestel om den vrachtTaurique : Taurisch.
Taurobole (spr. to-) m.: Stierenoffer. prijs volgens tarief te berekenen. Taxis
Altaar voor een Taurobolique (spr. to-) : (spr. -iss) m.: Induwing (v. e. orgaan).
Taxonomie v . : Systemat iek .
Van een stierenoffer. Tamsomaehie (spr.
Tayaut (spr. to-yo) z. tafaut.
lb-) v.: Stierengevecht. Kunst van den
Tayon (spr. la-yon) m.: Stam, die drie
stierenvechter. Tauromaehique (spr. te)-):
Van de stierengevechten. Taurophage (spr. aanhakkingen gespaard is.
Teheeo-: (in samenst.) Boheemsch-,
to-) rn.: Ossevleescheter.
Tautoehrone (spr. -krone): Van gelijken Czechisch-. Teheeoslovaque : Czechosloduur. Tautoehronisme (spr. -kro-) m.: waak . Teheeoslovaquie v.: CzechoslowaGelijkdurigheid. Tautogramme m. en by. kije . Tehêque: Boheemsch. Bohemer, Czech.
nw.: (Gedicht), waarvan alle woorden Het Czechisch.
Teherkesse : Tsjerkessisch, Circassisch.
met dezelfde letter beginnen. Tautologie
v.: Herhaling onder een anderen vorm, Tsjerkes, Circassier.
Te vnw.: (lijd. voorw.) Je, u, (benoodelooze herhaling. Tautologique: Hetvoor je, - u.
zelfde zeggend onder een anderen vorm. langh. voorw.) Aan
Te m.: T-vormig verband. T-vormige
Tautosyllabique (spr. totossi-) : Tot demijn.
T-vormig
dwarsstuk
(a. tafel).
zelfde lettergreep behoorend.
Taux m.: Vastgestelde prijs; koers Teekenhaak. Dubbele winkelhaak. T-vor-
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mige schoorsteenpijpen. / tusschenw.: (in Verversbedrijf. Ververij, ververswerkplaats.
Zuid-Frankr.) He! Kijk eens! zeker! Wel! Teinturier m.: 1. Verver. — sur laine:
Wolverver. . 2. (gr ap) Helper. / bv.nw.:
nou dan!
Tecefiste m.: Lid van de Touring-Club Verf-. Teinturiêre v.: Stoffenverfster.
Tek m.: Teakboom. Teak-, djatihout.
de France.
Tekel m.: Dashond, dachsel, teckel.
Technicien (spr. tekni-) m.: Vakman,
Tel bv.nw. : 1. Zulk, zoo-, dusdanig,
technicus. Technieite (spr. tekni-) v.:
Technisch karakter. Technique (spr. tek- dergelijk, zoo, zulk een. — que: Zooals,
evenals. — quel: Zooals het is, in den
ni-) bv.nw.: 1. Tot zekere kunst of wetenschap behoorend. Termes —s: Vaktermen, toestand waarin het zich bevindt ; zoo zoo,
-woorden. Vers —s : Geheugenrijmen om middelmatig; hoe dan ook. Monsieur —
vaktermen te onthouden. 2. Van de regels ou —, M. un Mijnheer die en die,
eener kunst. La partie d'un art : Het Binges. —le chose: Dat, zoo iets, dit of dat.
technische deel van een kunst. / v.: Tech- Vous ferez —le chose qui vous paraitra urniek , uitoefening. Techniquement (spr. gente: Ge zult zoodanige handeling vertekni-): Op technische wijze. Uit een techrichten die U noodig schijnt. — et —le:
nisch oogpunt. Technicisme m.: Tech- Deze en gene. —s et —s qui. . Dezen en
nisch karakter. Technologic (spr. lekno-) genen die. Dans —le Wile: In die en die
v.: Bedrijfs-, nijverheidskunde, -leer. Ver- stad. z. maitre 2, fin (v. 3), sorte 1 en
klaring der vaktermen. Teehnologique tant (bw. 1). Il y a —s palais of l'on est
(spr. tekno-): Tot de vakkunde behoorend.
toujours malheureux: Er zijn zekere paleiWoordenboek der vak- zen, waar men steeds ongelukkig is. — un
Diclionnaire
technicien.
termen. Technologue m. z.
lion mettant en fuite les bergers, — Achille
Teak m. z. tek.
parcourait les rangs ennemis: Zooals -,
Tectiforme: Dak-, zadelvormig.
gelijk een leeuw de herders op de vlucht
Tectonique v.: (aardk.) Leer der aard- jaagt, zoo doorliep A. de vijandelijke
lagenligging. I bv.nw.: Der aardlagen. gelederen. Its valsent, —s des gnomes : Zij
Tectrice bv.nw.: Tot dekking dienend. I walsen, net als dwergjes. — fruit, — arbre;
v.: Dekveer (plume —).
— pare, — fils: De appel valt niet ver
Te Deum (spr. tedeomm ; m y .onv .) m.: van den stam. —le vie, —le fin : Zoo 't leven
(Kath.) Lofzang (na de metten). Lofzang was, zoo is de dood. Les bates feroces, —les
(na een gelukkige gebeurtenis). Dank- que le lion, le tigre : Wilde dieren , zooals de
godsdienstplechtigheid.
leeuw, de tijger. — que vous me voyez:
Tegmen (spr. -menu') m.: Schutblad Zooals ik hier voor u sta. 2. Zoo groot,
(v. aar), kelkkafje. Tegmin6: Met een - hoog, -hevig. z. point (m. 14). — .. .
vlies bedekt. Tegument m.: Vliezig be- que: Zoo groot . . . dat. Il n'q a rien de —
kleedsel, huid, vlies. Bekleedsel, hulsel. que l'argent: Er gaat toch niets boven geld.
Eivlies . Tegumentaire : Bedekkend .
Il n'est — que de s'aimer: De hoofdzaak is
Teignasse v. z. tignasse. Teigne v.: maar dat je van elk. houdt. z. enseigne 1.
1. Korenmot . Boomkanker.. 2. Mot. (f ig . ) 3. (met een betrekkelijk vnw.) MeEllendig wezen, „naarling". Tenir comme nige, menigeen. z. dimanche. — est
(une) Moeilijk te verwijderen onuitrecompense qui meriterait la corde: Menigroeibaar zijn. Etre —: Een beroerd humeur een wordt beloond, die de galg zou verhebben. 3. Hoofdzeer (der menschen). dienen.
— faveuse: Favus . 4.(y olk) Warkru id .
Telagon m.: Stinkdier.
Teigneux: Zeerhoofdig. / m.: Lijder aan
Telamon m . : (b ouwk. ) Steunbeeld ,
een zeer hoofd.
drager.
Teilage, -e, -er, -cur z. till. . .
Telautographe m.: Telegraafinrichting,
Teindre ov .w . : Verven , kleuren . / se —: die het schrift of de teekening van den afGeverfd (kunnen) worden. Zich verven. zender overbrengt. Teledynamique: Op een
Il se teint: Hij verft zijn haar of baard.
afstand werkend. Telèlêrage m.: Vervoer
— de connaissances : Een vernisje van kennis per kabel. Têlêferique m.; Luchtkabelopdoen. Teint m.: 1. (Manier van) verven. spoorweg, railbaan. Têlegonie v.: OverKleurstof. Ptoffe bon —, - grand —: Wasch- brenging van eigenschappen van den vader
echte stof. Teindre grand —: Met blijvende uit een eerste huwelijk op kinderen uit een
kleuren verven. (fig.) Socialisle ban —: tweede huwelijk. Tèlègramme m.: DraadS., die van geen toegeven weet, „echte" bericht. — aerien : Bericht door signalen,
s. Un Bavarois du meilleur Een rasechte — a remise retardee: Uitgesteld telegram.
Beier. Petit —: Die verkleurt, - verbleekt. Têi ramme -I ettre (mu . —s--s) m.:
2. Gelaatskleur. Teinte v.: 1. Tint. — Pneumatisch overgebracht telegram. Teleplate: Vlakke -, Dans les —s douces : Zachtgraphe m. : Telegraaf . — aerien : — met siggekleurd. 2. (fig.) Zweem, schijn, glimp. na len silucht- — militaire : Veld- . -- sans fil:
Teinter ov.w.: Met een effen kleur Draadlooze - . (grap) Faire le —: Met de areenkleurig verven. Papier teinte: Getint men zwaaien. Les —s : De telegraphic, het
papier. De l'eau teintee de yin: „Water met bestuur der -. Telègraphie v.: Telegraphie.
'n kleurtje". — de rouge: Rood aanzetten. — sans fil: Draadlooze t., radio (graphie).
Teinture v.: 1. Het verven. Verfkunst Têlegraphier ov .w . : Telegrafeeren. Telè(art de la —). 2. Kleur. 3. Kleur-, verfstof,
graphique: Telegrafisch, van de telegraaf.
verfbad (bain de —). 4. Oplossing van een Telègraphiquement: Langs telegrafischen
geneesmiddel in alcohol of ether, tinctuur. weg. Titlegraphiste m. en v.: Telegrafist,
— de savon: Zeepspiritus. 5. (f ig. ) Opper- -e. Telegrambesteller. Bailment Kabelvlakkige kennis, flauw begrip, zweem, schip.
schijn, vernisje, tintje. Teinturerie v.:
Tèlêgue v.: Russische boerenwagen.
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- contre qn : Tegen iem. getuigen. Rendre
Telemaque m.: Telemachus.
Telemecanique v.: Bewegingsoverbren- - a: Voor (iem.) getuigen, getuigen ten
ging op een grooten afstand. Telemetre m. : gunste van (iets). Rendre - a la verite:
Afstandsmeter.. Telemetrie v . : Afst ands- De waarheid eeren. En - de quoi: Als
meting. Teleologie v.: 't Vinden -, zoeken blijk waarvan. S'en rapporter au - des
van doelmatigheid in de natuur, doel- sens : Alleen vertrouwen stellen in hetgeen
leer. Teleologique: Van de doelleer. T'e- men gehoord en gezien heeft. Le - de • la
leosteen m.: Beenvisch. Telepathie v.: conscience : Het innerlijk bewustzijn, dat
Geestesgemeenschap op grooten afstand. men goed gehandeld heeft. Le - des hommes:
Telepathique : Van de telepathie. Tele- De mondelinge overlevering. 2. Bewijs,
pherique m. z. teleferique. Telephonage blijk, teeken. Betuiging. Temoigner onov.
m.: Getelephoneer. Telephone m.: Tele- w.. Getuigenis afleggen. - de : Getuigen -,
phoon. Le coup de -: Het opbellen; tele- blijk geven van. / ov.w.: Bewijzen gephoonbericht, „telefoontje". Petit -, ven van, laten blijken, bewijzen. Temoin
m.: 1. (oud) Getuigenis. (recht) En - prive, - interieur: Huistelephoon.
Telephoner ov. en onov.w.: Telepho- de quoi : Ter bevestiging waarvan. 2.
neeren, per telephoon overbrengen. Tele- Getuige m. en v. Dieu -, le Biel m'en soil
phonie v.: Verrespreekkunst. Telepho- -, m' (en) est -: De Hemel zij, - is mijn
nique: Telephonisch, van de telephoon. getuige. Prendre a -: Zich beroepen op,
de getuigenis inroepen van. 3. Getuige,
Poste -: Telephoontoestel. -ment : Per
telefoon, langs telephonischen weg. Tele- secondant (in duel). 4. Aanwezige, tegenphoniste m. en v.: Telephonist, -e. Tele- woordige, getuige, omstander. Etre - de:
photographie v.: Photographeeren met Bijwonen . 5. (f i g . ) Bewijs, teeken. (n ieuw)
breed gezichtsveld. Telephotogravure v.: Controledier, -plant (bij onderzoekingen).
Animal -: Controleproefdier. Parcelle -:
Beeld door telephotographie verkregen.
Telescopage m.: Het in elkaar loopen van Controleproefveld. 6. Onafgesneden blad
(waaruit blijkt, dat de binder de randen
twee treinen. Telescope m.: Verre-,
sterrekijker. - catoptrique, - a miroirs: spaart). Vouw, die de grootte van 't papier
Spiegeltelescoop-, sterre-. - dioptrique, doet zien voor 't afsnijden. Boom aan den
zoom, die niet omgehakt wordt. Onder de
- a lentilles: Gewone kijker met lenzen.
Telescoper onov.w. en se -: In elk. grenspaal begraven stukje lei of pan.
schuiven; op elk. loopen (twee treinen). Hondseind (aan touw). Aarden hoogte,
Telescopie v.: Kunst om zich van den die men na een afgraving laat staan. Proef(sterre-)kijker te bedienen. Telescopique: korrel. Proefstaaf. In een scheur gelaten
Den telescoop betreffend, door den t. alleen steen, proefsteen. Stok (bij estafetteloop).
Tempe v.: Slaap (a. 't hoofd).
waarneembaar. In-, uitschuifbaar. TeleTempe (spr. . tin- of ten-) v.: Tempe
semie (spr.. -lesse-) v.: Overbrenging van
(dal in Thessalie).
signalen in de verte. Telestereographe :
Temperament m . : 1 . Menging. 2. (f ig. )
Toestel om graphisch werk op een afstand
over te brengen of te vermenigvuldigen. Gematigdheid. Vergemakkelijkende voorTelevision v.: 't Zien op groote afstanden. waarde. Schikking. bemiddeling, middelRadiotelefonische overbrenging van ge- weg . A -: Gematigd, gemengd. Acheter
a -: Op afbetaling -, onder afbetalingszichtsbeelden.
Tenement bw. : Zoo, -zeer, -danig, voorwaarden koopen. Achat a -: Huurdermate. - quellement: Zoo zoo, half en koop. 3. (mu z . ) Zweving , afwijking van
half ; onveranderd, voetstoots. - que: de volkomen zuiverheid, temperatuur. 4.
Zoo . . . dat ; in zoo hooge mate .. . Lichaamsgesteldheid (van de organen afdat. - de gens: Zooveel menschen. (yolk) hankelijk ), natuurneiging, temperament,
gestel. Par -: Van nature. Sortir de son -:
Si -: Zoo erg.
Telliere m.: Middelgroot modelpapier Uit zijn vel springen. 5. Aanleg tot zinnelijkheid. Temperance v.: Ingetogen-,
(van 33 bij 43 c.M. ; papier -).
matigheid. Onthouding. Matig gebruik van
Telline v.: Platschelp.
Tellure m.: (scheik.) Tellurium (ele- spijs en drank. Debit de -: Onthoudersment). Tellureu.x : Acide -: Tellurigzuur. koffiehuis. Societe de-: Matigheids genootTellurien : Aard-. Courant -: Aard- schap . Temperant : Matig. Verzachtend
stroom. Tellurique : 1. Van tellurium. (geneesmiddel). / m.: Onthouder, matig
drinker, matigheidsman. Temperature v.:
Acide -: Telluriumzuur. 2. Van de aarde.
Warmte , -graad . L ichaamswarmte . Faire -,
Tempéte -: Aardstoring. Tellurisme m.:
Overbrenging van telegrammen door den avoir de la -: Verhooging hebben. Temgrond. Invloed van den grond. Tellurure pere : Gematigd. (letterk.) Genre - of
le -: Gematigde -, tusschen het verhevene
m.: Telluriet.
Temeraire : Vermetel, stout, roekeloos, en het eenvoudige liggende kunstsoort.
(m u z . ) Gamme -e : Getempereerde g.,
overmoedig. Onbezonnen, gewaagd. Vol
stoutmoedige gedachten. Charles le T - : g. met lichte zwevingen. Temperer ov .w . :
Karel de Stoute. / m.: Roekelooze, waag- Matigen, verzachten, temperen, bedaren,
hals. Temerairement: Op vermetele -, doen bekoelen. / se -: Gematigd worden.
Tempete v.: 1. Storm. z. souffler
roekelooze wijze, overmoedig. Temerite
(onov.w. 4). Le cap des T-s: De Stormv.: Vermetel-, stout-, roekeloos-. Onbekaap. (fig.) Passage en -; passer en -:
zonnenheid. Vermetele daad.
Temoignage m.: 1. Getuigenis. Porter ('t) Voorbijstormen. 2. (f ig.) Hevige gemoedsaandoening, storm. Ramp, verwar-: - afleggen. Porter - pour : Getuigen
voor. Etre appele en -: Moeten getuigen. ring, omwenteling. Getier, gebulder, gekijf.
Une - dans un verre d'eau: Veel geraas om
Rendre - de qn : G. van iem. geven. Rendre
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niets. Tempeter onov.w.: Razen en tieren, Charlemagne : Ten tijde van Karel den
bulderen; uitvaren. Tempeteur m.: Ge- Groote. Etre de son —: Met zijn tijd meeweldmaker. Tempetueux, -eusement: gaan, op de hoogte blijven. z. argent 3,
eourir (onov .w . 6 ) , epaule 1, maitre 5,
Stormachtig, onstuimig, woest.
Temple m.: 1. Tempel. De tempel van plupart en signe 1. Dans le meme —, en
Salomo. (dichtk.) Kerk. Protestantsche meme —: Ter zelfder tijd. Avant le —:
kerk. z. memoire (v. 6). Tempel, loge- Voor den vastgestelden tijd, te vroeg,
gebouw. — de Themis: Heiligdom van ontijdig. Il n'est plus —: Het is te laat.
Themis. Le T-: De Temple (een oude toren It n'est que —: Het is hoog tijd, - meer
der Tempelridders, als gevangenis ge- dan tijd. Il se fait —: Het wordt tijd.
bruikt). Le marche du T-: De oudekleeren- Nous n'avons que le —: Wij hebben geen
markt op de plaats van den Temple. 2. z. tijd te verliezen. Hors de —: Ontijdig.
tempe. 3. Tempel (in weverij). Templet Pour passer le —: Als tijdverdrijf. Tuer
m.: Sluithout. Templier m.: Tempel- le —: Den tijd doodslaan. A —: Op tijd ;
op 't juiste oogenblik; voor zekeren tijd
ridder, Tempelier.
Temporaire en —ment: Tijdelijk, voor- (tegenover a perpetuite). Nomme a un —:
loopig.
Tijdelijk benoemd. Avant (tous) les —:
Temporal: 1. Van den slaap. Slaapbeen Voor de schepping. De tout —, en tout —:
Ten allen tijde. Selon -, suivant les —:
(os —). 2. (taalk.) Als tijd (gebruik).
Temporalisateur : Die de tijdsbegrippen Zooals de omstandigheden dat meebrengen.
verleent. Temporalisation v. en -iser Qui a —, a vie: Tijd gewonnen, veel geov.w.: 't Begrip van tijd verleenen aan. wonnen. Il y a — pour tout: Alles heeft
Temporalite v.: Wereldlijk gebied, -e zijn tijd. z. attendre 1 en mettre (ov.w.
macht. Begrip van tijd. Temporel: 1. 4). Au — de Pelques: Omstreeks Paschen.
Tijdelijk, vergankelijk, wereldsch (tegen- Le — de boire un bock, et nous partons:
over eternel). 2. Wereldlijk (tegenover Even een glaasje bier gedronken, en dan
spirituel 2). / m.: Inkomen van een gaan we weg. Les — legaux: De wettige
prebende of bediening. 't Tijdelijke. Wereld- termijn.
2. Tempo, tijdmaat . Pauze . (mu z . )
lijke macht. Temporellement: Tijdelijk.
Temporisateur m.: Draler, talmer. Fa- Mesure a trois -; a quatre —: Drie-; vierdeelige maat. La valse a trois —; - a deux —:
bius le —: Fabius Cunctator. / bv.nw.:
De wals in drieen, - in tweeen. Faire un —
Dralend, talmend, die tijd wil winnen.
Temporisation v . : Draling , talming, de valse: Even een walsje doen. Moteur a
uitstel. Temporisement m . : Gedraal. deux —; - a quatre —: Tweetakt-, viertaktTemporiser onov .w . : Dra len , talmen, motor. Prendre du — en lisant; - en parlant:
tijd trachten te winnen. Temporiseur m. Rust nemen bij het lezen; - het spreken.
Marquer -, (soms) prendre un —: Een
z. temporisateur.
Temps m.: 1. Tijd. Les —: De eeuwen, rust nemen. Et puss . . . (un —), vous
de loop der tijden. De — en —: Van tijd me le payerez : En dan . . . (hier rustte
tot tijd. Dans le —, au — jadis: Vroeger. de spreker even), zal ik het je betaald
zetten. Le — du galop: Het tempo van den.
Avoir du — devant soi : Nog tijd genoeg
hebben. Avoir tout son —: Volop tijd galop. Faire un — de galop: Even galophebben. Accorder du —: Uitstel verleenen. peeren. La charge en douze —: De lading in
twaalf tempo 's , de handgrepen . (m il. )
En son —: Te zijner tijd. Prendre le —:
Het geschikte oogenblik uitkiezen, zijn tijd Au —! Herstelt! herstelt de beweging! En
weten of te wachten. Prendre son —: Zich deux — et trois mouvements : In een vloek
niet haasten. z. Berthe en lieu 2. J ' ai passé en een zucht. (schermen) Coup de —:
Plotselinge stoot, terwijl de tegenpartij
le — d'aimer: Voor mij is de tijd van liefde
voorbij. Faire son — (de service): Zijn tijd uitvalt . (f ig . ) Prendre qn sur le —: Iem.
(als militair) uitdienen. (fig.) Cela a overvallen.
fait son —: Dat heeft uitgediend, - is ver3. Weder, weer, lucht. (fig.) Il faut
ouderd, - uit de mode. Un —: Een zekere prendre le — comme it vient : Men moet het
tijd, een poos. Il fut un — a se remettre: leven nemen zooals het valt, - zich er maar
Het duurde eenigen tijd, voor hij tot zich in schikken. z. pluie, beau 1 (met faire)
zelven was gekomen. Tout d'un — of en demoiselle 3. Un habit couleur du —:
Een kleed van de kleur van de lucht.
d'un —: In eens. Un — d'arret: Een rustpoos. Faire un — d'arret: Rusten. Il prit Un — a ne pas mettre un chien -, un chat
dehors : Een weer om geen hond op straat
un —: Hij rustte even. N'avoir qu'un —:
Maar van korten duur zijn, van voorbij- te jagen. Avoir un gros —: Zwaar weer
gaanden aard zijn. Cela n'aura qu'un —: hebben. Petit —: Windje, koeltje. 4. Un
Dat kan niet lang duren. Il (s'en) va grand T-, le T-: Een Chronosbeeld, de Tijd.
Les ailes du T-: De vleugelen des Tijds.
— que: 't Is -, 't wordt meer dan tijd dat.
5. (taalk.) Tijd.
Depuis le — que je te dis de . . .: Al zoo
Tenable: Houd-, verdedigbaar. Uit te
lang zeg ik je, dat je . . . Avec le —:
Mettertijd. A quelque — de lei: Jets later. houden. Tenaee: Taai, kleverig; pakkend
(sneeuw) ; taai (metaal) ; vasthechtend,
Entre —: Tusschentijds, daartusschen,
middelerwijl. Dans notre jeune —: In onze klevend; die niet loslaat (pruneau — au
jeugd. Au — de ma jeunesse : In de dagen noyau) ; niet te verdrijven (geur). (fig.)
mijner jeugd. Se donner -, prendre -, se Taai-volhardend, die vast op zijn stuk
staat ; ijzeren (wil); stalen (geheugen);
cooler du bon —: Het er van te nemen, een
lekker leventje leiden. On n'a que le bon — moeilijk uit. te roeien (vooroordeel). Tenacite v.: Taai-, kleverig-. Taai-, rekbaarqu'on se donne : Men moet het er maar van
nemen. De mon —: In mijn tijd. Du — de heid. Taaie volharding. Getrouwheid (van
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't geheugen). Onuitroeibaar karakter (vooroordeel). Tenaille v. (vooral mv.):
Nijptang . (m il. ) Tangwerk . (f ig.) Klem .
Wroeging, pijniging. Position en —: Tangvormige slagorde. Tenailler ov.w.: Met
gloeiende tangen pijnigen. (fig.) Kwellen,
folteren . Tenaillon m . : (m i 1. ) Klein tangwerk , brilwerk. Tenaneier m.: Pachthoevenaar, landverhruiker. Keuterboer. Ondernemer (v. e. publiek huis of speelhuis).
Houder. — de garage: Garagehouder. — de
bar: Kroeg-, barhouder. -iere d'un bureau
de placement: Besteedster. -iere de pension:
Pensionhoudster. Tenant : Voortdurend. z.
seance 1. Vast (boord) . ; m.: 1. Aaneengesloten geheel. D'un seul —, tout en un
—, tout d'un —: Aan 66n stuk, onafgebroken. 2. Aangrenzend deel. z. aboutissant m. 3. Pachthoevenaar, landverbruiker. 4. (gesch.) Ridder die aanbood
in 't krijt te treden met ieder die zich
opdeed. (wapenk.) Schildhouder. (sport)
Wedder. Houder (record, kampioenschap).
(fig.) Hij die een meening staande houdt.
(fig.) Voorstander, -vechter, verdediger.
Ten con v. z. tenson.
Tendable: Rek-, uitstrekbaar. Tendance v.:1. Neiging, strekking, bedoeling,
streven. (beurs) Stemming. Proces de —:
Tendens-proces (wegens feiten, die niet
strafbaar op zich zelve zijn, maar waarbij
men misdadige voornemens onderstelt).
Litterature a —: Tendens-literatuur, 1. met
een bepaalde strekking. (beurs) En bonne
—: Willig. Sans — deflnie; Verdeeld
(markt). 2. Kracht -, neiging om zich in
zekere richting te bewegen. Trek. Tendancieusement en -cieux : Met zekere
strekking, met opzet in zekere richting
geleid. Tendant : Strekkend, bedoelend.
Tende v.: Staartstuk. Tendelet m.:
Zonnetent. Dektent. Tentje. Kapje om
het licht in een spoorwagen. Tendelle v.:
Lijsternet. Tender (spr.. tander) m.: Wateren kolenwagen, tender. Tenderie v.: Het
zetten van netten. - spannen van strikken.
Tendeur m.: Strikkenzetter. Spanner,
strekker. Broekenstrekker (— pour -, de
pantalons). Koppelschroef (voor spoor-,
wagens). Draadspanner. Spandraad (vliegtuig ). — de raquette: Raketpers. — de
courroie : Riemspanner. — de tapisseries:
Behanger. Tendineux: Peesachtig, -vormig, pezig. Tendinite v.: Peesontsteking.
Tendoir m.: Droogrek, -latten. Spanstok
(weefgetouw). Tendon m.: 1. Pees. —
feru: Peesklap. 2. Stalkruid.
I. Tendre bv.nw.: 1. Zacht, week,
malsch, murw ; verschgebakken (brood);
gevoelig (huid) ; z. bouehe 2 en mouehe 1;
teer, gevoelig; koudhreukig (metaal). — a
la dent: Wegsmeltend (in den mond).
Etre — aux mouches ; - au froid: Gevoelig
voor vliegesteken; - voor koude zijn. — er
la gelee: Niet vorstvrij. Couleur —: Teere,
licht verschietende kleur. Des touches —s:
Fijne toetsen. 2. Gevoelig, teeder. — aux
larmes: Spoedig tot tranen geroerd; gevoelig
voor tranen. — a la tentation : Licht te
verleiden. L'cige —: De teedere leeftijd.
L'cime — des enfants : De voor indrukken
vatbare kinderziel. Avoir la vue —: Zwak
van gezicht zijn. Avoir le yin —: Aangedaan
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worden als men dronken is. 3. Liefdevol,
teeder. Zacht, roerend. Avoir le cceur —:
Weekhartig zijn. Musique —: Roerende
muziek. 4. Teeder, week, vol liefde, - zachtheid , aandoenlijk.
II. Tendre m.: I. Genegenheid, liefde.
2. (letterk.) Het rijk van Amor (le pays de
of le Tendre). Carte de Tendre : Voorstelling
van de wijze waarop men 't hart eener
vrouw kan winnen. 3. Weekhartige.
HI. Tendre ov .w . : 1. (Uit )rekken , zetten, spannen . (U it )strekken , vooruitsteken.
Toesteken, aanbieden, -reiken. Uitspannen.
— le dos : Zijn rug toekeeren (om slagen te
ontvangen). Avoir le jarret tendu : Zijn
been goed strekken. z. bras 1, main (4
en 8), gorge 1 en perche 2. — des lacets;
- des gluaux: Strikken spannen; lijmroeden
leggen. — une souriciere: Een muizenval
opstellen. (fig.) — des embliches, - un
piege: Een valstrik spannen. — la joue a
qn: Iem. zijn wang voor een kus of een slag
aanbieden. Peau biers tendue: Goed gespannen vel. (oud) — un lit: Fen bed
opslaan, - opmaken. — un camp : Een
kamp opslaan. 2. Behangen, met tapijten
versieren. — les rues: De huizen met tapijten versieren. — le tinge: 't Linnen op de
lijn hangen. 3. (f ig. ) Gespannen maken ; inspannen (geest). — les ressorts de son esprit,
— son attention vers qch: Al zijn geestkracht, - zijn aandacht op jets gespannen houden. — son intelligence sur les
livres: Zijn geest over de boeken afmatten.
Avoir l'esprit tendu: Geestelijk geheel in,
beslag genomen zijn. Tendu sur: Ingespannen bezig met. Volonte tendue: Gespannen wilskracht. Style tendu : Gedwongen stijl. Role tendu : Opgeschroefde rol.
— les rapports : De hetrekkingen gespannen
maken. / — a onov.w.: Gericht zijn naar,
uitloopen op, gaan naar. Zich aangetrokken
gevoelen tot, streven naar. Bedoelen, strekken om, gericht zijn op, ten doel hebben.
Neiging vertoonen om. Proposition de loi
tendant a: Wetsvoorstel st.rekkende om.
— a ses fins: Op zijn doel afgaan. — a sa
fin : Ten einde loopen. / se — Gespannen
worden. Ingespannen -. — a: Zijn best
doen om.
Tendrement : Met teederheid, innig.
Tendresse v.: 1. Teeder-, gevoeligheid.
Mollig-, fijnheid (v. penseel). 2. Week-,
teerhartigheid. Liefde. Bewijs van liefde,
liefkoozing. Tendrete v.: Malsch-, zacht-,
murwheid. Tendron m.: 1. Uitspruitsel.
Kalfsborstkraakbeen . 2. (f ig.) Bakvischje.
Tendue v.: Spannen (net, strik). Plaats
waar strikken gespannen zijn.
Tenebres v.mv. (zelden enk.): 1.
Duisternis, nacht. Les — de l'Afrique:
Het duistere Afrika. L 'oiseau des —: De
katuil. Le sejour -, l'empire des —: De
hel. L'esprit -, le prince -, l'ange des —:
Satan, de vorst der duisternis. (Euvre(s)
de —: Duivelsche, schandelijke werken.
(Kath.) L'office des T- of les T-: De donkere metten . 2. (f ig . ) Dwaling , onwetendheid, duisternis, onzekerheid. Tenebreusement : Op duistere wijze. Tenebreux:
1. Duister, donker. Somber. Verborgen,
die 't daglicht schuwt, vol listen. Droefgeestig. (grap) Un beau —: Een mooie,
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melancholieke jongeling. 2. Duister, onbe- ca, Madame : We hebben dat niet in voorgrijpelijk. Tenebricolle m.: Nachtkever. raad, mevrouw. 5. (fig.) Besturen, houTenebrion m.: Meeltor.
den, voeren; nagaan (bij 't werk). — la
Tenement m.: Van een leenheer ont- barre, - le gouvernail: Sturen, aan 't roer
vangen gebied. Zetboerderij. Aan elk. staan. z. poele (v. 1), eeole 1, compte 2
grenzende gebouwen of stukken grond. en lire (m. 3). — la caisse: De kas houUn — de maisons: Een blok huizen.
den. — sa classe : Orde houden. — a bail,
Tenisme m.: Stoelpersing, neiging tot - a ferme: Pachten, gepacht hebben. Un
afgang. — vesical: Neiging tot wateren. hotel tenu par X: Een h. van X. z. bouTenette v. (vooral my .) : (Blaassteen)- tique 1. — la banque : De bank houden.
tangetje. Teneur v.: Opeenvolging. In- — des chambres : Kamers te huur hebben.
houd, bewoordingen. Gehalte. — en azote: — les sceaux: Grootzegelbewaarder zijn.
Stikstofgehalte. A hautes —s: Met hoog — les orgues; - le piano: 't 0. -; de p.
gehalte. I m.: Houder. — de livres: Boek- bespelen. M. X tiendra le piano : M. X
houder.
vervult de pianopartij. — un emplol : Een
Tenez z. tenir.
ambt vervullen. z. partie 5. — un role:
Ten is m.: Lintworm. Teniade m.: Een rol spelen. 6. Binden, noodzaken.
Lintwormachtige. Tenicide: Lintworm- Tot dankbaarheid verplichten. In bedwang
doodend. Tenifuge bv.nw. en m.: Lint- houden. Op-, bezighouden. Il est tenu par
wormenverdrijvend (middel).
sa promesse : Hij is door zijn gelofte geI. Tenir ov.w.: 1. Vast-, (in de hand) bonden. Je vous suis tenu de vos soins: Ik
houden. z. plume 4. Tiens! Tenez! Hier, ben u voor uw zorgen verplicht. Cela nous
daar, pak aan, daar hebt ge. . .; (f ig.) a tenus plus d'une heure : Dat heeft ons
let op, geef acht ; kijk eens, zie je, hoor langer dan een uur opgehouden. Il est
eens; begrepen? Tu parles serieusement? tenu par ses occupations : Hij is door zijn
Tiens! Is je dat ernst? Dat zou ik meenen,
bezigheden in beslag genomen. Je suis
(fa m.) noul Qui fera cela ? Mad. A, tiens! tres tenu : Ik ben zeer bezet. Cela la tient:
Wie zal dat doen? Nou, juffrouw A. L'hiver, Ze is erg verliefd. Je ne vous tiendrai plus:
tenez, la vie est chere: 's Winters, zie je,
Ik zal u niet beletten weg te gaan. Je ne
is 't leven duur. Tiens! me suis-je dit, sais qui me tient que. . .: Ik weet niet wat
cela promet: He, heb ik bij mijzelven geme weerhoudt, - belet om. . . z. langue 2.
zegd, dat belooft wat. Tiens, liens, c'est
7. Houden, bewaren, in zekeren toestand
laten. — pied: Voet bij stuk houden.
tout a fait juste: Wel, wel, dat is alleszins
juist. Tiens, c'est toi ? Wel, ben jij daar? — pied a qn: Iem. bijhouden. — tete a:
Et ton duel? Tiens! c'est vrai: En hoe staat
't Hoofd bieden aan. z. loup 1, bride 1,
't met je duel? Kijkl da's waar ook. Elle court 1, serre (bw. 3), bee 1 en echee
m'a donne une commission. Tiens, laquelle?
(m. 1). — qn dans sa dependance: Iem.
Ze heeft me een boodschap opgedragen.
van zich afhankelijk doen zijn. — qch chaud:
Ei, welke? z. gorge 1 en quatre 1. Il lets warm houden. Cet habit tient chaud:
tient bien ce qu'il tient: Hij laat niet geDie jas zit warm. z. balance 1 en main 3.
makkelijk los. — les cartes: Aan de beurt — qn chez soi: Iem. bij zich huisvesten.
zijn om te geven. 2. Vast-, tegenhouden,
Kostleerlingen
—descolirnp:
beletten te vallen of los te gaan. La corde houden. Dieu vous tienne en sa sainte
qui tient le seau: Het touw, waaraan de
garde: De Heer behoede u. Un cahier mat
emmer vastzit. (nieuw) — la route: tenu: Fen slecht verzorgd schrift. Les
(Vast) op den weg liggen (auto). 3. Bevat- cafes sont bien tenus : Koffie is vast. — en
ten, (kunnen) inhouden. Beslaan, innemen bon etat: In orde houden. 8. Meenen,
(ruimte). Ce vase tient bien l'eau: D. v. achten, gelooven, (het er voor) houden.
laat geen water door. Celle bouteille tient — pour vrai : Voor waar houden. Je liens
un litre : D. f. heeft een inhoud van een
que. . .: Ik ben van meening dat. — qch
liter, - houdt e. 1. Il boit trop, it en a plus pour rien: lets niet meetellen. z. honneur
qu'il n'en peut —: Hij drinkt te veel, hij
2. Je me le liens pour dit: Men behoeft
heeft al meer dan hij verdragen kan. (fa m.)
mij dat niet meer te zeggen, ik weet 't nu
— bien la biere : Heel wat bier kunnen al. 9. Houden, niet verlaten. In gebruik
stouwen. Le part tient le tiers de la vine: hebben (vertrek), bewonen. — l'affiche:
't Park beslaat een derde van de opper- Steeds opgevoerd worden. — le large: In
vlakte der stad. 4. (f ig.) Hebben, hezitten,
't ruime sop blijven. z. mer 1. — le vent:
beschikken over. (fig.) Te danken hebben De loef houden, hij den wind zeilen. — lair:
aan. Faire — un message a qn: Iem. een In de lucht blijven (ballon, vlieger).
boodschap doen toekomen. Je tiens de lui — la scene: Het tooneel (alleen) geheel
Bette nouvelle : 1k heb dat nieuwtje van
vullen. 10. Bezet houden, in 't bezit zijn
hem (gehoord). Je liens ce cadeau d'un van. — la campagne, - le pays: In 't veld
ami : Ik heb dat geschenk van een vriend
blijven. — la cOte : Langs de kust varen.
gekregen . z . courir (onov .w . 11. Un liens 11. Beslaan, innemen. Les episodes tiennent
vaut mieux que deux to l'auras: Een vogel
la moitie du poeme: De helft van 't gedicht
in de hand is beter dan Lien in de lucht. wordt door episoden in beslag genomen.
z. bout 1. — qn, - son homme : Iem. in z. place 1, haut (m. 2), rang 4 en lieu
zijn macht hebben. Nous le tenons: Wij 2. — l'etat d'un prince: Den staat van een
hebben hem te pakken. — qn par l'argent: vorst voeren. 12. (fig.) Houden, voortDoor zijn geld iem. in zijn macht hebben. durend doen, volgen. — un chemin : Een
— dans -, entre ses mains : In handen hebben, weg volgen. z. droite 5, corde 1, milieu
beschikken over. — un article: Er een ar- 4, conduite 5, deux (telw. 1) en propos
tikel op nahouden. Nous ne tenons pas 3. — son serieux: Zich ernstig houden.
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— sa promesse: Zijn gelofte gestand doen.
— ses engagements : Zijn verplichtingen
nakomen. (muz.) — un son: Een klank
aanhouden. Note tenue : Aangehouden noot.
— des discours : Gesprekken voeren. — un
traite : Een verdrag nakomen. — les Etats:
De Staten bijeen doen komen. — ses seances:
Zitting houden. — note de: Nota nemen
van. — un pari, - une gageure : Een weddenschap houden . 13. (s p el) Houden . z .
jeu 2 en boule 1. — le coup : Den inzet
houden; (f i g.) volhouden, uitvoeren wat
men zich voorstelde. Vous jouez dix francs,
je les tiens: Gij zet 10 fr. in, ik houd ze
(tegen u). (f i g.) Il tient le cognac: Hij
kan tegen c.
II. Tenir onov .w . : 1. Houden , vastzetten, -kleven, -gehecht zijn, bevestigd
zijn. Grenzen aan, niet gescheiden zijn van,
palen aan. z. fil 2 en teigne 2. — comme
poix: Als pek kleven. Ne — a rien: Aan
een zijden draadje hangen; (fig.) geheel
vrij zijn. Ne pas — a terre: Geen oogenblik
van rust kennen. (fig.) Il ne tient plus a
la terre : Hij heeft met de aardsche dingen
afgedaan. 2. Verbonden -, verwant zijn.
Comme s'il lui tenait par qch: Alsof hij hem
in eenig opzicht verwant was. — au cceur:
Veel waarde hechten aan, veel houden van;
steeds niet uit 't hoofd kunnen zetten. 3.
(fig.) Hangen aan, groote waarde hechten
aan, verknocht zijn aan, er op gesteld zijn
om. — a la vie: Om 't leven geven. — a
l'argent: Aan geld gehecht zijn. — a son
opinion: Stijf bij zijn meening volharden.
Je tiens a ce que vous le fassiez: Ik sta er
op dat gij dat doet. Je n'y liens plus (z. 5):
Het is mij nu onverschillig, - kan mij nu
niet meer schelen. 4. Stevig zitten, - staan,
vastzitten. — sur ses jambes: Op zijn
beenen (kunnen) staan; (fig.) flunk op
zijn pooten staan (z. jambe 1). Mon
chapeau ne tenait plus sur ma tete: Mijn
hoed woei af. 5. Weerstand bieden, niet
toegeven, het uithouden, bestand zijn,
stand houden, niet wijken. — a la mer:
Zee bouwen, zeewaardig zijn. La place tint
trois mois : De vesting hield 't drie maanden
uit. — dans une place contre l'ennemi:
Zich in een vesting tegen den vijand handhaven. Je n'y puffs plus —, c'est a n'y
plus —, je n'y tiens plus: Het is niet om
uit te houden. Il n'y a amitie qui tienne:
Daar is geen vriendschap tegen bestand,
daar houdt alle v. op. Its veulent —: Zij
willen het volhouden. z. bon (bv.nw. 6),
ferme bw. en place 1. — contre les prieres
de qn: Tem. beden weerstaan. 6. — pour:
Het houden met, toegedaan zijn, zijn voor.
— pour son opinion : Bij zijn meening
blijven. — pour une opinion: Een meening
toegedaan zijn. Je liens pour maxime que:
Mijn stelregel is dat. 7. Een plaats -, een
onderkomen vinden. On ne peut y — qu'assis: Aileen zittende kan men daarin. Ii
tient beaucoup de monde dans la salle : Er
kunnen heel wat menschen in de zaal.
8. Voortduren, in zekeren toestand blijven,
doorgaan. Sa coiffure ne tient plus : Haar
kapsel gaat los. Le beau temps -; Bette
couleur ne tiendra pas: 't M. w. -; d. k. zal
geen stand houden, niet blijvend zijn, zich
niet goed houden. Le pari -; le marche
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tient: De weddenschap -; de koop is geldig,
gaat door. Cela tient-il ? Is dat afgesproken ? Cela tient toujours: Dat is nog niet
afgeschaft; - voorbij. Rien ne tenait plus:
Alles liep in 't honderd. Il n'y a pas de
dejeuner qui tienne : Daar heeft een lunch
niets mee uit te staan. 9. — de : Zweemen
naar, gelijken op, iets hebben van, aarden
naar. — du conle ; - du miracle, - du prodige:
Als een sprookje -; als een wonder klinken.
Il a de qui —: Dat heeft hij van niemand
vreemd. — de race : Aangeboren zijn. Cela
tient de famine: Dat zit in de f. 10. Afhangen , voortspruiten , -komen . (f a m . )
Cela tient a l'estomac; - aux nerfs: Dat
zit 'm in de maag; - in de zenuwen. A quoi
tiennent les choses ? Waar hangen de dingen
al niet van af? Il ne tient qu'a vous de. . .:
Het hangt enkel van u af om. . . A quoi
(cela) tient-il? Waar ligt 't toch aan?
Qu 'et cela ne tienne. Dat komt er niet op
aan. Il tint a peu de chose que : Het scheelde
weinig of. afire tenu de: Genoodzaakt zijn
om. 11. en —: Beheerscht worden , onder
den invloed staan. Il en tient (pour elle):
Hij is verliefd. Il en tient: Hij heeft dat
beet, dat is raak geweest bij hem; hij heeft
een stuk in zijn kraag. Le minisfere en
tient: Het ministerie staat wankel.
III. Tenir (se) : 1. Zich vasthouden,
-klemmen. z. quatre 1. (f am.) Tenez-vous
bien a la table: Val niet om. 2. Vasthouden.
— la tete: Zijn hoofd vasthouden ; (f i g.)
met zijn hangen in 't haar zitten. z. cote
1.3. Zich houden, in zekeren stand blijven ;
blijven. — debout: Blijven staan. — droit:
Rechtop blijven staan, - loopen. Il ne sail
comment —: Hij weet niet welke houding
hij moet aannemen. — bien: Zich goed
rechtop houden. Bien —: Zorgen dat men
niet valt; (f ig.) zich fatsoenlijk gedragen,
goed oppassen. (fig.) Il n'a qu'a se bien
—: Hij moet maar goed op zijn tellen
passen. 4. Blijven, zich ophouden. —
chez soi : Thuisblijven. — dans l'ordre:
De orde niet verstoren. — en joie; - en
sante: Vroolijk -; gezond blijven. Les
actions se tiennent a 670 fr.: De aandeelen
blijven op 670 fr. 5. se — a of s'en — h:
Zich houden aan, niet afwijken van, blijven
bij. Tenez-vous-en let: Laat het daarbij
blijven. Savoir a quoi s'en —: Weten waaraan men zich te houden heeft. Il ne s'en
tiendra pas let: Hij zal het daarbij niet
laten blijven. — a peu: Op een kleinigheid
zien. 6. Zich inhouden, - bedwingen.
— de: Nalaten om. — de parler: Zijn tong
bedwingen. 7. Zich achten, - rekenen, houden. Il ne se tient pas pour battu : Hij
geeft het nog niet op. Cela ne se tient pas:
Dat kan niet waar zijn. 8. Gehouden worden. 9. Elk. vasthouden. (f ig.) Met elk.
in verband staan, goed in elk. zitten. Tout
se tient dans l'art: In de kunst staat alles
met elk. in verband. Tout se tient dans ce
tableau: Die schilderij zit goed in elk. — de
pres : Nauw samenhangen. La doctrine se
tient bien : De leer vormt een geheel. — par
la main: Elk. bij de hand houden ; (f ig.)
elk. de hand reiken. 10. Plaats hebben;
gehouden worden. Vergaderen.
Tennis (spr. te-nis) m.: Tennisspel.
-veld. Jouer au —: Tennissen. — de salon,
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- de table; - de pont: Ping-pong; dektennis . Tennisser (spr. to-nis-) onov .w . :
Tennissen. Tennisseur ( spr. to-nis-) m.:
Tennisspeler.
Tenon m.: Pin, lip, tap; sluitstuk,
neut; klamp; houvast; bajonethouder.
(o u d ) Hechtrank . Bretelhouder. . - et
mortaise : Pen en gat (houtverbinding).
Fait a -s et a mortaises: Stevig in elkaar
zittend. Tenor m.: 1. Hooge mannestem,
tenorstem. Tenorzanger. - de force : Fort
t. 2. (fig.) Kraan, knappe kop, held.
Tenorino m.: Falsettenor. Tenorisant :
Op een tenor gelijkend. Tênoriser onov .w . :
Als een tenor zingen.
Tenorrhapie v.: Vereeniging van uiteinden eener doorgesneden pees. Tenoto mie v.: Peessnede.
Tenseur m.: Strekspier (muscle -). I
bv.nw.: Strekkend. Tensif : Met spanning
vergezeld. Tension v.: Gespannenheid,
spanning. Spankracht, spanning. Zenuwachtige spanning. (geneesk.) Zwelling.
(beurs) Verstijving, 't aanstijven (koers,
valuta). - sanguine, - arterielle: Bloeddruk. De haute -: Hoogspannings-. De
basse-: Laagspannings- . (f ig . ) - d'esprit:
Geestesinspanning. - du style : Stijlopgeschroefdheid. (electr.)Mettre sous -:
Inschakelen. - de regime : Bedrijfsspanning.
Tensionnel : Van den bloeddruk. Tenson
v.: Lyrisch gedicht, warin twee dichters
beurtelings in een strofe een tegenovergestelde meening verdedigen, wisselstrofe.
Tentaculaire : Voeldraadachtig, van
vangarmen -, van voelhorens voorzien.
Tentaeule m.: Voelhoren, -draad, yangarm. Tentacule : Van voeldraden -, yangarmen voorzien.
Tentant : Verleidelijk, aanlokkelijk.
Tentateur m.: Verleider, verzoeker. Le
-: Satan (l'esprit -). I bv.nw.: Verleidend, in verzoeking brengend . Tentation
v.: Verzoeking, verleiding, verlokking.
Groote lust, trek. Tentative v.: Poging,
proefneming.
Tente v . : 1 . Tent . (f a m . ) Zonnescherm .
(fig.) Se retirer sous sa -: Uit boosheid
van een onderneming afzien, - niet meer
meedoen. 2. Net. Plooi (in 't dikke hersenvlies). 3. Dikke wiek van pluksel. Tenteabri (m y . -s--s) v.: Kleine tent voor
1 of 2 man, schuiltent; zonnetent. Tentebaraque (my . -s--s) v . : Langwerpige
tent.
Tentement m.: 't Tweemaal den degen
raken. Tenter ov.w.: 1. Beproeven, op
de proef stellen. - Dieu: God verzoeken.
2. Probeeren, pogen, beproeven. Aanwenden (poging). - l'aventure: Het eens
wagen. - l'avenir: Kijken wat de toekomst
zal brengen. 3. Verleiden, verzoeken. Aantrekken , aanlokken . (K a t h . ) Bekoren .
/ se - : Elk. op de proef stellen.
Tenthêdre v.: Zaagwesp.
Tentoi (r) m.: Spanstok. Tenture v.:
Behangsel. -papier. Rouwbehangsel (lijkdienst). Gordijn.
Tem' : Teer, dun, fijn.
Tenue v.: 1. Houden. Zitting. Aanhouden (geluid). Bijhouden (boeken). Onderhoud (v. huis). D'une seule -, tout
d'une -: Aan een stuk, zonder ophouden;
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samenhangend. Pluie d'une belle -: Flink
aanhoudende regen. - noble: Adellijk
achterleen. - sur la route, - de route: 't
Op den weg liggen (auto). 2. Aanvatten,
houding (v. d. pen). Vasthouden (anker).
Verzorging (wijnstok). Besturing, 't voeren
(huishouden). Leiding (klasse). 3. Lichaamshouding, zit (te paard). Wijze waarop men zich in de wereld voordoet, fatsoen,
nette manieren. (fig.) Waardige houding.
- a la mer: Zeewaardigheid. Avoir une
bonne -; - une mauvaise -: Zich behoorlijk ; - onbehoorlijk voordoen. Vous manquez de -: Gij gedraagt u onbehoorlijk.
(fig.) Un livre d'une - si egale: Een zoo
gelijkmatig gehouden boek. D'une haute litteraire: Zuiver letterkundig van opzet.
4. Kleeding, tenue, uniform. Kleederdracht. - du jour; - de corvee: Dagelijksche -; corveetenue. 5. Vastheid (fonds,
koopwaar). Les cafes ont une bonne -:
Koffie is prijshoudend. 6. Gehalte (alcohol
b y .). 7. (m u z . ) Aangehouden toon .
Tenuicorne : Smalhoornig. Tenuiflore :
Kleinbloemig. Tenuifolie : Kleinbladerig.
Tenuipêde : Dunvoetig. Tenuirostre m.:
Dunsnavelig (vogel). Tenuitê v.: Teer-,
dun-, fijnheid . (f ig . ) Geringheid .
Tenure v.: Aard der leenverhouding,
leenroerigheid. Omvang, uitgebreidheid.
(nieuw) Boerenplaats uit een stuk.
Teorbe m.: Theorbe, groote dubbele
luit.
Têpiditê v.: Lauwheid.
Ter bw.: Driemaal; voor de derde maal.
Teratogêne : Die een monster(geboorte)
doet ontstaan. Teratologie v.: Leer der
afwijkingen en monstergeboorten. Tera tologique : Van de teratologie. Cas -:
Geval van monstergeboorte. Têratologiste
en -logue m.: Kenner van de leer der
monstergeboorten.
Tereer ov .w . z . fiercer . Tercet m.:
Drieregelig couplet.
Têr6belle v.: Schelpkokerworm.
Terebenthene (spr. -ban-) m.: Zuivere
terpentijnolie. T6r6benthine (spr. -ban-)
v.: Terpentijn. Essence de -: Terpentijnolie. Terebinthace : Terpentijnachtig. Les
-es v.mv.: De terpentijnboomachtigen.
Terebinthe m.: Terpentijnboom (pin -).
Terebrant : Borend. (geneesk.) Met
een doordringend gevoel van pijn gepaard.
I m.: Boorwesp. Terebration v.: Doorboring. Terebrer ov .w . : Doorboren .
Terence m.: Terentius (Rom. blijspeldichter ).
Tergal : (in samenst.) Rugge-. Ter giversateur m.: Uitvluchtenzoeker, weifelaar. Tergiversation v.: Uitvlucht, omweg. Des -s: Gedraal. Tergiverser onov.
w.: Uitvluchten zoeken, dra len. Tergum
(spr. -omm) : Bovendeel van het rugschild.
Terme m.: 1. Grenssteen, -zuil (der
Ouden). Grensgod. Grensbeeld. Le dieu T-:
De god Terminus. Etre plante -, rester let
comme un -: Als aan den grond genageld
staan. 2. (ruimte) Einde, grens, -paal,
eindpunt . (t ij d ) Tijdstip , termijn. Vervaltijd, -termijn. Betalingstermijn, looptijd.
Verhuisdag. Toucher -, etre a son - (fatal):
Den dood nabij zijn. Emprunter a long -:
Op langen termijn leenen. Etre au — de ses
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fonctions: Aan de beurt van aftreding zijn.
Qui a — ne doit rien : Men behoeft eerst op
den vervaldag te betalen. Par —s: Termijnsgewijze. z. rigueur 3 en mare/I& 1
(kol. 1242). — de grace, - de faveur: Termijn
van uitstel. Operations a —: Termijnzaken.
3. Driemaandelijksche huursom. - huurtijd.
Vervallen huur. Le petit —: De huren
beneden 500 francs. Louer pour un —: Voor
drie maanden huren. Demenager au —:
Met het vervallen van de huur verhuizen.
Payer son —: Zijn huur betalen. Il me
doit deux —s : Hij moet me nog een half
jaar huur betalen. Le — a courir: De
loopende -, onvoldane huur. 4. Tijdstip
der bevalling, - van 't jongen. Accoucher
avant —: Ontijdig bevallen. Ne avant —:
Onvoidragen (kind). Etre a —: Op 't
punt zijn te bevallen, (f am.) op alle dag
loopen. Enfant venu a —: Voldragen kind.
5. Einde. Mettre un — a: Een einde maken
aan. 6. Toestand, voet, verhouding. Etre
en bons —s avec : Op goeden voet staan met.
En quels —s etes-vows ensemble ? Welke is
uw verhouding tot elk.? L'affaire est en
bons —s : De zaak staat goed. Etre en —s
de. . .: Op 't punt zijn om, zoo ver zijn
dat. . .7. Uitdrukking, bewoording, woord,
term. Les —5: De woordelijke inhoud. Le
choke des —s: De woordenkeus. Je n'ai
point de —s pour. . .: Ik kan geen woorden
vinden om. . . Le — propre: Het juiste
woord. En —s propres: In juiste, gepaste
bewoordingen. En propres —s: In dezelfde
bewoordingen. Les —s de droit: De rechtstermen. Aux —s du contrat: Luidens de
bewoordingen van 't c. z. mênager (ov.
w. 2). 8. Lid, term. — de comparaison:
Term van vergelijking, maatstaf. Les trois
—s de la proposition : De drie leden van den
zin. Les trois —s du syllogisme : De drie
termen -, stellingen der sluitrede. Voici
comment se posent les —s du probleme : In
dezen vorm doet 't vraagstuk zich voor.
9. (w is k . ) (Fen germ . —s d'une fraction:

Teller en noemer van een breuk.
Terminable : Tegen zeker tijdstip vervallend, - afloopend. Terminaison v.:
1. Afloop, einde. 2. Uiteinde. — nerveuse:
Zenuweindboompje. 3. (taalk.) Uitgang.
Terminal: Het uiteinde -, den top vor-

mend. Bourgeon —: Eindknop. Formule
—e: Slot, -formule (brief). Terminates
v.mv.: Grensfeesten (ter eere van den god
Terminus ) , term ina I ia . Terminer ov .w . :
1. Bepalen, begrenzen, beperken. 2. Eindigen, een einde maken aan. Afmaken, -werken, voltooien. Besluiten (rede). En— avec
qch: Fen eind aan jets maken. 3. Het
einde vormen van. Etre termin g par qch:
In lets uitloopen. Termin g en pointe : Spits,
puntig toeloopend. / se —: Eindigen,
afloopen. Uitloopen, uitgaan. Terminologie v.: De in kunst of wetenschap gebruikelijke vaktermen, technische benamingen. De door een schrijver gebruikte
woordenschat. Terminologique : Van de
vaktaal eener kunst of wetenschap. Terminus (spr. . -uss) m.: Eindpunt. (in
samenst.) Eind-. — a quo: Verst verwijderde datum, - termijn. — ad quem:
Dichtst bij zijnde datum, - termijn.
Termite m . : Termiet , (v olk ) witte
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mier. (f ig.) Un travail de —: Een onmerkbaar verwoestende werkzaamheid. Ter-

mite: Door termieten aangetast. Termitiêre v.: Termietennest, -heuvel.
Termonde v.: Dendermonde (in Belgie).
Ternaire: Uit drie termen, - deelen
samengesteld. Drietallig (stelsel). -termig.
Uit drie bestanddeelen samengestelde (stof ).
Driedeelige (maat). Waarbij drie accenten
in 't vers voorkomen.
Terne: Dof, mat, beslagen, vaal. (f ig.)
Mat, kleurloos (stip ). / m.: 1. Worp,
waarbij iedere dobbelsteen drie oogen
oplevert. Amener un —: Twee drieen
gooien. 2. Groep van drie nummers, die
alle drie bij een loting moeten uitkomen
om een prijs te geven. Drie op een lijn
bezette cijfers (bij 't kienen). (fig.) Bof.
Ternê: (plantk.) Drie aan drie vereenigd, driedeelig.
Ternir ov.w.: Dof -, mat -, vaal maken,
van zijn glans berooven, doen beslaan.
(fig.) Bezoedelen, onteeren, van zijn glans
berooven. / se —: Dof -. (fig.) Bezoedeld
worden, zijn luister verliezen. Tanen (roem ) .
Verschieten. Ternissement m.: Het mat -,
vaal worden. Ternissure v.: Dof-, matheld. (f ig . ) Smet .
Terpene m.: (scheik.) Terpeen.
Terrade v.: Straatvuil. Terrage m.:
1. Grondrecht van de bodemproducten geheven. 2. Het ophoogen met modder.
- dekken van den bodem van een suikerbroodvorm met natte aarde om de s. te
bleeken. Terrain m.: 1. Grond, bodem,
stuk land, terrein, ruimte. Bouwgrond
(— pour batir). Slagveld, kampplaats.
(f ig . ) Gebied , terrein ; standpunt . Etre
sur son —: Op eigen terrein zijn, in zijn
element zijn. Aller sur le —: (Gaan) duelleeren. Une legon de —: Een schermies in
de open lucht. Menager le —: Behoedzaam
te werk gaan. Reconnaitre -, sonder -,
tater le —: Poolshoogte nemen, 't terrein
verkennen. Se placer sur un bon —; - sur
un mauvais —: Een gunstig -; een ongunstig standpunt kiezen. z. disputer (ov.
w . ) , gagner (ov .w . 5) en perdre (ov .w .
6). Mesurer le — parcouru : Zien hoe ver
men vooruitgegaan is. (fig.) Un — br Want :
Fen gevaarlijk terrein. Societe des —s:
Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen. 2. Grond . -soort , (a a rd k. )
formatie. Terral m.: Landwind (vent —).
Terraque : Uit aarde en water opgebouwd.
Le globe —: 't Ondermaansche. Terrasse
v.: 1. Terras, aarden wal. Jardin en —:
Terrasvormig afloopende tuin. 2. Galerij,
plat dak (huffs) . Des toils en —: Platte
daken. 3. Jam.) Deel van 't trottoir voor
de cafegasten. 4. (wapenk.) Grasgrond.
(bouwk.) Bovenvlak van een voetstuk.
(kunst) Voorgrond. Onpolijstbaar deel
van een steen. (a ard k. ) Hooggelegen aanslibb ing . 5. Aardwerk . Terrassement m . :
Aardwerk. Travaux de —: Grondwerk.
Terrasser ov .w. : 1. Van aarde en metselwerk opbouwen. Met een aarden wal steunen. Neder-, op den grond werpen; vellen.
2. (fig.) Verbijsteren, den moed benemen,
ten onder brengen. I onov.w.: Grondwerk
verrichten. j se —: Met aarden wallen
gesteund worden. Elk. op den grond werpen.
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Terrasseur m.: Werkman, die ruw metsel- lijke gebied. 9. Aarde, wereld, aardbol,
en pleisterwerk verricht. Terrassier m.: -kloot. Eire sur —: Leven, bestaan. 10.
De aardbewoners, alle volkeren, de geheele
Grondwerker.
Terre v.: 1. Grond, bodem, aarde. wereld. De aardsche goederen, - vermaken.
(z e e v . ) Land . z. forme (by .nw . 1 ) , 11. La T-: De Aardgod. 12. (electr.)
mesurer 1 en pied 1. Mettre un genou en Aardsluiting. Terre-a-terre z. terre 1.
Terreau m.: Teelaarde, humus. Snuif.
—: Neerknielen. Tomber a —, - par —:
Op den grond vallen; (fig.) te niet gaan. Terreaudement, -tage m. en TerreauLe plan se trouvait par —: 't Plan was in
der of -ter ov.w.: (Het) met humus
duigen gevallen. Celle parole n'est pas bestrooien. Terre-de-Feu v.: Vuurland.
Terree v.: Met aarde opgehoogd stukje
tombee a —: Dat woord is niet vergeefs
land. Terrein m. z. terrain. Terrement
geweest. Eire a —: Op den grond liggen,
omliggen. z. nez 2. Frapper un ennemi a —: m.: Ophooging van den bodem met losEen weerloozen vijand treffen. Tenir son gegraven aarde. Terre-neuvas m. z.
ennemi a —: Zijn vijand beletten op te
terre-neuvien. Terre-Neuve v.: Newstaan, z.v. onder de knie houden. Jeter foundland. Terre-neuve m.: (my . onv.)
a —, - par —, (o u d) mettre -, porter par —: Newfoundlander. (fig.) Redder, helper,
Op den grond werpen. Mettre a —: Met die voor een misstap bewaart. Terreden grond gelijkmaken. Mettre qn a —: neuvien of --neuvier (mu. ----s) m.:
Iem. ontschepen. Mettre plus bas que —: Newfoundlandvaarder. -schip. Terrenoix
Diep vernederen. Alter venire a —: Zoo (my . onv.) v.: Aardkastanje. Terre-plein
snel voortgaan, dat de buik den grond (mu. ---s) m.: Aarden wal, door metselraakt; (fig.) als een dolle voortsnellen. werk gesteund. Groote vluchtheuvel, groot
Baser la —: Langs den grond vliegen;
trottoir.. Pleintje . Opslagplaats .
dicht langs de kust varen ; (fig.) laag bij
Terrer ov.w.: Door aanslibbing opden grond blijven. Aller — a —: In een hoogen. Aanvaarden. Dempen. Met versche
korten galop voortloopen, zonder hooge aarde bedekken. Met vollersaarde bedekken
sprongen gaan; (f ig.) laag bij den grond (stof)). Met klei den bodem bedekken
blijven. — a —: Laag bij den grond, alle- van (suikerbroodvorm). Bleeken (suiker).
daagsch. Le — a —: Het alledaagsche, - onov.w. en se —: Een leger of hol onder
prozaIsche. Un homme — a —: Een proza- de aarde graven. (f a m . ) Wonen . (f ig . )
mensch. z . reprendre (ov .w . 1 ) . (f ig. ) Zich aan de wereld onttrekken, - schuilLe budget est par —: De begrooting is
houden. Terrestre : Aardsch. Van den
onafgedaan . z . deseendre (onov .w . 2) , vasten wal, over land (telegraaf ), (in
prendre (ov.w. 8) en ehasser (ov.w. 1 samenst.) land-. (f ig.) Wereldsch,
en onov.w. 1). Perdre —: 't Land uit 't aardsch. Armes —s : Wapens die men te
oog verliezen; den vasten grond kwijtraken. land gebruikt.
Faire perdre — a qn : Iem . in 't nauw
Terreur v.: 1. Schrik, ontzetting, ontdrijven. L'armee de —: Het landleger. steltenis . Etre la — de qn : Iem. schrik
Bien avant dans la —: Diep landwaarts in.
aanjagen. Avoir la — de: Een afschrik
2. Bodem (die planten voortbrengt). hebben van. 2. (gesch.) Schrikbewind
(fig.) De akker. — grasse, - forte : Vette (regime de —). La T- (rouge) : Het Schrikgrond . z . plein (by .nw. 3) . 3. Landgoed , bewind (1793-94). La T- blanche: Het
erf, veld, akker. Des —s : Landerijen. Fonds Bourbonsche Schrikbewind (na 1815).
de —: Eigendom, landgoed. Vivre dans ses
Terreux: Aardachtig. Naar aarde rie—s: Op zijn landgoed wonen. Chasser sur
kend, - smakend. Met aarde verontreinigd.
les —s de qn: Op iem. landerijen jagen;
- vermengd. Aardkleurig, grauw (gelaats(f ig.) onder iem. duiven schieten, inbreuk kleur ).
op iem. rechten maken. Les cultures en —:
Terrible : Schrik-, ijzingwekkend, geDe aan den grond toevertrouwde zaden. ducht. Verschrikkelijk. Verbazend, buitenz. guerre 1 (kol. 959), pomme 2 en, gewoon. Enfant —: Kind, dat alles uittant m. Eriger une — en duche : Een bezit- flapt en daardoor anderen in verlegenheid
ting tot hertogdom verheffen.
brengt; iem. die zijn mond voorbij praat.
4. Aarde (voor de begrafenis). z. porter —ment bw.
(ov .w . 4 ) , leger 1 en saint (bv.nw.).
Terrieole : In de aarde levend. Terrien:
Etre en —: Begraven zijn. Sentir la —:
(oud) Aardsch, wereldsch. (thans) Die
Zijn einde nabij zijn. Six pieds de — suffisent landerijen bezit. Van 't platte land. Aristopour le plus grand homme : Wij zijn alien
cratie —ne : Landadel. / m.: Grondbezitter.
voor den dood gelijk. Mettre cinq pieds de Grootgrondbezitter (grand —). (n ieuw)
— entre son ennemi et soi : Zijn vijand onder
Boer, landbouwer.. (fa m . ) Landrot . Terden grond stoppen. 5. Aarde (als element). rier m.: 1. Hol, leger (dier). (f ig. ) Venir
6. Aarde (stof, waaruit de mensch bestaat).
mourir dans son —: In zijn woning willen
Nous sommes tous formes de la meme —:
sterven . 2. Terrier (chien —). I by .nw . :
We zijn alien uit een leem gebakken.
Van de bebouwde landerijen. Papier -,
7. Aarde, aardsoort. — blanche, — de livre — of — m.: Grond-, inkomstenboek
pipe: Pijpaarde. — jaune: Loess. — a
(v. e. domein). Terriire v.: Plaats, vanmodeler : Boetseerklei. z. bruyere, Sienne
waar men de aarde haalt.
en euire (ov .w . 3 ) . Les arts de la —:
Terrifiant : Schrikwekkend. Roman —:
De plateel- en pannenbakkerij. — d'Ombre, Griezelroman. Terrifier ov.w.: Schrik aan— d'ombre: Umbra. — grasse : Leem. — de
jagen, doen ontstellen.
V erone : Verona-groen. 8. Landstreek, geTerrigene: Uit de aarde geboren. Door
west , land . z . saint (by .nw . ) en promettre de verwoesting van 't vaste land ontstaan.
(ov.w. 1). Les —s ennemies : Het vijande- Terrine v.: Aarden schotel met platten
Fransch-Nederlandsch. I.
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bodem. (Eigengemaakte) vleeschpastei zon- v.: Erflater, -laatster. Tester onov.w.:
der korst (pate en -). - de lievre : Hazen- Een testament maken.
Testieulaire: De teelballen betreffend.
pastei . - a layer la vaisselle : Afwaschbakje.
Terrinee v.: Schaal-, terrinevol. Terrinet Testieule m.: Teelbal. (plantk.) - du
m . : Test ; schotel . Terrir onov.w.: (z e ev . ) pretre : Mannetjesorchis. Testieule : In 't
bezit van teelballen.
Aan land gaan. - om eieren te leggen. Land
in 't zicht. krijgen. Territoire m.: Gebied,
Testif m.: Kemelshaar.
grondgebied. Territorium (in N. Amerika).
Testimonial: Getuigenis gevend. Preuve
- tampon: Buffergebied. Territorial: Van -e : Getuigenbewijs.
een grondgebied. Van den (vasten) grond.
Teston m.: (vroeger) Zilveren munt
ter waarde van 10 tot 19 halve stuivers,
ImpOt -: Rijksbelasting. Puissance -e:
(f i g . ) Geld, penning. Testonner ov .w . :
Landmogendheid (tegenover zeemogendheid ). Ville -e : Stad in het land (niet Het haar keurig schikken van. (grap) Afaan de kust). Armee -e of -e v.: Land- rossen.
weer. Reserve de la -e : Landstorm. Un -:
Testudinaire: Schildpadachtig.
Een landweerman. Territorialement : Uit
Tesure z. tessure.
het oogpunt van 't grondgebied. Terri Tet m.: 1. (oud) Scherf. Schedel. 2.
torialite v.: Territoriaal karakter, het (t h a ns ) Schaal, pantser (schaaldier ) .
Schelp (schelpdier). Schildpadschaal. 3.
behooren tot het staatsgebied.
Terroir m.: Bodem, grond. Goat du -: (scheik.) Schoteltje -, beproevingspotje
Eigenaardige (bij )smaak ; (f ig . ) sporen van vuurvaste aarde. - a rOtir: Roostvan geboortegrond of opvoeding. Sentir schaal.
le -, avoir un goat de -: Naar den bodem
Tetanie v.: Krampachtige samentreksmaken ; (f ig.) zijn geboortegrond -, zijn king der ledematen. Tetanigene: Stijfkramp voortbrengend. Tetanique : Op
oorsprong niet kunnen verloochenen.
Terroriser ov .w. : Aan een schrikbewind stijfkramp betrekking hebbend. / m.: Lijder
onderwerpen. Schrik aanjagen. Terroris- aan stijfkramp. Tetanisation v. en -iser
me m.: Schrikbewind. (nieuw) Hande- ov .w.: (Het) samentrekken door tetanus.
lingen om een staatshoofd of regeeringslid Tetanos (spr. -oss) m.: Stijfkramp, kaakvan leven of vrijheid te berooven. Terro- klem, tetanus.
Tetard m.: 1. Larve van een kikvorschriste m.: Voorstander van een schrikbewind of -aanjaging. / bv.nw.: Schrik- achtig dier, „dikkop". 2. In een omgehakt bosch bewaarde boom. Afgeknotte
aanjagend. Terrure v. z. terrafie.
Terser ov .w . z . tiereer. Tertiaire boom. Knotwi lg . 3. Knoopkruid .
'Masse v.: (y olk) Hangende burst.
(spr. tersger): Een derden rang innemend.
Tete v . : 1 . Hoofd , kop, schedel . (fa m . )
(aardk.) Tot het derde vormingstijdperk
(En) faire une -: Een gezicht zetten,
behoorend. / m.: (aardk.) Tertiair tijdperk. Iem. in zijn derde proefjaar. Iem. vreemd of boos kijken. Il me croit mort. Je me
behoorend tot de derde orde der Domini- lave. - de l'agent! Hij denkt, dat ik dood
kanen (z. tiers bv.nw.). Tertio (spr. ben. Ik sta op. En toen hadt ge 't gezicht
van den agent moeten zien! En faire a
ter-sgo): In de derde plants.
Tertre m.: Heuvel, terp. Grafheuvel. sa -: Zijn eigen kop volgen. Faire sa -:
Zich gewichtig voordoen ; lastig zijn ; pruiTertullien m.: Tertullianus.
Terza rima v . , terze rime v .mv . : len. Faire la -: Pruilen ; een boos gezicht
Gedicht uit drieregelige strofen bestaande zetten. Faire -: Zich verzetten. Faire
(twee verzen van een rijm, waartusschen la - a qn : Iem. onaangenaam bejegenen,
een derde vers, dat rijmt met den eersten - boos aankijken. Se faire une -: Door
en derden regel van het volgende tercet). grime en kapsel zich zekeren kop maken.
Diner de -s : D. waarbij men gegrimeerd
Tes z. ton vnw.
Tesselle v.: Marmeren tegel. Tesselle: is . z . baisser (ov .w . 1) en donner (onov .
w. 1 ) , haut (bv.nw. 3 ) , bas (bv.nw. 2 ) ,
Geru it . Tessere v . : Plaatje .
Tessin m . : Tessino , Ticino. Tessinois: lever (ov.w. 1) en donner (onov.w. 2) .
Il ne sail ofz donner de la -: Hij weet niet,
Uit -. Bewoner van Tessino, -Ticino.
waarheen hij zich wenden moet om uitTessiture v.: Ligging (v. e. partij).
Tesson m.: 1. Scherf, diggel. 2. Das. komst te vinden. Donner -, piquer une -:
Duiken, een duik nemen. S'aller jeter
Tessure v.: Vleet (netten).
Test (spr. teste) m.: 1. z. tat. 2. (nieuw) dans l'eau la - la premiere : Voorover in 't
Vraagproef (- mental). - de performance: water springen. (fig.) Se jeter dans qch la
- la premiere : Zich hals over kop in jets
Vaardigheidsproef. 3. Zaadhulsel.
Testaee : Met een harde schaal bedekt. / storten. Faire -, tenir - a, - contre : 't Hoofd
bieden aan. Avoir qn en -: Iem. als tegenm.: Pantserdier.
Testament m.: 1. Uiterste wil. Laatste stander tegenover zich hebben. Avoir qch
wilsbeschikking. - authenlique, - par acte en -: Jets in 't hoofd -, in 't zin hebben.
Mettre qch sur la - de qn: Tern. jets op den
public: Notarieel opgemaakt -. - mystique,
hals schuiven. Attirer sur sa -: Zich op
- secret : Geheim en aan een notaris ter
hand gesteld t. - militaire: Veld-. - de den hals halen. Mettre -, etablir sur sa -:
Als heerscher erkennen. Avoir de l'eau parmort: Uitdrukking der laatste gevoelens.
- politique: Na den dood geopenbaard dessus la -: Met 't hoofd onder water
geschrift, waarin een staatsman zijn plannen staan. (fig.) Avoir qch par-dessus la -:
uiteenzet. 2. (godsd.) Verbond, testa- Meer dan genoeg van jets hebben ; tot
ment. Testamentaire : Van een testament. over de ooren in iets zitten. Faire qch pardessus la - de qn : lets doen zonder iem.
Heritier - of - m.: Bij testament aangewezen erfgenaam. Testateur m., -trice er in te kennen. Avoir qn au-dessus de la -:
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Tem. boven zich hebben staan (als meerdere). 11 a des detles par-dessus la -: Hij
zit tot over de ooren in de schuld. z. jeter
(1 en se - 1), easser 1, rompre (1 en
se - 1) en fendre 1. Une - a claques:
Een onaangenaam tronie, waarop men wel
eens zou willen trommelen. Elle a bien
une - a le faire: Zij ziet er wel naar uit,
om dat to doen. Se payer la - de qn : Eens
kijken, welk een gezicht iem. zet ; iem.
voor den gek houden. Avoir 50 ans sur sa
-: De vijftig achter den rug hebben. Avoir
la - de plus que qn, depasser qn de la -:
Een hoofd boven iem. uitsteken. Arriver
premier -, gagner d'une (longueur de) -:
Met een hoofdlengte winnen. Accommoder
la - de qn: Iem. kappen. z. rond, bonnet
1, laver 2, lessive 1, voix 6 en eouper 1.
J'en donnerais ma - a couper : Ik zou er
mijn hoofd onder durven verwedden. Crier
a tue--, a pleine -, du haul de sa -:
Luidkeels schreeuwen. - d'etude: Studiekop (voor het teekenen). Un jeu de caries
a deux -s : Een kaartspel met dubbele
figuren. z. perruque 1 en monter (onov.
w. 3). Course de -s : Steekspel op poppen.
- de Turc: Dynamometer, „hoofd van
Jut". (fig.) Servir de - de Turc: 't Mikpunt van aller spotternijen zijn, de zondenbok zijn. Prendre qn pour - de Turc : Tern.
met hatelijkheden overstelpen. - de More:
Edammer kaas.
2. Gewei. Cerf a la premiere -: Driejarig hert. 3. Hoofdhaar, haardos. 4.
Kopzijde (v. count).
5. Hoofd, verstand, geest, zin, verbeelding, hersenen. z. mettre (se - 1),
coup 7 en faire (onov .w . 1). Monter en
qn: Bij iem. opkomen. De -: Uit-a 't
hoofd. Calcul -, calculer de -: (Het) uit
't hoofd rekenen. Avoir une pauvre -:
Geen kraan zijn. Avoir la - faible; - Tolle:

Een zwakhoofd -; een dweper zijn. z.
leg er 4, ehaud 3, Barre (bv.nw. 1) en
dur 3. Avoir la - froide: Koel -, bereke-

nend zijn. Il n'a que cela en -: Hij denkt
aan niets anders. Avoir une bonne -, - la
- bonne : Een helder verstand hebben;
(fig.) veel (drank) kunnen verdragen.
Avoir une bonne -: Er goedig uitzien.
Quelle bonne -! Wat 'n sul, wat 'n pals!
Avoir de la -: Een helder verstand hebben.
Un homme -, une femme de -: Een verstandig, helder, wakker mensch. Avoir un
peu de -, n'avoir pas de -: Een zwak
verstand hebben. Il n'a plus sa - (a lui),
it a la - perdue: Hij is in de war, - krankzinnig. Il a garde -, it a encore toule sa -:
Hij is nog goed bij zijn verstand. Il a sa -:
Hij is zich zelven meester, - kalm; (ook)
hij toont een kop (z .1) . z. conserver, agir 1
en perdre (ov.w. 6). Amour de -: Liefde
uit berekening, waaraan 't hart vreemd
blijft: gewilde 1., 1. die men zich opdringt.
z . mauvais 5, blanchir (onov .w . ) en
fort (bv.nw. 4). 11 a la - felee: Er loopt
een streep bij hem door. Passer par la -:
Vergeten worden. Avoir un coup de bathe -,
de marleau a la -: Niet pluis in zijn bol
zijn. - brillee: Dolkop. - sans cervelle:
Leeghoofd. - a l'event, - eventee: Buitensporige, halve gek. A - reposee: Rustig,
kalm.
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6. Hoofd, individu, persoon, mensch.
Dier. Payer tan! par -: Zooveel per hoofd
betalen. Succeder par -: Persoonlijk (niet
als vertegenwoordiger) erven. - a -:
Onder vier oogen. Un - a -: Een onderhoud onder vier oogen; (soms) een sofa
voor twee menschen. Un lroupeau de 100
-s: Een kudde van 100 stuks. 7. Leven.
Risquer -, hasarder -, mettre en peril sa -:
Zijn leven wagen. z. prix 1. Repondre
de qch sur sa -: Met zijn leven voor iets
instaan. Il a pane cela de sa -: Hij heeft
er met zijn leven voor geboet. Rente viagere
sur deux -s: Lijfrente op twee hoofden.
8. Hoofd, bovenste deel, kop. Gewei
(hert). Gek (op schoorsteen). (fig.) Leider,
hoofd. Top, kruin, spits, kop (papaver,
kool, hamer, muzieknoot) ; kruintje (appel);
gewrichtshoofd. (drukk.) Kop. Kopsnede
(van boek). Dorer en -: De kopsnede
vergulden. - de page: Hoofd. Ligne de -:
Kolomtitel; hoofdregel. - de chapitre:
Kopstuk. (fig.) Des -s de clou: Slechte
letters, uitschot van drukletters, „helleletters". -s de moineaux: Steenkool van
35 bij 55 m.M.
9. Hoofd, voorste gedeelte. Begin, aanyang. - de pont: Bruggehoofd. - d'affilt:
Kopbeslag. - de fourche: Vorkkroon (fiets).
- de tunnel : Tunnelingang. - de ligne:
Kopstation; beginpunt, punt van afrit.
Etre a la - de : Aan 't hoofd staan van;
voorzitter zijn van, leiden. Musique en -:
Met de muziek voorop. A la - de qqs
millions : Over eenige millioenen kunnende
beschikken. z. article 1. - d'une station
de "'acres : Afrijplaats van stationneerende
rijtuigen. Tenir la -: Aan 't begin staan,
de voorste plaats innemen. En - de la
lisle : Bovenaan de lijst. Les -s de classe:
De knappe leerlingen, - bollen. 10.
(plantk.) - cornue: Tandzaad. - de cochon, - de mort : Rood leeuwenbekje. - de
coq: Mannaklaver. - de dragon: Drakenkop. - de loup: Rlauwe knoop. - de
moine : Leeuwentand. - de moineau:
Knoopkruid.

Tete z. tetie.
Tete -a -queue m.: Faire un -: Over
den kop slaan. Tete-a-tete z. tete 6.
Tete-beche : Kop aan staart. Tetebleu:
Jandorie!

Tete-ehevre (my . ---s) m.: Geitenmelker, nachtzwaluw. Thee v . : (f a m . )
„Slokje" (dat moeder aan kind geeft).

Teter of teter ov.w.: Zuigen bij, de borst
hebben van. / onov.w.: Zuigen, aan de

borst zijn. Donner a -: De borst geven.
Têterelle v.: Kunstmatige speen. Borstglas.

Teller m.: Speldenkoppenmaker.
(sport) Boegroeier. Tetiere v.: Mutsje
(pasgeboren kind), kapje. Hoofdstel. Kopstuk (paard, olifant). Formaathoutje. Bovenralijk (zeil). Vouwstuk. Kleed achter
't hoofd (in trein); antimacasser. Slotvoorkant, voorplaat.
Thin of (o u d) tetin m . : Tepel.
Tetine of tetine v.: Mam. Uier. Caoutchoucdopje; -speen . (f a m . ) Slappe borst .
Deuk (harnas). Holte (speldenvorm). Teton of (oud) teton m.: Borst, tram.)
tiet. Knopje, hoofdje; uiteinde (van bilis).
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Tetonniere v. : Bustehouder. Vrouw met
zware borsten.
Tetra. . .: (in samenst.) Vier. . .
Tetraehlorure m.: Tetrachloorkoolstof .
Tetracorde m.: Viersnarige Tier. Viertonige toonladder. Tetradyname: Met 4
lange en 2 korte meeldraden. Têtraedre
m. : Viervlak. Tetragone: Vierzijdig. / m. :
Vierhoek. Tetragramme: Uit vier letters
bestaand (woord). Têtragyne: Vierstijlig.
Tetragynie v.: Klasse der vierstijligen.
Tetralogie v. : Geheel van vier bijeenbehoorende (muziek )drama's. Têtrandrie
v.: Klasse der vierhelmigen. Tetrandrique : Met vier meeldraden. Tetraphylle : Vierbladerig. Têtrapode: Viervoetig. Tetrapolaire: Vierpolig. Tetraptere : Viervleugelig. Tetrare (h )at (spr.
-ka) m. : Waardigheid van viervorst.
Têtrarchie v.: Viervorstendom. Têtrarque
m . : V iervorst .
Tetras (spr . -tra-) m.: Berg-, woudhoen. Petit -: Korhoen. Grand -: Auer-,
weerhaan.
Tetrasperme : Vierzadig. Tetrastique:
Vierregelig. Tetrastyle m. : Tempel met
vier kolommen naast elkaar. Tetrasyllabe
of -syllabique (spr. -trass-): Vierlettergrepig.
Tette V. : Tepel. Tette-chevre (mu.
--s) m . : (d ierk .) Geitenmelker..
Tetu: Koppig, eigenzinnig. / m.: Stijfhoofd. Dikkop (visch). Punt-, breekhamer
(v. e. metselaar; - de limousin).
Teuf-teuf (mu. onu.) m.: (fam.; oud)
Motorwagen, auto.
Teutomane m. : Voorstander van de
wereldoverheersching door Duitschland,
deutschtilmler. Teutomanie v.: Zot streven
om Duitschland oppermachtig te maken.
Teuton bv.nw.: Teutoonsch. (ong. bet.)
Duitsch, stockdeutsch. / m. : Teutoon.
(o n g. b e t.) Duitscher, Mof . Teutonique : Oudduitsch. Duitsch. L'ordre -:
De Duitsche orde. Teutoniser ov .w . :
Verduitschen. Teutonisme m.: Deutschtum , streven naar Duitsche overheersching.
Texte m.: 1. Tekst, eigene woorden.
Lire un auteur dans le -: Een schrijver
in den grondtekst -, in 't origineel lezen.
2. Tekst, bijbelplaats . (f ig . ) Onderwerp .
(f ig. ) Prendre - de : Aanleiding vinden in.
Revenir a son -: Op zijn onderwerp terugkomen. 3. Lettersoort. Petit -: Brevierletter. . Gros -: Tertialetter. Textile:
Weef-, spinbaar, weef-. Industrie -: Industrie der geweven stoffen. / m.: Weefbare
stof. Textielnijverheid. Textilite v. : Weefbaarheid. Textuaire m.: Boek dat den
tekst zonder commentaar bevat. / bv.nw.:
Van den tekst. Textuel: Woordelijk,
letterlijk. -lement bw. Texture v.:
Schikking, dooreenmenging, weefsel. Samenhang, bouw, schikking (der deelen);
vorm.
Thaddêe m. : Thaddwus.
Thala m. : Geloovig leerling der Ecole
Normale te Parijs.
Thalamiflore : Bodembloemig.
Thalassarehie v.: Zeeheerschappij. Thalassidrome m.: Stormvogeltje (- tempéte).
- cul blanc: Vaal -. Thalassie v.: Zeeziekte . Thalassique : Op de zee betrekking
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hebbend. Thalassoeratie v.: Zeeheerschappij . Thalassometre m.: Dieptemeter op zee. Thalassometrie v.: 't Verrichten van dieptemetingen op zee. Thalassotherapie v.: Zeebadgenezing.
Thane m.: Plantenlichaam alleen uit
cellen bestaande en geen verschil vertoonend tusschen wortel, stengel en blad.
Thallium (spr. -yomm) m.: Thallium
(metaal).
Thallophyte m.: Loofplant.
Thalweg (spr. -wegh) m. : Dalweg,
lijn der laagste punten in een vallei, - in
een rivierbedding.
Thanatophile m.: Liefhebber van het
schouwspel van den dood. Thanatophilie
v.: Ziekelijke zucht naar 't schouwspel
van den dood.
Thapsie m.: (plantk.) Toorts.
Thaumaturge m.: Wonderdoener.
Thaumaturgie v . : Wonderdadig vermogen.
The m.: Theestruik. Thee. Five o'clock
(- de cinq heures). Theevisite, -partij.
Theestel. Theehuis. - leger,, - peu chargé:
Slappe -. - chargé, - fort: Sterke t. La
troisiême eau du -: Het derde theeopgietsel.
- suisse: Afkooksel van kruiden. - officinal, - d' Europe : Thee van eereprijs.
Sterke bouillon.-debcuf,ian: rouge: Marjolein. - de la France: Melisse.
- d'Oswego : Scharlaken monarda. - du
Canada: Wintergroenstruik. - de sante,
- du Mexique : Welriekende ganzevoet.
Theatin m.: Theatijner monnik.
Theatral: 1. Van den schouwburg, het
tooneel betreffend. Art -: Tooneelspeel-kunst. 2. Op effect berekend, geschikt
om indruk te maken. Theittralement:
Uit 't oogpunt van 't tooneel. Theatre m. :
1. Schouwburg. - en plein vent: Kunstenmakersvertooning . - de foire: Kermistent.
- de verdure: Openluchttheater. Personnage de -: Medespelende. Personnage -,
!zeros de -: Tooneelheld. z. coup 7, roi
1 en marionette 1. Personne de -: Tooneelspeler, -speelster. Se destiner au -:
Tooneelspeler willen worden. Un roi de -:
Een schijnkoning. Quitter le -: Van 't
tooneel afscheid nemen. Le T- Francais:
De voornaamste, gesubsidieerde, klassieke
Fransche schouwburg. Le second T- Francais : De Odeonschouwburg. - d'ordre:
Vaste schouwburg met een eigen repertoire.
(d' )et-cote: Nu en dan een opvoering
gevende troep zonder een vast repertoire.
du boulevard : Schouwburg met een
repertoire zonder hoogere doelstellingen.
Opera. 2. Tooneel. Mettre une
-demusiq:
pike au -: Een stuk opvoeren. 3. Tooneelspeelkunst. 4. Dramatische werken. - letterkunde. Schrijvers voor 't tooneel. 5. (f ig. )
Schouwtooneel . 6. (f ig . ) Schouwplaats,
terrein, werkkring, tooneel. - de la guerre:
Oorlogsterrein. 7. Bak (op schip). Stapel
brandhout. Theatreux m., -euse v. :
Tooneelspeler -, -speelster van minder
allooi. / bv.nw.: Van „de planken".
Theittricule m.: Schouwburgje. Thefitrophone m. : Telephoon om concerten en
tooneelvoorstellingen aan te hooren.
Thebaide v.: Het land rondom Thebe,
Thebais (in Opper-Egypte). Eenzame kluis ;
(f ig . ) eenzaamheid . Thebain : Thebaansch .
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Thebaan. Thebalque : Uit Thebe . Extrait —: Opiumextract. Thebaisme m. :
Opiumvergiftiging. Thebes v.: Thebe.
Theele v . : Thekla .
Theier : (in samenst.) Thee-. / m.:
Theestruik . Theiere v. : Thee-, trekpot.
Theiforme : Theeachtig. Thane v . : Uit
thee afgezonderd alcaloide.
Theisme m. : 1. Geloof aan -, leer van
't bestaan van God als Opperwezen en als
Schepper dezer eindige wereld. 2. (nieuw)
Theevergiftiging. Theiste m. : Belijder van
God . / by .nw. : Die 't bestaan van God
erkent, theistisch.
Theleme m . : Thelema . (f i g . ) Plaats
waar men rustig, naar zijn goeddunken, met
een verfijnd cultuurleven kan verblijven
(une abbaye de —). Thelemite m. : Bewoner
der Abbaye de Theleme.
Thematique : (ta a lk.) Op den grondvorm van een woord betrekking hebbend,
dat bij den grondvorm wordt gevoegd.
(muz . ) Dat de muzikale thema 's aangeeft.
Thêmatologie v.: (letterk.) Studie der
letterkundige thema 's . Theme m. : 1,
Onderwerp ter behandeling, stof . (fig. )
Il a mal pris son —: Hij heeft iets beweerd,
dat hij niet kan bewijzen. 2. Onderwerp
voor een (school )opstel. — d'imitation:
Invuloefening. Composer en —: Fen opstel
voor de ranglijst maken. 3. Vertaling
(van de moedertaal) in de vreemde taal.
(fig.) Tourner son — en plusieurs Mons:
Langs verschillende wegen zijn Joel trachten
te bereiken . z. fort (bv .nw . 4 ) . 4. (mu z . )
Thema, melodisch motief . 5. (Afbeelding
van den) sterrenstand (bij de geboorte ).
6. Stam-, grondvorm van een woord.
Themis (spr. -iss) v. : Themis, de
Gerechtigheid. Les ministres -, les pretres
de —: De rechters. Themistoele m. :
Themistocles.
Thenar m. : Muis (der hand).
Theoerate m. : Voorstander van theocratie. Theoeratie (spr. -si) v . : Regeering
van Godswege. Priesterheerschappij . Theo eratique : Tot de priesterheerschappij behoorend . Theoeratiquement : Op de wijze
van een priesterheerschappij. Theoerite m. :
Theocritus (Grieksch dichter ). Theodieee
v. : Verhandeling -, leer over de Goddelijke
gerechtigheid . Wijsbegeerte van het bestaan
en de macht Gods . Theodolite m .: Meetschijf
(om hoogte en azimuth te meten ) . Theodore m.: Theodoor. Theodorie (spr. -ik)
m. : Theodorik (Gotisch koning). Theodose
m . : Theodosius. Theodosien : Van Theodosius. Theogonie v. : Leer van de afstamming der goden. Theologal : Op de
godgeleerdheid -. Op God betrekking hebbend . Les trois vertus —es : De drie Christelijke hoofddeugden (geloof, hoop, naastenliefde ) . / m. : Met 't onderwijs der godgeleerdheid belast kanunnik. Theologale
v. : Prove -, betrekking van kanunnik met
't onderwijs in de godgeleerdheid belast.
Theologastre m. : Slecht godgeleerde,
theologisch leuteraar.. Theologie v.: Godenleer . Godgeleerdheid. Godsleer. Cursus in
theologie. — naturelle: Op 't verstand
gegrondveste godsdienstleer. Theologien
m. : Godgeleerde. Theologique : Godgeleerd . Theologiquement : Op godgeleerde
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wijze. Theologiser onov .w . : Over theologie redeneeren. Theologisme m.: Godgeleerde spitsvondigheid .Thëornane m .: Lij der aan theomanie v . : Inbeelding van iem.,
die meent God te zijn. Theophilanthrope
m. : Gods- en menschenvriend (lid van
een in 1796 te Parijs ontstaan geheim
genootschap ). Theophile m. : Godsvriend.
(n a a m) Gottlieb . Theophraste m . : Theophrastus (Grieksch wijsgeer).
Theorbe m. z . teorbe .
Theoreme m. : In de theorie op den
voorgrond tredende stelling. Theoretique :
Bespiegelend, tot de theorie behoorend.
Theorieien m. : In de theorie ervaren
mensch, theoreticus . / bv.nw. : Van de
theorie. Theorieisme m. : Theoretisch
karakter. Theorie v. : Gezamenlijke regelen
en wetten, die een verstandelijk geordend
geheel maken van iets, theorie, leer.
(m il. ) Theorie, grondbeginselen der handgrepen . (gesch.) Plechtig gezantschap .
( f a m . ) 0 ptocht , rij , reeks. Theorique :
Theoretisch, bespiegelend . Theoriquement : Op theoretische wijze. Theoriser
onov .w. : Theorien samenstellen, bespiegelingen maken, zuiver theoretisch redeneeren. Theorisme m.: Theoretisch systeem .
Theosophe m. : Aanhanger der the° sophie v . : Leer dergenen, die alle menschen als broeders beschouwen en de waarheid zoeken in een mystiek-wijsgeerig
stelsel. Theosophique : Van de theosophie.
Therapeute m. : Joodsch geneesheer.
Therapeutique : De ziektebehandeling betreffend , geneeskundig. / v . : Therapie,
geneeswijze, ziektebehandeling. — hygienique : Natuurgeneeswijze.
Theriaeal : Dat betrekking heeft op een
theriaque v. : Triakel (een likkepot tegen
slangebeten; een universeel middel uit 50
tot 80 bestanddeelen samengesteld).
Thermal : Warm (bronwater). Eaux
—es: Warme bronwateren. Station —e:
Badplaats met warme bronnen. Etablissement —: Inrichting om warme baden te
gebruiken of warme bronwateren te drinken,
drinkhal. Thermalisme m. : (Bevordering
van het ) vreemdelingenverkeer in badplaatsen . Thermaliste m. : Ondernemer van een
badplaatsexploitatie. Thermalite v. :Bronwarmte . Thermantique : Verwarmend.
Thermes m.mv . : Warme baden. Warme
minerale baden en drinkhallen. Ther mesthesie v. : Gevoeligheid voor warmte en
koude. Thermidor m. : (Warmtemaand ),
elfde maand v. d. Repubi. kalender (20
Juli tot 17 Aug.). La journee de —, - du
9 — an II: De 9de Thermidor, dag van
Robespierre's val. Thermidorien m. :
Man van de Thermidor-partij (les —s),
die Robespierre omverwierp . Thermique :
Op de warmte betrekking hebbend, van
de warmte. Courbe —: Temperatuurseurve
(bij ziekte). Thermo. . . : (in samenst.)
Warmte. . . Thermo -barometre (mu . —
--5) m. : Toestel om den barometerdruk
en de temperatuur tegelijk aan te wijzen.
Thermoeautêre m. : Toestel om weefsels
toe te schroeien met een platina-brandijzer,
door benzine gloeiend gemaakt. Thermo ehimie v. Leer der warmteverschijnselen
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die zich bij scheikundige inwerkingen (v olk ) Waterpot . Cachotlatrine . Thomis voordoen. Thermoehimique Van de ther- me m.: Leer van Thomas Aquinas (Th. v.
Aquino) . Thomiste m.: Aanhanger van de
mochimie. Thermoehrose (spr. -kro-) v.:
Leer der warme, onzichtbare lichtstralen. leer van Thomas Aquinas.
Thermodynamique v.: Kennis van de
Thon m.: Tonijn. Thon (n) afire m.:
betrekkingen tusschen mechanischen arbeid Tonijnennet. Thon (n )ier m.: Tonijnenen warmte. Thermoëleetrieite v.: Kennis vanger (bateau —).
van het verband tusschen warmte en elecThoracenthese v.: Operatie van een
triciteit. Thermo -eleetrique : Van de etterzakvorming in de borstholte. Thora thermo-electriciteit. Pile —: Thermozuil. eique : Van de borst(holte). Cage —:
Thermogene : Anti-rheumatiek . Ther - Borstkas. Thorax m.: Borst, -kas, -Nolte.
molabile : Niet bestand tegen een tern- (n a t .h is t . ) Borststuk .
peratuur boven 55° Celsius. Thermo Thoune v.: Thun (in Zwitserland).
manomêtre m.: Thermometer om den
Thrace v.: Thracie. z. chantre 3.1 by.
stoomdruk in een stoomketel aan te geven.
nw. en m.: Thracisch. -ier.
Thermomêtre m.: Warmte-, thermoThrasybule m.: Thrasybulus.
Thrêne m.: Lijkklacht.
meter. — centigrade: - van Celsius. Ther mometrie v.: Warmte-, temperatuurThridaee v.: Latuw, sla. Slastelensap.
meting. Thermometrique : Van den therThrombose v.: Verstopping door een
mometer. Echelle —: Thermometerschaal. geronnen bloedklomp (beter: phlebite ) .
Thermomineral : Warme (minerale bron)
Thueydide m.: Thucydides.
van vulkanischen aard. Thermopyles v.
Thuia m. z. thuya .
m.: De Thermopylen, -pylm(een pas tusschen
Thane v . : (v o I k ) Vijf-francs-stuk .
Hellas en Thessalie). Thermos m.: TherThurgovie v.: Thurgau. Thurgovien :
mosflesch (die warme of koude vloeistoffen Thurgausch. -auer.
op temperatuur laat). Thermoscope m.:
Thuriferaire m.: Wierookvatdrager.
Toestel om temperatuursverschillen te me- (f i g . ) V leier , bewierooker..
ten van water of lucht. Thermosiphon
Thuringe v.: Thuringen. Thuringien :
m.: Verwarmingstoestel met circuleerend Thuringsch. -er.
warm water. Thermostabile : Bestand
Thuya (spr. to-ya) m.: Westersche
tegen een temperatuur boven 55° Celsius. levensboom, thuya. — d'Occident: StinkThermotherapie v.: Geneeswijze door cypres.
Thyade v.: Dionysospriesteres.
hitte. Thermotropie v. en -tropisme
m.: Beweging (v. e. plantendeel) naar
Thylacyne m.: Hondskopbuideldier.
een warmtebron.
Thym (spr. tin) m.: Tijm. — de Berger:
Therouanne v.: (aardrijksk.) Ter- Marjolein. Thymique : De tijmklier bewaan (in Noord-Frankr.).
treffend. Thymol m.: Tymol. Thymus
Thesaurisation v.: Bijeenzameling van (spr. -ass) m.: Thijm-, borstklier.
schatten, 't. „potten". Thesauriser onov.
Thyroide : Schildvormig. Corps -, glande
w . : Schatten verzamelen, „potten". The - —: Schildklier. Cartilage —: Schildvormig
sauriseur m.: Potter. / bv.nw.: Die pot. kraakbeen. Capsule —: Bijschildklier. Thy These v.: 1. Stelling. . En — generale: roidien : Van de schildklier. Traitement —:
In 't algemeen genomen, als algemeene Behandeling met schildklierpreparaten (om
waarheid. Piece a —: Tendensstuk. 2. slank te worden). Thyroidine v.: Door
Proefschrift, dissertatie. Passer -, soutenir de schildklier afgescheiden stof. Thyrolsa —: Promoveeren. 3. (p la ntk . ) Bergdisme m.: Vergiftiging door het schildvlas. 4. Standpunt, ingenomen stelling. kliersap.
La — de X: De manier waarop X er over
Thyrse m.: Bacchusstaf, thyrsus.
denkt. Changer la —: De zaak veranderen.
(plantk.) Pluimvormige bloeiwijze.
Thesee m.: Theseus.
Tiare v.: Hooge hoofdbedekking der
Thesis (spr. tessiss) v.: Stemdaling.
Oostersche volkeren, - van den HoogeThessalie v.: Thessalie. Thessalien : priester der Joden. Drievoudige pauselijke
Thessa lisch . -ier. Thessalonien : Thessa- kroon. Pauselijke waardigheid. Porter la
lonisch, -ier. Thessalonique v.: Thessa- —: Paus zijn.
loniki.
Tibere m.: Tiberius (keizer). TiberiThiurgie v.: Wonderkracht -, toover- ade v.: Tiberias. Le lac de —: 't Meer van
kunst door bemiddeling van hemelsche Genezareth.
geesten. Theurgique : Wonderdadig, door
Tibet, -etain z. Thibet, -êtain .
Tibia m.: Scheenbeen. Tibial : Het
goede geesten bewerkt. Theurgi (s )te m.:
Wonderdoener.
scheenbeen betreffend. / m.: Scheenbeen.
Tibre m.: Tiber.
Thiase m.: Feest -, dans ter eere van
Tibulle m.: Tibullus (Rom. dichter).
Dionysos, thiasos.
Tie (spr. tik) m.: Krampachtige spierThibaud m.: (na am) Theobald. Thibeweging, zenuwtrekking (vooral van 't
baude v.: Ruw koeharen weefsel.
Thibet m.: Tibet. Wollen stof. Thibe - gelaat ). (fig.) Aangewende beweging. Belachelijke of vreemde gewoonte. — a l'aptain : Tibetaan. -sch.
pui: 't Kribbebijten. — en l'air: 't LuchtThierri of -ry m.: Diederik, Dirk.
zuigen.
Thiois by .nw . : (o u d ) Dietsch .
Ticker m.: Toestel dat beurskoersen
Thionville v.: Diedenhofen.
Thlaspi m.: Boerenkers. — des jardi- noteert in een bank, tegelijk met de opneming
in de koerslijst. Ticket (spr. ti-lcê
niers: Schermdragende scheefbloem.
Thomas m.: 1 . Thomas. S. — d'Aquin: of ti-ke-te) m.: Biljet. — d'achat: Bon.
De H. Thomas Aquinas (Th. v. Aquino) . 2. — de place: Plaatsbewijs. Ticket -prime
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(mu. -s--s) m.: Rabatzegel, premie,
solide: De getierceerde staatsschuld. Le „punt".
coutumier: Het derde deel der ouderlijke
Tic tae (spr. tiktak) m.: Tiktak, getik. goederen, waarover niet kon worden beTiede : Lauw. -warm. Zoel (wind). schikt ten bate der kinderen. 3. Derde
Nog niet geheel koud (lijk). (fig.) Lauw,
stand. Un depute du -. Tiersan m.:
koel, nalatig. Zonder godsdienstijver. / bw.:
Driejarig wild zwijn. Tiertê: Waarbij de
Boire -: Lauw drinken. / m.: Slappe in
dag in drieên is verdeeld. Equipes -es:
't geloof. Le Seigneur vomit les -s. Tiede- Ploegen die acht uur werken. Systeme des
ment: Lauw. Koeltjes, met lauwheid. equipes -es: Drieploegenstelsel. TiersTiedeur v.: Lauwheid, lauwe tempera- point (mu. ---5) m.: Snijpunt van twee
tuur.. Zoelheid . (f ig . ) Lauw-, onver- bogen aan den top van een gelijkzijcligen
schillig-, slapheid. Des -s: Buien van driehoek. Kromming van een Gotisch
onverschilligheid . Tiedir onov .w . : Lauw gewelf. Driekante vijl. Latijnsch zeil.
-. Zoel worden. (fig. ) Afkoelen , verTige v.: 1. Stam, stengel, steel. Plante
flauwen . / ov .w. : Lauw maken. Tiedis- sans -: Onvertakte plant. Poirier de
sement m.: Verflauwing.
haute -: Hoogstampeer.. 2. (f ig . ) StamTien, --ne vnw . : 1. Uwe . (o u d ) Un - vader (v. e. geslacht). Faire -: Een geparent: Een van je bloedverwanten. Elle
slacht gronden. 3. Schacht (v. zuil, spijker,
est -ne: Zij behoort u. 2. Le -: Het uwe
laars, veer) ; kambaan (sleutel) ; been (v.
(z . mien 2). 3. Les -s: De uwen, uw kous). Stang (a. machine). Buis (v. therbloedverwanten, - aanhangers. 4. Tu fais mometer). Gasarm. --clapet : Ventieldes -nes: Je haalt je gewone dwaze streken
staaf. - de réglage: Stelpen. - de selle:
weer uit, je laat je weer eens kennen.
Zadelpen (fiets). - de tiroir : Schuifstang.
(ov
w.
1).
/
Tiens tusschenw. z. tenir
Tige: (wapenk.) Met een stengel van
m. z . tenir (ov .w . 4) .
een andere kleur. Tigelle v.: Stengeltje
Tierce v . : 1. (K a t h . ) Tertie , derde
(a. d. kiemwortel). Tigette v.: Met
uur van den dag (9 uur 's morgens). 2. bladeren versierde zuilse,hacht, waaruit
(s p el) Driekaart, derde . - majeure: - van de krullen van 't kapiteel komen.
aas, heer, vrouw. - basse : - van negen,
Tignasse v.: Leelijke pruik. Wilde,
acht , zeven . 3 . (m u z . ) Terts . - mojeure dikke haardos. Tignon m.: 1. AchterGroote -, - mineure: Kleine -. 4. (s c h er- hoofdsharen, toet. 2. Stekelnoot. Tim en ) Derde parade rechts . 5. (w is k . ) gnonner ov .w. : Bij de haren pakken.
Zestigste deel eener seconde. 6. Becht op
Tigre m. : 1 . Tijger. (f ig. ) Wreed mensch.
een derde van de veldvruchten. 7. Stoom- - noir: Jaguar. - chasseur: Gepard,
fluit. 8. Derde drukproef, tweede of pers- jachtluipaard. Cheval - ; Chien -: Geof slotrevisie. 9. Non, die een andere non. tijgerd, gevlekt p.; - h. Punaise -, - des
in 't spreekvertrek vergezelt. 10. Derde- poiriers: Vruchtboomluis. 2. Tigris (rivier
daagsche koorts. / z. tiers bv.nw. Tierce- in Azle). Tigrê: Getijgerd , gevlekt. Gris
leuille v.: (wapenk.) Drieblad. Klaver- - : Tijgerschimmel. Tigre-chat (mu. -sblad. Tiereelet m.: Mannetje (v. valk, --s) m.: Tijgerkat. Tigre-loup (mu.
sperwer, enz.), tersel. Tiercement m. en -s--s) m.: Hyena. Tigresse v.: Tijgerin.
-eer ov .w. : (Het) verhoogen v. d. prijs Tigridie v.: Tijgerlelie.
met een derde. (Het) voor de derde maal
Tilbury m .: Licht tweewielig rijtuig.
bewerken (grond). / onov .w.: Als derde
Tilde m.: Mouilleerings-teeken (op de
man aan een zijde staan. Tiereeron m.: n), tilda. Tilde: Met een tilda.
Boog van een spitsbooggewelf, die uit een
Tiliacees v .mv . : L inde-achtigen .
hoek ontspringt. Tiereet m. z. tercet.
Tillac (spr. -ak) m.: Bovendek. Franc
Tiergon m.: Maat die een derde inhoudt -: - over de geheele lengte van 't schip.
van de geheele maat. Tiers (spr. tyer),
Tillage m.: Het schillen. Tille v.: 1.
tierce (spr. tyerss) bv.nw.: (oud; z. o o k
(o o k teille) Bast ; hennepschil . - de
tierce v.) Derde. Deposer en main -ce: mottes: Turfmolm. 2. Disseltje (v. kuiper,
Aan een derde toevertrouwen. - arbitre: leidekker). 3. Bergplaats voor de bemanOpperscheidsrechter. . - parti : M iddel- ning, plecht ; vooronder. Tillee v.: Mospartij ; (f ig.) middenweg. z. etat 5. En bloempje (- mousse). Tiller ov .w . : Schilmaison -ce : Ten huize van derden. Le len. Zwingelen. Tilleul (spr. ti-yeule) m.:
ordre de Saint-Dominique : Uit wereldlijken
Linde, -boom. Lindebloesem. Aftreksel -,
bestaande orde der Dominikaners, die een thee van lindebloesem. - argente : Zilveraparten regel (-ce reqle) volgen. Un - linde. Tilleur m.: Vlas-, hennepbraker.
ordre: Een lid Bier orde. -ce epreuve : Derde
Tilleuse v.: Vlashaak.
proef , persrevisie. Fievre -ce: DerdenTillole v.: Rank bootje.
daagsche koorts. -ce opposition : Door een
Timbale v.: 1. Pauk, keteltrom. Battre
derde verwerende partij beteekende akte. des -s : De pauken bespelen. 2. Metalen
Puissance -ce : Derde macht. - porteur,
beker,, kinderbeker,, kroes . z. deerocher.
- possesseur: Derde bezitter. - opposant:
(fig.) La supreme -: 't Lot uit de loterij.
Hij, die zich tegen een vonnis verzet zonder 3. Korst van deeg waarin ragout wordt
partij to zijn geweest, derde verweerder. opgediend . Pasteivormpje . (v o I k) Het eten .
porteur : Tweede endossant. / m.: 1.
Timbalier m.: Paukenist, paukenslager.
Derde, derde persoon. z. quart (m. 5).
Timbrage m.: Het zegelen, - opdrukken
Etre en -: De derde man zijn in een gezel-, - opplakken van een (post)zegel of
schap . Se mettre en - dans: Zich mengen stempel . Timbre m . : 1. (o u d ) Ronde
in. Entrer en - dans tine amitie: Als derde trommel. (thans) Dubbele darmsnaar, die
man in den vriendenbond worden opge- onder 't trommelvel gespannen is (corde
nomen . 2. Derde deel, derde. Le - con- de -). 2. Klok. Bel, schel. Fietsbel
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geweten. Met heiligen schroom vervuld.
(--sonnerie). Knopje (v. licht). Frapper
Timothee m . : (na a m) Timotheus . Tiun coup sur le —: De schel doen overgaan.
— avertisseur: Alarmbel. 3. (grap) Hoofd, motheegras .
Tin m . : 1 . Onderlegger.. (z e e v . ) Stapelhersenen. Avoir le — brouille, - fele: Niet
pluis in zijn bol zijn. 4. Klankkleur blok. 2. Sneeuwbal (laurier —).
Tinetorial : Tot verven dienend. Ma(v. d. stem ) . (f ig . ) Heldere stem . (f ig . )
Eigenaardig karakter (b.v. le — du Ha- tieres —es: Verfstoffen. Industrie —e:
Ververij.
lisme de Balzac). 5. Beginregel om de wijs
Tine v.: Ton, kuip, tobbe. Tinet m.:
van een liedje aan te geven. wijze, „voois".
6. Spoelbak. — a glace: Uskast. 7. Boven- Slagersboom ; draagstok. Tinette v.: Kuipje, tobbetje. Sekreetton.
stuk van een helm. (w a p enk . ) Schildhelm.
Tintamarre m.: Leven, geweld, rumoer.
8. Voorletters -, wapen op voorwerpen,
die iem. toebehooren. 9. Stempel, zegel. Tintamarrer onov .w . : Rumoer maken.
Stempelwerktuig. Zegelkantoor (bureau du Tintamarresque : Lawaaierig, rumoerig.
Tintement m.: 1. Luiden, aanslaan (v.
—). Zegelloon, -geld. Gezegeld papier.
Poststempel (— de la poste). Zegel (op klok). — funebre: Doodsgelui. 2. Naklank,
brief, akte). Postzegel. ImpOt du —: Zegel- gelui, geklep. Klank. 3. —s d'oreilles:
belasting . — a l'extraordinaire: Buiten- Suizingen in de ooren. 4. Gerammel (sleugewoon zegel. — mobile : Plakzegel. Sous tels ) . Tinter onov .w . : Luiden , kleppen .
Klinken. Suizen (ooren). Rammelen (sleule — de la presente depeche : Datum postmerk . — de dimension : Formaatzegel. tels). Faire — les oreilles de qn.: Iem.
— de quittance: Kwitantiezegel. — descrip- voortdurend hetzelfde herhalen. Les oreilles
ont dd vous —: Uw ooren zullen wel getuit
tif: Strooknummer. — a date : Datumstempel. — sec; — humide : Droge -; hebben. I ov.w.: 1. Kleppen, met den
natte stempel: 10. Getal, dat de cijfers klepel aanslaan. — la messe : Voor de mis
van een post samenvat. Timbre: Gezegeld; kleppen . 2. (z e ev . ) Met stapelblokken.
gestempeld (z. -er 4). (f am.) Mal, gek, vastzetten. Tintin m.: Geklink. Tintinnavan Lotje getikt. Timbre-avion (mu. bulement, -is (spr. tinti-na) m.: Geklingel. Tintinnabuler (spr. tinti-na-)
—s—) m.: Luchtpostzegel. Timbre-date
onov .w . : Klingelen .
(mu. onv.) m.: Datumstempel. TimbreTintoret (le) : Tintoretto (Ital. schilder).
poste (mu . —s--) m.: Postzegel. TimbreTintouin m . : Oorgetu it , -gesuis . (f ig . ,
prime (mu. —s--s) m.: Rabatzegel.
Timbre-quittance (mu. —s--) m.: Kwi- (f a m . ) Onrust , verlegenheid ; soesah , hoofdtant iezegel . Timbrer ov .w . : 1. (o u d ) breken, kopzorg.
Tipule v.: Waterspin.
Doen weerklinken. (thans; fig.) Ceruelle
Tique v.: Teek, tick, dierluis. Honden-, tete bien timbree; - mal timbree: Helder -;
verward hoofd. Il est timbre: Het is niet tiek (— des chiens). (f a m.) Soul comme
recht pluis in zijn bol. 2. (wapenk.) une —: Zoo vet als een meeuw.
Tiquer onov.w.: Kribbebijten (— a
Met een helmkam voorzien. 3. Met voorletters -, 't wapen voorzien. 4. Stempelen; l'appui). (f ig.) 't Land hebben. — en
zegelen; ijken, van een stempel volgens l'air: Lucht zuigen. —sur: Struikelen over,
de veiligheidswet voorzien. Afstempelen. terugdeinzen voor; even 't land hebben aan.
Faire — qn : Iem. 't land doen krijgen.
Papier timbre : Gezegeld papier; (fig.) de
Tiquet m.: Aardvloo.
deurwaarder. Recevoir du papier timbre:
Tiqueter ov .w ; : Spikkelen . Tiqueture
Een exploot ontvangen, den deurwaarder
aan zijn huis krijgen. Chaudiere timbree a v.: Spikkeling.
Tiqueur : Kribbebijtend. / m.: 1 . Kribbe18 kilos: Ketel die 18 kilo druk per c.M2.
kan hebben volgens de expertise. / se —: bijter (— a l'appui; z. tie). — en l'air:
Fen anderen klank krijgen (stem) . Timbre- Luchtzuiger. — de l'ours: Weyer. 2. Iem.
rabais of --remise (mu. —s—) m.: met een tic behept.
Tir m.: Het schieten. Schot. SchietRabatzegel, premie. Timbre-retraite (mu.
richting, schootslinie. Schietterrein. Schiet—5--) m.: Rentezegel. Timbreur m.:
Stempelaar, zegelaar. / bv.nw.: Appareil tent (op kermis ; salon de —). z. ligne 5,
fouet 3, plongeant en ricochet 2. Plan de
—: Stempeltoestel. Timbre-vignette (mu.
—: Schootsruimte. Ligne de —: Schotlijn.
—s--s) m.: Sluitzegel. Timbrologie v.:
Postzegelkunde. Tirnbromanie v.: Post- — a l'oiseau: Vogelschieten. A — rapide:
zegelverzamelwoede . Timbrophile m.: Snelvuur-. — coup par coup : Langzaam
Postzegelliefhebber. Timbrophilie v.: vuren. Les —s: De schietoefeningen. Les
—s a blanc; - a balles : De schietoefeningen
Liefhebberij voor postzegels.
Timide : Bedeesd, verlegen, beschroomd, met los kruit; - met scherp. Angle de —
schroomvallig, schuchter. Angstvallig, on- Schootshoek. — a toute volee: Boogschot
vast, te omzichtig. —ment bw. Timidite op den grootsten afstand. —s de guerre:
v.: Bedeesd-, verlegen-, schuchter-. Angst- Oorlogsvuren. — direct : Recht -. — d'echarpe: Schuin -, echarpeer-. — a revers : Omvalligheid.
vattend vuur. Il est habile au —: Hij is
Timoeratie, -ique z. plouto. . .
Timon m.: 1. Dissel, langstok. Ploeg- een goed schutter. Tirade v.: 1. Het
dissel . 2. Roerpen , helmstok . Roer.. (f ig . ) trekken. Tout d'une —: In een adem, aan
Bewind, bestuur, roer. Timonerie v.: een stuk. 2. (f ig.) Uitgebreid stuk, onafDienst aan het stuurrad. Personeel a . h. s. gebroken reeks. (toon e e 1) In ben adem
Stuurplecht. -kamer, -huis. Maitre de —: voorgedragen stuk. (lam.) Deftige, holle
Roerganger. Timonier m.: 1. Disselpaard. woorden; lange uithaal. Tirage m.: 1 . Het
trekken (v. metaal). - voorttrekken (v.
2. Roerganger.
Timore: Angstvallig, te nauwgezet van rijtuig, schuit). Chemin oil it g a beaucoup
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(mu . onu.) m.: Afvuurder. Aftreklijn.
de — pour les chevaux : Weg waar de paarden
zwaar moeten trekken. Cordons de —: Tire-filet (mu . ---s) m.: Werktuig om
Gordijnkoorden. — d'une cheminee: Trek- lijnen op hout of metaal te trekken. Tireken -, trek van een schoorsteen. — force: fond (mu. onu.) m.: Bodemtrekker (der
Aanjager; kunstmatige trek. (fig.) Il y a kuipers). Schroefoog. Kogeltang (voor wonden). Schroef-, oogbout (uis —). Kogeldu —: Er is gehaspel ; 't wordt „hommeles"
trekker. Tire-jus m.: (grap) Zak-, snotCheval de —: Jaagpaard. 2. Jaagpad. 3.
Het trekken (v. loterij ). - uitloten. - loten doek . Tire-laine (mu. onu.) m . : (o u d )
(— au sort). - „trekken" (der plaatsen, Mantel-, jassendief . (thans) Wolproptrekb .v . bij whist) . - afstroomen . - (af )drukken ker . Tire-laisse (mu . onv.) m.: Teleurstelling . Tirelarigot (a) z . larigot. Tire(boek , photo, teekening ) . Op lage . Afdruk .
Drukloon. — a part : Overdrukje. 4. Af- ligne (mu . ---s) m . : Trekpen . (f ig . )
tapping. Afhaspeling. 5. 't Trekken (wis- Middelmatig bouwkundige, prularchitect.
sel). 6. Balglengte (camera ), bodem- Tirelire v.: Spaarpot. Collectebus. Speeluittrek . Tiraillement m.: Het heen en pot . (p 1 a t ) Hoofd ;' ,bek " ; achterste : maag ;
weer trekken, - rukken en plukken. (fig., buik. / m.: Het getierelier. Tirelirer onov.
f a m. ) Kibbelarij, geharrewar, wrijving. w.: Tierelieren. Tire-Fceil m.: In 't oogOngerust-, onzekerheid. Scheut, knagende vallende weelde. Middel om de aandacht
pFin. — d'esprit: Besluiteloosheid. Subir te trekken. Tire-moelle (spr. -mural; mu.
onu.) m . : Merglepel . Tire-monde: (v olk)
de perpetuels —s : Voortdurend heen en
weer geslingerd warden. — d'estomac: Madame —: De vroedvrouw. Tire-pave
Jeuk in zijn maag. Tirailler ov .w . : 1. (mu. onu.) m.: Zuigleer, zuiger. Tire-pied
Heen en weer trekken, rukken en plukken.
(mu. ---s) m.: Span-, knieriem. TireZenuwachtig vertrekken. (f ig. ) Plagen, plomb (mu. onu.) m.: Loodtrekker, rad
lastig vallen, niet met rust laten. 2. ov. om 't lood in reepen te trekken. Tireen onov .w . : (—m i 1. ) Ongeregeld vuren point (mu . ---s) m.: Priem.
(op). / se —: Met elk. plukharen. TirailTirer ov .w . : 1. Trekken , (uit )rekken ,
lerie v . : Voortdurend geplaag . (m i I . ) - spannen, langer maken ; strak aanhalen;
tirailleursvuur. Tirailleur m.: 1. Vooruit- tot draden trekken (metaal) ; ophalen
gezonden soldaat, die door voortdurend
(kous, broek). (fig.) — la courroie: De
schieten den vijand verontrust. Inlandsch tering naar de nering zetten. z. ehausse
soldaat . — indigene : Turco . 2. (fi g . ) 4, gregue en epingle 1. — a poll: Het
Eenzame strijder. Tirant m.: Trekker haar van een weefsel ophalen, opkrassen.
(a . laars), strop, schoenriempje. Koordje Auoir le visage tire, - les traits tires : Ver(a. beurs). Trekanker, landvest. Trommel- moeide en vermagerde trekken hebben. z.
velspanner. Trekslang. Hoofdtak. Zenuw ligne 7 en longueur 2. Un mal de tete
(in vleesch). — de soupape: Ventieltrek- qui tire les yeux: Hoofdpijn, die iem. scheel
stang. — d'eau : Diepgang ; waterverplaat- doet zien, „scheele h.'
sing. A grand — d'eau: Diepgaand. Ti2. Melken (koe). Du laic tire: Versch gerasse v.: Trek-, strijknet. Koppeling molken melk. 3. Trekken (lijn). Teekenen,
(orgel). Tirasser ov .w. : 1. Heen en weer ontwerpen. Weergeven, afbeelden. Een
trekken. 2. Met een strijknet jagen op. portret maken van. (nieuw) Een photo
Tiraude v.: Trektouw aan een heiblok. nemen van, „kieken". z. cordeau 1.
Tire v.: Het naar zich toe halen. Vol Afschrijven ; nateekenen. Afdrukken, een
a la —: Zakkenrollerij. Voleur a la oplage maken van. Slaan en in den handel
—: Zakkenroller. A — d'aile: Pijlsnel,
brengen (medalje). Un camp biers tire:
klapwiekend. Tire-au-flans (mu. onu.) Fen goed gericht kamp. — une copie de:
m.: (leger) Lijntrekker. Tire-auto (mu. Een afschrift maken van. — les parties
onv .) m.: Sleepstang. Tire m.- : 1. Jacbt
d'une partition: De partijen van een partimet 't geweer. Jachtveld in hakhout. 2. tuur uitschrijven. — qn en pltitre: Een
Betrokkene, acceptant (v. wissel ). 3. gipsafbeelding van iem. maken. z. bon
Afstreek (instrument). / b y .nw . z. tirer.
(m. 4 ). — mille exemplaires de : Duizend
Tireau m.: Lichter. Tire-balle (mu . exemplaren afdrukken van. — une raie
---s) m.: (heelk.) Kogeltang. (mil.)
sur: Doorhalen.
Kogeltrekker. Tire-bonde (mu . ---s)
4. Zich wenden naar. (oud) — chemin,
m.: Spontrekker. Tire-bord m.: Jaag-, — pays: Heengaan, zijn biezen pakken. 5.
drevelbout. Tire-botte (mu . — --s) m.: Trekken, naar zich toehalen. — les cheueux
Laarzentrekker, -knecht. Tire -bouehon a qn: Iem. bij de haren trekken. — a soi,
(mu . ---.9) m.: Kurketrekker (ook :
— de son dile: Naar zich toe trekken,
krul). En —: Kurketrekkervormig, met voordeel trachten te halen uit. — les rieen krul. Tire-bouchonner onov .w . : deaux: De gordijnen open- of toetrekken.
Kurketrekkervormig zich draaien. In een — le verrou: Den grendel af- of toeschuiven.
draaitoestel zich laten afglijden. Tire- — la porte sur -, apres soi : De deur achter
bourrage m.: Pakkingtrekker. Tire-bour- zich dichttrekken. z. oreille 4, eheveu 1
re (mu . onu .) m.: Aftrekker, krasser. en jambe 1. — le pied, (p 1 a t ) —sa longe:
Tire-bouton (mu . ---s) m.: Knoopen- Met moeite zich voortsleepen. — le pied
haak. Tire-braise (mu. onu.) m.: Kolen- en arriere : Zijn voet achteruitzetten. z.
krabber . Tire -eartouehe (mu . ---s) m.: reverence 3, diable 1, couverture 2,
Patroontrekker. Tire -elou (mu . ---s) cordon 2 en apres (vz. 1). — 1' ceil, - lee
m.: Leidekkersnijptang, nageltrekker. yeux : De aandacht trekken, in 't oog
Tire-eordes (mu . onu.) m.: Snarenspan- loopen. — l'eau: Water opzuigen. — le
ner . Tire-d'aile (a) z. tire. Tire-dent rideau -, un voile sur qch: lets in 't vergeet(mu. ---s) m.: Tandtrekker. Tire-feu
boek doen geraken. Une combinaison un
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peu tiree : Een wel wat met de haren er hij
z. long (m. 1). - au large: Het ruime
gesleepte combinatie. C'esl bien tire: Dat sop kiezen ; (f ig. ) ver weggaan. 5. Schieten,
is met de haren erbij gesleept. 6. (plat)
vuren. - a balle: Met scherp -. - a blanc:
Uitdienen (diensttijd); uitzitten (straftijd). Met los kruit schieten. - a l'oiseau: Op
J'ai tire mes 2 fours de salle de police : Ik
den (houten) vogel schieten. z. bout 1,
heb mijn twee dagen politiekamer uit- boulet 1 en blanc (m. 1). (f ig.) - sur
gezeten. 7. Afschieten, afvuren. Afsteken. ses troupes, - ses Bens: Zijn eigen partij,
Afvuren (bom). - une balle a -, contre - vrienden aanvallen. - a qn dans le
qn: Een kogel op iem. afschieten. z. moidos: Iem. in den rug aanvallen. - dessus
neau 1 en naissanee 1.8. Schieten, treffen, a qn : Op iem. schieten. 6. Trekken (aan
dooden.
wagen, enz.). 7. Schermen. Stooten. 9. (Voort )trekken . z . quatre 1. (f i g . ) avec qn : Een partij met iem. „trekken".
Etre tire a quatre : Aan alle kanten in de 8. Fen wissel trekken op. 9. Roeien,
zorgen zitten. 10. Uithalen, -krijgen, -trek- trekken.
ken, voor den dag -, uit zijn zak halen.
HI. Tirer (se) : 1. Getrokken worden.
Aftappen (bloed, bier). Putten (water).
Zich laten uittrekken. 2. Gedrukt worden.
Trekken, loten. Trekken (wissel). - qn 3. (ook met en) Uitgaan, -komen, zich
a part: Iem. ter zijde nemen. - du yin redden uit . (fig . ) Rondkomen . - d'afd'un tonneau: Wijn uit een vat tappen, z.
faires, - d'embarras: Zich uit de moeilijkBlair (m. 1), langue 1, boire 1, couteau heid redden. z. pas (m. 7) en pair (bv.nw.
1 en epine 2. Un bock bien tire: Een potje 3). Il s'en est bien tire : Hij heeft er zich
bier versch van 't vat. - les bas -; les funk doorgeslagen. Je m'en tire : Ik kan
bones a qn: Iem. zijn kousen -; zijn schoenen
mij redden. Cela s'est tire : Dat is gegaan.
uittrekken. - le chapeau devant qn, - a
Tire-racine (mil. ---s) m.: Wortelqn un coup de chapeau : Den hoed voor iem.
tang. Tirerie v.: Geschiet. Draadmolen.
afnemen. - l' epee: 't Zwaard trekken. z. Tire-sable (my . --- s) m.: Put-, grondepingle 1, marron 1, mouture 2, nez 1 boor. Tire-sac (my . ---s) m.: Hijschen aile 1. - a qn pied ou aile: Op een of toest el . Tire-sou (mv. ---s) m . : (fa m . )
andere wijze voordeel aan iem. willen Woekeraar. Belastinggaarder. Lastig bedebehalen (z. aile 4). - la racine de : Den laar. Tiret m.: Koppelteeken. Gedachtewortel trekken nit.
streep . Perkamentstrook. Tiretaine v.:
11. Trekken, uitloten; doen trekken Grove stof van half garen en half wol.
(loterij). - un bon numero : Vrijloten. Tiretet m.: Lijn van koppelteekens.
- un mauvais numero : Aanloten. z. sort 3, Tire-téte (mv. ---s) m.: Hoofdtrekker.
court (bv.nw. 1), carte 2 en roi 1. - les Tiretoire v.: Kuipersklemahaak. Wortelplaces : Trekken om to weten wie partners
tang. Tirette v.: Ophouder, schuif (aan
zijn. 12. Ontlokken (traan, geluid). Slaan rok). Gordijnkoord. Handschoenveter. Rits(vuur) uit. 13. Doen komen, ontbieden. sluiting. Uitslaand verlengstuk (aan tafel).
14. Trekken, stoken, uit-, overhalen; af- Uitspringende rand. Sluiting van een
tappen (hars). 15. (fig.) Halen (uit), klepje. Tireur m.: 1. Draadtrekker. Weefonttrekken
(aan),
)
- d'af- stoeldradentrekker . 2. Houtvlotter. 3.
redden
faire - d'embarras, - d'un mauvais pas:
(oud) Zakkenroller. - de laine: MantelUit de moeilijkheid redden. z. bon en. diet. 4. Wijnaftapper (- en bouteilles) .
erreur 1. - de l'oubli : Aan de vergetel- 5. - de cartes, - d'horoscope : Kaartlegger,
heid ontrukken. 16. (f ig.) Ontleenen. toekomstvoorspeller. 6. (hand e 1) Trekker
Trekken, afleiden, opmaken. z. origine.
(v. wissel). 7. Schermer (- d'armes). 8.
- une consequence de : Een gevolgtrekking Schutter. Jager. - d'elite: Scherpschutter.
maken uit. Un mot tire du latin: Een (leger) - au flanc: Lijntrekker. 9. Roeier.
uit 't Latijn afgeleid woord. - sa source: 10. - de sable: Zandbaggeraar, -visscher.
Ontspringen. - un film de : Een f. ont- - de tourbe: Turfbaggeraar. - de corde:
leenen aan. 17. (fig.) Verkrijgen, zich Touwslager. - de gra yures: Plaatdrukker.
verschaffen, ontvangen, er uit halen. - de Tireuse v.: Draadtrekster. Weefstoell'argent de qn: Geld van iem. afhalen. z.
dradentrekster. Wijnaftapster. - de cartes,
avantage 1, parti 2, raison 3 en profit - d'horoscope: Kaartlegster, toekomstvoor1. - une parole, - un mot de qn : Een woord spelster.. Tire-vieille (my . onv.1 m.: Valuit iem. halen. - vanite, - gloire de: Zich reeptouw. Touw, dat als leuning dienst
verheffen op. - vengeance de : Zich wreken doet.
over. - ses mogens d'existence de : Leven
Tirlemont m.: T(h)ienen (in Belgiê).
van. 18. Een diepgang hebben van.
Tiroir m.: 1. Lade. z. comedie 1.
II. Tirer onov .w . : 1. Trekken . - sur
(o ng. bet. ) Sujet a -s: 0. waarover men
une corde : Aan een touw trekken. - sur
kan zwammen. Des fonds de -s : Lettersa pipe: Aan zijn pijp trekken. Celle corde
kundige sprokkelingen. 2. Stoomschuif.
tire : Dit touw is strak gespannen. z. fin
Tiroir -caisse (my . ---s) m.: Geld-,
(v. 1), ligne 7 en consequence 1. - sur toonbanklade.
un sujet : Copie (en dus geld) uit een onderTironien bv .nw . : Note -ne: Latijnsch
werp slaan. - en longueur : Op de lange kortschrift.
baan geschoven worden. (leger) - au
Tisane v.: Drankje, kruidenaftreksel,
flanc: Lijntrekken. 2. Zweemen, gelijken
-thee. Zeer lichte Champagne (- de ch.).
naar. - sur le vert, - au vert: Groenachtig Tisanerie v.: Plaats in een ziekenhuis,
worden. Il tire du ate de sa mere : Hij lijkt waar drankjes worden gekookt.
het meest op zijn moeder. 3. Een oplaag
Tison m.: 1. Half verkoold stuk brandhebben van. Ce journal tire a mille exem- hout . (f ig . ) Stokebrand (- de discorde).
plaires. 4. Trekken, gaan, zich begeven.
Garder les -s: In 't hoekje van den haard
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blijven zitten. Prendre le — par az it brine
4. Oorkonde, diploma, stuk, akte, brief,
Een zaak verkeerd aanvatten. z . eider 2. titel; bewijsstuk ; effect (z . 8 ). z . noblesse
2. Windlucifer (allumette —). Tisonne: 1. — de propriête: Eigendomsbewijs. — de
Met lange, zwarte haren gespikkeld. Ti- rente : Inschrijving op 't Grootboek ; schuldsonner ov .w. : Poken in, het vuur om- bewijs . — de nomination: Aanstelling.
halen. (fig. ) Aanwakkeren. Tisonneur
—demouvnt:
Geleibiljet (voor gedistilm. : Hij die graag in 't vuur pookt. Tison- leerd ) . — de voyage : Reisbewijs voor (spoorweg )beambte . Admission cur simples —s:
nier m. : Stook-, haardijzer, pook.
Tissage m. : 1. Het weven. — aux Toelating zonder examen ; - onderzoek.
cartons : Kaartweven. 2. Weverij . Tisser
— nouvel: Verplichting tot rente- of cijnsov .w . : Weven. (f ig . ) Smeden . I se —: betaling door den nieuwen bezitter. ForGeweven worden. Tisserand m. : (L innen )- mer —: Als bewijsstuk dienst doen. 5.
wever.. — drapant, - en drap ; - en soie; Bezitrecht, (de) eigendom. 6. (f ig. ) Recht.
— en laine: Laken-; zijde-; wolwever.
A quel —? Met welk recht ? A plus d'un
— d'automne: Herfstdradenspinner. Tis—: Zeer terecht. A bon —, a juste —:
serande v. : Weefster. Tisseranderie v. : Rechtmatig, met recht, met goeden grond.
Weversbedrijf. Handel in geweven goederen. A ce —: Uit lien hoofde. 7. Recht om aanTisserin m. : Wevervogel. — a tete d'or: spraak op iets to maken, aanspraak. Faire
Wielewaal. Tisseur m. : Eigenaar eener valoir ses —s: Zijn aanspraken doen gelden.
weverij (patron —). Weyer op een fabriek. Avoir des —s a l'irnmortalite: Naar onTissu m. : 1. Weefsel, geweven stof . sterfelijkheid mogen dingen . 8. (b eurs)
— metallique : Metaalgaas. --eponge :
Stuk, effect. — nominatif: - op naam.
Badhanddoekenstof . — caoutchoute : Caout- — au porteur: - aan toonder. 9. Gehalte
choucstof . 2. Weefsel (organisch ). — cellu- (v. munt ). Nummer (v. zijde ; gewicht
laire: Celweefsel. — cutane: Huidweefsel.
van een streng van 500 M . ). Gehalte (v.
3. (fig.; veel ong. bet.) Aaneenscha- meststoffen). Dikte (v. metaaldraad ).
keling , samenraapsel . / bv .nw . : Geweven.
Gewichtsgehalte. 10. Titel (v.
—ponderabl:
Tissulaire : Weefsel . Tissure v. : Weefsel, boek). Titelblad. Faux —: Verkorte -,
manier van weven. (f ig. ) Samenstelling, voorhandsche of Fransche titel. — de
schikking . Tissutier (spr. -tye) m . : K lein- , depart: Verkorte titel op de eerste bladlintwever. Tistre z. titre of tisser.
zijde. z . courant (bv .nw . 2) . 11. OnderTitan m. : Titan (reus). Groote mastbok.
afdeeling -, titel (v. een wetboek ). OpTitankever. Titanate ml: Titanzuurzout. schrift (v. e. hoofdstuk ). 12. AfkortingsTitane m. : Titanium (element). Titane : streepje (boven een woord) . Tilde. 13.
Met titanium verbonden. Fer —: Titaan(j acht) Plaats, waar de honden gereed
ijzer . Titanesque : Titan-, reusachtig. Ti- staan. 14. (scheik.) Titer.
tanifêre : Titanium bevattend. Titanique :
Titre ov .w . : Weven (z. tisser ).
1. Acide —: Titaniumzuur. 2. z. titaTitre-planche (mu. —s--s) m . : Titel
met vignet. Titrer ov .w. : 1. Een titel
nesque.
Tite m. : Titus. Tite-Live m. : (Titus) geven aan, een adellijken titel verleenen
aan. Personne titree: Iem. van adel. Terre
Livius (Rom. geschiedschrijver ).
Tithymale m. : Cypreswolfsmelk.
litree: Landgoed met een titel verbonden.
Titi m.: Kwajongen, ondeugd die voor 2. Het gehalte bepalen van (metaal),
geen kleintje vervaard is.
de hoedanigheid bepalen van (zijde, suiker ) ,
Titien of Le —: Titiaan, Tiziano.
het gehalte bepalen (door quantitatieve
Titillation (spr. titi-la) v. : Kitteling, analyse ) . (nieuw ) Een gehalte hebben
lichte prikkeling . Aanstipping . (m u z . ) van , (scheik. ) titreeren. 3. De bijschriften
Streeling . Titiller (spr. titi-le) ov .w . : maken bij (film). / onov .w. : Een gehalte
Kittelen, licht prikkelen. Aanstippen. Ti- hebben. Titreur m. : Iem. die bijschriften
bij films maakt. Titrier m.: (oud) Betans (spr. titi-li) m. : Kitteling.
Titine v . : Stien (tje ) , Chris je .
waarder der kloosteroorkonden. Maker van
Titrage m. : Bepaling van het gehalte. valsche oorkonden. Titrimêtrique : Van
Geha lte .
meting door titreering.
Titre m. : 1. Titel, eeretitel, benaming
Titubant : Wankelend. Titubation v. :
(v. rang of waardigheid). 2. Titel, be- Wanke ling , waggeling . Tituber onov .w . :
naming (v. ambt ). Professeur en —: Ge- Wankelen, waggelen; zwaaien.
woon hoogleeraar. Commis en —: Vast
Titulaire bv .nw. : In 't bezit van een
ambtenaar. A — d'office: Krachtens zijn titel, titulair ; (K a t h. ) in partibus. Gerechambtstitel. Maitresse en —: Algemeen tigd tot het dragen van een ridderorde.
erkende maitresse. 3. Benoeming. Bijnaam. Bezitter. Patron — d'une eglise : NaamHoedanigheid, (recht) titel. A — de: In patroon. Professeur —: Gewoon hoogleehoedanigheid van, als ; onder voorgeven raar. Membre — : Werkend lid. / m. :
van ; bij wijze van. A — national; a — Titelvoerder, ambtsbekleeder, titularis,
etranger: Als landsman ; als vreemdeling.
iem ., die met iets belast is. OnderA — honoraire: Honoris causa, bij wijze
wijzer. Provisor. Houder (van iets op
van onderscheiding. A — personnel: Voor naam). — de compte : Rekeninghouder.
zich persoonlijk. A — de don; - de prét:
(grap) — d'une vingtaine de condamnations:
Bij wijze van gift ; - van voorschot. A — Iem. die twintig veroordeelingen op zijn
provisoire: Voorloopig. A — definitif: Voor
kerfstok heeft. Titulariat m. : Werkelijke
vast. A — exceptionnel: Bij wijze van uit- uitoefening v. e. ambt. Titularisable m. :
zondering. A — gratuit: Om niet. A — Benoembare . / bv .nw . : Benoembaar. . Tituonereux: Onder een bezwarenden titel.
larisation v. : Verleening van een titel;
A — lucratif: Door schenking of erflating.
definitieve benoeming. Titulariser ov .w. :
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Een titel verleenen aan; definitief benoe- marehand 1 en revendeuse. Plier la -:
men, voor vast aanstellen. Titulature v.: Met het gestolene er van doorgaan. 2.
De gezamenlijke titels.
Darmnet. 3. Kap-, toilettafelkleed. 4.
Titus (spr. -uss) m.: Titus. Cheveux -, Kap-, toilettafel. Toilettafelgereedschapcoiffure a la
Kort, krullend haar.
pen. 5. Het wasschen en kleeden. Faire sa
Tmese v.: Scheiding van een samen- Zich wasschen en kappen. Cabinet
gesteld woord door tusschenvoeging van de -: Kleedkamer. 6. Het kleeden en
een and er (b.v. lors meme que) .
opschikken; - opsieren, - aankleeden (b.v.
Toast (spr. lost) m.: 1. Heildronk. z. Kerstboom). Sa - n'est pas longue : Hij
porter (ov.w. 6). 2. Geroosterd (geboterd) besteedt niet veel tijd aan zijn toilet. La brood . Toaster (spr. lost-) onov .w . Een de la mariee: Het opschikken der bruid.
heildronk instellen. Toasteur (spr. lost-) La - d'un condamne a mort: Het afsnijden
m.: Iem., die een heildronk instelt.
der haren en 't uitsnijden van 't hemd
Tobie m.: Tobias.
van een ter dood veroordeelde. Faire la
Toboggan m.: Slee. Rutschbaan.
d'un mort: Een doode afleggen. 7.
Toe (spr. tok) m.: Slagwerk, tikje, Kleeding, kleed, opschik, tooi. Elle porte
lichte klop. (fam.) Valsch goud, valsche bien la
Zij kleedt zich smaakvol. 8.
juweelen. En -: Nagemaakt, prullig. /
(fig., nieuw) Schoonmaak, opknapping.
tusschenw.: Tik, tak. Faire Aan- La - d'automne du jardin : 't Winterpakje
tikken . / bv .nw . : (p la t ) Gek , mal .
van den tuin. Faire la - de la maison:
Toeane v.: Jonge wijn van voorloop.
't Huis opknappen. Faire la - des oeuvres
Tocante z. toquante.
de qn: Iem. werken verbeteren. Toilier
Toeard : (p 1 a t) Verouderd ; vreemd , gek . m.: Linnenfabrikant. -wever. -handelaar.
Tocsin m.: Alarm-, storm-, brandklok. / bv.nw.: (in samenst.) Linnen-.
't Luiden daarvan. (fig.) Sonner le -:
Toine m.: (An)ton. Toinette, -on v.:
Alles in rep en roer brengen; het publiek Tonia, Toontje, Net.
op 't gevaar wijzen, alarm maken.
Toise v.: 1. Lengtemaat van 6 voet
Toe toe tusschenw.: Tik, tak, tok.
(1,949 M.; thans 2 M.), vadem (1,88 M.
I m.: Getik. z. toe en toque.
bij ons). Long d'une Ellenlang, vreeseTot m. z. tophus.
lijk lang. (fig.) Mesurer les Bens a la -:
Toffee v.: Toffee, (soort) ulevel.
De menschen met de el uitmeten. Mesurer
Toge (spr. to j) v.: Toga.
a sa -: Naar zich zelven afmeten. Se
Tohu-bohu m . : (f am. ) Warboel, woeste mesurer a sa
Precies weten, wat men
rommel, verward geschreeuw.
waard is. 2. Maatstok, meetlat (keuring).
Toi vnw.; 1. (voorw.) Je, u. 2. (attri- Passer sous la.
Gemeten worden (bij de
buut of onderwerp) Gij, je.
keuring). Toise m.: Vademing, meting
Toilage m.: Grond (v. kant). Toile
met den vadem of meter. Inhoudsbepaling.
v.: 1. Linnen; lijnwaad; weefsel van vlas Toiser ov.w.: Vademen, met den vadem
of hennep; - van katoen. Se mettre dans les of meter meten. Opmeten. Bij de keuring
-s : Onder de wol kruipen. Entre les -s:
meten. Van 't hoofd tot de voeten opIn bed. - de Penelope : Werk van Pene- nemen (- du regard; •- de haut), uitlope, - waaraan geen eind komt. z. dechi- dagend of minachtend aanzien. Beoorrer (ov.w.). - peinte: Batik . imprimee: deelen. / se -: Elk. van 't hoofd tot de
Bedrukt linnen. - de Jouy : Met figuren voeten opnemen. (fig.) Beoordeeld worbedrukt linnen. grasse Geteerd pak- den. Toiseur m.: Op-, afmeter.
linnen. - maigre: Ongeteerd paklinnen.
Toison v.: 1. Vacht, schapevacht.
- ciree, - i'ernie : Wasdoek. --papier: Vlies. La - d'Or: Het Gulden Vlies. 2.
Linnenpapier. De -, en -: Linnen. 2. Dikke haardos.
Weefsel. - de soie : Als linnen geweven
Toit m.: 1. Dak. - a deux egouts:
zijde. d'or; - d'argent: Goud-; zil- Zadeldak. - a la hollandaise : Gebroken
verstof. - de crin: Paardenharen weefsel. d. - en appentis : Lessenaar-. - en croupe:
- metallique: Metaalgaas. - a voile : Schilddak. Dire -, crier -, publier sur les
Zeilmakerslinnen. 3. Spinneweb (- d'arai- -s : Van de daken verkondigen. Loger
gnee); (f i g.) gemakkelijk te ontzenusous le -: Onder de hanebalken wonen.
wen redeneering. Prendre embarrasses Mise sous -: Onder de kap plaatsing. 2.
qn dans ses -s: Iem. in zijn netten
Huis, waning, verblijf. - a porcs: Varkensvangen. 4. Doek. Schilderij in olieverf.
kot. 3. Afdak der kaatsbaan. Toiture v.:
Mettre un sujet en -: Een onderwerp op
Dakbedekking, dak.
't doek brengen. 5. (tooneel) Scherm,
Tokay (spr. toke) m. : Tokajer (wijn).
gordijn. - de fond : Achterdoek, -grond.
Tolbiae (spr. -(1k) m.: Zulpich (in de
Faire - de fond : Een achtergrond vormen.
Rijnprovincie).
6. (handel) Zak. - perdue: Inclusief
Tale v.: 1. Plaatijzer, geslagen, gewalst
emballage.7. (zeev.) Doek, zeil, de zeilen.
ijzer. Une -, des -5 : Een plaat, platen. De zeilen (v. d. molenwieken). Faire de d'acier: Stalen plaat. 2. (plat) Kamer.
la -: Veel zeil bijzetten. (fam.) Porter
Diefstal. (leger) Schuilplaats.
la -: Veel (drank) verdragen. 8. (jacht)
Toledan : Uit
Bewoner van Toledo.
Groot net. 9. Grijze rotting. Toile m.: Tolede v.: Toledo.
Kantgrond. / bv.nw.: Met een gedrukten
Tolerable : 1. Draaglijk, duldbaar, te
grond (b.v. schrijfpapier). Toilerie v. : verdragen. 2. Middelmatig. TolerableLinnenfabriek , -weverij , -handel , -waren , ment: Op draaglijke wijze. Zoo tamelijk.
-stoffen.
Tolerance v.: 1. Verdraagzaam-. ToeToilette v.: 1. Kleed (om goederen in gevend-, inschikkelijkheid. Par -: Bij
te pakken), overtrek, doek, zeiltje. z. wijze van oogluikend toegestane vergun-
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ping. Les —s en grammaire et en syntaxe: ontwapenen. Les armes tombent de leurs
De toegestane afwijkingen in de spraakkunst mains: Zij leggen de wapenen neer.. Se
en syntaxis. z. maison 2. User de —: laisser —: Vallen. (f i g.) Laisser — qn:
Zich verdraagzaam toonen. 2. Ruimte, Tern. laten schieten; niets meer aan iem.
geringe afwijking in gewicht of gehalte, doen. — dans l'esprit, - dans la tete de
die door de wet wordt toegestaan (— de qn : Bij iem. opkomen. — bas: (Zedelijk ) diep zinken. Le malade est tombe bien
poids ; — de litre), remedie; toegestane
speelruimte, - speling ; toegestane hoeveel- bas : De zieke is erg achteruitgegaan. 2.
heid onzuiverheid in koopwaar, stille uit- Vallen, uit-(haar, tand), af-(blad, vrucht).
slag. — pour le pain: Afwijking in 't ge- (drukk.) Lettre tombee: Uitgevallen letter.
wicht van 't brood, die niet strafbaar is. 3. Afvallen, neerhangen (kleed, haar).
3. Mogelijkheid om zekere spijzen of genees- Bedaren (wind, koorts). Vlak worden (zee).
middelen te verdragen (— stomacale). Hellen (schip, mast). Slap gaan handen
(zeil). z. bras 1. Laisser — un regard sur:
Tolerant: Verdraagzaam. Toegevend, inschikkelijk . Tolerantisme m.: Overdreven, Een blik doen vallen op. Laisser — le feu:
stelselmatige verdraagzaamheid. Toleran- Het vuur laten uitgaan. 4. Uitmonden
(stroom). Uitloopen (weg, straat).
tiste m.: Aanhanger van stelselmatige
5. (fig.) — dans of en: Geraken -,
verdraagzaamheid . Tolerer ov .w . : Verdragen. Dulden, toelaten, inschikkelijk vervallen tot, vallen in. — dans (entre)
zijn voor. Verdragen (spijs, geneesmiddel).
les mains de: In handen vallen van. — dans
1 se —: Elk. verdragen. Geduld worden. le danger: Aan een gevaar blootgesteld
TOlerie v.: Handel in -. Fabricage van worden. — dans unc maladie: Ziek worden.
z. ehaud (bv.nw. 2) en braise 1. — en
plaatijzer. Plaatijzeren voorwerpen.
Tolet m.: Dol, roeipin. Toletiere v.: plein dans la joie : Midden in de vreugde
belanden. — dans les pedants: Onder de
Dolboord.
Toiler m.: 1. Plaatijzerhandelaar. -fa- schoolvossen verzeild raken. — dans le
brikant . --poelier: Kachelsmid . 2. (p la t ) trouble: Verlegen worden. — dans le sens -,
le sentiment de qn: Tern. meening deelen.
Hoerenbaas.
Tolle of -le m.: Geroep van verontwaar- 6. (fig.) — dans of en: (ong.bet.)
diging . Crier — contre : Luide veroordeelen. Vervallen tot, ontaarden in. — en faute:
Zondigen. — dans le ridicule; - le mepris:
Toluene m.: (scheik.) Toluol.
Tom m.: Thomas. — Pouce: Klein Zich belachelijk maken; veracht worden.
— dans la devotion : Schijnvroom worden.
Duimpje.
Tomahawk (spr . tomaok) m.: Strijdbijl. — dans l'erreur: Dwalen.
7. Vallen, om- ; ineen-. — du cote az
Tomaison v. : Verdeeling in boekdeelen.
l'on penche : De gevolgen van zijn zwakheid
Boekdeelletter, -cijfer.
Toman m.: Perzische, gouden munt. ondergaan. — sous les coups de qn, - sous
Tomate v.: Tomaat. Etre comme une —: qn, - sous la main de qn: Door iem. worden afgemaakt. Faire — un ministere: Een
Een kop als een boei hebben.
Tombac m.: Tombak (mengsel van ministerie omverwerpen . 8. (b ij b e l) Vallen, zondigen. 9. (fig.) Overwonnen workoper en zink).
Tombal : Van 't graf. Pierre —e : Zerk. den, het afleggen, bezwijken. 10. Vallen,
neer-.
— dans les bras de qn: Iem. om den
Vallend.
Afhangend
(haar).
Tombant :
Afhellend (schouders). Afvallend (blad). hats vallen. — aux pieds , - aux genoux de qn:
Waarbij de stem daalt (volzin). Ver- Zich aan iem.voeten werpen, voor Tem. kniezwakkend. A la nuit —e: Met het vallen len . 11.— sur: Zich werpen op, te lijf gaan,
van den avond. Au four —: In de avond- aanvallen ; aan boord loopen (schip ) ; neerschieten op (vogel). Zich zetten (ziekte).
schemering. I m.: Afval (bij fabricage).
Tombe v.: Graf. Grafsteen, -zerk. Onverwachtontmoeten . Aanvallen, zich wer(dichtk.) Descendre dans la —: In 't graf pen op (spijs). (fig.) Veel kwaads zeggen
dalen, sterven. Tombeau m.: 1. Graf- van, havenen. Le sort est tombe sur lui : 't
teeken, -heuvel, -tombe. 2. Graf, begraaf - Lot heeft hem aangewezen. C'est tombe sur
plaats . z . deseendre (onov .w . 1) . Mettre -, moi : Ik heb op mijn kop -, er van lungs
conduire qn au —: De oorzaak van iem.
gehad. Je tombais sur ce passage : Mijn oog
dood zijn. Tirer du —: Aan de armen des viel op die plaats. La conversation -, l'entredoods ontrukken. Etre aux portes du —: tien tomba sur lui : Het gesprek kwam op
Met 66n voet in 't graf staan. A — ouvert: hem. Faire — la conversation sur: 't Gesprek
Met doodsgevaar. 3. (fig.) Dood. 4. (fig.) brengen op. Le rhume tombe sur la poitrine:
Ondergang, graf, verderf, einde. — des De verkoudheid zet zich op de borst. — sur
les bras -, sur le dos de qn : Plotseling iem.
secrets : Tem., die zwijgt als 't graf.
Tombee v.: Het vallen. Neerslag. — de tot last worden, op zijn dak komen. 12. —
chez: Plotseling komen bij, binnenvallen
grele : Hagelbui. — pluvieuse : Vochtige
neerslag . Tombelier m . : (o u d) Vuilnisman . bij. 13. Vallen, bij toeval komen, - plaats
Tombelle v.: Hunebed.
hebben. Het treffen. Vous tombez bien: Gij
I. Tomber onov .w . : 1. Vallen , neer- , komt juist van pas, gij treft het. Cela
afvallen, neerstorten. z. Biel 2, terre 1, tombe bien : Dat treft (goed). — mal : Het
haut (m. 2) en nue. Ce que ca va —I Wat slecht treffen. — au sort, - a la conscription:
krijgen we een regent Faire — la tete de In de loting vallen, aanloten. z. accord
qn : Tern. onthoofden. — sur ses pieds : Op
1. — mort: Morsdood neervallen. — mazijn voeten terechtkomen; (fig.) op zijn lade; - amoureux: Ziek -; verliefd worden.
pootjes terechtkomen. La plume lui tomba — Piste: Den spijker op den kop slaan.
des mains : De pen ontgleed zijn hand.
14. — sons: Geraken onder, - in. — sous
Faire — l'arme des mains de qn: Tern.
les lois de: Afhankelijk worden van. — sous
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la main, (fam.) - sous la pane de : In hanzijn. Le haul -, le bon -: De taal en de
den -, in de macht geraken van; toevallig manieren der hoogere standen. 6. (muz.)
in handen komen van. z. sens 1. 15. Toon. - principal: Grondtoon. (fig. )
(tooneel) Vallen, fiasco maken. z. plat Donner -, marquer le -: Den toon aan(bv.nw. 3). Lin auteur tombe: Een uitge- geven . Se donner un -: Een gewichtig
floten tooneelschrijver. 16. Ten deel vallen. uiterlijk aannemen. Monter sur un certain
- en de bonnes mains : In goede handen -: Op zekeren voet inrichten. Etre au komen. z. partage 3 en quenouille 1. de qn: Eenerlei denkwijs, - smaak als iem.
17. (fig . ) Verdwijnen, weggaan . Af- hebben. Se mettre au - de qn : Zich naar
nemen , dalen ; zwakker worden (stem). iem. richten. Monte de -: Opgeschroefd.
Zwakker -, minder worden. In onbruik II ne me trouva plus au -: Hij vond dat
geraken (mode). Verflauwen (gesprek); ik niet meer „bij" was. 7. Interval tusverkoelen (ijver) ; ophouden (laster) ; ver- schen twee noten, toon. Transposer d'un -:
dwijnen (bijgeloof, gerucht). Achteruit- Een toon hooger of lager transponeeren.
gaan (mensch); te niet gaan (rijk). - a 240 8. Toonschaal. Grondtoon. Changer de -:
fr .: Tot op 240 fr. dalen (effect). - a
In een andere toonschaal overgaan. Etre
rien : Waardeloos worden. Sa joie tomba:
dans le - de sol majeur; - d'ut mineur:
't Was nit met zijn vreugde. Laisser - In G -; in c staan. 9. Toonaard. C'est le une qnerelle : Een twist opgeven. Il faut
qui fait la chanson, - la musique : 't Hangt
laisser - cela : Men moet daar geen acht
er van af hoe 't gezegd wordt. Repeter sur
op slaan (z. 1) . Laisse -I Hou maar opl tous les -5 : Voortdurend herhalen. 10.
Faire - des difficultes: Moeilijkheden uit
Toonhoogte, stemming. 11. Toonaard bij
den weg ruimen.
het kerkgezang. 12. (kunst) Toon, kleurII. Tomber ov .w . : (y olk en sport) geving, helderheid van kleur. - sur -:
Neerwerpen, „leggen" (bij 't worstelen). Kleur op kleur ; bijpassend, overeenkomend
(f ig . ) Afkammen , uitkleeden .
in kleur.
III. Tomber m.: Vallen, ondergang.
H. Ton vnw.: Uw, je.
Tombereau m.: 1. Stort-, kip-, vuilnisTonaire m . : (m u z . ) Kerkboek , waarin
kar. Le fatal -: De beulskar voor de ter de psalmen in tonen zijn aangegeven.
dood veroordeelden. 2. Wagen. Le - de
Tonal: Den toon -. Den toonaard beThespis: De tooneelspeelkunst. 3. Vogeltreffend. In een toonaard. Plan -: Grondkn ip . Tomberelle v.: Groot vogelnet. toonaard. Rester - : In een t. blijven.
Tombeur m.: Worstelaar die zijn tegen- Tonalitê v.: Toon. Klankgehalte. Grondpartij omwerpt of „legt". (f ig. ) Iem., kleur, -toon (v. schilderij). Schakeering.
die een ander ten val brengt. Afkammer. Signal de -: Zoemertoon.
- de femmes : Verleider. - de ministeres:
Tondage m.: Het scheren. Tondaille
Iem. die m. omwerpt. Tombola v.: v.: Het scheren (dieren). Tondaison v.:
Het scheren. Scheerwol. -tijd. Tondeur m.:
Gezelschapsloterij, tombola.
Tome (spr. tômm') m.: Boekdeel. Faire Scheerder (v. laken, heg, honden). Ton deuse v.: Toestel om laken te scheren, 't
le second - de qn : Iem. dubbelganger,
- tegenhanger zijn. / v.: Wrongelkluit. haar kort te knippen, dieren te knippen.
Gras (ma a i) machine voor tuinen (- a gazon).
Versche roomkaas uit geitemelk.
Tomenteux: (plant k . ) Wollig, vilt- Tondre ov .w . : 1. Afscheren . z . dos 1
(kol. 635). Kaalvreten. Scheren (weide).
achtig, donzig.
Tomer (spr. tome) ov .w . : In boek- 2. Scheren (dier). Chien qui a le pool tondu:
deelen splitsen. Het boekdeelcijfer plaatsen Geschoren hond. z. brebis 1. en ceuf 1.
op.
3. Scheren (heg. laken). 4. - qn: Iem.
haren zeer kort knippen. - kaalscheren;
Tomette v.: Kleine roode tegel.
Tomme V. Z. tome v.
(oud) - tegen zijn zin tot monnik maken;
I. Ton m . : 1. (o u d ) Spanning. Zenuw(fig.) - plukken, afzetten. - qn sur le
spanning. (thans) Veerkracht, energie, peigne: Iem. er keal af doen komen. 5.
kracht van zenuwen en spieren, tonus,
(s p el) Koopen . Tondu m . : Iem . met
kort geknipt haar, kaalkop. Monnik. z.
(p la t) fut . (m u z . ) Spanning der snaren .
Se donner du -, se remonter le -: Zich
pelk. (leger) Le (petit) T-: Napoleon I.
opmonteren. Donner du - a: Kracht geven
Tongres v.: Tongeren.
Tonieitë v.: Veerkrachtigheid. Toniaan, tonisch werken op. Prendre du -:
Krachtig worden. 2. Toon, klank (der fleation v . : Versterking . Toniflant by .nw .
stem). Hausser le -: Luider spreken. z. en m.: Veerkracht verhoogend (middel).
baisser (ov.w. 1). 3. Toon, manier van Tonifier ov .w . : Veerkrachtig maken (weefspreken. Prendre son -: Zijn gewonen sel ). Versterken (lichaam). Energie -,
toon aanslaan. Parler a qn du bon -, tonus geven aan. Le bon vin tonifie: Goede
wijn is versterkend. Tonique : 1. Veer- d'un bon -: Iem. flunk aanpakken. Le
krachtig (weefsel). 2. Energie vergrootend.
prendre sur un certain -; - un haut -:
Een zekeren -; een hoogen toon aanslaan. 3. (taalk.) Den toon betreffend. Betoond
Si vows le prenez sur ce -- lei: Als gij zoo 'n (lettergreep ) . Accent -: (Woord )klemtoon .
toon aanslaat. z. hausser (ov.w. 4) en Note -: Tonica . I v . : 1. (m u z . ) Grondbaisser (ov .w . 1) . Changer de -: Een toon, tonica. 2. Lettergreep met het accent.
anderen toon aanslaan. Ender le -: Drukte / m.: Veerkracht verhoogend middel, tonimaken. 4. Stijl, toon, karakter (v. e. werk). cum .
Tonitruanee v.: Geschetter. Tonitru5. Toon, smaak, manieren en taal, manier
van doen (in de wereld). Avoir bon -; ant : Bulderend, donderend, schetterend.
Tonitruer onov. en ov .w. : Bulderen ,
- mauvais -: Goede -; slechte manieren
hebben. Etre de mauvais -: Ongemanierd donderen, schetteren.
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Tonka v.: Tonkaboom (Ike de –).
Tonkinois : Tonkineesch. -ees.
Tonlieu m.: Stand-, marktgeld.
Tonnage m. : Recht op wijn in vaten.
Tonnemaat. Aantal tonnen (van 1000 K .G.).
Tonnegeld (droil de –). – de registre, –
legal: Registertonnemaat.
Tonnant : Donderend. Jupiter –: J. de
dondergod. Melange –: Knalmengsel.
Tonnante v.: Pauken met een rollend
geluid.
Tonne v.: 1 . Ton, vat. Lin de –: Russisch lijnzaad. Lin apres –: In Frankr.
gekweekt lijnzaad . 2. (z e ev . ) Ton, tonneboei. Droit de –s: Tonnegeld. 3. Ton
(1000 K.G.; – metrique). – kilometrique:
Kilometerton. – de registre : Registerton.
– anglaise: Engelsche ton (1015 K.G. ).
4. Tonschelp. Tonneau m.: 1. Vat, ton.
Vat waaronder de koopvrouwen in de open
lucht een toevlucht zochten. 7'irer au –:
Aftappen. – de porteur d'eau: Watervat.
– d'arrosage: Sproeiwagen. Du meme –:
Van hetzelfde laken een pak. 2. Drinkebroer, bier-, wijnbuik . 3. Ton (1000 K .G. ;
– d'affretement, – de fret). – de jauge,
– nette : Registerton (100 kubieke meter).
– d'encombrement: 42 kubieke voet. 4.
Zwaar motorrijtuig. Rijtuigje, tonneau...
Spel, waarbij men metalen schijven door
gaten in een daaronderstaanden bak moet
werpen (jeu du –). Tonne-grenoir (mu.
–s--s) m. : Korrelton. Tonnelage m.:
Vaatwerk. Tonneler ov.w. : Met een
patrijzennet vangen. Tonnelet m. : 1.
Vaatje, tonnetje. 2. Rok order aan een
harnas. Tonneleur m. : Patrijzenjager met
een net. Tonnelier m. : Kuiper ; wijnaftapper kurkenverkooper. Tonneliere v. :
Kuipersvrouw. Tonne -lissoir (mu .–s--s)
m. : Polijstton. Tonnelle v. : Prieel. Voile -,
rondboog. Kroesgat. Patrijzennet. Tonnel lerie v.: Kuipershandwerk, -yak. -werkplaats,kuiperij.Tonne-metre (mu . –s--s)
V. : Meterton.
Tonner onov .w . : Donderen . (fig.) Razen
en tieren , heft ig uitvaren . / ov .w . : (s o m s )
Donderend verkondigen, - zingen, - spelen.
Tonnerre m.: 1. Donder. Voix de –:
Donderende stem. 2. (bij verg.) Bliksem , -straal. Pierre de –: Dondersteen.
Le dieu qui lance le –: De dondergod,
Jupiter. – de Dieu! Verdomme! donders!
Toutes les lois qu'il tonne, le – ne tombe
pas: Blaffende honden bijten niet. 3.
(fig.) Onheil. Coup de –: Donderslag.
A l'abri du –: Tegen rampen beveiligd.
4. (mu.) Buskruitkamer (v . kanon ) .
tusschenw. : Donders ! drommels! J'ai eu
un mal du –: Ik heb een verduivelde moeite
gehad. Un village au – de Dieu: Een dorp
aan 't eind van de wereld.
Tonometrie v.: Meting der spankracht
waarbij gassen in vloeistoffen oplossen.
Tonsillaire (spr. -si-ler) : Van de amandelen . Tonsille (spr. -si-1') v. :Amandel.
Tonsurant : Kaal makend. Affection
–e: Kale plekken. Tonsure v.: Kruinschering, tonsuur. Geschoren kruin. Prendre
la –: In den geestelijken stand treden.
Benefice a simple –: Prove voor iem.,
die enkel de tonsuur heeft en geen wijding
ontvangt. Tonsure m. : Geestelijke ; mon-
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nik. Tonsurer ov .w. : De kruin scheren,
de tonsuur geven.
Tontaine v.: Gril, malle verliefdheid.
Scheerwol.
Tontaine, tonton : Hopsasa, tralala!
Tonte v. : Het scheren. Scheertijd.
Tontinage m. : Omwikkeling met een
stroobos. Tontine v.: 1. Onderlinge lijfrenteverzekering voor de langstlevenden.
2. Stroobos om wortels. Tontiner ov .w.
Met een stroobos omwikkelen. Tontinier
by .nw . en m. : Deelhebber in -. Van een
tontine.
Tontisse by .nw . v. : Van 't lakenscheren
afkomstig. Bourre Scheerwol. Toile
–of v.:Metscherwolbe gdlin e .
Papier –: Bepluisd behangselpapier.
Tonton m. : 1. Oompje. 2. Gaston,
Ton. 3. Antoinette, Netje.
Tonture v.: 1. 't Lakenscheren. 't
Snoeien (heg), 't scheren (grasveld).
Scheerwol. (z e ev . ) Scheren , een kromming
geven aan.
Tonus (spr.-uss) m. z. tonieite en ton 1.
Top m. : Signaal voor een waarneming.
Vergelijking van chronometer en uurwerk.
Topaze v.: Topaas. – brid ge: Violetenfumee: Gewolkte -.
roode
Tope tusschenw.: Top! goed! Dire –:
Top zeggen. Toper onov.w. : Den inzet
houden, top zeggen, handslag geven.
(f a m. ) Toestemmen, genoegen nemen met.
Topez
Sla toe.
Topette v. : (Inkt-, monster )fleschje .
Topetterie v. : Fleschjes, glaswerk.
Tophace : Van een tophus (spr. -uss)
m.: Urinezuurzout-afzettingen die een knobbel vormen.
Topinambour m. : Aardpeer. Jerusalemsche artisjok.
Topique : Plaatselijk, de plaats betreffend . Voor uitwendig plaatselijk gebruik.
(fig.) Passend, juist van pas, steekhoudend. Lieu –: Gemeenplaats, algemeen
argument. Figure Abnormaal afwisselende koorts. / m. : Uitwendig plaatselijk
geneesmiddel. Gemeenplaats, algemeen argument. Les T-s: De Verhandeling over de
gemeenplaatsen (van Cicero) Topiquement : Passend Topo m : (f a m . ) Werk
schriftelijk werk. „Stukje", artikel. Kaart
Officier van den generalen staf. Plan.
Topographe m. : Plaatsbeschrijver. Topographie v.: Plaatsbeschrijving. -bepaling,
uitvoering van kaarten en reliefs. Topographique, –ment: Topographisch .Topo
logie V. : Plaatselijke kennis. Kennis van
gemeenplaatsen en beschouwingen. Toponomastique v. of -nymie v.: Plaatsnaamkunde.Toponymie: Naamlijst van plaatsen.
Toponomastique of -nymique by .nw .
Plaatsnaamkundig. Toporama m. : Panorama eener plaats.
Toquade v.: (Tam.) Dwaze gril, plotselinge liefde van korten duur, manic.
Toquante v.: Horloge, „tiktak". To–
guard m. : Gek. Renpaard vol kuren.
Iem. waarop men verzot is. / b y .nw . : Gek .
Toque v.: Baret. Roeiers-. Jockeypet.
Doctorsmuts. Ronde dameshoed, toque.
Kwartiermuts. Koksmuts. (plantk.) Glidkruid.
Toque : Een beetje mal. – de : Mal
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op. I m. : MaIle. Toquer ov.w. : Aanraken, kloppen, slaan. Het hoofd op hol
brengen . / onov .w . : Ca toque : Afgesproken ,
dat klopt. / se -: Mal worden. Se - de:
Verliefd worden op; in zijn hoofd halen.
Toquet m.: 1. Kinder-, vrouwemuts.
Kleine damestoque . (v o l k ) En avoir
dans le -: Een stuk in zijn kraag hebben.
2. Kleine pieterman.
Torche v.: 1. Toorts, fakkel. Veelarmige (straat)lantaarn. - vivante: Brandend mensch. - electrique: Groote electr.
zaklantaarn. 2. Stroowisch, -mat. Opgerolde doek, waarop de vrouwen op 't hoofd
lasten dragen. Rol ijzer-, koperdraad. Met
stroo gevulde pakzadel. Wischlap, doekje
voor 't penseel. 3. (fig.) Fakkel. Torchecul (ma. one.; spr. -ku) m.: Pleepapiertje.
Prullig geschrift, dat als zoodanig kan
dienen . Torchee v . : (f a m . ) Rammeling .
Torche -nez (mu. onv.) m.: Pranger,
neusknijper. Torche-pinceau (mu. --x) m.: Wischlap. Torche-pot (mu.
--s) m . : Boomklever.. Torcher ov .w . :
1. Afwisschen, afvegen ; reinigen (van
drek). Iem. achterste afvegen. Il peat
s'en - le bec : Dat is geen spek voor zijn
bek . 2. (f am. ) Afrossen . 3. Snel afwerken.
Mal -: Afknoeien. Torche comme vous
l'etes: Gevormd -; gebouwd zooals u.
Bien torche: Die op pooten staat. 4. Met
mortel van leem en stroo berapen (muur).
Torchire v.: Pekpot. Groote luchter,
hooge staande lamp. Torchette v.: 1.
Kleine wischlap . (gr a p ) Nette comme
une -: Stinkend smerig. 2. Kleine stroowisch. Torehon m.: 1. Stroowisch, strooien
belegsel. 2. Vaatdoek, wrijflap ; dweil.
Poetslap ; stofdoek. Prulkrant. Doekje waarin men groenten wringt. (lam.) Slons,
vuil wijf. (zeev.) Les -s gras: De machinisten, de „poetslappen". Etre fait comme
un -: Er flodderig uitzien. Trouver le
- au fond du pot : Den hond in den pot
vinden. z. brider (onov.w. 1). Papier
-: Papier om mee te wrijven. - de cuisine : Keukendoek. - d'of fice : Theedoek.
3. Sponskomkommer. 4. Stopkant. Torehonner onov w.: Ineenfrommelen. / ov.
w.: (fam.) Met een vaatdoek, - poetslap
schoonmaken, dweilen . (v o 1 k ) Afknoeien,
afraffelen.
Torcol, -cou m.: (dierk.) Draaihals
(- commun). Tordage m.: Het wringen.
- tweerrien of twijnen. Tordant: (f am.)
Om je een bochel te lachen. Tord-boyaux
m.: Sterke, slechte brandewijn. Tordeur
m.: Twijnder. Wringer. - de tabac : Tabakspinner. - d'huile : Olieslager. Tordense v.: Bladroller (insect). Wringmachine . Tordion m.: Wirwar (v. draden).
Tord-nez (mu. onv.) m.: Pranger, neusknijper. Tordoir m.: Tweern-. Stamp-.
Wringmachine. Spanstok. Ertsbreker. Tor dre ov .w. : Wringen, ver-, ineen-, (om)draaien; uitwringen. Tweernen of twijnen.
z. laitj, avaler 1 en con 1. Avoir la bouche
tordue: Een scheef getrokken mond hebben.
Une branche tordue: Een kromme tak. qn: Iem. noodzaken te spreken. - un
passage; - un temoignage : Een plaats -;
een getuigenis verdraaien. / se -: 1.
Zich wringen, - draaien, - krommen. -
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les mains : De handen wringen. - le pied:
Zijn voet verstuiken. 2. (Rire a) -, - de
rire, - les ales: Zich ziek -, een bochel
lachen. Tordyle m.: Draaikruid.
Tore m.: 1. Voetring (a. zuil). 2.
(w is k . ) Torus (omwentelingslichaam van
een schijf). 3. Ringvormige ruimte.
Toreador m.: Stierenbevechter, torero,
(beter) toruo.
Toreuticien m.: Hout-, ivoor-, metaalsnijder. Toreutique v.: Hout-, ivoor-,
metaalsnijkunst.
Torgniole en -gnole v . : 1. (v olk )
Fijt. 2. (plat) Opstopper.
Toril m.: Ruimte voor de stieren.
Tormentille v.: Tormentil (soort ganzerik ).
Torminal, -eux: (in samenst.) Buikpijn-.
Tornade m., (sours) v.: Hevige wervelwind, tornado.
Toron m.: 1. Dikke voetring (a. zuil).
2. Streng kabelgaren. Toronner ov.w.:
Ineendraaien.
Torpedo, -edo v.: Spits toeloopende
auto. Torpeur v.: Verstijving, gevoelloosheid . (f ig . ) Geestesverdooving . Onverschilligheid. Torpide : Gevoelloos, van
verstijving. Torpillage m.: Het raken met
een torpedo. Torpille v.: 1. Sidderrog.
2. Torpedo. - dormante, - de fond: Vaste -,
grond- (als een onderzeesche mijn werkend). - a cone de choc : Schok-. - placee
au bout d'une hampe, - d'un espar: Spar-.
- automobile: Visch-. - mouillee: Drijvende -. - a remorque: Sleep-. - derivante:
Gier-. - aerienne: Luchttorpedo. - de
blocus : Drijvende mijn. Torpiller ov .w . :
Met een torpedo aanvallen; - raken, torpedeeren. (f i g.) In den grond boren ; plotseling verraden. Torpillerie v.: Torpedobewaarplaats. -materieel. Torpilleur m.:
Torpedoboot (bateau -). Torpedist. Torpedomaker. - de haute mer, - d'escadre:
Hoogzeetorpedoboot. --pilote : Loodstorpedoboot. - garde-cotes: Kust-, riviervaartuig.
Torque v.: 1. (wapenk.) Helmwrong.
2. Opgerold ijzer-, staaldraad. Tot een
pak gesponnen pruimtabak. Torquer ov.
w.: Tot een rol ineenspinnen (tabak).
Torquet m. : (o u d) Hinderlaag. Donner
le - a qn : Iem. trachten te bedotten.
Torquette v.: Teenen mand. - met in
stroo gepakte zeevisch. Rol (tabak). Torqueur m.: Tabakspinner.
Torrefacteur m.: Machine -, trommel
om koffie te branden. Torrêfaction v.:
Het branden (v. koffie); - roosten (v. erts).
Torrefier ov .w . : Roosten , zengen, schroeien ; branden (koffie).
Torrent m.: Berg-, snelle stroom. Vloed,
stortvloed. lets onweerstaanbaars. z. pleuvoir 1. Ceder au -: Met den stroom meegaan, den tijdgeest volgen. - circulatoire,
- sanguin: Bloedbaan. Torrentiel (spr.
-sgel): Die op een stortvloed gelijkt. Pluie
-le : Stortregen. Torrentiellement : Als
een stortvloed. Torrentueux (spr. -tu-eu)
: Een stroom vormend, bruisend, wild,
onweerstaanbaar.
Torride : Verzengend, heet.
Tors, -e of torte: Gedraaid. Spiraal-
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vormig gewonden . Getwijnd , getweernd .
(y olk) Scheel, misvormd , verdraaid . Cou
-: Iem . met een stijven hals ; (f ig . )
gluiper. / m . : Het tweernen of twijnen.
Donner le - a : Tweernen . Torsade v . :
Gedraaide zijde- - gouddraden . Troetels
(aan epauletten ) . Draaiing, plooi . Wrong
(cheveux en -). Une - de perles : Een
gedraaid snoer paarlen. Torsader ov .w . :
Tot een troetel ineendraaien.
Torse m.: 1. Romp (beeld ) , torso.
Bovenlijf,, romp . Des effets de -: Draaiingen met 't lijf . 2. Spiraalhout.
Torser ov .w . : Spiraalvormig draaien.
Torsion v . : Het wringen, - ineendraaien,
(ver )draaiing, het gewrongene . Kronkel
(in darm ) . - magnetique: Magnetische
wringingskoppel . - des artêres: Omdraaiing der slagaderen (om 't bloeden te stelpen ) . Balance de -: Torsie-balans (om de
kracht van aantrekking en afstooting ,
vooral der geelectriseerde voorwerpen , te
bepalen ) . Force de -: Op een gedraaid
lichaam aangewende kracht om het gedraaid
te houden.
Tort m . : 1. Ongelijk , onrecht . Donner
- a : Ongelijk geven (z . 2) . Mettre qn dans
le (son) -: Iem . in 't ongelijk stellen .
Avoir Ongelijk hebben . Avoir - de:
Er verkeerd aan doen om . z . absent 1,
droit (m. 1) , mort (m. 1) en raison 2 .
A - : Ten onrechte . A - et a travers:
In 't wild, luk of raak , door dik en dun.
2. Gebrek , fout, tekortkoming . Dom-,
verkeerdheid Reconnaitre ses -s : Zijn
tekortkomingen erkennen, e. dat men
verkeerd heeft gehandeld . Etre dans son
-: Verkeerd gehandeld hebben . Il a des
-s envers moi : Hij heeft mij onrecht gedaan. Mettre qn dans son -: Iem . in 't
ongelijk stellen ; maken, dat iem . ongelijk
krijgt . Se mettre dans son -: Een onhandigheid begaan. A qui sont les premiers -s?
Wie is er begonnen ? Se donner le - de : Den
misslag -, de fout begaan van. Se donner
des -s : Verkeerde d ingen doen . 3. Schade ,
nadeel. Begaan onrecht Faire (du) - a:
Schaden, benadeelen. Je ne lui ai pas
fait - d'un sou : Ik heb hem geen cent
te kort gedaan . Porter un - it : Benadeelen .
Ne me faites pas ce -: Doe mij niet dat
onrecht aan. C'est un Dat is verkeerd.
Torte z . tors by .nw . Tortelle v . : Steenraket . Torticolis (spr -li) m. : Stijve hals,
verstijving der halsspieren . Se donner un
- pour: Zijn hals moeten verdraaien om.
Tortil (spr . -ti) m. : (wapenk.) Paarlrand aan de baronnekroon, wrong. Lint
aan een krans . Tortillage m . : Het ineendraaien , -frommelen . (f ig., fam.) Omweg , draaierij . Tortillant : Kronkelend .
Tortillard m . : (Kromgegroeide ) olm
(v o 1 k ) Krombeen . IJzerdraad . Langzaam
treintje of trammetje , „boemeltje " . Tortille v . : Slingerpad. Malskoekje Tortillement m . : 1. Het ineendraaien , - wringen.
2. Het heen en weer draaien. Des -s
de hanches : Heupwiegelingen. 3. (f ig . )
Draaierij , uitvlucht . Tortiller ov .w . : 1.
Ineendraaien, -frommelen ; plukken aan
(baard ) . Un chignon -é : Een „knoetje".
2. Heen en weer draaien.
sa troupe
: Met zijn achterste schudden (paard ) .
Fransch-Nederlandsch. I.
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- des hanches: Heupwiegelen . I onov .w .
1. (f a m . ) Ronddraaien (om ) . 2. (f ig . ,
f a m . ) Uitvluchten zoeken , zich met draaierijen ophouden. 3. (f a m. ) Opschransen.
/ se -: Zich kronkelen . Tortillere v . :
Slingerpad . Tortillis m . : Wormvormig
slingerende versiering. - de hanches:
Heupwiegelingen. Tortillon m. : 1. Ineengefrommeld , -gedraaid voorwerp . Doezelaartje . Faire un - de, mettre en -:
Ineenfrommelen. 2. Ringvormig gedraaide
doek om lasten op 't hoofd te dragen . 3.
Wrong. 4. Bolus. -s a l'anis: Kapittelstokj es . Tortillonner ov .w . : Dikwijls ineendraaien. (f ig . ) Op allerlei manieren
verdraaien. onov .w . : Zich met uitvluchten ophouden. Tortin m . : Tapijtgoed van
getweernde wol Tortionnaire (spr . -silo- )
: Tot pijniging dienend, folter-. (f ig . )
Onrechtmatig, ondraaglijk . I m . : Pijniger,
beul. (f ig . ) Kwelgeest . Tortionnairement:
Op gewelddadige wijze . Tortipede : Krompootig. Tortis (spr. -ti) m . : Streng, krans,
snoer, guirlande. - de filasse: Pekkrans .
Tortoir m . : Stok waarmee men het touw
spant , dat client om de lading van een
wagen vast te houden, wurghout.
Tortoise v . : (leger) Kleine tent.
Tortu : 1. Krom , verdraaid , scheef . 2.
(f ig. ) Verkeerd . Un esprit -: Een onzuiver redeneerende geest . Tortue v . : 1.
Schildpad . - franche: Reuzen-. A pas de
-: In een slakkengang . (f am. ) Quelle -!
Wat 'n suffe ! 2. Schilddak . Stormdak . 3.
Schildpadachtige . 4. Petite -: Kleine vas
(vlinder ) . 5. Schildpadbloem . Tortuer
ov .w . : Krommen . Tortueusement en
-eux: Bochtig, slingerend . (fig . ) Slinksch,
niet recht door zee . Tortuosite v.: Kromming , bochtigheid . (f ig . ) Verwikkeling .
Onoprecht- , slinkschheid . Torturant : Pijnigend , folterend . Torture v . : 1. Gerechtelijke pijniging. Pijnbank. Donner la
Pijnigen , folteren.
mettre a la
Se mettre l'esprit a la Zijn geest kwellen . Instrument de -: Marteltuig . 2.
Kwelling, pijn, marteling . 3. Gebruikt
geweld . Donner la - a son esprit: Zijn
geest aftobben, - afpijnigen . Torturer
ov .w . : Pijnigen, martelen, folteren. (f ig . )
Kwellen . Geweld aandoen, verdraaien,
verwringen. I se -: Elk . martelen . (fig . )
Zich kwellen. - l'esprit: Zich aftobben.
Torve : Woest , nijdig, dreigend
Tory (mu. tories) bv .nw . en m . : Behoudend . - man . Torysme of -isme m . :
Leer der tories.
Tosean : Toscaansch. Toscaner. Toscaansche bouworde. Toscane v . : Toscane .
Toseaniser ov .w . : Vertoscaanschen .
Toss m. : (sport) Toss, opgooi.
Tosser onov .w . : (z e ev . ) Stooten.
Tost, -er, -eur z . toast, -er, -eur.
Tot bw . : Spoedig, ras , terstond . Vroeg .
I -I Vlug wat ! z . tard en meilleur m .
Au plus -: Op z 'n vroegst ; zoo spoedig
mogelijk . Avoir - fait de: Spoedig (genoeg )
klaar zijn met. Pas de si Vooreerst
niet.
Total bv .nw. Volkomen, gansch , geheel . z . somme 2 . J m. : Geheel, totaal,
gezamenlijk bedrag. Au -: In 't geheel
genomen, alles bijeen . Totalement : Gan68
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schelijk, geheel en al. Totalisateur m.: drukvorm). (zeev.) Aandoen (z. beter
Opvang-. Samenteltoestel, telmachine. To- onov .w . 3; haven, eiland). Stooten op
talisation v. : Samentelling. Totaliser (klip). (spel) Piece touchee, piece jouee:
ov .w . : Op-, bijeentellen. Totalitaire : In Aanraken is zetten. - du bois : „ 't Afklopzijn geheelen omvang. Etat -: Gelijkge- pen" . - Jerre, - le rivage: Landen. Il n'a
schakelde staat. Totalitariser ov .w . : Ge- pas ete touché par la depeche : Het telegram is
lijkschakelen. Totalit6 v.: Gezamenlijk niet in zijn bezit gekomen. Un coup touché:
Een treffer, touche. - le fond : Stranden.
bedrag, geheel. En -: In zijn geheel.
Totem (spr. -emm) m.: Voorwerp of 2. (f ig.) Treffen, berouw verwekken bij.
dier dat een veldteeken, een beschermer, Aandoen. Roeren, treffen, aangedaan maeen stamhoofd is en waarmee de menschen ken. Touché aux larmes: Tot schreiens toe
zich identiek voelen. Totëmique: Van bewogen . 3. (f i g . ) Behandelen , bespreken,
een -, als een totem. Totemisme m. Ge- het gesprek brengen op, vermelden, zeggen.
Je n'en toucherai rien : 1k zal er geen woord
loof in totems.
Tot-fait (me. ---s) m. : Luchtig gebak over spreken. 4. (kunst) Juist voorstellen. 5. Aanraken, komen tegen (jets)
dat snel bereid kan worden.
Toto m.: 't Kind, „Jantje", „Pietje", aan. 6. Verwant zijn, bestaan. Elle me
touche de pres : Zij is mij nauw verwant.
enz. (y olk) Luis.
Toton m.: A-altolletje, draaitolletje. Il ne me touche de rien : Hij is mij geheel
vreemd. 7. (fig.) Dicht zijn bij, bijna heb(f am.) Dansende vrouw, draaitol.
ben. Nous touchions cette journee : Wij
Totor m.: Victor, „Vic".
Touage m.: Het voortsleepen met een hadden bijna dien dag bereikt. 8. Betrefkettingsleepboot. Sleepdienst. Sleeploon. fen, raken, aangaan. Van belang zijn voor,
interesseeren. z. prês 2. 9. Aandoen
Sleepvaart.
(lichaamsdeel).
Touaille v.: Op een rol hangende handII. Toucher onov .w . : 1. (Aan )raken .
doek .
Touareg m.: Touareg (stam in N . -Afrika ) . - dans la main a qn: tem. de hand op iets
geven, - jets met handslag beloven. TouToubib m.: (leger) Dokter.
chez la: Sla toe, de hand er op. Ne pas Toucan m.: Pepervreter (vogel).
Touchant : 1. (o u d) Aanrakend . Point (des pieds) a terre : Den grond nauwelijks
aanraken, voortzweven. (sport) - des
-: Raakpunt . 2. (fig. ) Aandoenlijk ,
roerend, treffend. / m.: Het treffende. / epaules : Met de schouders den grond ravz.: Betreffende, aangaande. Touchaud ken; (f ig.) verloren hebben. 2. De paarden
m.: Toets. Touche v.: 1. Het (aan )raken met de zweep aanzetten. 3. (zeev.) Aan(met den biljartbal). Manque de -: Mis- doen (haven). 4. Op den grond stooten,
stoot. (sport) Envoyer le ballon en -: aan den grond geraken (schip). 5. AanDen bal met de handen laten raken (hands!). raken, met de hand komen aan (om jets
of te nemen), afnemen. - a son argent:
Arbitre de -: Scheidsrechter. 2. Aanslag
(op piano). 3. Toegebrachte degenstoot, Aan zijn geld komen. - a ses economies:
touche. 4. Toets (op toetssteen). Pierre Zijn spaarpot aanspreken. - a une caisse:
Zich aan de kas vergrijpen. - a une loi;
de -: Toetssteen; (f ig.) proefsteen, beproevingsmiddel. 5. Streek, toets (v. e. - au gouvernement etabli : Fen wet -; den
schilder). Penseelstreek. La - finale: gevestigden regeeringsvorm willen wijziDe laatste streep voor de afwerking; (f ig.) gen. Ne pas - ez: Maar onveranderd laten.
de volmaakte afwerking, (Eng .) the Quand on touche au beurre, it en reste toufinal touch. Une petite - de couleur: Een fours aux doigts : Wie met pek omgaat,
hoogseltje. Par petites -s: Voorzichtig wordt er mee besmet. Je n'aurais pas du
sangezet. 6. (f ig.) Stijl. Wijze van behan- - a mon billet: Ik had mijn bankje niet
deling, - van voorstelling. 7. (fam.) moeten wisselen. N'y pas -: Heel onnooUiterlijk, gezicht. Slag. 8. (fig.) Slag, zel zijn. Il a l'air de ne pas y -: Hij ziet
stoot . (y olk) Messteek . 9. Pianotoets . er uit, of hij geen tien kan tellen. Il dit
Stelsnaar. Greep (aan viool). Drift (ossen). cela, sans avoir l'air d'y -: Hij zeide dat
Het opbrengen van den drukinkt. Slag heel onnoozel weg. 6. Naderen. Dicht zijn
(aan zweep). Drijfstok. 10. „Beet" (bij bij. Nous touchons a Noel : 't Is dicht bij
visschen). Surveiller une -: Zijn dobber Kerstmis. Il touche a sa fin, - a son heure
nagaan. Touche-à-tout (mu . one.) bv.. derniere : Hij is zijn einde nabij. - au
nw. en m.: (Iem.) die nergens of kan blij- trOne: Bijna vorst geworden zijn. '7. Trefven. Bemoeial. (f ig. ) Wetenschappelijke fen, ontroeren. 8. Raken -, grenzen -, bebeunhaas (die van alles een beetje weet). lendend zijn aan. Reiken aan. (fig.) In
verband staan met. 9. Aangaan, betrefToucheau.m.: Toets.
I. Toucher ov .w . : 1 . (Aan )raken , -roe- fen. 10. (sport) Den grond raken. - des
ren. z. doigt 2 (kol. 627). Raken (in ge- deux epaules : Knock-out zijn.
III. Toucher (se ) Elk . aanraken, aan elk.
vecht, schermpartij), wonden. Met de zweep
raken (paard); voor zich uitdrijven, aan- grenzen, tegen elk. staan. z. extreme m.
Elk. de hand (op jets) geven.
-danslmi:
drijven (vee). Raken (doel). Ontvangen,
IV. Toucher m.: Voelen, gevoel. Tastincasseeren, beuren (geld). Tijdig bereiken
(getuige, belanghebbende). Aanslaan, doen zin. Aanslag (bij 't pianospel). (geneesk.)
weerklinken (instrument, snaar). z. corde Onderzoek met de hand. Doux -; dur au
4. Bespelen (instrument), spelen op. -: Zacht -; ruw aanvoelenil.
Touchette v.: Staafje (m gitaarhals).
Toetsen, over den toetssteen strijken (edel
metaal). Met helschen steen branden (zweer, Optrekhaak. Toueheur m.: Ossendrijver.
wond). (spe 1) Aanraken (schijf, schaak- Drijver. Inktrol. tem., die beweert de zieken
stuk). z. gage 4. Den inkt opdragen (op door handoplegging te genezen.
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Toue v.: 1. Het voortsleepen met een Vischtoren, ronde vischweer. (fig.) Sa kettingsleepboot. 2. Platboomvaartuig (van d'ivoire: Zijn trotsche eenzelvigheid.
II. Tour m.: 1. Draaibank. Fait au -:
40 ton). Touêe v.: Sleepketting. Tros
(gesleepte schuiten). Alter a la -: Verhaald Gedraaid ; (f ig . ) welgevormd ; keurig afworden met den sleepketting. Touer ov .w. gewerkt. - de potier : Pottenbakkers: Met een touw naar zich toehalen, sleepen. draaischijf. - de lapidaire : DiamantslijOverhalen. Met een sleepketting voortbe- persmolen. 2. Draaikas. -lade (waarin
wegen . / se - : - voortbewogen worden. voorwerpen in een klooster worden gebracht,
Toueur m.: Kettingsleepboot. Kapitein zonder het rasterwerk te openen). Draaibare lade (waarin jonggeborenen te vondevan een sleepboot.
Touffe v.: Bos, bundel; dichte groep ling werden gelegd). 3. Omvang, omtrek.
(boomen); haar (v. borstel) . (plat) Tra- Bonding (gelaat). - des yeux : Oogholte.
- de poitrine: Borstomvang, -wijdte. vailler de la -: Alles uit zijn duim zuide faille: Middel, omvang om 't middel.
gen. Touffer onov.w.: In bosjes groeien.
Touffeur v.: Heete walm. Verstikkend - de hanches : Heupwijdte. Faire le - de:
Loopen om, doorloopen ; gaan om, zich
gevoel. Touffine v.: (y olk) Opium.
Touffu : Dicht, dik. (fig. ) In grooten slingeren om ; geheel doorloopen, - omvatgetale komend. Zonder perspectief (boek, ten . Faire le - du monde : Een reis om de
wereld doen. z. eadran 2. - du cou:
geschrift); zwaar, log (stijl).
Toug (spr tougue) m.: Turksche stan- Halswijdte, -omtrek (z. ook 4). Le collier
daard , paardestaart.
fait deux fois le - du cou : De halsketting
Touillage m. z. -er .
is tweemaal om den hals gewonden. (f ig.)
Touille v.: Langneushaai.
Faire le - des connaissances humaines:
Touiller ov.w . : (Het) schudden om te Alle menschelijke kennis onderzoeken. Faire
vermengen, - mixen. - kneden van meel le - d'un esprit: Een geest van alle kan(om het te zuiveren). - „wasschen" (der ten bekijken. Faire le - des choses: Alles
dominosteenen). Touilloir m.: Kruit- meemaken. Faire le - de biers des idees:
spadel.
Heel wat ideeen onderzoeken. (recht) Toujours bw.: 1. Immer, steeds, altijd. d' echelle: Ruimte tusschen gebouwen, waarPour -, a
Voor altijd, voor immer, op een ladder kan worden opgesteld voor
ten eeuwigen dage. Depuis des -: Al reparaties. - du chat: Brandgangetje
zoo lang. Encore et -: Altijd en altijd. (naast smid of bakker). - de la souris:
2. Nog altijd, steeds maar door. J'etais Gangetje van 2 of 3 duim (naast een beerput ).
triste, et je le suis -. 3. Ondertusschen,
4. Omhulsel. - de cheminee : Schoorinmiddels; toch, ten minste, in ieder
geval; zeker, vast. Allez va Praat steenval. - de cou : Damesboa, -strik;
maar door, - vrij uit ; ga je gang maar. -halsketting ; vaste heerendas. - de gorge:
Afzetsel langs een laag uitgesneden japon.Un
Faites -: Toe maar, ga je gang maar.
- (de tete) : Een haartoer, valsche haren.
C'est - ga: Dat is al vast binnen, - wat.
Strook om een muts. - de reins:
-debont:
Prenez - cela : Pak dat ten minste maar
aan. Nous nous arrangerons -: We zullen Pijn in de lenden. 5. (fig.) Vorm, wending,
er wet wat op vinden. Il est - vrai que houding. Donner un - gracieux a : Keurig
of - est-il que: Zooveel is zeker, dat. schikken (z. 6). - de visage : Gelaatsuitdrukking. - d'esprit: Karakter aard
Je n'ai pas reussi , - ai-je fait mon devoir:
Ik ben niet geslaagd, maar mijn plicht van den geest. 6. Voorstellingswijze, inkleeding , aard. Zinswending. Son - de plume:
heb ik gedaan.
Toulon (n )ais: Uit Inwoner van Toulon. Zijn schrijfwijze, - stip. Un - de phrase:
Touloupe v.: Dikke pelsjas (van den Een zinswending. - de langage : Manier
van spreken. Donner un - a ses idees:
Russischen boer).
Toulousain Uit
Bewoner van Tou- Zijn gedachten zwierig uiteenzetten. Donlouse.
ner un - gracieux a qch: Een mooien
glimp aan iets geven (z. 5). 7. Omloop,
Toundra v.: Toendra, mosvlakte.
Toungouse : Toengoesisch. Toengoes.
omwenteling, ronddraaiende beweging; slag
Toupet m.: 1. Haarlok. Lok op 't
(v. schroef ). - de roue : Omwenteling van
voorhoofd, kuif. Coifie en -: Met een 't wiel. - de broche: Omdraaiing van 't
hooge kuif. Faux -: Kruinpruikje. Se braadspit. z. roue 1, rein 2 en double
prendre au -: Elk. in de haren vliegen.
(bv.nw. 1). Donner un - de clef , faire
2. Maantop (paard). 3. Driest-, onbe- faire un - a la clef : Den sleutel omdraaien.
schaamd-, brutaalheid, durf. Avoir du -: z. bras 1 en main 6. Mon sang ne fit
Driest zijn, lef hebben. Toupie v. : 1. Prik- qu'un Ik vloog van woede op. Donner
tol. - d' Allemagne: Brom-. - hollandaise: un - de meule a : Even afslijpen.
Draaitol (bij het tolkegelspel); (fig. )
8. Wandeling, uitstapje, reisje. Faire
man, die niet weet waar hij heen wil. 2. un - de jardin: Den tuin rondloopen.
Tolschelp. 3. Uitboorder. 4. (plat) Kop. Faire un petit -: Een uitstapje doen,
Meid . Toupillage m. en -er onov .w . : een kijkje gaan nemen. Faire ses -s : Heen(Het) heen en weer loopen, - draaien. en weerloopen. Faire son - des hOpitaux:
Toupillon m.: Kuifje, bosje. Toupin De gasthuizen bezoeken. Faire son - de
m.: Drijftol. Touwslagershaspel. Toupiner France : Frankrijk afreizen (om zijn yak te
ov .w . : Draaien .
leeren of uit te oefenen). - de valse:
Tongue v . : (Petroleum )b lik . Schu it .
Walsje ; danspartijtje. z. proprietaire 1.
1. Tour v.: Toren. De Tower (la T - de Faire le - du Lac : Een ritje, - wandeling
door 't Bois de Boulogne doen. 8. Beurt. Londres). Onderstuk (v. molen). Stormtoren (in den oorlog). Kasteel (schaakstuk). a
Beurtelings, om beurten. A qui le - ?
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Tourette v.: Randjesbloem. Torenkruid
Wiens beurt is het? z. favem. 1 en role
2. Au - de lisle : Volgens de lijst der beur- (- glabre).
Tourie v.: Groote steenen of glazen
ten . (f a m . ) - de bete: Ancienniteit. A
mon -: Op mijn beurt; van mijn kant. mandeflesch.
Boontje
komt
om
zijn
Tourier, -iêre by .nw. en m. of v.:
Chacun a son -:
loontje. Un de chant : Een zangnum- (Kloosterbroeder, non) belast met het
mer. 10. Handige beweging. Kunststuk, toezicht op de draailade (z. tour m. 2)
kunstje. z. main 6, adresse 1, souplesse in een klooster. Broeder-portier.
Tourillon m.: Tap. Spil. Krukpen.
1, baton en carte 2. Des -s de force:
Touring -club m.: Toeristenbond. TonSterke stukken; (fig. ) stoute daden. 11.
(f ig . ) Streek , trek , poets. Faire -, jouer risme m.: Reiswezen; vreemdelingenverVoiture de -: Toerwagen. De grand
un (mauvais) - a qn : Iem. een (gemeene)
Luxetoer-. Touriste m. en v. : Pleizierpoets bakken. 12. (fig.) Wending. 13.
Keer, ronde. 14. Kronkeling. z. retour reiziger. -ster. Agence de renseignements
aux -s : Vreemdelingenbureau. Sac de -:
1. 15. Slag (in touw).
Touraille v.: Mouteest, -stoof. Cicho- Ransel, „tornister". Touristique : Van
reistoof . Tourailler ov .w . : Eesten . Tou- 't reiswezen. Carte -: Toerkaart. Mouveraillons m .mv . : Bostel (- de brasserie). ment Pleizierreizigersverkeer. Association
societe
Reisvereeniging. Station -,
Tourangeau, -elle bv.nw.: Uit Tours
of la Touraine. / m. en v.: Bewoner -, centre -: Centrum voor uitstapjes. Guide
Gids voor plezierreizigers.
bewoonster van Tours of la Touraine.
Tourlourou m . : 1. (v olk ) Infanterist ,
Touranien: Uit Bewoner taal van
„witte boon". 2. (nat. hist.) Landkrab.
Toeran of Turkestan.
Tourmaline v.: Tormalijn (kiezelachTourbage m.: Het turfsteken, -graven.
Veenderij. Tourbe v.: 1. Volkshoop, tig gesteente, dat licht polariseert).
onderste lagen. Geminacht soort, slag.
Tourment m.: Kwelling, pijn, smart,
(recht) Enquete sur Onderzoek naar het plaag, kwaal. Hartzeer, kwelling. -s amougewoonterecht. 2. Turf. Veen. - immergee reux: Liefdesmart . Tourmentant: Kwellend, plagend. Tourmente v.: 1. Voorbij: Waterveen. - emergee: Landveen. gaande storm. - de neige : Sneeuwjacht.
mousseuse , - fibreuse: Zachte - feuille2. (f i g . ) Storm, beroering. Tourmenter
tee : Lange -. - noire, - limoneuse : Harde
turf. - draguee : Bagger-. - extraite, ov.w.: 1. Pijnigen, kwellen, martelen,
folteren. Bestoken (met vuur). 2. (f ig. )
- gazonneuse : Steekturf. - (pour) litiere:
Turfstrooisel. z. motte 4. Briller de la -: Kwellen, verontwsten. Onophoudelijk plaTurf stoken. Mettre la - en briquettes = gen, achtervolgen. Etre -le pour qn: In
Tourber onov.w.: Turf steken. Tourbeur zorgen over iem. zitten. 3. Hevig heen en
z. tourbier. Tourbeux : Veenrijk, veen- weer slingeren (schip, ruiter). Plukken
grond bevattend. Tourbier m.: Turf- aan (baard). 4. Geweld aandoen, vergraver. -trapper. Veenderijbezitter, veen- draaien, een gedwongen houding geven aan
baas . I bv .nw . : Veen- . Tourbikre v . : (figuur). Style -te : Gewrongen stijl. Pays -,
Veenderij, veenland. - des plaines , basse sol tourmente: Wilde, romantische streek.
Laag-. - de forets et de bois flotte: Attitude -tee : Verwrongen houding. Ligne
Hoogveen. - de plaine: Vlakteveen. - de -tee : Verbrokkelde kustlijn. / se -: Elk.
plagen. Zich kwellen, - afwerken. - hevig
pente : Hellingveen.
Tourbillon m.: Wervel-, draaiwind. ongerust maken, - bekommeren. KromtrekDwarreling (rook, stof). Draaikolk, maal- ken (hout). Tourmenteur : Kwellend,
stroom. Centrum van haarplanting, kruin, benauwend. / m.: Beul. Tourmenteux:
keer.. (f ig. ) Maalstroom (v. taken, genoe- Stormachtig. Tourmentin m.: Stormfok.
gens ) . Iem., die altijd binnenstuift, wild- Stormvogel.
Tournage m.: Het draaien, - kunstzang. Les -s de Descartes: De door Cartesius aangenomen wervelingen om ver- draaiwerk maken. Belegsel aan een touw.
Tournai m.: Doornik.
schillende centra. Tourbillonnant : Als
Tournailler onov.w.: Heen en weer
een wervelwind draaiend, duizelingwekkend. Tourbillonnement m.: Dwarreling, draaien, drentelen.
Tournaisien : Uit Bewoner van Doorronddraaiing, wieling.Tourbillonner onov.
w.: Dwarrelen, zich als een wervelwind nik. Tournaisis m.: Gebied rondom Doorvoortbewegen, wielen, een wieling vormen. nik.
Tournant m.: 1. Bocht, elleboog. Keer/ ov .w . : (f ig. ) Alles meesleepen .
Tourd m.: Groene lipvisch. Zanglijster. ruimte, draai (voor paard of ruiter). (f ig.)
Tourdelle v.: Zanglijster. Tourdille: Omweg, slinksch middel. (fig.) Un de l'histoire : Een keerpunt in de geschiedeLijstergrauw, geelgrijs (gris -).
Tourele : Van (gevechts )torens voor- nis. Un - de phrase: Een zinsovergang.
zien. In den vorm van een toren. Couronne 2. Draaikolk, maalstroom. 3. Draai-,
rolpaal (voor jaaglijn). 4. Beweging der
-e: Torenkroon (v. e. stedemaagd).
Tourelle v . : (Dak )- , (hoek )torentje . Or- molensteenen, molenrad. 5. Draaibord.
geltorentj e . (m i 1. ) Gevechts- , pantserto - bv .nw . : Draaiend , wentelend . z . esealier
ren, koepel. - de dome : Lantaarn op een 1 en pont 1. Mouvement Omtrekkende
beweging. Table -e: Tafeldans. Chaise
koepel.
Touret m.: Spinnewiel. Touwrol. Ga- -e, siege -: Draaistoel. Equipe —e:
renrol. Rondsel, rad (aan hengel). Steen- Wisselploeg. Tournante v.: Troetel aan
graveurs-, ivoordraaiers-draaibank. Ring een epauletrand. Draaiende vuurpijl. Tour(waardoor een riem gaat), oog. Lipsluiting. nassag e m. en -asser ov .w . : (Het))
vormen op de draaischijf. Tournassin m.:
Tour-et-Taxis: Thurn and Taxis.
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Afdraaiijzer. Tournassine v.: Kleimassa, handig uithooren. 11. Omtrekken en in
den rug aanvallen (vijand). Omvaren,
die op de draaischijf wordt bewerkt.
vermijden . Omtrekken, omloopen . (fig . )
Tournay m.: Doornik.
Tourne v. : (oud) Schadeloosstelling , Vermijden, ontwijken; ontduiken (wet).
uitkeering. (spel) Gekeerde troefkaart. 1 - la difficulte: De klip ontzeilen.
II. Tourner onov .w . : 1. Draaien.
Verschalen (wijn). Tourne-ii-gauche m.:
Zet, zetijzer. Draadsnijder. Tournebouler Een bocht maken (weg). - sur soi-meme:
onov .w . : (o u d) Omrollen. (f ig. ) Storen Duizelig worden, rondtollen. - a tout
(geest). Tournebride m.: Bediendenher- vent: Met alle winden meedraaien, wispelberg bij een kasteel. Tournebroehe m.: turig zijn. La tete lui tourne: Hij is duizelig;
hij verliest het hoofd, - wordt gek; het
Draaispit. Spitdraaier, koksjongen -, hond
die 't spit draait. Tournedos m.: Houding, hoofd loopt hem om. - de l' veil: Van
waarbij men den rug toekeert. Verplichte zichzelf vallen ; 't hoekje omgaan. Le
houding met den rug naar de koopers (voor pied m'a tourne: Ik heb mijn voet verzwikt.
gestrafte kooplui). In plakken gesneden La langue m'a tourne : Ik heb mij versproossehaas. Tournee v.:1. Rond-. Inspectie-. ken. Tout tourne sur vows: Gij zijt de spil
Handelsreis. Ziekenbezoek. - dramatique: waarom alles draait. Talons tournes: ScheefRondreis door reizende tooneelspelers. 2. geloopen hakken (z. ov .w. 2) . 2. Omkeeren,
(fam.) Rammeling. 3. (fa m.) „Rondje", omdraaien. Omslaan (wind ) . Een draai nevertering der aanzittenden. 4. Treknet. 5. men (koetsier).Sa taille a tourne: Hij is scheef
z. tourne. Tourne-feuille (mu . ---s) m.: gegroeid. z. court bw. La chance a tourne:
Bladkeerder. Tourne-feuillet (mu . ---s) De kans is gekeerd. 3. (spel) Gekeerd
m.: Bladwijzer. Tourne-fil (mu. onv.) worden, boven komen. Il tourne carreau:
Er wordt ruiten gekeerd. (f ig.) Je voudrais
m.: Aanzetstaal.
Tournelle v.: Torentje.
savoir de quoi it tourne : Ik zou wel eens
Tournemain m.: Oogenblik, handom- willen weten wat er te doen is, - hoe 't
draaien. En un -: In een wip. Tour- staat. Tourne qui tourne: Het valt zooals
nement m.: Draaiing. - de tete: Duize- het valt. 4. Veranderd worden, verandeling. Tourne-ceufs (mu. onv.) m.: Eier- ren, overgaan tot. - en graisse : In vet
klutser . Tourne-oreille (mu . onv .) m.: omgezet worden. 5. Zuur worden, stremBeweegbaar strijkbord. Charrue -: Ploeg men, verschalen, omslaan. z. aigre (1
met een -. Tourne-pages (mu. onv.) m.: en m, 1). Le lait tourne : De melk wordt
Bladkeerder. Tourne-pierre m.: Steen- zuur; (fig.) 't wordt huilen. - au gras:
looper (- a collier).
Vervetten. 6. Kleuren, rijp worden (fruit).
I. Tourner ov .w . : 1. Draaien, op een 7. Zich wenden. - a droite, - sur sa
draaibank bewerken. A pieds tournes: Met droite: Naar rechts afslaan. - au nord:
gedraaide pooten. Homme bien tourne, - Naar 't noorden draaien, - loopen (wind).
mal tourne: Goed -; leelijk gebouwd man.
- au vert: Naar groen overhellen, groen(fig.) - bien un vers; - une periode: Een achtig worden. - au froid: Koud beginnen
vers -; een zin goed afronden. Vers bien te worden, den kouden kant opgaan. 8.
tournes: Goed loopende v. Compliment bien
(fig.) Zich wenden, een wending nemen.
tourne: Keurig c. Esprit bien tourne:
Afloopen, uitvallen. - du ate de qn:
Heldere geest. 2. Spiraalvormig uithollen Iem. partij kiezen. - au tragique : Een
(citroen). Scheef loopen (schoen). 3. ernstige wending nemen. - a la mort:
(Rond) draaien, doen rondloopen. (nieuw) Een doodelijk verloop nemen. - a la honte
Filmen, opnemen (film); draaien; spelen de qn: Iem. tot schande strekken. - a
(filmrol). - une scene : Een tooneel voor bien, - bien : Goed uitvallen; terechtfilmopname draaien. 4. Omroeren. 5. komen. - mal, - a mal: Slecht afloopen;
Winden -, draaien -, wikkelen am. Wen- te recht komen, den verkeerden weg
den, orienteeren. 6. Omdraaien, omkeeren, opgaan. 9. Rondloopen, -dwalen. - autour
omwenden, omslaan. Keeren (kleed). z. de qn (z. 11): Om iem. heen draaien. 10.
dos 1 (kol. 635), easaque 1, talon 1 en (fig.) Aarzelen. 11. (fig.) Niet direct
bride 1. 7. (fig.) In de war brengen. z. aanspreken. - aanpakken. z. pot 2.
sang 1. - la tete a qn: Iem. 't hoofd op
-autordeqn:
Iem. niet durven aanspreken.
hol brengen. Une fois la main tournee . . .: - autour de la question : Om de zaak heenAls eenmaal de zaak of is . . . (z. main draaien. 12. (fam.) Voor een film zich
6). 8. (f ig.) Veranderen . Vervangen door . laten opnemen in een rol.
(o u d ) Verta len . z . plaisanterie 1 en
III. Tourner (se) : 1. Zich omkeeren,
ridicule (m. 1). - tout en bien: Alles ten zijn rug toekeeren. 2. Zich wenden. goede keeren, - van de goede zijde opvatten.
draaien, - richten. - contre: Aantasten,
9. Keeren, wenden, richten. - ses pas zich keeren tegen. 3. Gekeerd worden (door
vers: Zijn schreden richten naar. (fa m.)
't lot). 4. se - en : Veranderen, overgaan
- (de) l' ceil: Sterven (z. onov .w. 1) .
in.
10. (fig . ) Wenden, keeren . - les choses
Tournerie v.: Draaierswerk (ouvrages
a son avantage, - a son profit: De dingen en -). -beroep, -yak. -werkplaats. Tour tot zijn voordeel wenden, - in zijn voordeel nesol (spr.. -ne-sot) m.: 1. Zonnebloem.
uitleggen. - ses pensees a, - vers : Zijn 2. Lakmoes, -blauw (teinture de -).
gedachten vestigen op. - qn a son gre: Papier -: Lakmoespapier. 3. LakmoesIem. naar zijn hand zetten. - ses vues, plant. Tournette v.: Haspel op een ver- ses yeux sur : Zijn blikken richten op.
ticale spil. Draaischijf waarop men een
Zijn zorgen wijden aan. -seoinur:
vaas ter beschildering of afwerking zet.
Zich richten tegen. -sefortcn:
Draaikooi voor een eekhoorn. Draaibord,
-qnetous,dlcte:
Iem.
-schijf. Tourneur m.: (Kunst)draaier (ou
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vrier -). Draaier aan een rad, - een pers.
-vorm. Doos om pasteitjes warm over te
z. derviche. - sur metaux: Metaaldraaier. brengen. Tourtillon m.: Rond broodje.
Tourtoire v.: Stok om op de struiken
- en optique: Glazenslijper, opticien.
Tournevent m.: Draaiende schoorsteen- te slaan.
kap, gek. Tournevire m.: Touw zonder
Tous (spr. touss als 't den klemtoon
eind, kabelaring. Draaibord. Tournevirer heeft; anders tou en voor een klinker in verov.w.: (f a m.) Om zijn vinger winden, binding touz) z. tout.
naar zijn pijpen laten dansen. Tournevis
Touselle v.: Vroege tarwe.
Tons -les -fours m.: Het alledaagsche.
(spr. -viss) m.: Schroevendraaier. Tournille v.: Toestel om gevallen mazen op Toussaint v.: Allerheiligen (1 Nov.).
te nemen. Tourniller onov.w.: RonddraaiToussement m.: Gehoest. Tousser
en. Tourniole v.: Omloop (soort fijt). onov.w.: Hoesten. Kuchen (om te waarTourniquet m.: Draaiboom, -kruis. schuwen ) . (v olk ) Boos worden . Faire -:
Draaiende standaard (voor briefkaarten). Laten dokken. Tousserie v.: Langdurig
Stormbalk met ijzeren punten. Katrol gehoest. Tousseur m.: Hoester. Toussoom een vischsnoer op te rollen. Rol, leirol tement m . en -oter onov .w . : (Het )
(v. e. touw). Speldenmakershaspel. Steun- kuchen.
sel (onder een schuifraam). IJzer om een
I. Tout by .nw.: 1. (enkelv.) Geheel,
luik vast te zetten. Draaibord (spel), gansch, al. Louter, zuiver. A -e extremite:
-schijf (feu de -), rad van avontuur. Toestel Op 't alleruiterste. - pret : Kant en klaar.
om verbloeding te voorkomen door samenEn - bien,- honneur : In alle eer en deugd.
drukking der aderen. Draaikever, water- En -e liberte : In voile vrijheid. Vous
vloo.Tuinsproeier (- d'arrosage). (scheik.) tiles -e raison : Gij zijt een en al verstand.
Reactierad. - hydraulique: Waterrad van Elle est -e energie et -e bonte: Zij is
Segner. - electrique : Electrisch molentje. louter geestkracht en goedheid. Un visage
Tournis m.: Draaiziekte (bij dieren). - en joues : Een gelaat met opvallend
Tournisse v.: Vulstijl, -post, tusschen- dikke wangen. Un homme - en jambes:
stander. Tournoi m.: Steekspel, toernooi. Een man met opvallend lange beenen.
(f ig . ) Wedijver, wedstrijd . - fleuri: Un visage - en front : Een gelaat met een
Bloemencorso. Tournoiement of -noi- opvallend hoog voorhoofd. Des petits ment m.: 1. Draaiing. - de tete: Duize- en bouche : Kinders, waarvan men niets
ling. 2. z. tournis. Tournoir m.: Draai- dan den mond zag. Des mains - en doigts
stok der tinnegieters. Tournoire v.:
: Handen met zeer lange vingers. // a lu
Molen om bordpapierstof te verdeelen.
- Racine : Hij heeft R. geheel en al geTournois : In Tours geslagen. z. livre lezen. - le contraire: Juist het tegendeel.
(v. 2).
Pour -e reponse : Als eenig antwoord.
Tournoyant : Draaiend, dwarrelend. Je suis - a la rage : Ik geef mij geheel
Tournoyer onov .w . : Ronddraaien . Dwar- aan mijn woede over. Une etofie - soie:
relen . (f ig. ) Uitvluchten zoeken . Tour- Een stof van enkel zijde. Une sauce nure v.: Gedraaide vorm bij de bewerking poivre: Een hevig gepeperde saus. Se faire
op een draaibank. Draaiafval, -spaanders, - a tous : Voor iedereen zich opofferen;
draaisel. Reep van een vruchtschil. Krom- zich naar iedereen weten te schikken. Je
ming van een hoefijzer. (fig.) Houding, suis - a vous: Ik ben geheel de uwe, manier van doen. Gestalte. Tournure geheel tot uw dienst. z. somme 2 en mon(kussentje onder een japon). Vorming van de 8. (nieuw) La -e jeunesse; la -e
den geest. Wending, keer, draai. Zinswen- enfance: De prille jeugd; - kindschheid.
ding, inkleeding. z. prendre (ov.w. 14). 2. (meerv.) Alle, allemaal. A -es voiles:
Faire la -: 't Hooi keeren. Une - d'esprit
Met voile zeilen. Tous deux: Allebei. z.
serieuse : Een ernstige kijk op de dingen.
lois en jour 9 . -es choses : Alles . (z o nDonner aux choses tine - favorable: lets
der zelfst. nw.) Tous, Joules: Allen. Et
een gunstigen draai geven. - d' etain: - autres: Et tutti quanti. 3. (deelend)
leder, elk. A - hasard : Op goed geluk.
Tinafval, -draaisel.
Touron m.: Turon (koekje).
De -e beaute; de -e rarete : Allermooist;
Tourquennais (spr. -kan-), -ois : Uit -. -zeldzaamst. Au - commencement: In 't
Bewoner van Tourcoing.
allereerste begin.
II. Tout m.: 1. (enkelv.) Alles. lederTowle v.: 1. (Met vleesch, visch gevulde) pastei. Rond brood. Zilverertskoek. een, alien. Mon -: Mijn alles. - ce que
Afval van zaden of vruchten. Aarden voet vous dices: Al wat gij zegt. - ce qui reste:
onder een glasblazerssmeltkroes . (bij verg.) Al het overblijvende. - ceci : Dit alles.
Taart. 2. Tortelduif uit Carolina. 3. - cela, --ca: Dat alles. Est-ce lei -?
(p 1 a t ) Lammeling, lummel , sul. / b y . Is dat alles? 11 est bon, et (puis) c'est -:
nw.: Sukkelig, lummelig. Tourteau m.: Hij is goed, en daarmee is alles gezegd.
Ronde koek. Rond bruin brood. Raap- Un point, c'est -: Punctum, en daarmee
koek (- de colza); lijnkoek (- de lin); basta. Homme a - faire : Factotum. z.
koek (voor dierenvoeder). Houten schijf bonne 1. - et plus encore : Alles en nag
om salpeter fijn te maken. Naaf (v. schep- wat. Parler de - et de rien : Over alles
rad). (wapenk.) Gekleurd emaille schijfje. en nog wat praten. z. apres 1 en prendre
(nat. hist.) Taschkrab. Tourtelet m. en (ov.w. 1). Il possede mille francs en -:
Alles tezamen genomen heeft hij 1000
-elette v.: Taartje.
Tourtereau m . : Jonge tortelduif . (fig. ) fr. S'ennuger comme - : Zich vreeselijk
vervelen. C'est la fin de -: Nu gaat de
Des -x: Verliefd paartje. Tourterelle v.:
wereld ten onder. 2. (met lidw.) Geheel.
Tortelduif. - rieuse : Lachduif.
Tourtiëre (spr. -tyer') v.: Pasteipan, Hoofdzaak. Heelal. Het geheele woord
2155

Tout-A-l'egout-Tracer
2158
2157
Toux v.: Hoest. - grasse: Slijm-. (v. e. woordraadsel). z. brochant. Le
seche: Droge -. - convulsive : Kramp-.
grand Tout: 't Heelal. (spel) Faire son
Toxemic v.: Bloedbederf door gifstof.
-: Al het geld dat men op tafel heeft
liggen inzetten. Jouer -, risquer -, mettre Toxication v.: Vergiftiging. Toxicite v.:
Vergiftig
karakter. Toxicologic v.: VerAlles
op
't
spel
zetten.
le - pour le -:
giftenleer. -leerboek. Toxieologique : Op
Le - est de . . .: De hoofdzaak is . . . I/
de vergiftenleer betrekking hebbend. Toxa fait ceci et Bela, le - pour . . .: Hij heeft
dit en dat gedaan, dat alles om . . . Dif- icologiste of -logue m.: Vergiftenkenner.
Toxicomane m.: Iem. die vergiften inferer du - au -: Als dag en nacht verschillen. Se tromper du - au -: Den bal neemt. Toxicomanie v.: Behoefte om
glad misslaan. z. rien (vn.w. 3). Point vergiften bij toenemende doses in te nemen.
Toxine v.: Uitgescheiden gifstof, vergif
-, pas du -: In 't geheel niet. 3. (zonder
lidw.) Ce n'est pas - de . . .: 't Is niet van microben en bacillen. Toxique: Vergenoeg -, voldoende om . . ., men is er giftig. Gaz -: Gifgas. / m.: Vergift,
niet mee of met . . . Ce n 'est pas - ga: gif, toxicum. Toxique m.: Vergiftigde.
Toyere v.: Bijlstaart.
Dat kan zoo niet langer, dat gaat zoo maar
Traban m.: Hellebardier. Onderofficier
niet. C'est bien - moi. Zoo ben ik nu eender Zwitsersche, pauselijke lijfgarde.
maal, dat is echt iets van mij.
Trabe vV. : Ankerstok . (wap enk . ) VaanIII. Tout bw.: 1. Geheel, - en al, volkoidee,
delstok.
men, gansch. Zeer, ten volle. - a mon
Trabee v.: Trabea, staatsiekleed der Rom .
je partis : Geheel met mijn gedachte vervuld,
Trabucos (spr. -koss) m.: Trabuco-sigaar.
ging ik weg. Elle est - aussi fraiche: Zij
Trac m.: 1. Spoor. Gang van een lastis net zoo frisch. z. autant, beau (bv.nw.
1), moins bw., fait (m. 6), meme (bw. dier. 2. (plat) Bangheid, „rats". Avoir
2), coup 9, heure 2, bon (m. 4), plus le -: In de rats zitten. Tout a -: Zooals
(m. 1), suite 3 en larme 1. - enfant, it het iem. invalt, zoo maar, hals over kop;
(ook) zonder blikken of blozen.
aimait la chasse: Reeds als kind hield hij
Travage m. : 't Afschrijven, - afteekenen.
van jagen. Le chien est - zele : De hond is
enkel ijver. Choisissez! C'est - choisi:
Tracaner ov .w . : Afhaspelen, afwinKies! 1k heb al gekozen. Il demande a den. Tracanoir m.: Haspel.
reflechir. C'est - reftechi: Hij wilde nog
Tracant : Spreidend (wortel) ; kruipend
(stengel).
nadenken. Hij behoeft niet na te denken.
Trams m.: Drukte, beslommering, zorC'est - compris : Ik begrijp 't volkomen.
- contre, - aupres : Vlak bij. Etre - yeux; gen. Opening in de zolderingen eener fa- oreilles: Geheel en al oog; - oor zijn.
briek . (f a m . ) Beroep , zaakje . Les petits
2. - que: Hoe . . . ook, al . . . ook. - - de la vie : Het gedoe, de last. Tracasser
habile que vous etes, - soyez: Hoe handig
ov.w.: Verontrusten, kwellen, lastig valgij ook zijt, - moogt zijn. Les eveques, - suc- len. Last bezorgen. Zaniken tegen. MorDe
cesseurs des apOtres qu'ils sont . . .:
relen aan. / onov.w.: Werken (schip). /
bisschoppen, al zijn ze ook opvolgers der se -: Zich afsloven. Traeasserie v.:
apostelen . . . 3. (zonder que) Hoewel. Plagerij, beslommering. Gekibbel. Het
Nos peres, - grossiers, avaient le goat
lastig vallen. Des -s: Overlast. Tramsplus pur: Onze voorouders, al waren ze
sier: Lastig -, plagend over nesterijen. /
ook ruw, hadden een zuiverder smaak. m.: Lastig mensch. Traeassin m.: On4. (bij een gerondif). Hoewel, al.
regelmatig optredende waanzin. (f a m.)
Al lachende sloeg
-enriat,lfp:
Onrustigheid.
hij hem.
Trace v.: 1. Spoor. Voetstap, indruk.
Tout-it-l'egout (mu. onv.) m.: Spoel- On peat le suivre a la -: Men kan zien,
stelsel, -inrichting. Tout-beau (mu. onv.) waar hij geloopen heeft. 2. (fig.) Voorm.: Witte narcis. Toute-bonne (mu. beeld, voetspoor. Marcher sur les -s de:
-s--s) v.: Scharlei. (soort) Peer. TouteNavolgen. 3. (meetk.) Snijpunt met
epice (mu. -s--s) v. : Juffertje-in-'t- projectieviak, trace. 4. Spoor, overblijfsel.
groen. Toutefois bw. : Echter, evenwel,
(Lit)teeken. Dropje, spoor. I/ n'y a pas
Loch, intusschen.
- de . . .: Er is geen spoor van . . ., Toutenague v.: Wit metaalmengsel niets te zien van. 5. Omtreksteken (bor.(koper, nikkel, zink), tuttanego.
duurwerk). Trace m.: Schets, ontwerp,
Toute-presence v.: Alomtegenwoordig- plan, omtrek. (Ontworpen) richting (v.
heid . Toute-puissance v . : Almacht . (f ig . ) e. weg of spoorweg); afbakening; plan.
Alleenheerschappij. Toute-puissante: Al- Lijn, streep. - d'alignement: Ontworpen
machtig. Toute-saine v.: Breukkruid. rooilijn. Tracelet m. z. traceret. TraceSt.-Janskruid. Toute-science v.: Alwe- ment m.: Het afteekenen, - ontwerpen.
tendheid. Toute-venue v.: Kruiskruid. Tracer ov .w . : 1. Trekken , schetsen, afTout-fait m.: Gemaakte kleederen.
teekenen, afsteken, uitzetten (weg) ; afToutou m.: (kind) Hond, „wafwaf". schrijven, uitstippelen, uitzetten (op werk(f a m . ) Lievertje , hondje .
stuk). Met steken (een borduurpatroon)
Tout-ou-rien m.: Veer die een horloge aangeven . 2. (f ig. ) Voorschrijven, aanof klok doet repeteeren. Tout-puissant geven, -wijzen. - le chemin a qn : Iem.
(mu. ---s): Almachtig. Le Tout-P-:
weg afbakenen. 3. (Neer)schrijven. 4.
De Almachtige. Tout-venant m.: Grof (fig. ) Beschrijven, schilderen . - le taen gruis (houille -). Ongezeefd straatvuil. bleau de: Een tafreel ophangen van. Ruw erts. Gewone tafelwijn. (fig.) Alle- d'avance: Uitstippelen . / onov .w . : Kruidaagsche soort. Coke -: Ongezeefde cokes. pen; spreiden, ranken. I se -: Geschetst
Tout-y-va (mu. onv.) m.: Berghok.
(kunnen) worden. Zich zelven voorschrij-

2160
Traeeret-Train
2159
(op spoor) . 3. Onrechtmatige handel ,
yen . Traeeret m . : Schrap- , ritsijzer .
Traceur m ., -euse v . : Afsteker , ritser . geknoei . Des -s : Geschacher . - d' influence: Omkoopbaarheid in openbaren dienst .
-euse de point: Werkster, die den vorm
van een kantpatroon aangeeft . (sport) - d'armes : Wapensmokkelarij . 4. Handelsomzet . -verkeer.. 5. Verkeer (b .v . telefoon ) .
- de routes: (Eng. ) Roadtracer.
Tracheal (spr . -ke-) Van de luchtpijp . 6. (n ieuw) Verkeer, gebruik van den weg.
Trachke v . : Luchtpijp. Ademhalingsbuisje Route a grand -: Drukke verkeersweg . (v . insect) ; luchtvat (v . bloem ) . (f a m . ) de la route : Verkeer op den weg . TrafieLuchtpijp . Trachee-artire (mu. -s--s) voyageurs m . : Reizigersverkeer. . Trafiv . : Luchtpijp . Tracheen (spr. -ke-in):Van quant m . : Handelaar,, koopman . Trailde luchtpijp ; met ademhalingsbuisjes , door quer onov .w . : Handel drijven . Ongeoor- ademend . Traeheite (spr . -ke-) v . : Lucht- loofde voordeelen behalen met . (s o ms )
pijpontsteking . Trachelien (spr. -ke-): Omgang hebben met . Kwanselen , schaVan den hals , hals- . Trachêlion (spr. cheren . I ov .w . : Verhandelen. (o n g .b e t.)
Verschacheren . Trafiqueur m ., -euse v . :
-ke-) m . : Ruig klokje . Tracheotomie
Schacheraar,, -ster..
(spr. -ke-) v . : Luchtpijpsnede . TraehêoTragaeanthe v . : Boksdoorn, dragant .
tomique (spr. -ke-) : Van de luchtpijpTragedie v . : Treurspel . Tragische kunst,
snede .
Trachomateux (spr . -ko-): Lijder aan - muze . (f ig . ) Treurige -, bloedige gebeurtrachome m. (spr . -ko-) : Trachoom, tenis . Tragêdien m . : Treurspelspeler..
Tragi-eomedie (mu. ---s) v . : Blijkorrelziekte .
Tragoir m . : Afschrijfpunt ; merk-, rits- eindend treurspel. (Fr. 1 etterk . ) Treurijzer,, schrapijzer.. Vorentrekker.. Tract m . : spel , waarvan de helden Been vorsten zijn of
Vlugschriftje . Circulaire -, prospectus (die dat vermengd is met komische elementen.
op straat wordt aangeboden ) . 'Fraetanda (f ig . ) Drama dat doet grijnzen . Tragim .mv . : Agenda . Traetation v . : Wijze eomique (mu. ---s) : Treurig-vroolijk ,
van onderhandeling. (v e e 1 ong. b et. ) tragi-comisch . Tragique : 1. Van het
Onderhandeling . Traeteur: Voortbewegend, treurspel . Auteur -: Treurspelschrijver..
-trekkend . Materiel -: Voortbewegings- Acteur -: -speler.. Personnage -: -held .
materieel . Cable -: Trekkabel . / m . : 2. (f ig. ) Droevig ; bloedig. Noodlottig. I
Voortbewegingstoestel ; trekmotor ; motor- m . : Het tragische genre , de - schrijfsoort .
wagen . Tractif : Van voortbeweging. Trac- Treurspeldichter,, -schrijver.. Het droevige ,
tion v . : Het trekken, trekking . Uittrek- - sombere . z . tourner (onov .w . 8 ) . Prendre
king . Voortbeweging , tractie . Operer une au -: Van de somberste zijde -, als een
ramp beschouwen. Tragiquement : Op
- sur: Trekken aan . - animale, - mede manier van 't treurspel . Op noodlottige
canique : Dierlijke -; machinale beweegkracht . - a vapeur: Stoomvermogen . -, jammerlijke wijze .
Tragopan m . : Fazant uit Voor-Indic.
- aerienne : Bovengrondsche geleiding van
Tragule m. : (dierk. ) - nain : Kantjil,
de beweegkracht . - souterraine : Ondergrondsche g. V. d. b. Valeurs de -: Spoor- dwerghert .
Trahir ov .w . : 1. Verraden, verraad
en tramaandeelen . Tractionner ov .w . :
Voortbewegen . Tractoire by .nw . v . : Op plegen aan . Misbruik maken van, beschamen (vertrouwen ) . Ontrouw worden aan
voortbeweging betrekking hebbend .
(echtgenoot ) . 2. Schenden , verloochenen,
Traditem. m . : Christen die de heilige
boeken had overhandigd . Tradition v . : to kort doen. Verraden, verklappen . Be.
1. (recht) Overdracht . 2. Overlevering . kend maken , doen zien , verraden , „er uit
Sage . Overgeleverd gebruik . C 'est de -: flappen " . z . sien 3 . Mes paroles ont trahi
Dat is een eenmaal aangenomen gebruik. ma pensee: Mijn woorden hebben mijn
Traditionalisme m . : Op de overlevering gedachten niet juist weergegeven . 3. In
gegrond geloof . Traditionaliste : Die zich den steek laten, verijdelen , vergeefsch
aan de (Talmud )overlevering houdt . / maken . Niet beantwoorden aan . Slecht
m . : Aanhanger der overlevering . (n ieuw) weergeven (schrijver ) . De dood zijn voor.
Kenner , onderzoeker der volksoverleve- / onov .w . : Verraad plegen . (fig . ) Te
ringen , folklorist . Traditionnaire m . : kort schieten . / se -: Elk. -. Zich zelven
Talmudjood . Traditionnel: Door over- verraden. - schade doen . Trahison v . :
levering voortgeplant , op - gegrond . / 1. Verraad . Crime de haute -: Hoogverraad .
m . : Man van traditie . Traditionnellement 2. Ontrouw (in liefde ) . 3. Verkeerde voor: Volgens de overlevering, bij traditie. stel ling .
Traigne v . : Pieterman .
Traducteur m . : Vertaler.. / bv .nw . : Die
Traille v . : Gierpont . Sleepnet , treil.
weergeeft . Traduction v . : Vertaling, overTrain m . : 1 . Troep , koppel (dieren voor
zetting ; wedergave , vertolking . Het vertalen . Het uitwerken (stenogram) . Droit vervoer ) . 2. (m i 1 . ) Trein, tros , treinaf deeling . - des equipages; - d'artillerie;
de -: Vertaalrecht ; vertaalloon . Traduire ov .w . : 1. (r ec ht ) Overbrengen, Leger- ; artillerietros . - de siege : Belegevervoeren . - en justice: In rechten be- ringsgeschut . 3. (Spoor )trein (- de chemin
trekken . 2. Vertalen , overbrengen . Uit- de fer). - sanitaire: Hospitaal- . - de
werken (stenogram)) . 3. (f ig . ) Uitdrukken, voyageurs : Personen- . - de marchandises :
vertolken (gevoelen ) . / se -: Vertaald Goederen- . - mixte : Reizigers- en goederen(kunnen ) worden . (f ig . ) - en, - par: trein . - bis , - supplementaire : Volgtrein ;
Zich uiten in . Traduisible: Vertaalbaar.. voortrein . - special: Extra-. - direct:
Trafie (spr. -fik) m . : 1. Handel, ver- Halve snel- . - express : Snel- . - rapide:
keer (met verre landen ) . - par uoie d'avions Bliksem- . - eclair: Bliksemtrein (nog
sneller ). --poste : Post-, mail- . --sur: Vliegtuigverkeer . 2. Koopwarenvervoer
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Met zijn huiswerk zaniken. Trainant:
prise : Vraagteekentrein. - descendant : Van
Parijs komende -. - montant: Naar P. Afhangend, slepend. Omgekeerd, slepend
gaande -. Rester entre deux -s: Een trein (vaandel, piek). (fig.) Langdradig, geoverblijven. (f i g.) Manquer -, rater le rekt. Trainard M. : Achterblijver. Talmer,
draler, treuzelaar. Achter 't schip afhan-: Achter 't net visschen. --navette:
Heen en weer gaande trein. 4. Houtvlot gend kieltouw. I by .nw. : Achterblijvend.
(- de bois). 5. Stoet, sleep, gevolg (be- Slepend, vervelend. Talmend. Trainasse
dienden, rijtuigen). z . diable 1, maison v. : Sleep-, strijknet (vogels). Jonge loot.
3 en mener 6. - de coupe: Ploeg maaiers. Varkensgras. Fioringras. Trainasser ov.
- d'exploitation : Boerenvoortvaring, -bew . : Slepende houden. (f ig . ) Voortsleepen
drijf . 6. Leven, geraas. Drukte op straat.
(zijn leven). / onov .w . : Talmen, treuzelen.
7. Gang, tred. Alter bon -: Hard rijden. Traine v. : 1. Het sleepen. Sleepnet,
- loopen. - varen. Filer bon -: In flinke zegen. Avoir un canot a la -: Een sloep
vaart voortgaan. Alter grand -: Snel rijden. achteraan sleepen. En -: Bij de moeder
Mener bon -, - grand -: Snel aanrijblijvende (vogel). 2. Sleep (aan japon).
den (z . 10) . z. poste (v . 3 ), enfer 2 en fond (Tot een bos vereenigd) sprokkelhout.
3. Au - dont nous allons , nous arriverons Achter het schip afhangend kieltouw. BoschbientOt: Als we zoo doorrijden, zijn wij er
zoom. Boschweg ; valleitje. (fam.) Het
gauw. Alter son petit -: Op een sukkel- dralen, - lummelen. 3. 't Laten slingeren.
drafje voortgaan. - rompu: Gebroken Avoir ses effets a la -: Zijn boel laten
gang, middelgalop. Ce cheval n'a pas de slingeren. Traineau m. : Slede. Voer-: D . p. heeft geen geregelden gang.
mans- . Arreslede. Erts-, rolwagentje. On8. (fig.) Loop, gang (der dingen). z. derstel op wieltjes. Sleepnet. Traineaumener 1. Mener qch grand -, - d'un - barque (my . -x--s) m. : Schietschouw.
de poste: Jets Oink aanpakken, snel afdoen.
Traine-buisson (m y . onv.) m. : Bruinel.
Au - dont it y va, it aura bientOt acheve:
Traine-eharrue (my . onv .) m. : WitAls hij zoo voortgaat, is hij gauw klaar.
staart . Trainee v. : 1. Streek, streep,
Tout d'un -: Aan een stuk door, in eens.
slier. Kruitloop (- de poudre); loopvuur.
(fam.) Du - ! Maak wat voort! _etre en Faire (la) - de poudre, se rèpandre comme
- de faire qch: Bezig zijn met iets. Etre
une - de p.: Als een loopend vuurtje
en -: Aan den gang -, flink aan 't werk
zich verbreiden. 2. Zetlijn. 3. (plat)
zijn ; in de stemming zijn. Voila l'affaire Slet, straatmeid. 4. Het sleepen. Des
en bon -: Nu gaat de zaak goed. Alter
traces de -: Sporen van 't voorttrekken.
son -: Zijn gang gaan, voortgaan. Mal
5. Horizontale weerstandsdruk (op zweefen -: Lusteloos. Bien en -: Vol werkvlak ) . Traine-la-patte (my . onv.) m. :
lust. Prendre un bon -: Flink voortgaan.
(f a m . ) Achterblijver,, lamme , hinkebeen .
Suivre le -: Bijblijven. Nous savons le
Traine-la-rue (my . onv.) v. : Straatmeid.
des enfants : Wij weten, hoe 't met
Traine-malheur (m y . onv .) m. : Hongerkinderen gaat. Il vit quel - prenait l'af- lijder. Traine-misere (my . onv.) m. :
faire: Hij zag welke wending de zaak nam.
Hongerlijder, Traine-potenee (mu . onv..)
Le - du monde : 's Werelds beloop. Le
m . : (o u d) Ongeluksvogel .
monde va son -: 't Leven gaat voort.
I. Trainer ov.w. : 1. Voort-, mee-,
- de vie : Levenswijs. Reduire -, reformer
weg-, achter zich aansleepen, voorttrekson -: Eenvoudiger gaan leven. Une fois
ken ; meevoeren (door vloeistof ). z. boue
en - de raconter: Als hij eenmaal aan 't
1, jambe 1, lien 1, boulet 1 en ehaine
vertellen is. Le - journalier: Het dage- (4 en 6 ). - l'aile: De vleugels laten hanlijksche leven. Mettre en -: Aan den gang gen. - le(s) pied (s): Zijn voeten achter
brengen, - helpen ; opgeruimd maken. Se zich nasleepen ; (f ig. ) voortsukkelen. 2.
mettre en -: Aan den gang gaan. Il a de
Medesleepen, noodzaken mee te gaan,
la peine a se mettre en -: Het wil niet
meesleuren. 3. Meebrengen, -nemen.
viotten. La mise en -: Het aan den gang
Een smarte-unevilsdor:
brengen, - op dreef brengen. Cela n'est lijken ouderdom met moeite voortsleepen.
pas dans le -: Dat is niet in trek. Un homme
- une vie languissante ; Een kwijnend bedans le -: Een man op de hoogte van zijn
staan leiden. - apres soi : Na zich sleetijd, - die „bij " is. 9. Gang (v. uurwerk ). pen, ten gevolge hebben. 4. Slepende hou10. Sleep (vaartuigen ; - de bateaux). den (zaak ), aan 't sleeptouw houden (iem. ) ,
Groep mededingers (wedstrijd). 11 . Voor-, rekken. z . longueur 2. - sa voix, - ses
achterstel, voor- (- d'avant), achterdeel paroles, - ses mots : Op slependen toon
(- d'arrière; v. dier ). Onderstel (v. rijtuig, spreken.
II. Trainer onov .w . : 1. Zich voortsleewagen, kraan). Kar (der pers). z . mise
1. Drijfwerk (v. machine). - de laminage: pen. 2. Neerhangen, (op den grond) slepen.
Walswerk. - de pneus : Stel luchtbanden. 3. Zwerven, niet op zijn plaats zijn, geen
d'atterissage : Landingsgestel, ondervaste plaats hebben, slingeren. Zwerven,
stel. - a Miles : Walswerk. 12. Pak (boeken op straat zwerven. (1 i g.) - partout , voor den binder); partij boeken die gelijk
les rues : Overal te vinden -, erg alledaagsch
worden gebonden. 13. (n i e u w) Stel, ge- zijn. Cate histoire traine dans tous les
lijktijdig uitgegeven geheel (van decrets-lois) . livres: Die geschiedenis is in elk boek te
Trainage m. : Het sleepen. - vervoer vinden. 4 . Kwijnen, sukkelen, zich voortmet sleden. - sleepersloon. - voortsleepen sleepen. Lang duren, geen voortgang vervan 't anker. Sleepvaart (ballon). Trai- toonen. Slepend -, vervelend zijn. Achternaillement m . en -ailler ov .w . : (Het ) blijven, dralen ; lang blijven zitten, navoortsleepen. Zich voortsleepen. -er son praten. (f a m.) Beuzelen, lummelen. Lanennui : Voortsappelen. - sur ses devoirs:
gen tijd nablijven. Que cela ne traine pas'
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Een beetje gauw ook! Cela ne trainerait
Traitable: Handel-. (o u d) P let- .
pas: Dat zou niet lang duren.
(scheik.) Ontleedbaar. Te behandelen.
III. Trainer (se) : Kruipen. Zich voort- Traitant: Behandelend. Medecin -: Huissleepen. (1 i g.) Niet opschieten, slepend dokter. / m.: Belastingpachter. Slavenvoortgaan . (f i g .) Langzaam voorbijgaan .
handelaar. Traite v.: 1. Ruilhandel.
Elk. sleepen. Gesleept (kunnen) worden.
Slavenhandel. -(desnoir,g):
(f ig. ) - dans la boue: Laag bij den grond
-desblanc:
Handel in plaatsvervangers,
blijven. Traine-rapikre (mu . onv.) m.: zielenverkooperij. - des blanches : H. in
Vechtersbaas, vechtjas. Trainerie v.: Lang- blanke slavinnen. 2. In-, uitvoerrecht. 3.
zaam-, gerektheid. Des -s : Gedraal, ge- (Getrokken) wissel, traite. - documenlummel. Traihte-savates (my . onv.) v.: taire : - met documenten. Faire - sur:
Slofster. Traineur m.: Sleeper. Voort- Trekken op. 4. Het melken. 5. Tocht,
duwer eener slede. Achterblijver. Treuze- zonder rusten afgelegde weg, rek. (Tout)
laar. Achtergebleven schip. Jager met een d'une -: Aan ben stuk, zonder rusten.
strijknet. - de sabre, - d' epee: „Vechtjas". C 'est une bonne - : Da's een flinke
Traineuse v. : Sleepjapon. Trainglaux loop. Traite m.: 1. Verhandeling. Leerm. z. tringlot. Trainer m.: Treuzelaar. boek . 2. Verdrag, tractaat. Vredesverdrag.
Trainoir m.: Kluitenbreker. Trainotter Port a -: Tractaathaven (in China).
onov .w . : Voortsukkelen . Traintrain m . : 3. Overeenkomst. Traitement m.: 1.
Sleur, gewone gang, routine.
Behandeling, bejegening. Recevoir de qn
Traire ov .w . : (Draad )trekken . Melken . de bons -5 : Goed door iem. bejegend wor(fig., f a m.) Geld afzetten van.
den. Mauvais -: Mishandeling. 2. BeTrait m.: 1. Het trekken. - de corde: handeling, eerbewijzen. 3. Bezoldiging,
Ruk aan 't foltertouw. 2. Doorslag, over- wedde, tractement. Riddersoldij (- de
wicht (a. balans). 3. Het voorttrekken. croix). - de table: Tafelgeld. 4. BehandeBete -; cheval -; chien de -: Trekdier;
ling, geneeswijze. Suivre un -: Een kuur
-paard; -hond. Tirer a plein -: Met voile volgen, onder behandeling zijn. 5. Bewerkracht trekken. (fig.) Donner le premier king.
Traiter ov .w . : 1. (met en o f eomme)
- a qch : Den eersten stoot tot iets geven.
4. Voorzet (bij 't schaken of dammen).
Behandelen, bejegenen, omgaan met. z.
D'un -, tout d'un -: In eens, aan ben
bas (bw. 4, met en) en More m. 2. - de:
stuk. 5. Streng, trekriem. Koppelband Noemen, den titel geven van; uitmaken
(v. hond). Bindtouw. 6. Schieten, schot. voor. - qch de bagatelle : lets een bagatel
noemen. - d'egal (a egal): Als zijns gelijke
Gens -, hommes de -: (Boog)schutters.
La portee du -: De schootsafstand. 7.
behandelen. Il me traita d'Excellence:
Pijl, werpspies. Partir conme un -: Als Hij speelde Excellentie tegen mij. 3.
(Genees- heelkundig) behandelen. 4. Onteen pijl van den boog vertrekken. (fig.)
ha len , tra.cteeren, vrijhouden. (s o ms ) OntLes -s de l'Amour: Amor's pijlen. Les
vangen. Bij zich to eten geven (waard).
-s du sort: De pijlen van 't noodlot.
5. Behandelen, regelen. Onderhandelen
-delumir:
Lichtstraal. Ce fat un - de
over. Behandelen, uiteenzetten, beredelumiere : Er ging hem een licht op. 8.
(fig. ) Hate lijkheid , steek , scherpe zet neeren; handelen over (onderwerp); voor(- de satire, - mordant). Scherpte, stellen, schilderen. Behandelen, bewerken;
hatelijkheid. Relever un -: Op een hate- exploiteeren (woud). Uitvoeren. Bewerlijkheid ingaan. 9. Teug, dronk, slok. ken. I onov.w.: 1. Te werk gaan. 2. BeScheut (vocht). 10. Streep, trek, haal. handelen, regelen. 3. Onderhandelen, onLijn. Dessin au -: Omtrekteekening. z. derhandelingen voeren. 4. Behandelen, tot
scie 1. - d'union: Verbindingsstreepje; onderwerp hebben, handelen over. - de la
(fig.) band. Grave au -: In omtrekken paix : Vredesonderhandelingen voeren. 5.
gegraveerd. - brise, - pointille : Stippellijn. Een restauratie hebben. Il traite bien: Men
- plein: Getrokken lijn. - de subdivision: eet goed bij hem (z. ov .w . 4) . / se -:
Deelstreep. 11. Penseelstreek. Peindre a Behandeld (kunnen) worden. Zich zelven
grands -s : In krachtige trekken schildebehandelen (zieke). Medicamenten slikren. 12. Het uitslaan, - verdeelen (v. ken. Elk. behandelen. - vrijhouden. Zich
steen, hout). 13. (Gelaats )trek. Copier zelven tracteeren, het er eens van nemen.
Verhandeld worden (effect). Traiteur m.:
- pour -: Trek voor trek -, juist naschilderen. C 'est lui , - pour -: Dat is sprekend Gaarkok, restauratiehouder. Traitoire v.:
gelijkend . 14. (f ig. ) Trek, bewijs . Un Kuipersklemhaak.
Traitre m., -esse v.: Verrader. Vervi lain -: Een gemeene streek. Faire des
raadster. Ontrouwe . (f am. ) Valschaard .
-5 a sa femme : Zijn vrouw ontrouw worPrendre en -: Verraderlijk -, van achteren
den. 15. Trek, gebeurtenis. 16. Trek,
schitterende inval, schoone plaats. Avoir overvallen. - de melodrame : „Verraaier"
uit een „draak"; (fig.) onheilspellend,
du -: Geestig zijn. - d'esprit: Geestigheid.
17. (muz.) Snelle opeenvolging van noten, geheimzinnig mensch. / bv.nw.: Verra„loopje". Vioolstreek. (Kath.) Tusschen derlijk, trouweloos . Gluiperig . (s port )
graduaal en evangelie gezongen verzen. 18. Unfair. Un coup -: Een unfaire schop
Richting, verhouding, betrekking. Avoir of slag. Pas un - mot: Geen stom woord.
Traitreusement en (o u d ) -eux : Verra- a: Betrekking hebben -, slaan op. Voile
a - carre : Razeil. Avoir un faux - dans derlijk . Traitrise v.: Verraad. Verraderlijke acrd.
les yeux : Loensch zien. 19. Het karakterisTrajan m . : Trajanus. Trajane bv .nw .
tieke ; pit. Avoir du -: Pittig zijn, fut hebben. Manquer de -: Slap aandoen. 20. Zaag- v.: Van Trajanus.
Trajectile : (plantk.) Scheidend (helmsnede . 21. (f ig . ) Tusschenpersoon , band.
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Schuinsgedeeld
g
bindsel) . Trajectoire v. : Baan. Kogel- vensdraad ) . Ecu tranch :
baan . Trajet m. : Af to leggen afstand ; schild . 2. (f ig. ) Een einde maken aan,
overtocht, -vaart, reis, tocht ; baan. Loop doorhakken, eindigen. z. mot 3 en net
(bw. 2 ) . 3. Scherp van elk. scheiden.
door 't lichaam. Verloop (v . kabel) .
Tralala m . : (f a m . ) Drukte , omhaal, Differences -chèes: Sterke -, hevige v .
poeha . Complimenten. A grand -: Op- Couleurs -chêes: Schrille -, scherp afstekende k. Un caraclêre tranche: Een geproschepperig .
nonceerd karakter. Une opposition tranchee:
Tralee v. : Sleep (trillee).
Een t . die van geen schipperen wit weten.
Tram (spr. tramm) m . : Tram.
/ onov .w . : 1. Snijden. - dans le vif:
Tramail m . z . tremail.
Trame v . : 1. Inslag (a. stof ). (fig. ) Krachtige maatregelen nemen, energiek
Draad, weefsel. Levensdraad ; leven (- optreden. 2. Een beslisten toon aanslaan.
Elle tranchait sur tout: Over alles had ze
de nos fours). Komplot, samenzwering.
Opzet (v . tooneelstuk ). La - d'un complot: een besliste meening. 3. Zich uitgeven
voor, den . . . spelen. z. seigneur 2.
De voorbereiding van een samenzwering.
2. (dr u k k . ) Raster (gestreept glas) . Tramer 4. Niet bij elk. passen. 5. - sur, - avec:
Schril afsteken tegen, een scherpe tegenov .w . : 1. Inslaan , inschieten. Du velours
stelling vormen met. Tranehet m. : Lederframe (de) colon : Fluweel met katoenen
inslag. 2. (fig. ) Smeden, beramen. 3. snijmes ; koudbeitel. Trancheur m. : Snijder van hout voor opgelegd werk . - van
(dr u kk . ) Rasteren, met een raster voorzien . / se -: Ingeslagen -. Gesmeed kabeljauw. . Traneheuse v. : Snijmachine.
worden . Il se frame qch : Er is iets gaande . Tranehoir m . : Vleeschsnijplank .
Trangle v. : (wapenk.) Afwisselende
Trameur m. : Inslagmaker . (f ig. ) Beramer . Trameuse v . : Inschietmachine. dwarsbalk .
Tranquille (spr. trankil'): 1. OnbeTramiave v. : Duizendknoop.
Tramontane v . : 1. Poolster. . Perdre wogen , stil, kalm, rustig. Pijnstillend.
Baume -: Spijkerbalsem. 2. Bedaard,
la -: Den koers kwijtraken ; (f ig. ) de
kluts kwijtraken, van zijn stuk raken. 2. ordelijk. 3. (f ig.) Gerust, onbezorgd .
Laisse-moi donc -: Laat me met rust ;
Noordenwind.
Tramway (spr. trammwe) m. : Tram. maak me niets wijs. 4. Kalm berustend.
-ment bw. Tranquillisant (spr. tranki- sur route : - zonder rails.
Tranehage m. : Het snijden. Tran- li-): Geruststellend . Kalmeerend . Tranchant: Snijdend, scherp . z . ecuyer 2 . quilliser (spr. tranki-li-) ov .w. : Gerust(f ig. ) Doortastend. Scherp (woord ). Scherp stellen , doen bedaren. Kalmeeren. / se
afstekend, schreeuwend (kleur ). Afdoend -: Zich geruststellen, kalmeeren. Tran(grond ) . Beslist, die de knoop doorhakt . quillitê (spr. tranki-li-) v. : Stilte, kalmte.
/ m . : Snede, scherp (v . mes, zwaard ). Gerust-, onbezorgdheid . - d'dme: Gemoedsrust. - d'esprit: Geesteskalmte.
Epèe a deux -s: (o ok fig. ) Tweesnijdend
Trans . . .: (in samenst.) Over . . .,
zwaard . A deux -s, a double -: Tweesnijdend . Donner le - a : Aanzetten, wet- aan gene zijde. Dwars door. Transaction
ten . - de la main : Smalle kant van de (spr. tranza-) v . : 1. Schikking, vergelijk.
hand . Du - de la main : Met een verticale Proceder par -5 : Schipperen. 2. Verdrag,
overeenkomst . Chi fire des -s : Omzet.
handbeweging . Tranche v . : 1. Snede,
plak, sneetje. Moot. Dunne (marmer )- Des -s commerciales: Zaken. 3. (Eng.)
plaat. Groep van Brie rijen cijfers. Tendre Verhandeling. Transaetionnel (spr. tranza-) : Voor een minlijke schikking. Transde -: Lapjes. S'en Bonner une -: Zich
het goed laten smaken. 2. Snede (v. boek ), actionnellement (spr. tranza-) : Bij wijze
snee . - unie : Gladde snede. - peigne: van schikking. Transafricain (spr. tranza-)
: Dwars door Afrika . Transalpin (spr.
Kammarmersnede . 3. Muntrand . Kant,
rand . 4. Snijbeitel. Scherp houweel. 5. tranza-) : Aan gene zijde der -; door de
Schijf, bilstuk. 6. (plat)) Gelaat. 7. Ge- Alpen. Transandin (spr. tranzan-): Door
deelte (van leening ) , tranche ; bepaalde de Andes. Transatlantique (spr. tranza-):
hoeveelheid (stukken ) . Par -s : Bij ge- Aan gene zijde van den Atlantischen
deelten . 8. (w i s k . ) Rij , groep . Tran- Oceaan. Train -: Boottrein. / m. : Groote
chee v . : Uitgraving, groef,, gcul, gat ; stoomboot op Amerika , oceaanstoomer. /
fundeeringsput . Loopgraaf. . Monter -; des- v . : Dekstoel ; strandstoel met tent. Transbordement m. : Overscheping, -lading.
cendre la -: Zijn dienst in de loopgraaf
beginnen ; - verlaten. Des -s: Snijdingen -brenging op een andere spoorlijn. Transin 't lijf . Tranch6e-abri (mu. -s--s) border ov.w . : Overbrengen, -laden. -brenv . : Beschuttingsloopgraaf.. Tranchefil m. : gen op een andere spoorlijn, laten overDraadsnijder. . Tranchefile v . : Besteek- stappen . Transbordeur m. : Zweefbrug
(pont -); rollend platvorm. Bateau -:
band (in boekband ) . Binnennaad , besteeksel . Rand van koperdraad (a. e. papier- Ferry-, veerboot. Transcaspien : Aan gene
vorm ) . Tranehefiler ov .w. : Van een zijde der Kaspische Zee gelegen. Transeaubesteekband voorzien, marlen. Tranehe- easien : Transkaukasisch. Transeendanee
gazon (mu. ov.) m. : Zodensteker. Tran- v. : Voortreffelijkheid . Bovenzinnelijkheid.
chelard m. : Groot keukenmes. Tranche - Transeendant : Voortreffelijk, verheven,
ment m. : Het snijden. Tranche-mon - uitblinkend . Hoogere (niet-algebraische
tagne (mu. onv.) m. : Snoever, die alles krommen ; gebogen vlakken ; buiten de
kort en klein zal slaan. Tranche-plume ervaring staande natuurkunde ) , niet in
eindigen vorm . Bovenzinnelijk . Trans(mu. onv .) m . : Pennemes . Trancher
ov .w . : 1. Af- , (door )snij den , afhouwen . eendantal: Op a priori vastgestelde wetIn platen verdeelen. (f ig. ) Afsnijden (le- ten gegrond . Bovenzinnelijk . Transcender
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Transiger
aanbidder,
onhandig
minnaar.
ov Av. : Gaan boven ; een bovenzinnelijken
vorm geven aan. Transcontinental : Dwars (spr. tranzi-) onov .w . : Een schikking
door het vasteland. Transcripteur m. : treffen, tot een vergelijk komen. (fig. )
Overschrijver. Transcription v. : Het over- Schipperen, het niet zoo nauw nemen.
schrijven . Afschrift . (m u z . ) Bewerking . Transigible (spr. tranzi-) : Voor een schikTranscrire ov .w . : Over-, afschrijven. king vatbaar. Transillumination v . en
Boeken. (mu z . ) Bewerken. / se -: Over- -iner z . translum .. .
Transir (spr. transsir) onov .w. : Vergeschreven -. Overgezet worden. Zich
zelven vrijelijk in een geschrift uitleven. stijfd zijn. / ov .w . : (Doen) verstijven,
Transe v. (veel m y .) : Benauwdheid, bevangen, doen verkleumen. Transisse groote angst. Stadium van helderziendheid ment (spr. -ssi-) m. : Verkleumdheid.
(medium) ). Transept (spr. -septe) m. : Transit (spr. tranzir ) m. : 1. Doorvoer.
-handel, transito. Marchandises en -:
Kruisbeuk, -vleugel.
Transferable : Voor overdracht vatbaar, Transitogoederen. 2. Vervoer. Transi overdraagbaar. Transferement m. : Over- taire (spr. tranzi-) : Den transitohandel
brenging . Transferer ov .w. : Overbrengen, betreffend. Waar transitogoederen doorverplaatsen. (recht ; hande 1 ) Overdragen. gaan . Commissionnaire - of - m. : ExpediI se -: Zich verplaatsen. Verlegd -, over- teur . Transiter (spr. tranzi-) ov .w . :
gedragen -. (recht) Overgedragen worden. Doorvoeren. In transito doorzenden. /
Transfert m. : Overbrenging, verplaatsing. onov .w . en se -: Doorgevoerd worden.
(recht) Overdracht. Acte van overdracht. Transiteur (spr. tranzi-): Van transito.
Transitif (spr. tranzi-) by .nw . : (t a a lk . )
Overgemaakt valutabedrag , transfer. (f i g . )
- de personnalite: Overbrenging van de Overgankelijk. (w ij s b . ) Naar buiten werpersoonlijkheid. Transfiguration v . : Ver- kend . (t a a lk.) Een overgang aanduidend
andering van gestalte, omvorming, her- (voegwoord). (a ardk . ) Een overgang vormend . Transition (spr. tranzi-) v . : (fig . )
schepping . Verheerlijking (v . Jezus ) . (muz . )
Overgang. Menager les -s: Voorzichtig
Mort et T- : Tod and Verklaerung (van
Richard Strauss ). Transfigurer ov .w . : van het een op 't ander overgaan. Tran Veranderen (van gestalte ), verheerlijken, sitivement (spr. tranzi-) : Overgankelijk.
een verheven vorm geven aan. / se -: Transitoire (spr. tranzi-) : Vergankelijk,
Verheerlijkt worden (Jezus). Transfi (ler ) voorbijgaand. Voorloopig. Dispositions -s
: Overgangsbepalingen. -ment (spr. tranz . tranehefil (er ) . Transfixion v. : Doorsnijding van binnen naar buiten. Trans - zi-) bw. Transjuran (spr. transe-ju-):
formable : Vervormbaar. Transforma - Aan gene zijde van den Jura . Translater
teur : Vervormend . / m. : Stroomomzetter. ov .w . : (o u d ) Vertalen . Translateur m . :
(o u d ) Verta ler . Overbrenger (electric iteit ) .
Transformatorhuisje. Bewerker van grondstoffen . Transformation v. : Gedaante- Translatif : (recht) Overdragend ; van
verwisseling, vervorming. Verandering; overdracht (acte ). Translation v. : Overherleiding. (w i s k.) Vervorming (van brenging ; vervoer, verplaatsing. Overfiguren of stelkunstige vormen). Trans- plaatsing. Verzetting. (recht) Overdracht.
(o u d ) Vertaling . (w i s k . ) Verschuiving .
former ov .w . : Vervormen, een anderen
Onde -, vague de -: Vloedgolf . Mouvement
vorm geven aan ; veranderen (b .v . japon).
Bewerken (grondstoffen) . (f i g.) Geheel de -: Verplaatsing, horizontale beweging.
veranderen. / se - : Een anderen vorm Transleithan : Over de Leitha gelegen.
aannemen, zich veranderen. Zich vermom- Translocation v. : Verplaatsing. Trans men. Omgezet worden. Een geheel ander lucide : Doorschijnend . Translucidite v. :
karakter krijgen. Zich geheel anders voor- Doorschijnendheid. Translumination v.
doen . Transformisme m. z . darwinisme . en -iner ov .w. : (Het) doorlichten (b .v.
Transformiste m. : Aanhanger der leer de maag; (beter woord dan transill . . . ) .
van Darwin. Kunstenaar, die verschillende Transmarin : Overzeesch. Transmediter personen voorstelt door van grime en klee- raneen : Over de Middellandsche Zee ge .
legen.
ding snel te verwisselen.
Transmetteur : Overbrengend. Poste -:
Transfuge m. : Deserteur, overlooper.
(fig.) Overlooper, afvallige. Etre - de Zendstation. / m. : Seingever (appareil -).
Overbrengingstoestel. Transmettre ov .w . :
son parti : Zijn partij ontrouw zijn, - verzaken . Transfuse m. : Iem. bij wien 1. Overbrengen, -dragen, -doen, -geven,
bloedtransfusie plaats heeft. Transfuser -zenden, -maken, ter hand stellen, doen
ov .w . : Overgieten, -storten. -tappen toekomen. (opschrift) A -: Verzoeke
(bloed). (f ig.) -brengen. Transfuseur adres te verleenen. 2. Voortplanten ; doen
m. : Voorstander van bloedovertapping. voortleven (naam). 3. (recht) OverdraTransfusion v. : Overgieting, -tapping gen. 4. Overseinen. / se -: Overgedragen
(bloed ) , transfusie. Transgresser ov .w . : -, -gebracht worden. Elk. overdoen, Overtreden. Transgresseur m. : Over- mededeelen . Overgeerfd worden ; zich voorttreder . / by .nw . : Overtredend. Trans - planten . Transmigration v. : Land-. Zielsgressif : Overtredend . Transgression v. : verhuizing (- des times). - de Babylone:
Overtreding, inbreuk . (a ard k . ) Buiten Babylonische ballingschap . Transmigrer
haar oevers treding (zee). Transhumance onov .w. : Verhuizen. Transmissibilite v.
: Overdraagbaarheid, bevoegdheid tot over(spr. tranzu-) v. : Overbrenging naar de
bergweiden. Transhumer (spr. tranzu-) dracht.. Overerflijkheid. Transmissible :
Overdraagbaar. Overerflijk . Transmission
onov .w . : Naar de bergweiden overgaan.
/ ov.w.: N. d. b. doen o. Transi : (spr. v. : 1. Overdragen, overdracht. - des
pouvoirs : Overdracht van de waardigheid
-ssi) Verstijfd , verkleumd . (f i g . ) Stijf,,
bevangen. Koel. Amoureux -: Schuchtere (van president, minister). 2 . Overbrenging.

2170
Transmuabl e—Traquet
2169
se
- van kracht ; drijfwerk. Arbre de —: Drijf- porte de bonheur: Overgelukkig. / —:
stang. Courroie de —: Drijfriem . Poste de Zich begeven. - verplaatsen (in den geest ) .
Opstuiven. Transporteur m. : Ondernemer
—: Station van afzending. 3. Overbrenging,
besmetting. 4. Overgeseind bericht. Over- van vervoer . Bovengrondsche kabelspoorseining . Vervoer, verzending (correspon- weg . Transportbaan (— aerien); aanvoerdentie ) . Overmaking (van bedrag dat doek ; dakgoot (— Robins); glijgoot ; transgeind is) . Transmuable : Voor omzetting portkabel . Transposable : Verplaatsbaar .
(m u z . ) Te transponeeren . Transposer
vatbaar, omzetbaar . Transmuer ov .w . :
Omzetten, veranderen. Transmutabilite ov .w . : Omzetten, verplaatsen, van plaats
v . : Veranderbaarheid. Transmutable: Ver- doen veranderen . Verkeerd plaatsen . (m u z . )
anderbaar. Transmutation v . : Omzetting, In een anderen toonaard overzetten, transverandering. — des valeurs: Waardever- poneeren. Transposeur : Voor stereoscoandering , (Du it sc h) Umwertung. Trans - pische opname . Transpositeur : Transmuter ov .w . : Omzetten. / se —: Omgezet poneerend . Transpositif : Die omzetting
worden. Transpaeifique : Aan gene zijde toelaat . Transposition v . : Omzett ing ,
van den Stillen Oceaan gelegen. Transpa - verplaatsing . Verkeerde plaatsing . (m u z . )
dan : Over de Po gelegen. Transparaitre Overbrenging in een anderen toonaard,
onov .w . : Doorschijnen . (f i g . ) Doorsche- transponeering. Transrhenan : Over den
meren . Transparence v . : Doorzichtig-. Rijn gelegen. Transsaharien : Door de
Dunheid (v . huid ) . Par —: Bij doorvallend Sahara gaand . Transsiberien bv .nw . en
licht. Transparent : Doorzichtig. (fig. ) m . : Transsiberische (spoorweg) .
Transsubstantiation v . : Omzetting van
Gemakkelijk to begrijpen. I m. : Transparant
(dik papier met lijnen ; geoliede teekening brood en wijn in vleesch en bloed van Jezus,
met een licht er achter ) . Transpereement verzelfstandiging. Transsubstantier ov .
m . : Doorboring. Transpereer ov .w . : Door- w . : In vleesch en bloed van Jezus omzetten.
boren , -steken, dringen door. Transperce: Transsudation v . : Doorzweeting, -sijpeDoornat, doorweekt . (f ig. ) — le cceur a ling . Transsuder onov .w . : Doorzweeten.
/ ov .w . : Uitzweeten. Transteverin : Over
qn: Iem. tot diep in de ziel smarten. / se
—: Zich doorsteken. Transpirable : Waar- den Tiber gelegen. Transthermie v . :
door het zweet kan gaan. Dat men door Doorwarming.Transvaalien: Transvaalsch.
zweeten kan uitscheiden. Transpiration -valer.. Transvaluation v.: (w ij s b .) Omzetting -, verandering der waarde, (Du itsch )
v . : Uitwaseming, zweeting. Zweet . Trans
Umwertung. Transvasement m . : Overgiepirer onov .w . : Uitwasemen , zweeten.
(f ig. ) Ruchtbaar worden, aan den dag ting, -tapping. Transvaser ov .w . : Overkomen, uitlekken (— au dehors). Trans- gieten, -tappen. -brengen (bijenzwerm ) . /
plantable : Verplantbaar. Transplantation se — : Overgetapt worden . Transversaire :
v., -ement m. : Ver-, overplanting. Over- Dwars (beenuitsteeksel) . Transversal:
plaatsing . Transplanter ov .w . : Ver-, Dwars, - liggend, - loopend. Transversale
overplanten. Verplaatsen. / se — : Ver- v . : (w i s k . ) Transversaal, snijlijn . Trans plant worden. Zich vestigen. Transplan - versalement : Dwars. Transverse : Dwars .
/ m . : Dwarsspier . Transvider ov .w . :
toir m. : Verplantingswerktuig.
Transport m . : 1. Vervoer. Overbren- Overgieten. Transylvain : Zevenbergsch.
ging (van kracht) . Overbrenging (b .v . op -er . Transylvanie v . : Zevenbergen.
Trantran m. : Sleur, gewone gang.
lithographischen steen) . Faire le — de:
Trapeze m . : Trapezium. Zweefrek (—
Vervoeren. Faire des —s: Vrachtrijder -,
expediteur zijn. Frais de —: Vracht . Les volant). Rekstok . Monnikskapspier.. Buitenste middelhandsbeentje. Beddekwast .
—s : De vervoermiddelen. Terrains -,
Trapezien : Van het trapezium. Trapeziste
terres de —: Aanslibbing. Commissionnaire
m. : Zweefrekwerker. Trapezoidal: In den
de —: Vervrachter. . Entrepreneur de —:
Expediteur. —s fluviaux: Riviertransport . vorm van een trapezoide m. : Vierhoek,
2. Transport-, vrachtschip . --hOpital: waarvan geen twee zijden evenwijdig zijn.
/ by .nw . : Trapeziumvormig .
Hospitaalschip. 3. (recht) Reis (v. ambTrappe v. : Val, wolfskuil. Valluik.
tenaar, expert ) . 4. Vrachtwagen . 5. (r echt )
Overdracht (v . e. recht ) . Overschrijving Valdeur.. Luikgat. Trappistenklooster. -orde.
Schuif (v. haard ) . (f ig. ) Val, list.
(post). 6. (f ig. ) (Drift )vervoering, hevige
(plat) Baisse to —: Hou je bek. Trap drift, opwelling, uitbarsting. Opgewondenheid. Geestdrift, verrukking, opgeto- peur m. : Pelsdierjager, trapper. Trap genheid . — amoureux : Liefde . — bachique: pillon m. : Opening in 't tooneel. Trappiste
Dronkenschap . — furieux: Woede . 7. m. : Monnik der Trappistenorde. Trappon
(geneesk.) IJlhoofdigheid (— au cer- m. : Kelderluik .
Trapu : Ineengedrongen, kort en dik.
veau). Avoir un — au cerveau: IJlen. 8.
Traque v . : Klop-, drijfjacht. De drijvers
Vat van 550 L . Transportable : Vervoer- ;
draagbaar. Transportation v . : Uitbanning daarbij . Traquenard m. : Halve tel of
buiten het vasteland van Frankrijk, depor- drieslag. Halve-telganger.. Val. (f i g . ) Strik .
tatie . Transports m. : Gedeporteerde. Traquenarder ov .w . : In den val vangen.
/ onov .w . : In drieslag loopen. Traquer
Transporter ov .w. : 1. Vervoeren, over-,
wegbrengen. (rec ht ) Uitbannen buiten ov .w . : Doorzoeken, een drijfjacht houden
Frankrijk, deporteeren. 2. Verplaatsen, in. Met netten omsingelen. Insluiten.
(f ig. ) Omsingelen en in een kleiner worverleggen. — sur la scene : Opvoeren.
3. (r echt) Overdragen, afstaan. Over- denden kring jagen. Nazitten. / onov .w . :
schrijven (post)) . 4. (f ig. ) In verrukking In de rats zitten. Traquet m. : 1 . Val voor
stinkdieren, bunzingval. (f ig. ) Val. 2.
-, - vervoering -, - geestdrift brengen,
meesleepen, verrukken, vervoeren . Trans- Klapspaan, onrust (z . elaquet). 3. Pieper,
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bruinkeeltje (- motteux). Traqueur m. : van de werklieden- of van de Labourpartij.
Drijver. I by .nw. : Lastig, die iem. „pest".
Travat : Met een witte vlek boven de
Traqueux : Angstig, in de rats.
hoef aan de beide pooten aan ben zijde
Trasimene : Trasumeensch (meer).
(paard).
Traumatique : Van wonden, wond-.
Travee v. : Yak ; brugligger; tusschenTraumatisation v. : Toebrenging van won- ruimte, spanning (boog); ruimte tusschen
den . Traumatisme m. : Wondverschijn- rijen banken. Bovengalerij (boven de bogen
selen, gewonde toestand. - operatoire : - van 't schip in kerk b.v. ). Les -s : De
na de operatie. Traumatologie v. : Leer partijbanken (in Kamer). - levante : Los
der wonden.
bruggehek. Traveleur m.: DwarsliggerTravade v. : Kort durende orkaan.
plaatser. Travers m. : 1. Dwarste, dwarse
Travail m. : 1. (mu. travails) Nood-, middellijn. - de doigt: Vingerbreedte. 2.
hoefstal. 2. (mu. travaux, ook in alle andere (z e e v . ) Zijde (v . schip ) . Par le -: Dwarsbeteekenissen) Inspanning. Barensnood (scheeps . Par le - de : Dwars -, ter zijde -, op
d'enfant). z. montagne 1. La terre en -:
de hoogte van; van ter zijde (er door heen).
De aarde die haar schoot opent. (geneesk.) Avant le - du cap : Voordat men ter hoogte
Epreuve de -: Proefbaring. 3. Werk,
van de kaap was. 3. Lijntje (a. rugzijde
arbeid, werkzaamheid, het werken. Conseil v. boek). Blok hout (als toegift). Kanondu T-: Arbeidsraad. Office du T-: Bureau
touw. Harst. 4. En -: Dwarsover, overvan den Arbeid. Assistance par le -: dwars ; dwarsscheeps. (f ig.) En - de la
Werkverschaffing. Homme de -: Werker. gorge, - du cceur: Dwars in de maag. Se
mettre en - de : Dwarsboomen, zich verdes champs: Veldarbeid. -aux d'art:
Kunstwerken (a. spoor). z. force 1. Sans zetten tegen. A -: (Dwars) door, doorheen.
z. champ 5 en tort 1. Au - de: (Dwars)
-: Werk loos . ( f i g .) Bourreau de -:
Werkpaard, -dier.. 4. Werk, voortbrengsel. door, door . . . been; (fig.) to midden
Gevergde arbeid. - a la piece, - a la ttiche: van. 5. Scheefte, schuinte, het afwijkende.
(f ig.) Donner dans le -: Van den rechten
Stukwerk. - a la journee, - au temps:
Loonwerk. Un beau - d'orfevrerie: Een weg afwijken. De -: Schuins, scheef,
mooi stuk goudsmidswerk. 5. (mil.) van ter zijde ; dwars ; (f ig . ) verkeerd .
Schans- , vest ingwerk . 6. Letterkundig werk . Des jambes de -: Scheeve beenen. Regard
7. Verslag. Artikel. 8. Onderneming, de -: Schuine blik ; scheel oog. Prendre
daad. 9. Be-, afwerking. - du cuir: Leder- de -: Verkeerd opvatten. Regarder de -:
bewerking. 10. Manier van werken. 11. Van ter zijde aanzien; (f ig.) met verach(natk.) Arbeid. 12. (werkt.) Belasting. ting neerzien op. Alter de -: Verkeerd
- a la flexion: Brugbelasting. Travailler gaan. Esprit de -: Dwarskop. z. bonnet
1. Boutonner de -: Scheef dichtknoopen.
ov .w . : 1. Plagen, kwellen, pijnigen. Bewerken , ophitsen, opwinden. Afrijden Un sourire de -: Een minachtend glimlachje. 6. Wonderlijk-, verkeerdheid, gril,
(paard). Vervalschen (wijn). Imagination
kuur (- d' esprit) . Geestesgebrek. Donner
-ee : Hevig bewogen verbeeldingsgeest. Its
dans
un -: Een verkeerde gewoonte aansont -es par le printemps : De lente zit hun
nemen. Donner dans le - du temps : Aan
in den weg. Travaille de la flevre: Door
koorts gekweld. 2. Bearbeiden, bewerken. de dwaasheden van zijn tijd meedoen.
Dooreenwerken (deeg). Zorgvuldig bewer- 7. Harst. Traversable : Overvaarbaar.
ken (geesteswerk ), vijlen. IJverig bestu- Traversant : Doorloopend. I m.: Evenaar.
deeren. - bespelen. (f ig.) Bewerken (b.v. Traverse v. : 1. Zijweg (chemin de -),
de openbare meening). Un jeu de mots korte binnenweg ; smal dwarsstraatje. De
-: (in samenst.) Dwars-, zij-. 2. (fig.)
travaille: Een gezochte woordspeling.
P . studeeren . / onov .w . : -sonpia: 1. Zij-, omweg. 3. Dwarsstuk, -lijst, -balk,
Werken (schip ; touw ) ; in werking zijn -spijl. Dwarsligger (- de chemin de fer).
(vulkaan) ; trekken (hout ), werken; uit- Dwarsgang . Dwarsstreep . (m i 1 . ) Dwarszakken (muur) ; gisten (sap) ; werken wal . Dwarsbeugel (van gevest). 4. (f ig.)
(wijn) ; lijden, beklemd zijn (borst ) ; bar- Beletsel, hinderpaal. Tegenspoed, tegensten (muur) ; moeilijk verteren (maag); valler.. A la -: In den weg komend, ververschieten (kleur) ; (fig.) in gisting zijn hinderend . Venir -, se jeter a la - de:
(geest ). 2. Arbeiden, werken. Moeite doen, Dwarsboomen, den voet dwars zetten.
zich beijveren. Aan den gang zijn. Se tuer Traversee v. : Overtocht, -vaart. Snijpunt
a -: Zich dood werken. - pour; - contre (rails) . Reis (dwars door) . (b ouwk.)
Doorvoering. Traversement m. : 't Dwarsqn: Iem. bevoordeelen; - benadeelen.
(spot) C'est fort bien travaille : Dat hebt boomen. Traverser ov .w . : 1. Doorreige mooi gedaan. 3. Werken, toeren doen zen , -trekken, -varen, -snijden, gaan -,
stroomen -, loopen -, vliegen -, waaien
(goochelaar). Stelen, zaken doen (dief ).
4. Rente afwerpen. Faire - son argent: door ; oversteken ; (dwars) door gaan,
Zijn geld niet renteloos laten liggen. / se doordringen, doorboren. Des vetements tra: Zich kwellen, - moeite geven. Bewerkt verses: Doornatte kleeren. 2. Beleven,
worden. Travailleur m. : Werkman. Wer- meemaken. 3. Dwars liggen op . 4. (f ig.)
ker. - de la terre: Landbouwer. - inlet- In de wielen rijden, tegenwerken, dwarsboomen. 5. Dwars plaatsen, kippen (anker).
lectuel: Hoofdarbeider. - du livre: Iem.
die bij het uitgeversbedrijf betrokken is. / onov .w . : Door en door gaan. (De straat)
/ bv.nw. : Werk-, arbeidzaam. IJverig. oversteken. / se -: Overgetrokken -, overTravailleuse v.: Werktafeltje, naaimand. gezwommen worden. Dwars gaan (paard) ,
Travaillisme m. : Werkliedenpartij. La- - gaan liggen (schip ). Elk. dwars,boomen.
bourpartij . Travailliste : Van de werk- Traversier: 1. (in samenst.) Dwars-.
lieden- of van de Labourpartij. I m. : Lid Courant -: Dwarsstroom. Plate -iere:
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Traversin- Trempe

Dwarsfluit. 2. Barque -iere : Overzetboot.
/ m.: Dwars-, halve wind. Dwarsstok,
-boom. Traversin m.: 1. Dwarshout,
-balk ; bodemduig ; klamaai; sleutelstuk ;
hefboom (balans). - de tente: Tentlat.
- de nage : Voetsteun. 2. Peluw. Faux : - aan de voeten. Traversine v.: Kesp.
Traverte v. z. travade.
Travertin m. : Harde tufsteen, travertijn .
Travesti m.: Door een vrouw gespeelde
mannenrol. Kleeren daarvoor. Travestir
ov .w . : Verkleeden . 0 mvormen , anders
inkleeden. (letterk.) In boertigen vorm
omwerken. (fig.) Scheef voorstellen, verdraaien . Bal travesti : Gecostumeerd bal.
I se -: Zich verkleeden. - onkenbaar
maken, zijn ware karakter verloochenen.
Travestissement m.: 1. Verkleeding,
vermomming. Piece a -s : Stuk, waarin
een acteur dikwijls van kleeding wisselt,
daar hij eenige rollen er in vervult. 2.
(letterk.) Boertige omwerking. 3. Verdraaiing (waarheid), scheeve voorstelling.
Travestisseur m.: Bewerker in boertigen
vorm .
Travon m.: Draagbalk.
Travure v.: Achteronder.
Trayage (spr. tre-yaje) m. : 't Melken.
Machine de -: Melkmachine. Trayeur
(spr. tre-year): Tot melken dienend. /
m.: Melker. Trayeuse (spr. tre-yeuz') v.:
Melkster. Trayon (spr. tre-yon) m.: Speen
(aan uier).
Trebuehable : Aan struikelen blootgesteld . Trebuchage m.: 't Wegen op een
goudschaal. Trkbuehant: Struikelend.Vol-,
overwichtig (geldstuk). / m.: Licht overwicht . Trkbuehement m. : Struikeling.
Trebueher onov .w . : 1. Omvallen . (fig. )
Vallen, achteruitgaan. 2. Struikelen. (fig.)
Een misstap begaan. Te kort schieten (b.v.
de rede). 3. Doorslaan (balans). Overwichtig zijn (geldstuk). / ov .w. : Wegen.
Trebuehet m.: Slagkooi, vogelknip. Katapult. (fig.) Val. (Goud)schaaltje.
Tredaine v.: Reuzenschelp.
Tredarne tusschenw.: Drommels.
Trefilage m.: Het draadtrekken. Trefiler ov.w.: Door de trekplaat halen, tot,
draad trekken. Trefilerie v.: Draadtrekkerij, -fabriek. -trekbank. Trefileur m.:
Draadtrekker.
Trefle m.: 1. Klaver, -blad. - incarnat,
- farouch: Incarnaat-. - des pres, - commun, - rouge: Roode klaver. - aigre:
Klaverzuring. - mielle, - de mouches:
Honig-. - cornu, - jaune: Rolklaver.
- des champs : Hazepootje. --a quatre:
Klavervier. - d'eau: Waterdrieblad. 2.
Klaverbladvormig sieraad . (s p e 1) Klaveren . (plat) Achterste. Trkfle : (wapenk.)
Klaverbladvormig. Trefler ov .w . : Slecht
overstempelen. Treflerie v.: Klaverveld.
Trkflier m.: Distelvink. Trefliere v.:
Klaverveld.
Trkfoncier : (Grondeigenaar,) die ook
den ondergrond bezit. Trkfonds m. :
Ondergrond . (fig . ) Het verborgenste . Le
fonds et le -: Alle hoekjes en gaatjes; door
en door (kennen). Faire le - du caractere
de qn : Den diepsten ondergrond van iem.
k. vormen.
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Treillage m.: Tralie-, latwerk. ceramique: Steengaas . Treillager ov .w . :
Met traliewerk voorzien. Als t. schilderen.
Treillageur m.: Fabrikant van tralie- en.
latwerk. Treille v.: Prieel (met wijngaardloof ). Wijnstokken -gaard. z. jus. Treillis
'
m. : Tralie-, latwerk.
Staketsel. Grof
zak-, broekenlinnen. Maatchassis. Treillisser ov .w. : Als traliewerk bewerken.
Tralien.
Treize telw.: 1. Dertien. z. douzaine.
Un tout a -: Een bazar, waar alles 13
sous kost, „schellingsbazar". 2. Dertiende.
/ m. : Dertien. -de. Treizieme: Dertiende.
Premie-exemplaar (op een dozijn), premie
13/12 . Double -: Twee premie-exemplaren (op
een dozijn), premie 14/12. Ma - heure : Mijn
allerlaatste uur. Treiziemement: In de
dertiende plaats.
Trêma m. : Deelteeken.
Tremail m. : Schakelnet. Tremaille:
In den vorm van een schakelnet.
Tremate : Met een deelteeken.
Tremblaie v.: Bosch van ratelpopulieren . Tremblant : Bevend, sidderend,
trillend. Tremble m. : Ratel-, trilpopulier,
esp. Tremble : Golvend ; bevend, trillend ;
beverig (schrift). Tremblement m. : 1.
Beving, siddering, rilling. - de terre:
Aardbeving. z. seeousse. 2. Gevoel van
vrees. 3. (fam.) Rommel, boel. Herrie,
gedoe . 4. (m u z . ) Triller,, tremul ant .
Trembler onov .w . : Beven , sidderen, trillen . Popelen . Beangst zijn, vreezen . (m u z . )
Trillen. A faire -: Om van to rillen.
Van koorts rillen. Tremblette
-lafievr:
v.: Trilgras. Trembleur m. : Bever.
Kwaker (z. quaker ). Durfniet. Ratelschel. Interruptor. Trembleuse v.: Vreesachtige vrouw. Bewegend hengelsnoer.
Ratelschel. Tremblotant : Beverig ; dansend , trillend. Tremblote v. : Voortdurende agitatie; „bibberatie". Tremblotement m.: Lichte siddering, trilling,
bibbering. Gedans (licht). Trembloter
onov .w . : Licht sidderen. Dansen (licht).
Trkmie v.: Molentrechter. Trechtervormige maat, - bak, - korf. - ertskoker.
Trêmiere b y .nw . : Rose -: Stokroos .
Tremois m.: Zomerkoren. Mengsel van
wikke en koren.
Tremolo m.: Tremolo (trillen op ben of
meer noten of akkoorden). (fig.) Trilling.
Tremoussement m.: Hevige beweging,
gedans en gespring. - des ailes: Geklapwiek. Trkmousser (se) : Zich vlug bewegen ; klapwieken ; huppelen, dansen en
springen; zich weren. Tremoussoir m.:
Schommelstoel.
Trempage m.: Bevochtiging, doorweeking, natten, indompeling. Cuve de -:
Weekkuip. Trempe v.: 1. Het vochten.
- natten, indompelen, tot zwelling brengen.
Mise en -: Plaatsing in zuur water; het
in de week zetten. 2. Het harden (v.
staal). Harding. - douce: - in olie. glade: 't Glashard maken. 3. Hardheid.
Donner la - a : Harden. 4. (fig.) Stevigheid, kracht, wilskracht; weerstandsvermogen . (f ig . ) D'une bonne -: Krachtig,
gestaald. La - de son esprit: Zijn degelijkheid . Les gens de sa - : Krachtige persoonlijkheden zooals hij ; (o o k) menschen van
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Trempe-Trezene
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Trepied m.: Drievoet, - met een luchter:
zijn slag . 5. ( y olk) Rammeling . Trempe:
1. Doornat, doorweekt. - de pleurs: In Treeft.
Trepignement m.: Getrappel, gestamptranen badende. z. soupe 1. 2. Gehard,
geestkrachtig; degelijk. Un homme - comme voet . Trepigner onov .w . : Trappe len ,
stampvoeten . / ov .w . : Vaststampen . Trelui : Iem. van zijn krachtige persoonlijkheid . Trempee v . : Week ing . (v o 1 k ) pigneuse v.: Aanaardtoestel.
Trepointe v.: Brandzool (strook leer).
Pak slaag. Tremper ov.w.: 1. Met (veel)
Tres: Zeer, erg, heel (erg). Le Treswater aanlengen (wijn, absint). 2. Bevochtigen, (te) weeken (zetten), indoopen, Haut: De Allerhoogste. Tres-Chretien: Allernatten. Doortrekken met, soppen in. z. christelijkst.
Tre-sept m.: Kaartspel, waarin de 3
soupe 1. - de ses pleurs: Met zijn tranen
besproeien. - ses mains dans le sang : en de 7 de winnende kaarten zijn.
Tresillon m.: Schaar, dwarshout.
Aan een moord deelachtig zijn. 3. Harden
Tresor m.: 1. Schat. (recht) Vondst
(staal ) . 4. (f ig . ) Kracht -, flinkheid
geven aan. / onov.w.: 1. Weeken, in in den grond. (kerk) Verzameling kostvocht liggen. Met den steel in 't water bare kerkvoorwerpen. - kostb. papieren,
staan. - dans le sang : In zijn bloed baden. archief, - kostb. boeken. 2. Staatsinkom2. (fig.) Medeplichtig zijn, zich inlaten, sten, schatkist (- publics; le T-). Dede hand hebben (in). / se -: Duiken (in). partement van financier. Uitbetaling der
mil. administratie. Bon du -: SchatkistBevochtigd -, gehard worden. Zich sterken.
Tremperie v.: Vochtkamer. Trempette biljet. Obligation du - : Schatkistprov.: 1. Indooping van brood. Sneetje messe. 3. Schatkamer. Kluis, safe. 4.
brood om in te doopen. Faire la -: Zijn Groot geleerd werk, thesaurus, encyclobrood soppen. (grap) Faire (une) -, - pedia. 5. (f i g.) Schat, iets kostbaars.
Schatje, lieveling. 6. Des -s : Schatten,
la -: (Tot het middel) te water gaan,
pootje baden. 2. ( y olk) Regen. Trem- rijkdommen. Les -s de Bacchus : De wijnpeur m.: Papiervochter. Staalharder. oogst. -s d'une femme: Bekoorlijkheden.
Trempis (spr.. -pi) m.: Vocht, waarin Tresorerie v.: Schatkamer, thesaurie.
iets wordt gedompeld, - gekweekt, weekbad. Ministerie van financier. Kantoor van een
Tremplin m.: 1. Springplank. - de agent daarvan. Schatmeesterschap. -swoning. Geldvoorziening. Kastoestand. sauts , - a skis : Springschans, voor skispringers. Faire -: Veeren, meegeven. aisee: Ruime kas. Tresorier m.: Schat-.
2. (fig.) Flink optreden. Gunstige om- Penning-. Betaalmeester. z. payeur.
Departementaal betaalmeester.
-genral:
standigheid. Servir de - ei: Begunstigen.
3. (fam.) Tooneel, de planken. 4. - Tresoriere v.: Schatmeesteres.
Tressage m.: 't Vlechten.
electoral: Verkiezingsleus, -manifest.
Tressaillement m.: Huivering, rilling.
Tremulation y . en -uler onov .w . :
(bij verg.) Plotselinge beweging. Tres(geneesk.) Beving. Beven.
Trentain m.: Dertigtal missen. - pun- saillir onov .w . : Rillen , huiveren . Op ten. Etre —: leder 30 punten hebben. springen (v. vreugde). Tressaut(ement)
Trentaine v.: Dertigtal. - jaren, „de m . : Opsprong . Tressauter onov .w . : Op dertig". Trente telw.: 1. Dertig. Le springen. Terugschrikken.
Tresse v . : V lecht , tres , -band . (f a m . )
combat des -: Het gevecht tusschen 30
Eng. en 30 Bretagner edelen. 2. Dertigste. Staart (v. e. Chinees) . En - de chancre:
/ m.: Dertig. -ste. Le - et un, le - et Van gevlochten hennep. - balayeuse:
Bezemband (a. japon). Tresseau m.:
quarante : Kaartspel, waarbij men wint als
men 31 of 40 heeft. Se mettre sur son - Drieslag . Tresser ov .w . : Vlechten, door-,
om-. / se -: Gevlochten -. Aangeknoopt
et un: Zich op zijn Paaschbest kleeden.
/ v.: Trient, Trente. Trentenake: Der- worden. Tresseur m.: Vlechter. Haar-.
tigjarig. I m.: -e herinneringsdag. Trente- Tressoir m.: Trensstok.
Trêteau m.: Schraag, bok ; vormbank
six : Zesendertig. (fig.) Een heele boel.
Trentieme (spr.. -tyeme): Dertigste. / (gieterij); bok (letterkast); knol. - de
scieur : Zaagbok. Les -x : 't Tooneel voor
m.: - deel.
Trentin: Uit -. Bewoner van Trente kluchten en kwakzalversvertooningen;
(f am.) het tooneel, „de planken" ; stel(Italie). Le -: 't Gebied rondom Trente,
lage. z. monter (onov.w. 1).
Trentino.
Treuil m.: Lier, haspel. Katapult
'Freon m.: Vierkant stormzeil.
(voor zweefvliegtuig).
Trepan m.: Steen-, aardboor. Schedel-,
Treve v.: 1. Bestand, wapenstilstand.
trepaneerboor. -boring. Operation du - =
Trepanation v.: Schedelboring. Trepaner - de Dieu : Godsvrede. - douantere:
Douanebestand. 2. (fig.) Rust, verpooov .w. : Met de schedelboor opereeren.
zing. Faire - e i: Ophouden met. Faire
(m ij n b . ) Aanboren .
Trepas m.: (dichtk.) Dood. Aller -, - a la destinee : 't Lot afwenden. Sans
-: Onophoudelijk. - de . . .. Houd nu
passer de vie a -: Overlijden. Trepasse
m.: Doode. Fete -, jour des -s : Aller- maar op met . . . , .. ter zijde. La - des
zielendag (2 Nov.). Trepassement m.: confiseurs: De eerste week in Januari (als
't geld voor lekkers op is) . Ni - ni
Dood . Trepasser onov .w . : Sterven, overrepos: Rust noch duur.
lijden.
Treves v.: Trier (in de Rijnprovincie).
Trepidation v.: Beving, trilling. SchudTrevire v . : (z e ev . ) Strijktouw.. Schroo iding , schommeling . (f ig . ) Onrust . Trêpider onov'.w.: Schudden. Beven. Den- touw . Trevirer ov .w . : Schrooien.
Trevise v.: Treviso, Trevigi.
deren. Vie -ante : Dol druk of hevig beTrezene v.: Trcezen (i. d. Peloponesus).
wogen leven.
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Tri-Tri ennal
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Tri m.: 1. Het uitzoeken, - sorteeren. eentenaire bv.nw. en m.: DriehonderdFaire le -: Uitzoeken. Opérer un premier
jarige (gedenkdag). Tricephal: Driehoof-: In 't ruwe sorteeren. 2. Omberspel,
dig. Triceps (spr. -sepse) m.: Driehoofwaarbij alle ruiten behalve de heer worden dige arm- (- brachial) of beenspier (ter zijde gelegd. 3. z. trick. 4. (fam.) femoral).
Driewieler. / voory .: (in samenst.) Drie-.
Triehard m . : (f a m . ) Bedrieger . Triehe
Triaeleur m. : Kwakzalver. Praatjes- v . : (y olk) Bedriegerij (z . -erie) . Trieher
maker .
onov.w. en ov .w. : Bedriegen, bedotten (bij
Triade v.: Drietal. Opvolging van drie
't spel). (school) Spieken, spieren. (fam.)
gelijksoortige termen als stijlelement (b .v.
Bedriegen, beknibbelen. (fig.) Wegmoffedrie infinitieven), triade.
len . Tricherie v.: Bedriegerij bij 't spel.
Triage m.: 1. Deel van een woud. 2. Bedotterij. La - revient a son maitre : De
Het uitzoeken, - sorteeren, - schiften. - bedrieger komt gewoonlijk bedrogen uit.
verdeelen der goederenwagens of schepen, Tricheur m.: Bedrieger, valsche speler,
wagonverdeeling. Gare -, port de -: Ran- knoeier.
geerstation ; verdeelstation; -haven.
Triehine (spr. -kine of -chine) v.: TriTrial m . : (m u z . ) Komische tenor chine . Triehine, -eux (spr. -ki-) : Met
die een rol van een dommen, onhandigen,
trichine. Trichinose (spr. -kino-) : Trispoedig overbluften man speelt.
chineziekte. Trichinome (spr. -kino-):
Triandre : Driehelmig. Triandrie v.: Haarvormig.
Klasse der driehelmigen. Triangle m.:
Trichoeephale (spr. -ko-) m.: DunDriehoek . (m u z . ) Triangel . Triangulaire : kopworm .
Driehoekig. Piece -, roman -: DriehoeksTrichomer, -ome m.: Vlecht (haarstuk ; -roman. Triangulateur m.: Drie- ziekte).
hoeksmeter. Triangulation v.: AarddrieTrichrome : Driekleurig. Procede -:
hoeksmeting. Trianguler ov .w . : Door Driekleurendruk. Trichromie v.: Driedriehoeksmeting opmeten. Trias (spr. trias) kleurendruk.
m. : Trias (terrein van mergel, kalk en
Trick m.: (spel) Trek (boven de 6
zandsteen). Triasique : Tot 't trias behoo- eerste).
rend , triasachtig.
Triclinium (spr. -omm) m.: Eetkamer
Tribade v.: Onnatuurlijk ontuchtige met 3 aanligbedden. Trielinique : Met drie
vrouw, Lesbische.
schuine assen ten opzichte van elk.
Tribal : Van den stam.
Tricoises v.mv. : Spijkernijptang.
Tribasique : (scheik.) Driebasig.
Tricolor m.: Duizendschoon, driekleuTribonien m . : (n a a m) Tribonianus .
rige amarant. - anjelier. - prachtmees.
Tribord m.: Stuurboord.
Tricolore by .nw. : Driekleurig. / m.: De
Tribu v.: Stam. Tribus (der Rom.). Fransche driekleur. Trieon m.: Drie
(fam.) Familie. Les mots de la -: De gelijke kaarten. Drietal. Tricorne : Driezuiver Fransche woorden.
hoornig , -hoekig . / m . : Steek . (f a m . )
Tribulation v.: Kwelling, wederwaar- Gendarme.
digheid, beproeving.
Tricot m.: 1. Knuppel. 2. Breiwerk;
Tribun m.: Tribuun, hoofdman (- des -kous. Gebreid goed. 'n „Wolletje". Het
soldats). Volkstribuun (- du peuple).
breien, breikunst. - de flanelle: Flanellen
Volksleider (- populaire). Lid van het onderhemd. Tricotage m.: Het breien.
Tribunaat. Tribunal m.: 1. Rechterstoel. Breiwerk. -loon. Snelle beweging (m. d.
Rechtbank. (in 't alg.) Gerecht. - de beenen ) . Tricoter onov .w . : Trippelen .
famille: Familieraad. z. penitence 1. Breien. Zich zenuwachtig bewegen. Onder
d'arbitrage 2 - arbitral: Scheidsgerecht. 't loopen met de voeten tegen elk. slaan.
des prises : Prijzenhof. 2. (f i g.) Vier( vo 1 k) - des jambes, - des pincettes: Beenen
schaar, rechterstoel. Tribunalier : Van maken. / ov.w . : Breien. Klossen (kant).
een rechtbank. Tribunat m. : Waardigheid Tricoterie v.: Fabriek van gebreide goevan tribuun. Wetgevend lichaam (volgens deren. Trieotets m.my . : Oude, zeer snelle
de Constitutie van 't jaar VIII), Tribu- dans. Trieoteur m.: Breier.
naat . Tribune v.: 1. Spreekgestoelte v . : Breister . Breimachine . -mandTrieoteuse
. (gesch. )
(- aux harangues) . La - sacree : De Vrouw, die tijdens de Revol. de vergaderinkansel. Eloquence de la -: Parlementaire gen bijwoonde met haar breiwerk bij zich.
welsprekendheid. Aborder la -: 't SpreekTrictrac (spr. triktrak) m.: Getikkel
gestoelte beklimmen. 2. Galerij, tribune. der dobbelsteenen. Geschreeuw der jagers.
(Kath.) Koorgalerij , orgel-, zangkoor (- Verkeer-, triktrakspel. -bord.
de l'orgue). 3. (f ig. ) Plaats om zijn meening
Trieuspide : Driebladig (hartklep). Triuiteen to zetten. Tribunien : Van een yolks- cycle m. : Driewielig rijtuig. -e ploeg. Drieleider. Tribunitien : Van een tribuun. wieler. Tricycliste m.: Driewielerberijder.
Tribut m.: Schatting, cijns. Belasting. Tridactyle : Drievingerig. Trident m.:
(f ig . ) Tol , cijns, schatting. (f ig. ) Payer 1. Drietand. (fig.) Oppermacht ter zee,
le - a : Huldigen, erkennen, den tol beL'empire du -: De zee. 2. Drietandige
talen aan. z. nature 2 en humanite 1. vischspeer. -hak. Tridente : Drietandig.
Tributaire : Schat-, cijnsplichtig. (fig. ) Tridentin : Bewoner van Trente. Tridi
Afhankelijk, onderworpen. Cours d'eau
m.: Derde dag der Republ. decade. Triduo
-ofm.:Bijrve
Un -: Een schaten -duum (spr. -duomm) m . : (K a t h , )
plichtige . Tribute : Bij schatting, volgens Driedaagsche godsdienstoefeningen, -geden cijns, ingedeeld, tributus.
bedendagen. Triedre: Drievlakkig. Angle
Tricar m. : Motordriewieler. Tricennal: - of - m.: Drievlakshoek.
Dertigjarig. Tricephale : Driehoofdig. Tri- .(spr . trie-nal)! Driejarig, 3 jaarTriennal
durend,
Fransch-Nederlandsch. I.
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Triennalite-Tripette
2179
2180
Trimeur m., -euse v.: Harde werker ;
voor 3 jaar benoemd, om de 3 jaar veranderend. I m.: Driejaarlijksch ambt. Trien - sloof.
Trimorphe : Drievormig. Trimoteur
nalite (spr. trie-na-) v.: Driejarigheid.
Triennat (spr. Erie-na) m.: Driejarige bv.nw. en m.: Driemotorig (vliegtuig).
Trin
, -e bv.nw.: Drieledig .
ambtsbekleeding. Trientale v.: Zevenster.
Trincadour (e ) m.: Barkas.
Trier ov.w.: Uitzoeken, sorteeren, uitTrinette v.: Kaatje, Trijntje.
lezen. - par lamisage, - par criblage: Ziften.
Tringa m.: Strandlooper.
Des gens tries: Uitgelezen menschen. - sur
Tringlage m.: Rijen latwerk. Afteekele volet: Op een houten bord uitlezen;
ning met een slaglijn. Tringle v.: Stang,
(fig.) met zorg uitkiezen.
lat, (gordijn)roede. Kranslijst. Met een
Triere v. z. trireme .
Triestain : Uit -. Bewoner van Triest. slaglijn getrokken streep. Opvangstang
(bliksemafleider ) . Tringler ov.w.: Met
Trieur m.: Sorteerder. Sorteermachine.
Trieuse v.: Sorteerster. Woluitpluizer een slaglijn afteekenen. Tringlette v.:
Loodgietersmes. Latje.
(toestel). Sorteermachine. Ertsscheider.
Tringlot m.: Treinsoldaat.
Kofflepikster.
-decaf:
Trinitaire m.: Drieeenheidsbelijder. Lid
Trifacial z. -juumeau . Trifide : Driespletig. -slippig, -deelig. Triflore : Drie- van de Ordre de la Sainte-Trinite. I v.:
(plantk.) Hepatica. Non van de Ordre
bloemig. Trifolie : Driebladig. Triforme :
de la Sainte-Trinite. Trinite v.: Drieeen.Drievormig.
Trifouillee v.: Rommel. Trifouiller heid, -vuldigheid. Drieeenheidsdag (fete
onov.w.: Snuffelen. Peuteren, rakelen (in de la T-, de eerste Zondag na Pinksteren).
vuur). / ov.w.: Een rammeling geven aan. Trinidad (eil.). Herne de la -: Hepatica.
Trifureation v.: Splitsing in drieen, Trinilme m.: Drietermige grootheid.
Trinquer onov.w.: Klinken , aanstooten .
driesprong. Trigame : Driemaal gehuwd.
Trigemeaux bv.nw.: Enfants -: Drie- (fam.) Slaag oploopen, op zijn donder
krijgen.
Er inloopen, de schade betalen.
lingen. Trig êmellaire : Van drielingen.
Trigemine : Uit driemaal 2 deelen be- Trinqueur m.: Drinker.
Trinquet m.: Fokkemast. (soort) Basstaand.
kisch kaatsspel. Trinquette v.: Kluiffok.
Trigle m.: Knor-, zeehaan.
Trio m.: Muziekstuk voor drie stemmen
Triglotte : Drietalig. Triglyphe m.:
Driekloof, -snede. Trigone : Driehoekig. of drie instrumenten. Drietal. Driedubbel
-zijdig. Trigonelle v.: Hoornklaver. Tri - pletwerk. Triolet m.: 1. (letterk.)
gonie v.: Driehoekschelp. Trigonoce- Achtregelig couplet, waarin het eerste vers
phale m.: Haarkopworm (slang). - des na het derde en het eerste en tweede na het
zesde worden herhaald. (muz.) Driedeelige
Antilles : Lansslang (vipere -). Trigono metrie v.: Driehoeksmeting. - rectiligne: notengroep, triole. 2. Hopklaver.
Triomphal : Tot een zegepralenden inVlakke -. - spherique: Bol-. Trigono metrique : De driehoeksmeting betreffend. tocht behoorend, triomf-, zege-. (fig. )
Trigonometriquement : Door middel van. Zegepralend. Triomphalement : In triomf,
driehoeksmeting. Trihebdomadaire : Drie- triomfantelijk. Statig. Triomphant : Zegemaal per week verschijnend. Trijumeau vierend . Overwinnend. Prachtig; statig.
bv.nw. en m.: Drievoudige (aangezichts- Vergenoegd, blij. Overtuigend. Triompha spier). Des -x : Drielingen. Trilateral : teur m.: Zegevierend veldheer. OverwinDriezijdig. Trilatere : Driezijdig. / m.: naar. / by .nw . : Zegevierend . Vergenoegd .
Triomphe m.: Zegevierende intocht, triDriehoek. Trilingue : Drietalig.
Trine (spr . tri-le of Nye) m.: Triller. omf-, zegetocht. z. are 3. Zege, overwinTrifler (spr. tri-le of Nye) ov.w.: Met tril- ning. Het beste werk, iem. „fort". Reden
tot trots. Air de -: Triomfantelijk gelaat.
lens opsieren.
Trillion (spr. tril-gon) m.: Millioen / v.: Troef. -spel, triomfspel. Triompher
maal millioen, biljoen. Trilobe : Drie- onov.w.: Een zegevierenden intocht doen.
lobbig. Klaverbladvormig. Triloeulaire : Een overwinning vieren. De over- hand
Drievakkig. Trilogie v.: Geheel van drie behouden, zegevieren. Overwinnen (hartsbij elk. behoorende treurspelen. (nieuw) stocht). Onnavolgbaar -, meester zijn.
Trotsch op zijn succes zijn , juichen , prat gaan.
- romans of muziekdrama's.
Tripaille v . : (fa m . ) (Hoop)) ingewanden .
Trimar (d) m.: Weg. Trimarder onov.
Triparti en -ite : In drieen verdeeld.
w.: Zwerven, landloopen. Den boer opgaan
(om werk). Te voet gaan. Trimardeur Van drie kanten. Uit drie partijen samengesteld . Tripartition v.: Deeling in drieen.
m.: Zwerver. Los werkman..
Tripatouillage m.: Geknoei. Tripa Trimbalage m . : (y olk) Het heen en
weer sleepen, - „zeulen". Trimbalee touiller ov.w.: Knoeien aan, bepoetelen.
v.: Groote menigte, sleep. Trimbalement Tripatouilleur m.: Knoeier.
Tripe v.: 1. Darm, ingewand. z. boyars
m.: (vo lk) Het heen en weer sleepen, „zeulen",rondleiden,voortsjouwen. Trim- I. Secouer les -s a : Afrossen. 2. Pens (der
herkauwers, als vleeschspijs). CEufs a la -:
baler ov.w.: (y olk) Meezeulen, -sjouwen.
Trimer onov.w.: Zich afbeulen (voor In schijfjes gesneden harde eieren in uiensaus gestoofd. 3. Binnenwerk (v. sigaar).
niets), sloven, sjouwen.
Trimensuel : Driemaal per maand ver- 4. Trijp, -fluweel (-s de velours). Tripee
schijnend. Trimestre m.: Kwartaal. Tri - v.: Hoop ingewanden. Tripe -madame v.
mestriel : Driemaandelijksch. -lement z. trique -madame . Triperie v.: Ingebw. Trimetre m. : Uit drie maten bestaand wandenwinkel, -handel. Tripette v.:Ingevers. - romantique : In drie gelijke deelen wandjes; pensje. Cela ne vaut pas -: Dat
is geen snars waard.
verdeelde alexandrijn,

2182
Triphase—Trochet
2181
Triphase : Uit 3 wisselstroomen ontstaan, drie deelen verdeelend. Trisection (spr.
driephazig. Triphtongue v. : Drieklank . triss-) v. : Verdeeling in drieen. Trisel
Tripier m. : Afval-, pensverkooper. Tri- (spr. triss-) m. : Drievoudig zout. Trisequer
(spr. triss-) ov .w . : In drieen deelen.
piere V
v . : - verkoopster . (f a m . ) Dikke tante .
Trisme, -mus (spr. -us) m. : Kaakkrarnp.
Triplace : Met drie plaatsen. / m. :
Trismegiste m. : Trismegistus, driewerf
Vliegtuig met drie plaatsen. Triplan m. :
groot
(bijnaam van Hermes ).
Driedekker (vliegtuig) . Triple : DriedubTrisoe (spr. triss-) m. : Ploeg met drie
bel, -voudig. Driemaal zoo groot . z . êtage
2 en eouronne 2 . — croche : Twee en der- ijzers. Trisser ov .w . : Driemaal (laten )
tigste noot. En — exemplaire : In triplo . herhalen. Tri (s )syllabe (apr. -ssila-) m. :
I m. : Drievoud. Plie en —: In drieen Drielettergrepig (woord ) . Tris (s )yllabique
gevouwen. Triple m. : Stoot over drie (spr. -ssila-) : Drielettergrepig.
Triste bv .nw. : 1. Treurig, bedroefd.
banden. Triplement bw. : Drievoudig.
-dubbel. / m. : Verdriedubbeling. Triple- Gemelijk, somber, zwaarmoedig. Droef,
patte V
v . : Driepoot. Tripier ov .w. : Ver- -geestig. Avoir le pin —: Sombere buien
driedubbelen. / onov .w . Driedubbel wor- bij 't drinken hebben . —s amours : Droeve
den . Triplet m. : (taalk.) Driedubbele min. z. bonnet 1. — a faire pleurer: Om
vorm. Driedeelig kerkraam. Triplette v. : bij te huilen. 2. Bedroevend, verdrietig.
Fiets met drie plaatsen. Triplicata m. : Lastig, ellendig. Ongelukkig. 3. Triestig,
(soms) Afschrift in triplo . Triplice v . : somber. Donker. 4. Ellendig, jammerlijk,
Drievoudig verbond . Triplicien : Van den. erbarmelijk . Naar, ontoereikend, armDriebond. I m. : Aanhanger van den Drie- zalig. I Les Tristes m.mv. : De Tristia,
bond . Triplicite v. : Drievoudigheid . Tri - - Klaagzangen. Triplement : Treurig , beplique v. : Derde verweerschrift. Triplure droefd. Jammerlijk . — Mare: Maar al
v . : Dubbele voering. Tripode : Op drie te berucht. Tristesse v. : Droef-, treurig-,
pooten (mast) .
neerslachtig-. Droefgeestig-, vervelendheid.
Tristique : Afwisselend in drie rijen
Tripoli m. : 1 . Tripolis (stad). 2. Poetsgoed , metaalglans, tripelaarde. 3. (NT o 1 k ) geplaatst.
Tritagoniste m. : Tooneelspeler voor
Foezel. Tripolir ov.w. : Met poetsgoed
polijsten. Tripolitain : Uit -. Bewoner van derde rungs rollen.
Triton m. : 1. Zeegod. Horensehelp
Tripolis . Tripolitaine v . : Gebied van
Tripolis.
(conque de -H . Watersalamander. TromTri -porteur m. : Transportdriewieler.
petslak. Duikertoestel. 2. (mu z . ) VerTripot m . : (o u d) Kaatsbaan . Speelhuis . groote kwart. Tritonien : Met overblijfsels
Danshuis, knip . (gr a p ) Troep . Tripotage van zeedieren.
Tritoxyde m. : Derde zuurstofverbinding.
m . : (f a m . ) Gemors . Het dooreenmorsen .
Triturable : Fijnwrijfbaar. (f i g.) PlooiZwendelarij , knoeierij . Kuiperij . Faire son
—: Knoeien, flodderen. — de Bourse:
baar. Trituration v . : Fijnwrijving, -stooBeurszwendel . Tripotêe v. : Dracht sla- ting. (Erts )wrijvin .. . Triturer ov .w . : Fijngen . Groote hoeveelheid, hoop . Tripoter wrijven , -stooten ''(erts ). Kauwen. (fig. )
onov .w. : Morsen, knoeien. Snuffelen, Flink behandelen. Voorkauwen (het werk ).
scharrelen. Zich met (beurs)zwendel bezig- Surface -ante : Kauwvlak.
houden , „gokken" . Knoeien, gemeene
Triumvir (spr. triomm-) m. : Drieman.
praktijken hebben. Ku ipen . / ov .w . : Triumviral (spr. triomm-): Van een
Bevingeren, bevuilen, verfomfaaien. Knoei- drieman(schap ) . Triumvirat (spr. triomm-)
en met . (fig. ) Bekonkelen. Tripoteur m. : Driemanschap . Trivalent : Driewaarm. : Knoeier. „Gokker" . Konkelaar. — dig . Trivalve : Met drie kleppen.
d'affaires: Man met vuile zaakjes . Tripo Trivelin m. : 1. Hansworst. 2. Worteltier m. : Kuiper, intrigant (— d'intrigues). steker (d . tanden) . Trivelinade v. : PotHouder van een speel- of danshuis , Knoeier.
senmakerij .
Triptyque m. : Triptiek (schilderij op
Triviaire : Carrefour —: Driesprong.
3 planken 1 ; drieluik . (s p o r t) Triptiek Trivial : A lledaagsch, overbekend, afge(driedeelig document dat recht geeft op vrijzaagd . Gemeen, plat. —ement bw. Tri stelling van douanerechten bij in- en uit- vialiser ov .w . : Afgezaagd -. Gemeen -,
voer van auto of motorrijwiel in een vreemd plat maken. Trivialite v. : Gemeen-,
land) .
platheid. Platte uitdrukking. Trivium
Trique v. : Knuppel.
(spr. -yomm) m. : De drie wetenschappen
Triqueballe m. en v. : Voertuig voor (spraak-, rede-, disputeerkunst ; z . ook
geschut. - zware houtlasten ; - boomen, quadrivium ) .
mallejan.
Troade v. : Troas.
Trique -madame (m y . °nu.) v . : (p la n tTroe (spr. frok) m. : Bulling, verwissek. ) Wit vetkruid.
ling. Commerce de —: Ruilhandel. — pour
Triquer o .vw . : Met een knuppel be- —: Gelijke ruil, stuk om stuk.
werken . Sorteeren (hout ).
Trocart m. : 1. z . trois -quarts . 2 .
Triquet m. : Smalle kaatsplank . Lei- Zoutgras.
dekkersstellage . Dubbele ladder.
TrochaIque (spr. troka-): Uit trockeen
Triquetre : Drievlakkig. Trirectangle : samengesteld.
Met drie rechte hoeken. Trireme v. :
Trochanter (spr. -kanter) m. : DijbeenSchip met drie rijen roeiers. Trisaleul draaispier. Trochanterien (spr. -kan-):
(spr. Criss-) m. : Overoudgrootvader.. TriVan de dijbeendraaispier. Trochee m. :
saleule (spr. triss-) v. : Overoudgroot- Trochmus (voet van een lange en een
moeder. Trisannuel (spr . triss-): Drie- korte lettergreep ). / v. : Grondloot, opjaarlijksch . Triseeteur (spr. triss-): In slag. Trochet m. : Vrucht-, bloembundel.

2183

Troehlee-Trone
2184
Trochlee (spr. irok-) v . : Binnenknokkel Bespotting. 6. Trompetgewelf . 7. Water(a. dijbeen). Trocholde (spr. trokoid' ): luchtpomp .
Trompe-bonhomme (mu. onv.) m. : AkRadvormig. Articulation -: Draaigewricht.
Troehure v. : Vierde uitspruitsel (a. kervossestaart . Trompe-eheval (mu. onv.)
m. : Hanekam. Trompe-conscience (mu.
gewei).
onv.) m. : Jets om 't geweten in'slaap te susTrocte m. : Houtluis.
m.:
(plantk.)
Liguster
(sen.Trompe-la-faim
Trogne
(mu .onv .) m.: Middel
om den honger te stillen. Trompe-la-mort
vulgaire). Faux -: Henne-plant.
Troglodyte m. : Holenbewoner. Chim- (mu. onv.) m. : Iemand, die ondanks de
pansè . Tuinkoning. - mignon : Winter- voorspelling oud of gezond wordt. Trompekoninkje . Troglodytique: Der holbewo- Poen (mu. onv.) m. : Oogbedrieger (schilderij ) . (fig. ) Bedrieglijke schijn, zinsbedrog.
ners.
Trogne v. : Tronie. Dronkemanstronie. Tromper ov.w. : 1. Bedriegen, misleiden,
oplichten. 2. Op een dwaalspoor brengen,
Trognon m . : Klokhuis . Stronk . (p la t)
Kop, „test". Mon petit -: Mijn schatje. misleiden, zich vergissen in. Je suis bien
tromps si . . .: Ik zou mij erg moeten
Troie V. : Troje.
Trolle m. : 1 . (n a a m) Troilus. 2. Lom, vergissen als ... C 'est ce qui vous trompe,:
Daarin vergist ge u. 3. Bedriegen, niet
zeekoet.
Trois telw. : 1. Drie. Et de -: Da's beantwoorden aan, in den steek laten, niet
de derde maal. z. regle 5, quart 2 en dienen, teleurstellen. - l'attente : Tegencent (telw. 1 ) . 2. Derde. / m. : Drie. vallen (z . 5) . 4. Misleiden, verschalken.
Derde verdieping. Trois-huit m .mv . : Ontduiken. Zich onttrekken aan (blik).
De acht-urige werkdag. Troisieme: Derde. - la surveillance : De waakzaamheid ver- tete: Vierjarig hert. / m. : Medespelende. schalken. 5. Verdrijven (verveling) ; dooden
Derde man. - verdieping. / v. : Derde (tijd) ; aangenaam doorbrengen; afleiding
klasse. Troisiemement : In de derde verschaffen aan (angst) ; verkorten (weg) ;
plaats . (m u z . ) Drieachtstenmaat . Trois- verzetten (leed) ; voorloopig stillen (honetoiles m. : M .*** : De Heer N .N. Trois- ger) . - l'attente: Zijn ongedurigheid
mats (mu. onv.) m. : Driemaster. Trois - overwinnen . / onov .w . : Bedriegen.
pieds m. : Drievoet. Trois-pouts (mu. se -: Zich vergissen, dwalen. - en faisant
un calcul: Zich verrekenen, Ne vous y
onv.) m. : Driedekker. Trois-quarts (ma.
trompez pas : Pas goed op. Vous pourriez
onv.) m. : Driekante operatiepriem. - vijl.
(sport) Zijspeler. (muz.) Driekwartsmaat. bien ne pas vous -: Misschien hebt ge toch
- viool. Trois-six m. : Wijngeest -, brande- gelijk. Se ressembler a s'y -: Sprekend
wijn met 50 p.c. alcohol; (thans) - met op elk. gelijken. - d'adresse: Den verkeerde
85 tot 97 p.c . Trois -temps m.: Stuk in voorhebben. - sur qn: Zich in iem. vergissen. - de rue : De verkeerde straat
driedeelige maat.
Trille v. : Verkoop van eigengemaakte inslaan. Tromperie v. : Bedriegerij, mismeubels. Ouvrier a la -: Meubelmakertje. leading.
Trompeter ov .w . : Laten bekendmaken
TrOlee v. : Sleep, troep. Triller ov.w . :
(v o 1 k . ) Overal meesleepen , meezeulen . / door den gemeentebode. (f ig. ) Uitbazuinen,
onov .w . : Rondloopen , -lummelen . Met rondtrompetten. I onov.w. : Op de trompet
zijn eigengemaakt werk te koop loopen, blazen. Krijschen. Trompette v. : 1.
leuren met. Trilleur m. : Koopman langs Trompet. z. tambour 1 en deloger 3.
de huizen, leurder in goedkoope meubeltjes. La - du jugement dernier : De bazuin
Trolle v. : 1. Loskoppeling der honden. van 't laatste oordeel. La - sacree: De
verhevenste poezie. Nez en -: Wipneus.
2. (plantk.) Kogelbloem.
Trolley (spr. trole) m. : Rollend wieltje Queue en -: Krulstaart. z . emboucher
op electr. geleiddraad, trolley. - frotteur: 1 en entonner 2. (fig.) Sonner la -:
Veel ophef maken. - de discords : Iem.,
Sleeptrolley.
Trombe v. : Hoos. - marine: Water- die het sein tot tweedracht geeft. (o u d) A
hoos . Passer comme une -: Voorbijstuiven. Bens de village - de bois : leder volgens zijn
stand. Jeu de -s : Trompetwerk. - marine:
Entrer en -: Binnenstuiven. En -: Als
een wervelwind. La pluie tombait en -: Houten strijkinstrument met een snaar,
(du itsch) nonnengeige. - simple: NaDe regen stoof over den weg.
tuurtrompet. - a pistons: Ventiel-.
Trombidide, -dion m. : Aardspin.
Ruiter-. --basse : Bastrompet.
-decavlri:
Trombine v . : (p la t ) Tronie , smoel.
Tromblon m. : Donderbus. Van boven 2. (fig.) Verkondiger, uitbazuiner. Schreeu(chapeau
-).
wer.
z.
eheval
1.
3.
Trompetvogel
(oiseau
breed uitloopende hoed
Mond van een kanon tegen hagel. Wijde -). Kinkhoren, wulk. 4. Trompetspeler.
mond van een luidspreker. Granaatwerper 5. (v olk ) Gezicht , snu it , smoel. Trompettiste m. : Trompetblazer.
(aan modern geweer).
Trompeur m. : Bedrieger. z . demi 1.
Trombone m. : Bazuin. -blazer. -- a
/ by .nw . : Bedrieglijk . Trompeusement:
coulisse : Schuif-. - a pistons : Ventieltrombone . --basse : Bastrombone. Trom- Op bedrieglijke wijze.
Trompillon m. : Trompetgewelfje.
boniste m . : Tromboneblazer.
Trone (spr. iron) m . : 1. (Boom )stam .
Trompe v. : 1. Trompet. z . publier en
tambour 1. 2. Jacht-, waldhoren. - Se tenir au - (de l'arbre) : Het met de
sterkste partij houden. 2. (f ig. ) Stam
d'ecorce: Schalmei. Sonneur de -: Jachthorenblazer. 3. Signaalhoren. - de brume: (v. e. familie). 3. Stam (v. ader of slagMisthoorn. - d'auto: Toeter. 4. Slurf, ader) . 4. Romp, Borststuk (insect). 5.
snu it . Keversnu it . (f a m . ) Neus . - d' Eu- - de colonne : Onderste deel van een zuilschacht, afgeknotte zuil. - de prisme :
stache : Eustachiaansche buis (in oor). 5.

2186
Troneature-Trouble
2185
Troseart m. : Zoutgras.
Afgeknot prisma. z. cone 1. 6. Bus, armTrot m. : Draf, 't draven. Aller au -:
bus, offerblok. Bus voor fooien. Collectebus.
Troneature v . : Afstomping, afknottings- Draven. - allonge, grand -: Gestrekte
vlak. Tronche v. : Dikke stomp. (v o 1 k ) -. Petit -: Korte -. (f am.) Au -! Vlug
Gezicht, kop . Tronchet m.: Kuipersblok . wat ! Mener au -. Vlug laten opschieten.
Trottade v. : Ritje. Trotte v. : FindAambeeldvoet.
Tronehin m . : Lessenaar waaraan men weegs , loop . Trotte-menu (mu. one.):
Trippelend. z . gent (v . 2 ). Trotter
staande schrijft.
Troncon m . : Stomp . Moot. Stuk, onov .w . : 1. Draven. Trippelen (muis ).
blok. Buisstuk . Baanvak. Staartwortel, Qui ne peut galoper, qu'il trotte: Men
pit . Stompje (pijp ). Troneonique : In moet nooit 't onmogelijke van iem. verlangen . z. souris 1. Allons, trotte! Kom,
den vorm van een afgeknotten kegel,
tapseh. Tronconner oy .w. : In mooten, vlug wat ! - decant qn : Zich voor iem.
- lange stukken (b .v . boom ) snijden. In uits/oven . 2. (f i g., f a m. ) Loopen,
draven. Ce!a me trotte par (dans) la tete,
baanvakken verdeelen.
TrOne m. : Troon. Zetel. z. diseours 3. - la cervelle: Dat speelt mij door 't hoofd.
(f ig. ) Troon, vorstelijke macht. Trtmer Laisser - sa plume : Maar raak schrijonov .w . : Ten troon zitten, een eereplaats ven. / ov .w . : Laten draven. / se -:
innemen . (gr a p) Tronen . (f i g . ) Heerschen , 'm Smeren. Tu peux le -: Donder maar
op . Trotterie v. : Geloop, gedraaf . Trotde baas zijn.
Tronquer ov .w . : Afknotten. Verminken teur m. : Drayer. / by .nw . : Voetvrij .
(beeld; telegram). z. cone 1. (fig.) Be- Trotteuse v. : Voetvrije rok (jupe -).
snoeien , verknoeien, uit zijn verband Manege waarin een paard ronddraait .
Secondenwijzer (aiguille -). Trottin m. :
rukken, verminken.
Trop bw. : Te veel, - zeer, al te, te. Loopjongen, -meisje . (v o lk 1 Voet . Trot- longtemps: Maar al te lang. I m. : Te- tinement m. : Getrippel. Trottiner onov.
veel, overmaat, het overtollige. C 'en w. : In korten draf loopen. Trippelen
(- menu). Trottinette v. : Autoped.
est -: Dat gaat te ver, - is te erg.
Alles met
Trottoir m. : Verhoogd voetpad. - roulant:
-est,(pu ):
mate, al te veel is ongezond. Its sont Rollend plankier. Faire le -: Op de baan
loopen.
-: Er zijn er te veel. z. ehaeun 2 en
Trou m. : 1. Gat, opening, holte, kuil ;
embrasser 1. De -, en -: Te veel,
over, in overmaat. Etre de -: Te veel -, oog (naald). z. boueher (ov .w . ) en eheoverbodig zijn, niet kunnen blijven. Vous vine 5. Faire un - pour en boucher un
autre, boucher un - par un aulre : Nieuwe
n'etes pas de -: Gij kunt wel hier blijven.
z . par 2 . Il en met -: Hij overdrijft . schulden maken om oude of te betalen.
z . piece 9 , souris 1, bouteille 1, lune
Pas -: Niet recht. Vous etes content?
1 en boire 1. - d'eau: Waterkuil ; wak
Pas - : Is u tevreden? 't Houdt niet
(in het ijs) . - de vol: Vlieggat. Avoir
over. Je ne sais - comment: Ik weet niet
recht hoe. Nous n'avons pas - de tous tin - sous le nez: Flink kunnen schransen.
Je le ferais mettre dans un - de souris:
les instants, pour ... : Al onze tijd is
Hij kruipt voor mij in zijn schulp . Rester
nauwelijks voldoende om ... .
dans son -: Eenzelvig 'even. -s de petite
Trope m . : Oneigenlijke uitdrukking.
Trophee m . : 1. Zegeteeken , trofee. verole: Pokkengaatjes. - au chat: Kattegat
(d ichtk.) Overwinning. (f i g . ) Faire - (in deur); marsgat. ( y olk) - volant:
Mijt. - de loup : Wolfskuil (gat voor
de: Stoffen op . Dresser -, eriger un - a :
Zeer prijzen , hoog verheffen. 2. Wapenrek . verschansing ) . - d'homme: Mangat (in
stoomketel, in onderzeesche boot ). z . soul3. Vignet met attributen.
Trophique: Van de voeding der weefsels. fleur 4. (nieuw) -s dans un tableau:
Tropical: Tropisch, van de keerkringen. Openingen tusschen slecht gegroepeerde
Tropique m . : Keerkring. Les -s : De voorwerpen op een schilderij . Des -s
tropen. (zeev.) Le bonhomme T-: Neptu- dans une comedie : Gapingen in de handenus. / by .nw. : Tropisch (jaar). (p 1 antk. ) ling, - in de karakters van een blijspel.
Die zich opent en sluit, gelijk met de zon. Faire son - dans le monde : Het ver brenTropisme m. : Onbewust bewegings-, orien- gen in de wereld . - de mêmoire: Absentie.
tatieverschijnsel (bij cellen , weefsels en laag- 2. Gat, nest, onbeduidende plaats, negorij .
Slechte woning. Krot . 3. (spe 1) Gat (12
ste organismen) .
Tropologie v. ; Leer der oneigenlijke punten ) . 4. Stronk.
Troubade m. : Soldaat . Troubadour
u itdrukkingen . Beeldrijke taal. Tropom. ; Provencaalsch, middeleeuwsch lyrisch
logique: Oneigenlijk.
Troposphere v. : Onderste lagen van dichter.. (f a m . ) Smachtend zanger. . I by.
nw. : Als een troubadour. Troubadouresden dampkring.
Trop-percu m. : Het teveel geheven que : Smachtend.
bedrag. Trop-plein m. : 1. Overvloed,
Troublant : Storend, verwarring bren-loop. 2. Hulpreservoir. Verlaat . Tuyau gend . Betooverend. Ontroerend . Moeilijk
de -: Leibu is . 3. (f i g . ) Overmaat .
te ontwarren. De rust benemend. Trouble
Troque v . z . troe. / m. : Tolhorenslak. by .nw. : Troebel. Beslagen (glas) ; bewolkt,
-schelp . Troquer ov .w . : (Ver )ru ilen . - nevelig (lucht) ; beneveld (blik); (f ig.)
verward ; onzeker (uur ) ; waaruit men
son cheval borgne contre un aveugle : Van
den regen in den drop komen. Troquet niet wijs wordt . Il voit -: Het schemert
m . : Houtwerk . (v o 1 k ) Kroeghouder (mas- hem -, alles danst hem voor de oogen . /
troquet). Troqueur m . : (f a m . ) Buller, m. : 1. Troebel-, neveligheid. Geestesverruilebuiter.
warring. 2. Verwarring, wanorde. Mettre
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-, porter le - dans (z. 3 ) : Verwarring hielen zitten. Avoir a ses -s : Achtervolgd
stichten in. -s atmospheriques: Luchtsto- worden door. Mettre qn aux -s d'un attire:
ringen . 3. Oneenigheid. Porter le - dans: Iem. door een ander doen achternaloopen.
3. Op het zadel vastgemaakte mantel.
- veroorzaken bij. 4. (recht) Storing in
't bezit. 5. Onrust, beroering, ontstelte- Avoir en -: Achter op 't paard hebben.
nis . (k u n s ti Angstige onzekerheid. ---s Monter en -: Achterop stijgen. 4. Staartriem. 5. Bundel stalen staafjes. 6. Koker,
psychiques; - nerveux: Ziels-; zenuwstoornissen . Le - des sens : De prikkeling der doos (met benoodigdheden) ; êtui met
zinnen. 6. --s : Onlusten, volksoproeren. schrijfbenoodigdheden ; (m il. ) naaizakje .
Le Conseil des T-s: De Raad van Beroerten.
Scheermessen-, instrumententasch. FoeBisques de -s: Molestrisico . / v. z. truble .
draal. Reisnècessaire (- de voyage). Stel
Trouble-fete (me. one.) m. en v.: Breke- lenzen (photograaf ). Kleine voorwerpen
spel, vreugdeverstoorder. Trouble-ménage aan een damesketting. - a couture : Foedraal
(mu. onv.) m. : Verstoorder van den huismet naaigerei. - a toilette: Foedraal met
vrede.Troublement m. : Verstoring. Trou- toiletgerei . - pharmaceutique : Zakapotheek .
bier ov .w .: 1 . Troebel maken. (f ig.)- 1 'eau : Trousseau m.: Bos (sleutels). Bundel.
De zaken in de war sturen. 2. Beneveld -, Uitzet , uitrusting . (K a t h . ) Benood igddampig maken. 3. (fig.) Benevelen , in de war heden voor een kapel. Vormspil. Trousse brengen (hersenen). Avoir l'esprit trouble: barre (mu. onv.) m. : Tinge!. Trousse Niet we! bij 't hoofd zijn. Enfant trouble etriers m.: Stijgbeugeldrager. Troussegalant (mu. ---s) m . : (f a m . ) P lotsede la parole : Kind met spraakstoornissen.
4. In beroering brengen (zee ). Opjagen linge , doodelijke ziekte. Trousse-nez
(visch). 5. (Ver)storen, verontrusten, be- (me. one.) m. : Pranger. Trousse-pet m.,
roeren, verwarring stichten in. Onderbre- --pete (me. one.) v. : Wijsneus, lastpost,
ken. Ontstellen. (recht) Storen (in 't praatjesmaakster. Trousse -queue (me.
bezit). Avoir la conscience troublee: Geen one.) m. : Staartriem. Troussequin m. :
gerust geweten hebben. Il est fort trouble: 1. Steeg, achterboog (v. zadel). (plat)
Hij is erg ontsteld; - zenuwachtig. Notre Achterste. 2. Ritshout. 3. Schrapblok.
Trousser ov.w. : 1. Opschorten, -lichten,
epoque troublee : Onze onrustige tijden. I
se - : Troebel -. Bewolkt - (lucht). Lod- -pakken. De kleeren opnemen van. Opderig worden (oog), een fibers voor de binden (staart). 2. Voor 't spit gereedoogen krijgen. In de war geraken (geest). maken (vogel). Bij elk. pakken, - binden.
Zwak worden (herinnering). In verwarring - (son) bagage : Zich wegpakken . (f a m . )
geraken. Zich ongerust maken, ontsteld Bien trousse : Net, aardig, welgemaakt,
worden. Sans -: Zonder van zijn stuk -gevormd ; in de puntjes. Trousse a la
te geraken. Troubleur m. : Verwarring- liable : Wonderlijk uitgedost ; samengestichter . Trouble-travail (me . one .) m. : flanst . 3. Wegrukken (zieke). Snel afmaken (zaak). Vlug vertellen. Vlug in
Werkverstoorder.
Troue : Met een gat er in; kapot, vol elk. zetten. I onov.w.: Hoog draven. I
gaten. Trouee v. : Wijde opening, - door- se - : Zijn kleeren opnemen. Zijn mouwen
gang. Poort, wijde toegang tot een (vijande- opstroopen. Trousseur m. : - de files,
lijk ) land. (f ig.) Faire sa -: Zijn weg - de cottes: Vrouwennalooper. Troussis
banen in de wereld. Faire une - dans m. : Inslag, opnaaisel.
Trouvable : Vindbaar. Trouvaille v. :
les rangs ennemis : Door de vijandelijke
gelederen been breken.Trouer ov.w. : Door- Goede vondst, buitenkansje. (f ig. ) Goede
boren . een gat maken in. Een kogel in inval . Trouver ov .w . : 1. Vinden . z. nid
zijn huid jagen; een por geven. Se faire 1, ehaussure, enfant 2 en parler 2. //
a trouve son maitre : Hij heeft iem. gevon- la peau : Een kogel -, een wond oploopen.
/ onov .w . : Door de vijandelijke gelederen den, die hem de baas is. Que je t'y trouve:
heen breken. / se - : Gaten krijgen, kapot Dat lap je me niet weer. (spot) Voiles
gaan. Doorboord worden. - la tempe: qui est trouve! Heb je dat zelf bedacht?
da's wat moois! La - mauvaise : 't Beroerd
Zich een kogel door 't hoofd schieten.
vinden. Je lui ai trouve bon visage : Ik vond,
Trouf (f )ion m. : Jong soldaat.
Trouille v . : (p la t) Angst, rats . Trou- dat hij er goed uitzag. 2. (Aan)treffen.
madame (mu. -s--) m. : Spel, waarbij 3. Opzoeken. Il est venu me -. 4. Ontmen knikkers of ivoren ballen door poortjes dekken , verzinnen, uitvinden. Bien trotzve:
Geestig, gelukkig bedacht. 0/1 avez-vous
tracht te stooten.
Troupe v. : 1. Troep, hoop, schaar, trouve cela? Waar haalt ge dat vandaan?
bende. En -: Troepsgewijs. Par -s de C'est un moyen tout trouve: Dat is een voor
20: In troepjes van 20. 2. Gezelschap, de hand liggend middel. 5. Verschaffen.
troep (tooneelspelers). 3. Kudde, vlucht, Noemen, aanwijzen. 6. Van meening zijn,
zwerm. 4. Troep, legerafdeeling. Onder- 'oordeelen. - bon: Goedkeuren; -vinden.
officieren en manschappen, het leger. z. - mauuais : Afkeuren, misprijzen, kwalijk
enfant 2. Les -s: 't Krijgsvolk. Homme nemen. 7. - a: De gelegenheid -, het
middel vinden om. / se - : 1 . Gevonden -,
de -: Gemeen soldaat. - de choc: Stoottroep. - d'assaut: Aanvalstroep. Troupeau aangetroffen worden. Comme cela se trouve!
m.: Kudde. (f ig. ) Gemeente, kudde (- Hoe toevallig! Tout ce qui se trouve: Alles
wat de hand maar vindt. Cela ne s'est
des fidêles; - de Jesus-Christ). (ong.
bet.) Hoop, schaar. Les -x: De vee- pas encore trouve: Dat is nog nooit vertoond.
2. Bestaan, zijn. Il se trouve: Er is. Il
stapel. Troupier m. : (f a m. ) Soldaat.
Troussage m.: Het opmaken (gevogelte). se trouva : Het gebeurde, het bleek. 3.
Trousse v. : 1. Bundel, pak. 2. Korte Blijken te zijn, bevonden worden. 4. Zich
broek. Etre aux -s de qn: Iem. op de gevoelen, - bevinden. z. bien (bw. 1) en
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Trumeau m.: Runderschenkel. Penant.
mal (bw. 1). 5. Bij zich zelven opmerken,
- ontdekken, zich vinden. 6. Zich begeven, -spiegel. Middelpijler (kerkportaal ). Middeldeel
(v. tooneel ) . (f a m . , als bv .nw . )
zijn (ergens), aanwezig zijn. Se - en face
Ouderwetsch.
de soi-meme: Eenzaam achterblijven. Elle
Truquage m. en -quer ov .w . (Het))
se trouve etre du voyage : Zij is ook mee op
reis, blijkt nu. 7. Voorhanden -, to koop als oud bewerken en verkoopen van nieuwe
zijn. 8. Elk. ontmoeten, - aantreffen. 9. voorwerpen, - namaken, - vervalschen,
Elk vinden, zekere meening van elk heb- - pseudo -antiek maken . (fig. ) - ontben. Trouvere m.: Noord-Fransch, middel- knoopen door een tooneeltruc. Truquer
eeuwsch lyrisch dichter. Trouve-tout (mu. des cornptes: Boeken vervalschen. Cheval
truque: P. dat niet in 't studbook is inonv.) m.: Snuffelaar. Trouveur m.: Vinder.
Troyen : 1. Trojaansch, -aan. 2. Uit -. geschreven . Rien de truque : Alles echt.
Truqueur m.: Vervaardiger van zoogeBewoner van Troyes (Frankr.).
Truand m.: (Vak)bedelaar. schooier. naamd oude voorwerpen, vervalscher.
Truandaille v.: Hoop schooiers. Truander Knoeier. Truquoise v.: Notenkraker.
Trusquin m.: Ritshout. Trusquiner
onov .w . : (o u d ) Bedelen . Truanderie v . :
ov .w . : Ritsen .
Bedelarij.
Trust (spr. troust, treu-st en frost) m.:
Truble v.: Schepnet. Trubleau m.:
Samensmelting van productieonderneminSchepnetje.
gen. Truster (spr. trouste en treuste)
Trublion in.: Reactionnair agitator.
True (spr. truk) m.: 1. Handige zet, ov.w.: Tot 66n onderneming samensmelten ;
kunstgreep , kneep, foefje. z. debiner . in een trust onderbrengen.
Trypanosome m.: Infuiediertje door de
Connaltre son -: Zijn vak kennen; van
wanten weten. 2. Machine voor decor- tsetsevlieg overgebracht. Trypanosomiase
verwisseling. Une piece a -s: Een kijk- v. : Slaapziekte veroorzaakt door een trystuk. 3. Rolwagen, open goederenwagen. panosoom.
Tsar m. : Keizer (v. Rusland). Tsare4. Groot biljart. 5. (fam.) Ding, voorwieh of -owitz m.: Troonopvolger (in
werp . Trueage m. z. truquage.
Rusland). Tsarien : Van den tsaar. TsaTruehe v.: Bedrieglijke bedelarij.
Trueheman of -ment m. : Tolk, drog- rine v.: Keizerin, tsarina. Tsarisme m.:
man . Par le - de : Overgebracht door. Tsarendom.
Tse-tse m.: Tsetsevlieg.
Trueher onov .w . : Schooien .
Tsigane v.: Zigeunervrouw. I m. z.
Trucider ov.w.: Naar de andere wereld
tzigane.
zenden.
Tu vnw.: Je, ge, gij, U. Employer le -:
Truck m. z. true 3.
Truculence v.: Woest-, verschrikkelijk- Jij en jou tegen iem. zeggen. Etre a
a toi avec qn : Zeer gemeenzaam met
-et
held. Welig-; gloeiendheid. „Krachtpatserij". - verbale : Geweldige woorden- iem. omgaan.
Tuage m.: 't Slachten. Slachtloon.
vloed . Truculent : Woest, verschrikkelijk,
door 't dolle heen.Welig, rijk ; gloeiend, met Tuant : Doodelijk . (f ig . ) Afmattend, verhevige kleuren. Van een „krachtpatser". velend .
Tub (spr. teub') m.: Sponsbad. MorgenTruelle v.: 1. Troffel, truweel. Aimer
afsponsing. Faire -: Zich afsponsen.
la -: Graag bouwen. 2. Vischlepel, -schep
Tuba m . : (mu z . ) Tuba. Tubage m. :
(- a poisson) ; taartschep. Truellee v.:
Het aan-, inbrengen van buizen, - schachten
Troffelvol.
Truffe v . : Truffel . (p 1 a t ) Dikke puistige of canules. Tube m.: 1. Buis. Vat. Vlamneus. Zwarte mop (v. hond). (grap) - pijp . Stalen koolzuurhouder. Lampeglas.
Chaudiere a -s: Pijpketel. - a vide: Vadu pauvre, - de savetier: Kastanje. cuumbuis. - a essai : Proefglaasje. d'eau: Waternoot . Truffer ov .w . : Met
truffels toebereiden. Doorspekken (met digestif : Darmkanaal. - crible: Zeefvat.
woorden ) . Bijlagen invoegen in (boek). - de Branly: Coherer. - d'admission:
(grap) Etre biers truffe: Goed in zijn vleesch Inlaatbuis. - d' echappernent: Uitlaatzitten. Trufferie v.: Truffelvindplaats ; pijp . - de soie : Rolletje zijde. - d'oxygene:
-kweekerij. Truffieole : Die truffels voort- Zuurstofcylinder. . 2. (f a m . ) Hooge hoed,
„kachelpijp". (y olk) Keel. Neus. 3.
brengt, waar t. groeien. Trufficulteur m.:
Truffelteler. Truffieulture v.: Truffel- Stang (stuur V. fiets). Tube-canon (mu.
s--s) m.: Revolverkanon. Tube-carton
teelt. Truflfter : Truffel-. / m.: Truffel(mu. -s--s) m.: Bordpapieren rol. Tuber
zoeker. . Truffiere v. : Truffelvindplaats,
-veld. Truffigene : Die den truffelgroei ov.w. : Met buizen -; - schachten of canules
bevordert. Truffivore : Die van truffels voorzien. Door een pneumatische buis
verzenden.
houdt.
Tubercule m.: 1. Tuberkel (harde
Truie v.: 1. Zeug. - d'eau: Zeekoe.
zwelling, vooral ontstaan door Koch2. Zwijnsleer. -leeren band.
Truisme (spr. tru-izme) m.: Waarheid bacillen). Knobbel. 2. (Wortel)knol. Tuberculeux : Met tuberculose, - tuberkels.
als 'n koe.
Truite v.: Forel. - saumonee: Zalm-. - wortelknollen. Knobbelig. / m.: Tuber- arc-en-ciel: Regenboog-. - de mer: culoselijder . Tubereuliforme : TuberkelZeeforel. Truite : Wit en grijs gevlekt, achtig, -vormig. Tuberculigene : Die tuberbont (ijzer). Met gespleten glazuur. (dier- kels doet ontstaan. Tubereuline v.: Serum
k.) Grijs met roode of bruine vlekken. van Koch tegen tuberculose. Tuberculineux : Van -, door tuberculine. TubercuVeau -: Gevlekt kalfsleer. Gris -: Forelschimmel. Truitelle v., -ton m.: Forelletje. linisation v. en -iser ov .w . : Met tuberTrullisation v . : Beraping met een troffel. culine behanclelen. Tubereulisable : Voor
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tuberculose vatbaar. . Tubereulisation v . :
Vorming van tuberkels. Inspuiting met
tuberculine . Tuberculiser ov .w . : Tuberculeus maken. I se -: - worden. Tuber culivore : Die tuberkels vernietigt . Tuber eulose v
V. : Tuberkelziekte , ( y olk) (long )tering . - osseuse: Beendertuberculose .
Tubereuse v . : Tuberoos (- des jardins).
Tubereux : Met wortelknollen, knolvormig. Tuberiforme : Tuberkelvormig . Tuberisation v . : Wortelknolvorming . Tu berosite v . : Uitwas, knobbel. Wortelknobbel .
Tubiste m . : Ambtenaar der pneumatische telegrafie . Caisson-arbeider.. Tubulaire : Buis-, pijpvormig. Chaudiere -:
Pijpketel. z. pont 1. Tubule m . : Buisje.
Tubule : Met een buisopening voorzien.
Flacon -: Woulffsche flesch. Tubuleux :
Buisvormig. Champignon a chapeau -:
Buiszwam . Fleur -euse : Buisbloem. Tubuliflore : Buisbloemig. Tubulure v. :
Buisopening, uitmonding. Flensstuk .
Tudesque : Oud-Duitsch. (ong. bet . )
Ruw, plomp , moffrikaansch . I m . : OudDu itsch .
Tudieu tusschenw . : Verduiveld !
Tue z . tuer 1. Tue -Alien (mu . onv.)
m. : (oud ) Hondenslager. (p lantk. ) Herfsttijloos . Tue-loup (mu. one.) m . : Herfsttijloos . Tue-mouche (mu. onv.) m . :
Vliegenzwam . Tue-mouches (mu. onv.)
m . : Vliegenpapier (papier -). -mepper..
Tuer ov .w . : 1. Slachten. 2. Uitblazen ,
uitdoen. 3. Dooden, ombrengen. - a
coups d' epee; - de fusil, - de baton: Doodsteken , -schieten; -slaan. Tue, fuel Sla
dood, geen kwartierl Un tile: Een doode.
Tani de tues que de blesses , it n'g a personne
de mort: Het kwaad is zoo erg niet als
men wel vreesde . Se faire -: Den dood
zoeken, - vinden . On le -ait , il est a -:
Hij is onuitstaanbaar. 4. (j acht) Schieten,
neerleggen . 5. (fig. ) Te gronde richten,
doen omkomen, - bezwijken. 6. (fig. )
Zedelijk to gronde richten, op de flesch
doen gaan. La lettre tue (z . esprit 14) :
De letter doodt. 7. Bederven, vernietigen.
Verdringen (kleur ) . 8. Lastig vallen, vreeselijk vervelen . 9. (f ig. ) Ziek maken. / se
-: 1. Zich dooden, zelfmoord plegen.
Zijn eigen dood veroorzaken. Om 't leven
komen, 't leven er bij inschieten , den dood
vinden. Dood blijven. Se - en tombant de
cheval: Een doodelijken val van 't paard
doen . 2. Elk . dooden . On s'y tue : Men wordt
er doodgedrongen . 3. Geslacht -. Gedood
worden. Cela se tue comme un chien: Dat
doodt men als een hond . 4. (f ig. ) Zich
afbeulen, zijn gezondheid benadeelen . Se
- au travail, - a travailler: Zich dood
werken. 5. Zich afsloven , zijn uiterste
best doen. Je me tue a le lui dire: Ik zeg
het hem onophoudelijk . 6. Elk. werking
opheffen, elk . verdringen . Tuerie v . :
Slachtplaats (niet publiek ) . (f ig. ) S lachtbank . (Groote ) slachting. Tue-tete (a )
bw .uitdr. : Luidkeels . Chanter -: 't Hoogste
lied uitzingen. Tueur m. : Dooder. (n ieuw)
Massamoordenaar. . Vechtersbaas . - de
gens: Opsnijder. . Tueuse v . : Massamoordenares . Tue -vent (s ) m . : Windscherm ,
afdak voor steenkloppers .
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Tuf m . : Tufsteen . (f ig. ) Grond van
't karakter. . Rencontrer le -: Merken,
dat het niet diep zit . Jusqu'au -: Tot
aan bet binnenste, - de diepste diepte .
Tuface : Tufsteenachtig, tufhoudend . Tuf (f )eau m . : Zachte tufsteen . Tuf (f )ier :
Tufachtig. Tuf (f )iere v . : Tufgroeve .
Tuile v . : (Dak )pan . Tegel . (f ig. )
Tegenvaller, streep door de rekening (sur la tete). Il ne trouverait pas de feu
sur une -: Men zou hem niets willen
borgen. - arétiere, - de crele , - faitiere:
Vorst- . - corniere: Hoek-. - creuse:
Gootpan. - aux amandes : Amandelkrul
(een koekje ) . Tuile: Met pannen gedekt .
Dakpanvormig. Tuileau m . : Dakpanscherf . Tuilee v . : Karetschildpad . Tuiler
ov .w . : Met pannen bedekken . Tuilerie v . :
Pannenbakkerij . -bakkersvak . Les T-s:
(Vroeger ) Paleis der Fransche vorsten.
Tuilette v . : Dakpannetje . Tuileur m. :
Dakpannenlegger. . Tuilier m . : Pannenbakker..
Tulipe v . : Tulp . Tulpvormig glas, tumbler. Tulipier m .: Tulpenboom . -liefhebber..
Tulle m . : Tulle (zeer fijn weefsel ).
Tuilerie v . : Tullefabriek , -handel. Tullier : Van tulle . Industrie -iere : Tulleindustrie . Tulliste m . : Tullefabrikant .
-handelaar.
Tumefaction v . : Gezwel. Tumefier
ov.w . : Doen zwellen . I se -: Opzwellen.
Tumescence v . : Gezwollenheid . Gezwel .
Tumescent : Zwellend . Tumeur v . : Gezwel. Nieuwe weefselvorming, tumor. Tumide : Gezwollen . Tumoral : Van een
gezwel.
Tumulaire : Van een graf . Plaque -:
Grafsteen.
Tumulte m . : 1. Opschudding, geweld,
rumoer.. Sortir en -: In de grootste wanorde heengaan. 2. Gewoel , drukte . Storm
(der hartstochten ) . Tumultuaire : Oproerig . Woelig, onstuimig. Tumultuaire ment : Op woeste wijze , roerig . Tumultueusement en -tueux : Onstuimig, wanordelijk , woest, woelig, rumoerig .
Tumulus (spr. -ass; mu. tumuli) m . :
Grafheuvel.
Tunage m. en Tune v. : Waterkeer,
rijsdam .
Tungstate (spr. tongue-) m. : Wolframiet . Tung stene (spr . tongue-) m . :
(sche ik. ) Wolfram, wolframsteen (element) .
Tunieelle v . : Korte, witte tunica.
Tunieier m . : Huidzakdier . Tunique v . :
1. Onderkleed (der Romeinen) , tunica .
Nessusgewaad . La Sainte T-:
-deNsu:
Het H . Kleed (van Jezus ) . 2 . Overkleed (v.
sub-diaken ) , opperkleed (v . bisschop ) . Korte
uniformjas . Damesbovenkleed . 3. Vlies,
vliezig omkleedsel . Rok of schub (v. bol ) .
4. Mantel (v . manteldier ) . Tunique : Schubvormig , gerokt .
Tunis (spr. -iss) m . : Tunis (stad ) .
Tunisie v . : Tunis (land)) . Tunisien :
Uit -. Bewoner van Tunis.
Tunnel (spr. to-nel) m . : Onderaardsche
gang. Tunnelliser ov .w . : Door een waterloop afvoeren .
Tupinambis m.: (d i e r k.) Monitor.
Turban m . : 1. Tulband . (f ig. ) Turkije,
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Turque z. ture. / v. : Turksche vrouw.
de Islam. 2. Turksche lelie. TulbandTurquerie v. : Turksche manier van doen.
schelp . Schijf op een kepi.
Wreed-, barbaarschheid. Voorstelling van
Turbe V. Z. tourbe 1.
Turbidimetre m. : Toestel om troebel- Turksche toestanden. Oostersch tafreeltje.
heid te bepalen. Turbidite v. : Troebel- Turksche meubels, enz., Oostersch voorwerp . - de bazar : Oostersche snorrepijperij.
heid .
Turbin m . ; (v olk ) Werk . Turbinage Turquet m. : Turksch hondje. Turksche
m. : Het walsen. Turbine v. : Water-, tarwe , ma ys. Turquette v . : (v o 1 k ) Duischroefrad (- hydraulique). Stoomrad, zendgraan . Turquie v. : Turkije. - d'Asie:
-turbine (- a vapeur). Turbine : Tol-, Aziatisch -. Turquin : Donker leiblauw. /
kegelvormig. Turbinelle v. : Kegelschelp. m. : Leiblauw marmer. Turquoise v. :
Turbiner onov .w . : Werken , zwoegen . I Turkoois. z. roche z.
Turritelle v. : Penhorenslak.
ov .w . : Maken. Met turbines verwerken.
Tussah, -sau m. : Indische zijde.
Turbinite v. : Versteende kegelschelp.
Tussieulation v. : Droge kuch. TussiTurbith m. : 1. Ind. turbitstruik (winde ). 2. - mineral: Geel kwiksulfaat. gene : Kuch-, hoestverwekkend.
Tussilage m.: (plantk.) Klein hoefTurbo- : (in samenst.) Turbine-. --fieblad.
nerateur : Stroomturbine. --a Iternateur :
Tussor m. : Indische zijde.
Wisselstroomturbine. --41ectrique : Met
Tutelaire : Beschuttend, beschermend.
electrische turbines.
Turbot m. : Tarbot. - lisse: Griet. Gunstig gezind. z. ange 1. Tutelle v. :
Turbotiere (spr. -tyer) v.: Tarbotpan. 1. Voogdijschap, voogdij. Rendre la -:
Rekening en verantwoording doen van
Turbotin m. : Tarbotje.
Turbulemment : Op onstuimige wijze. zijn voogdijschap. Hors de -: Mondig.
Turbulence v. : Woelig-, onrustig-, uit- - officieuse: Voogdijschap over' een kind,
gelatenheid . Turbulent : Woelig, onrustig, dat men bij zijn meerderjarigheid zal
onstuimig. Druk (kind). Esprit -: Woel- aannemen. 2. (fig.) Bescherming, hoede.
Beeld (v. e. schutspatroon op den achtergeest .
Ture, turque bv.nw.: Turksch. (f i g.) steven ). 3. Lastig toezicht. Un roi en
Hardvochtig. / m. : 1. Turk. Het Turksch. -: Een koning, dien men steeds op de
(f ig.. ) De macht der Turken. z. tete 1 vingers tikt . Tuteur m.: Voogd. (fig. )
(kol. 2117) en More. Le Grand T-: De Beschermer. Leistok. Boom om een plant
Groote Heer, de Sultan. (f ig.) Fort comme te leiden (- vivant). Subroge -: Toeziende voogd. - ad hoc: Doelvoogd (voor
un -: Zoo sterk als een paard. Un vrai
een bepaald doel aangewezen). Tuturage
-: Een echte barbaar. 2. Meikeverlarve,
m. en -er ov .w . : (Het) met een leistok
engerling.
Turcaret m.: Onbeschaafde geldman. voorzien.
Tutie (spr. tu-ti) v.: ZinkoxydeafzetTurcie v. : (o u d) Steenen dam langs
ting, zinkasch.
een rivier.
Tutoiement of -oiment m. : 't ToeTureisant m. : Iem. die 't Turksch
bestudeert. Turco m.: Algerijnsch infante- spreken met jij en jou.
Tutorat m. : Voogdijraad.
rist . / bv.nw. : (in samenst.) Turksch-.
Tutoyer ov .w. : Toespreken met jij en
Turcoman : Turkomansch. -man.
jou.
Turdides m .mv . : Lijsterachtigen .
Tutrice v. : Voogdes.
Turelure v.: Refrein. Vervelend gezeur.
Tutti (spr. tout-ti) m .mv . : (mu z . )
Turf (spr. tu-rf') m. : Renbaan. De
wedrennen, paarden-, rensport. Turfiste Door alle uitvoerenden uitgevoerd.
Tutu m. : Achterste. Wijd onderbroekje.
(spr. tu-rfiste) m. : Liefhebber van wedGazen rokje.
rennen .
Tutur m . : (f a m . ) Arthur.
Turgescence v. : Zwelling. Entrer en -:
Tuyau (spr. tui-yo; wordt tu-yo) m. :
Zwellen. Turgescent: Zwellend. Uitpui1. Pijp, buis; steel (pijp ). - acoustique:
lend . Turgeseide : Gezwollen.
Turin m. : Turijn. Un -: Een glas Spreekbuis. - d'arrosage, - a roulettes:
vermouth. Turinois : Uit -. Bewoner van Sproei-, tuinslang. - de plume: Penneschacht . - de l'oreille: Gehoorbuis. (f a m. )
Turijn.
Dire dans le - de l'oreille: Influisteren.
Turion m. : Spruit.
Turlupin m. : Laffe grappenmaker. Tur - z. ramoner. 2. Stengel, halm. 3. Pijplupinade v. : Laffe aardigheid. Turlupiner plooi. Bonnet a -x: Neepjesmuts. 4.
(nieuw ; f am. ) Vertrouwelijke medeonov .w . : Flauwe grappen maken. / ov .w . :
deeling. - voor wedrennen, „tip". (school)
Foppen, hinderen, belachelijk maken.
„Smokke!papiertje", „stechel", „spiek".
Turlurer onov .w . : Slaan (nachtegaal).
Turlut m . : (v olk ) Wu 1p . Turlutaine - de bourse: Tip, hint. Tuyau-siphon
(my . -x--s) m. : Hevelbuis. Tuyauv. : Vogelorgeltje. (f ig. ; lam.) Stokpaardje ; lijfdeuntje. Gril, plotselinge liefde. tag e (spr . tui-yo- ; wordt tu-yo-) m. :
Turlutine v.: (leger) Mitrailleuse. Tur - Gezamenlijke buizen, pijpleiding, buizenlututu tusschenw. : Papperlepap !
stelsel. Het voorzien met pijpplooien.
Turne v.: (plat) Huis. Kamer.
Tuyaute m. : Plooiing. Tuyauter (spr.
Turnep (spr. -nepe), -neps m.: Raap- tui-yo- ; wordt tu-yo-) ov .w. : 1. Met pijpplooien voorzien, pijpen. Bonnet tuyaute:
zaad. Raap.
Muts met gepijpte strook. 2. (fig.) InTurnix m.: Loophoen.
Turpitude v. : Schande. Schanddaad. lichten. / se -: Een „smokkelpapiertje"
Ploertigheid. Verdorvenheid, schandelijk maken, „spieken". Inlichtingen inwinnen . Tuyauterie (spr. tuiyo-; wordt tuleven.
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(- exanthematique, - contagieu.^ ) . - des
go-) v. : Handel in -. Fabricage -; fabriek
van buizen en pijpen. De buizen. Pijptropiques: Gele koorts. 2. Runderpest.
Typification v. en -fier ov.w. : (Het)
leiding , de buizen. - d'orgue: De gezamenlijke orgelpijpen. Tuyere (spr. tui-yer ; vormen tot een type . Typique : Kenwordt to-yer) v . : Ovenblaasbalggat. Platte,
merkend, typisch, den grondvorm uitmakend . Zeer origineel. Typo m. : (f am. )
wijde uitmonding. Afblaaspijp .
Tylose v . : Eksteroog.
Drukker. Typographe m. : Drukker. LetTympan m. : 1. Trommelholte . Trom- terzetter (ouvrier -). Typograpbie v. :
melvlies (membrane du -). Briser le - Drukkerij . Drukkunst . Drukkerswetend qn : Iem . ooren doof schreeuwen. 2.
schap . Druktype, -soort . Typographique:
Persraam , timpaan . Deurboogveld ,timpaan . Op de drukkerij betrekking hebbend .
Trommelrad . 3. (f ig. ) Oor. Tympanal: Corrections -s : Verbeteringen van zetVan 't trommelvlies . Tympanique: Van fouten. Presse -: Drukpers . Typograde trommelholte . Tympaniser ov .w . : phiquement : Door middel der drukkunst.
Uitjouwen, luide bespotten. (f a m. ) Pesten. Typolithographie v. : Steenboekdruk . TyTympanisme m. : Zwelling door gassen. pologie v. : Typenleer, , -kennis van.
Tympanite v. : Trommelzucht . Tympanon karakters. Typologique : Van de typenleer . Typometre m. : Maat voor zetwerk.
m. : Hakkebord.
Type m . : Model-, gietvorm. Grond- Typtologie v. : Kloptaal (der geesten bij
het spiritisme ) .
vorm . Type. Zinnebeeld. Karakter. BeTyr m . : Tyrus (in Phenicie ) .
weegbare drukletter. Vent, kerel. Man.
(in samenst.) Model-, --type. TypeTyran m. : Heerscher, gebieder. Tiran,
standard : Standaardtype . Il est le cas-:
dwingeland, despoot . Wurger (vogel).
Hij is het gewone standaardgeval. Elle Tyranneau m. : Dwingelandje . Tyrannin'est pas mon -: Zij is niet wat ik zoek .
cide m. : Tirannenmoord . -moordenaar. /
Typer ov .w . : Typisch voorstellen. Met by .nw. : Die een tiran doodt. Tyrannie
de schrijfmachine schrijven, tikken.Typesse
V. : Dwingelandij . Geweld , dwang. Groote
v.: (fam.) Wijf.
invloed . Tyrannique: Gewelddadig, wilTypha m. : Lischdodde .
lekeur ig . Onweerstaanbaar . TyranniqueTypheux: Typhusachtig. Typhique: Aan ment : Op tyrannieke wijze . Tyranniser
typhus lijdend . Typhusachtig. / m. : Typhus- ov .w . : Als een dwingeland regeeren over.
lijder.
Onmenschelijk behandelen. Beheerschen,
Typhlite v . : Blindedarmontsteking. Ty- verdrukken.
phlophile m . : Blindenvriend.
Tyrien : Uit -. Bewoner van Tyrus .
Typho- : (in samenst.) Typhus- (b.v.
Tyrolien : Tyroolsch. / m. : Tyroler.
--appendiculaire : Van typheuse appenDeukhoed . Tyrolienne v. : Joedellied .
dicitis) . Typhogene : Typhus verwekkend. Tyroler dans.
Typhoide: Typhusachtig. Fievre -: TyTyrrhenien : Tyrrheensch. Tyrrhenier .
phus. / m. : Typhuslijder. / v. : Typhus.
Tyrt6e m . : Tyrtmus. (f i g.) Dichter van
Typholdique: Van typhus. Typholque, oorlogsliederen.
-oisant m. : Typhuslijder. TyphovacciTzar . . . z . tsar .. .
nation v . : Inenting tegen typhus.
Tzigane: 1 . Zigeuner.. -sch. 2. Hongaarsch
Typhon m. : Wervelstorm.
-, Roemeerisch muzikant . Les -s: Het strijks
Typhus (spr. -uss) m. : 1. Vlektyphus je (met de mooie buisjes), „de band".

U.
U m . : 1. U . Membres d'-: Traliewerk
van ruitvormige elk . kruisende staven.
Tube en -: U-vormige buis. 2. (v e r k.)
Union : Verbond .
U.P.: Universite populaire: School voor
volks-hooger-onderwijs . U.R.S.S.: Union
des Republiques socialistes sovietistes : Soyjet-Rusland .
Uberal : Van de borsten. Fontaine -e:
Fontein waarbij 't water uit de borst van
een vrouwenfiguur stroomt . Ubereux:
(soms) Overvloedig.
Ubiquiste (spr. -Wain-) m. : Doctor
in de godgeleerdheid aan Been bepaalde
school gebonden. Iem . , die „overal en
nergens" is. / bv .nw . : Overal te vinden,
alomtegenwoordig. Ubiquitaire (spr . -bikui-) m . : Hij, die Gods aanwezigheid
in de hostie slechts aanneemt voor zoover
God alomtegenwoordig is. Ubiquitê (spr.
-bikui-) v . : Alomtegenwoordigheid . Ne
pas avoir le don de l'-: Niet overal te
gelijk kunnen zijn.
Uchronie v . : Geschiedbeschouwing van
den toestand zooals die had kunnen zijn.

Udora m.: (p 1 antk.) - du Canada:
Waterpest .
Udo . . . z . pluvio .. .
Uhlan (spr. le u-, de (s) u-) m. : Ulaan,
Duitsch lansier..
Ukase m. : Bevelschrift des tsaren,
oekase. (fig. ) Bevel, waartegen verzet
onmogelijk is.
Ukraine v. : Oekrajiene. Ukrainien by.
nw.. en m . : Oekraj iensch . 0 ekraj iener .
Ulceration v. : Verzwering, zweer. (fig. )
Verbittering, gegriefdheid. Ulcere m. :
Zweer . (f ig. ) Wonde. Uleere: Zwerend.
(f ig. ) Diep gegriefd . Door wroeging gekweld (- de remords) . Ulcèrer ov .w . :
Doen etteren, een zweer veroorzaken op .
(f ig. ) Verbitteren, diep grieven; door
wroeging kwellen (- de remords). AvOir
la conscience ularee: Door gewetenswroeging
gepijnigd worden. / s'-: Zweren. (fig. )
Verbitterd worden. Uleereux: Vol zweren.
Zweervormig.
Ulema m. : Turksche wetgeleerde.
Ulex m. : Gaspeldoorn.
Ulmacees v.mv. : Olmachtigen.
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Ulmaire v. : Geitebaard (spine -),
Uni bv.nw. : 1. Verbonden, vereenigd.
moerasspircea.
Le Royaume-Uni: Het Vereenigde Koninkrijk
. Les Provinces-Unies: De Vereenigde
Ulpien m. : (Domitius) Ulpianus (Rom.
rechtsgeleerde).
Provinciên. Les Ptats-Unis: De Vereenigde
Ulster (spr. u-lstér) m. : Jas, ulster.
Staten. 2. Door Heide verbonden, waarin
Ulterieur : (plaats) Aan gene zijde, niet gekibbeld wordt. 3. Glad, effen,
verderop gelegen . (tijd ) Later, nakomend. vlak, gelijk. Effen, van een kleur. (fig.)
Verder. -ement : V erder . Later. Ulti- Gelijkmatig, zonder een rimpeltje, ongematum (spr. -tomm) m. : Laatste woord. stoord ; zonder hartstocht. 4. Zonder verLaatste vertoog voor de oorlogsverklaring. siering, effen; zonder kanten. (fig.) EenUltime : Allerlaatste. Ultimo : In de voudig (man, woord). / bw.: Gelijk, -matig.
laatste plaats. Ultra m. : Partijdrijver, / m. : Eenkleurige stof.. Glad voorwerp. I
extremist. Overdreven koningsgezinde. / voorv. : (in samenst.) Een-. Uniartivoorz.: (in samenst.) Overdreven, ultra- eule : Met een geleding. Uniaxe : Eèn(bv . --fin : Allerfijnst ). Ultramicroscope assig . Unieapsulaire : Met een vlies.
m.: Microscoop waarmee men de aller- Unicellulaire : Eêncellig. Unicellularite
kleinste deeltjes ziet. Ultramieroseopie v . : Eêncelligheid. Unieisme m. : EenV. : 't Zien der kleinste deeltjes. Ultra - heidstheorie (z . monisme ) . Unicite v. :
mieroseopique : Door 't ultramicroscoop Eenigheid ; uniek karakter ; ondeelbaarzichtbaar. Ultramondain : Buiten de aarde heid . Unieolore : Eónkleurig. Unieorne :
liggend. Ultramondain : Aan gene zijde Eênhoornig. / v. z. lieorne . Unieotyl 6 der bergen. - der Alpen. Die de opper- done , -ne : Eenzaadlobbig. Unidextre :
macht van den paus voorstaat. / m. : Met 66n hand handig. Unieme telw. :
Aanhanger van de oppermacht des pausen. Le trente et -: De een en dertigste. UniêUltramontanisme m. : Leer der ultra- mement : Vinyl et -: In de een en twinmontanen . Ultrapenetrant : Diep door- tigste plaats.
dringend . Ultrasensible : Ultragevoelig.
Uniface : Eenzijdig. Unificateur m. :
Ultra -son (mu. ---s) m. : Ultra-klank. Vereeniger. Unification v. : Vereeniging,
Ultra -violet : bv.nw. en m. : (Stralen) herleiding tot eenheid, Oênwording. Uniin het spectrum, buiten het violet liggend, fier ov .w . : Vereenigen, tot 66n maken,
ultraviolet.
eenheid brengen in. Unifilaire : Met een
Ululation v., -ement m. : Gehuil. draad. Uniflore : Eenbloemig. Unifoliê :
Ululer onov .w . : Krassen, schreeuwen.
Eenbladig. Uniforme : Eenvormig. EenUlysse m. : Ulysses.
parig , gelijkmatig. Zonder afwisseling.
Umble (spr. omble) m. : Ombervisch. Eentonig. / m. : Dienstkleeding, uniform
Umbre (spr. ombre) m. : Ombervisch.
(habit d'-). De militaire stand, de dienst.
Kamhagedis.
Endosser l'-: Militair worden. Quitter
Un , -e telw. : 1. Een. - a -: Een l'-: Den dienst verlaten. Uniformement :
voor een. z. autre en deux 1. (f a rn. ) Eenvormig, op gelijke wijze. (n a tk . )
Tu as -e de ces mines! Je ziet er uit! Wat
Eenparig. Uniformisateur : Die eenvor'n gezicht! 2. Eerste. z. numêro . Et mig maakt. Uniformisation v. en -iser
d'-! Da's de eerste ! Le -: De eerste
ov .w . : (Het)) eenvormig maken. / s'- :
acte. / m.: Eenheid, een. Cijfer een. / - worden. Uniformite v. : Eenvormig-,
lidw. : Een, 'n. z. autre , jour 9 en temps gelijkvormig-. Eenparig-. Eentonigheid.
2. / bv.nw. : Een, onverd.eeld. Een, een Overeenstemming. Unigêne : Van dengeheel vormend, waarvan alle deelen tot zelfden oorsprong. Unijambiste m. : Eeneen gebeurtenis meewerken. La vèrit6 beenige . / bv.nw. : Met een been. Uniest -e : Er is maar een waarheid. Ne faire
jugue : (plantk.) Uit een paar blaadjes bequ'-: Geheel hetzelfde -, een zijn. Ce
staand . Unilabiê : Eenlippig. Unilateral,
nest qu'-, c'est tout -: Dat is precies
-ement : Eenzijdig. Die slechts aan een
hetzelfde; (ook) dat gaat in 66n moeite door.
zijde bindend is. Van hen kant. Divorce
/ m. en v .: Een mensch, iemand. Elle suit son par volonte -e : Scheiding omdat hên
metier comme pas -e : Ze verstaat haar yak
der partijen dit verlangt. Désarmement -:
als de beste. Unanime . Eensgezind, een- Eenzijdige ontwapening. Unilateralitê v. :
parig, -stemmig, -drachtig. -ement bw. : Eenzijdigheid. Eenzijdig bindend karakter.
Met algemeene stemmen. Unanimisme Unilineaire : In hen richting ontwikkeld.
m. : Letterkundige richting, die een maat- In een lijn liggend. Unilingue : Eentalig.
schappelijke samenstemming van alien voor- Unilobe : Eenlobbig. Uniloeulaire : Eenstoat . Unanimiste : Van het unanimisme. hokkig. Unimane : Eenhandig. Uniment
Unanimite v. : Eenparig-, eenstemmigheid. bw. : Effen, glad. Eenvoudig, zonder
A l'-: Met algemeene stemmen. Obtenir
hen rimpeltje. Gewoonweg, klakkeloos
l'- des suffrages : Eenstemmig gekozen
(tout -). Uninominal : Over hen naam,
worden.
slechts Um naam bevattend. Scrulin -:
Unau m. : Tweeteenige luiaard.
Stemming op een lijst die slechts hen naam
Uncial (e) (spr. on-) z . oneial (e) . Unci - bevat. Union v. : 1. Verband, verbinding.
forme (spr. on-) : Haakvormig. Uneina - z. trait 10. 2. (Ver )bond , genootschap,
riose (spr. on-) v. : Haakwormziekte. vereeniging. - douaniêre: Tolverbond.
Uncine (spr. on-) : Met een haak.
- ouvriére: Werkliedenvereeniging. 3.
Undecennal (spr. onclé-se-nal): Elfjarig. Huwelijk, echt. - libre: Samenleving
Undeeimo (spr. ondê-) bw. : Ten elfde.
van ongehuwden, vrij huwelijk. 4. EenUngueal (spr. onghu-): Nagelvormig. dracht, goede verstandhouding, overeenVan den nagel .Van 'tUnguis(spr.onghu-iss) stemming . L'- fait la force: Eendracht
m.: Traanbeentje (os -).
maakt macht. L'- sacree : De godsvrede
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(tusschen de partijen tijdens den oorlog
van 1914 tot 1918 ). Unionel : Van de
Unie . Unioniste m. : Aanhanger der N .Amerik . Unie. - der eenheid in een
bondsstaat . Lid van een werkliedenvereeniging. Unionisme m. : Leer der unionisten . Unipare : Slechts een jong to gelijk
voortbrengend. Ongevorkt. Unipersonnel:
(t a a 1 k .) Onpersoonlijk . Unipolaire : Eenpolig. Unipolarite v. : Eenpoligheid. Uniprix m.: (nieuw) Eenheidsprijs. Unique :
Eenig. In een persoon, door een persoon
gevoerd. Onvergelijkelijk, eenig in zijn soort.
Pcole -: Eenheidsschool. Juge -: Rechtscollege uit een rechter bestaand. Sens -:
Eenrichtingsverkeer. Uniquement : Enkel,
alleen. Boven alles.
Unir ov.w . (z . uni) : 1. Verbinden,
vereenigen, samenvoegen. In 't huwelijk
verbinden. Eendrachtig -, eensgezind maken. (f ig. ) Paren. 2. Gladschaven, -slijpen, effenen, vlak maken. 3. Eenvoudig
maken. / s'- : Zich vereenigen, - verbinden, bijeenkomen. Een worden. Zich
paren aan, - voegen bij . Viak worden.
- par le manage: Met elk. huwen. Unisexualite (spr. unissek-) v. : Eenslachtigheid. Unisexue (spr. unissek-) m. : lem. die
slechts met wezens van hetzelfde geslacht
omgang heeft. / bv.nw. : Eenslachtig. Unisexual (spr. unissek-) : Eenslachtig. Met
hetzelfde geslacht (b .v. omgang hebbend).
Unisson m. : 1. (muz. ) Eenstemmigheid .
A l'-: Eenstemmig. 2. (fig. ) Overeenstemming . Etre a l'-: Overeenstemmen,
harmonieeren ; „er in" zijn. Se mettre
a l'- de: Bijvallen, zijn instemming
betuigen met ; zich aanpassen aan. Unissonnant : Gelijkklinkend. Unitaire : Naar
eenheid strevend, eenheid bevorderend.
L'heresie -: De (kettersche) leer, die in
God slechts een persoonlijkheid erkent.
m. : Eenheidsbelijder, aanhanger dier (kettersche) leer. Unitarisme m. : Leer der
eenheidsbelijders. Unite v. : 1 . Eenheid. monetaire: Munt-. 2. Eenigheid (v. God ).
3. Een-, onverdeeldheid (v. d. persoonlijkheid) . 4. Eenheid, eenvormig-, eenparigheid. Overeenstemming. - morave, communion de l'-: Hernhuttersgemeente.
(kunst ) - d'action: Eenheid van handeling (waarbij alles tot een gebeurtenis
samenwerkt) . - de lieu : Eenheid van
plaats (waarbij geen verandering van decor
plaats heeft). - de temps: Eenheid van
tijd (waarbij alles zich in 24 uur afspeelt ).
Les trois -s , la *le des trois -s (d'Aristote)
De drie eenheden (tijd, plaats, handeling).
d'un caractere : Standvastigheid van
een karakter . 5. (m i 1. ) Gevechtseenheid
(- de combat). Schip. Corps ; brigade.
6. (b eurs )' 1 /4 franc . Demi--: 15 centimes.
7. Ziel, hoofd, mensch. Unitif : Vereenigend (met God). Univalve : Eênschalig.
Univers m. : Heelal. Wereld. Werelddeel.
De aardbewoners. Tout l'-: Iedereen.
- stellaire: Sterrenwereld. Universalisation v . en -iser ov .w. : ( 't ) Algemeen maken, onder alle klassen verspreiden. / s'-:
Algemeen worden,zich algemeen verbreiden.
Universalisme m. : 1. Leer van hen die
slechts een algemeenen wil erkennen. 2.
Leer van hen die meenen dat God alien
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heeft willen zalig doen worden. 3. Leer -,
richting van hen die beweren dat zekere
algemeenheden (b.v. „staat", „volk ")
het voorwerp zijn van zedelijk streven.
Universaliste bv.nw. en m. : (Iem., ) die
't universalisme voorstaat. Universalite
v. : Algemeenheid. Algemeen karakter.
-e verbreiding. Het geheel, alle menschen.
Alzijdigheid (- de l'esprit) . Universaux
m .mv . : Algemeene begrippen van geslacht
en soort. Universe': Algemeen, alomvattend , overal erkend; Katholiek (kerk ),
universeel (erfgenaam, legaat) ; alle kennis
omvattende (wetenschap ) ; algemeen ontwikkeld , alzijdig (mensch) ; verstelbaar
(werktuigdeel). Paix -le : Wereldvrede.
Monarchie -, domination -le : Wereldheerschappij . Exposition -le : Wereldtentoonstelling. L'-: Het algemeene ; het
universeele (naast : het bijzondere ; in
een geslacht of soort). Universeilement :
Algemeen, overal. Uuiversitaire : Van een
hoogeschool. Van 't openbaar onderwijs in.
Frankrijk. Cite -: Complex van studententehuizen . Droits -s: College- en examengelden. Extension -: Volksuniversiteit. /
m. : Hoogleeraar-. Onderwijsman (in staatsdienst ) . Universitarisme m. : Universitair
karakter. Universite v. : 1. Hoogeschool.
- populaire: Volks-hooger onderwijs. privee: Particuliere hoogeschool met minstens drie faculteiten. 2. Het openbaar
onderwijs (1' U- de France) , waarvan
de minister van onderwijs, met den titel
van grand-maitre de l'U- , het hoofd is.
3. Professoren en studenten. Univoeation
v.: Eennamigheid. Univoque, -ment :
Eennamig, identiek van naam. Van een
beteekenis . Untel m . : (f a m . ) Dinges , je
weet wel.
Upas m. : Oepas (Ind. pijlgif ) . -boom.
Upsal m. : Upsala. Upsalien : Uit
Upsala.
Upsilisme m. : Gebruik van u voor ou.
Upsilon m. : Ypsilon.
Uragogue : Pisafdrijvend.
Uranais : Uit -. Bewoner van Uri.
Uranate m. : Uraniumzout . Urane m. :
Uraniumoxyde. Uraneux : Van uranium.
Uranie v. : Urania (muze der sterrenkunde).
Uranifere : Uraniumhoudend. Uranique :
Van uranium. Rayons -s : Becquerelstralen . Uranium (8pr. . -nyomm) m. :
Uranium (element). Uranographie v. :
Hemelbeschrijving. Uranographique : Op
de hemelbeschrijving betrekking hebbend.
Uranologie v. : Hemelkunde. Urano metrie v. : Hemelmeting. Uranoseope m. :
Sterrenkijker (visch). Uranus m. : Uranus.
Urate m . : P iszuurzout .
Urbain m. : (n a a m) Urbanus. Stedeling.
I bv.nw. : Steedsch, van de stad, stads-.
Agglomeration -e, centre -: Plaats.
Urbanisation v. en -iser ov .w. : (Het)
bevorderen -, bestudeeren van stedenschoon. Urbanisme m. : Stedenbouwkunde. Urbaniste : Stedenbouwkundig, -e.
Urbanite v. : Hoffelijk-, welgemanierdheid . Urbin m. : Urbino (in Italie).
Ureeole m.: (plantk.) Nap-, belvormig orgaan. Kruikje. Ureeole : (plantk.)
Nap-, belvormig.
Ure m. : Oeros, aueros.
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Uree—Usiniere

Uree V. : Pisstof,, ureeum. Uremie v.:
Ophooping in 't bloed van gifstoffen, die
door de urine moesten worden uitgescheiden.
Urêmique : Van urmmie. Ureterotomie
v . : Operatie van een urineleider . Uret (h )ral
Van een beteekenis. Uret (h )re m. : Pisbu is , urethra. Uret (h )rite v . : Pisbuisontsteking . Uret (h )roseopie v. : Onderzock van de pisbuis. Uret (h )rotomie v. :
Pisbuissnede.
Urgence v. : Dringende noodzakelijkheid, drang. Voorstel tot dadelijke behandeling (v. e. wetsvoorstel). Il y a —: De zaak
is dringend. D'—: Dringend, ten spoedigste.
D 'extreme —: Allerdringendst ; per omgaande (antwoorden). Admission d'— Spoedopname . Cas d'— : Spoedgeval. Chiruryie
d'—: Ch. voor spoedgevallen. Urgent :
Hoognoodig, spoedvereischend ; (o p s c hr i f t)
dringend.
Uricemie v. : Ziekte ontstaan door
ophooping van urinezuur in 't bloed.
Urinaire : De pis betreffend. Voies —s:
Urinewegen. / m. : Lijder aan de urinewegen . Urinal m. : Waterflesch, -glas.
Urine v . : Pis . Uriner onov .w . : Wateren ,
pissen. Urineux : Urineachtig. Urinifkre :
Pis bevattend; -leidend. Urinoir m. :
Waterplaats. Urique : Acide —: Piszuur.
Calcul —: Blaassteen.
Urne v. : Urn, aschkruik. Waterkruik.
Zeescheede. Stembus (— electorale). Sortir
de l'—: Gekozen worden. Citoyens, aux —!
Op! ter stembus.
Urodynie v.: Pijn bij 'twateren. Urolithe
m. : Blaassteen. Urologie v. : Urineleer.
Leer der urinewegen. Urologique : Van de
urineleer. Centre —: Plaats waar de ziekten
der urinewegen worden genezen. Urologue
m. : Urinekijker. Uromancie v. : Waarzeggerij uit urine. Uroseopie v. : Urine-onderzoek.
Ursides m .mv . : Beerachtigen. Ursin
m. : Ursinus. La Princesse des —s : Prinses
Orsini. / bv.nw. : Beerachtig. Ursule v. :
Ursula. Ursuline v. : Ursuliner non.
Urticacies v .mv . : Netelachtigen. Ur —
ticaire v. : Netelroos. Urticant, —variant:
Die een brandend gevoel geeft, - een brandigen uitslag veroorzaakt. Urtication v.:
Geeseling -; prik met brandnetels. Urtiquer
ov .w . : Met brandnetels geeselen.
Uruguayen (spr. -ghe-) : Uit -. Bewoner
van Uruguay. Uruguay (spr. -ghe) m. :
Uruguay.
Us (spr. uss) m.mv. : Gewoonten. — et
coutumes (spr. uze-) : Zeden en gewoonten. I
achterv. z . savant m.
Usage m. : 1. Gebruik, nut, aanwending . A l'— de: Ten dienste van. Cela
n'est pas a mon —: Daarover mag ik niet
beschikken. Tare d'—: Gewone -, gebruikelijke tarra . —5 de la place: Plaatselijk
(beurs)gebruik, usance. —s de la route:
Verkeersvoorschriften. Principes moraux des
—s de la route: Beleeldheid bij den weg.
Faire — de: Gebruiken. Metlre en —:
In 't werk stellen. Faire trois fois plus
d'—: Driemaal meer dienen. Robe d'—:
Daagsche japon. Hors d'— : Opgesleten,
onbruikbaar; niet meer in gebruik (woord ).
Cette eloffe fait de l'—: Die stof slijt niet
gauw.. 2. (r echt) (Vrucht )gebruik . Droit
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d'—: Recht van houthak ; - tot 't weiden van vee. 3. Gebruik, gewoonte. Les
compliments d'— : De gewone plichtplegingen. Il est d'— de . . .: 't Is gebruikelijk om ... L'— recu : De eenmaal
aangenomen gewoonte. 4. Spraakgebruik,
„het algemeen beschaafd". 5. Vertrouwdheid, oefening, ondervinding. Avoir l'—
de qch: Met jets vertrouwd zijn. 6. Goede
manieren, hoflijkheid (— du monde).
Omgang in de wereld. Manquer d'—,
etre sans —s: Niet weten hoe 't hoort.
Avoir l'— du monde : Gewoon zijn in de
wereld te verkeeren. 7. (drukk.) —s:
Boeken in gebruik bij den Katholieken
eeredienst.
Usage : Gebruikt ; gedragen (kleeren).
Niet aan invoerrecht onderworpen. Die
levenservaring heeft, levenswijs. Usager
m., —ere v. : Bosch-, weidegerechtigde ;
gebruiksgerechtigde. Gebruiker. Verbruiker. Usanee v . : (o u d ) Gewoonte . (h a nde 1) Wisselgebruik (fours d'—; 30 dagen).
Usante bv.nw.: Gebruik makend van.
Use : Versleten, afgedragen. Afgebeuld.
Uitgeput. Ontzenuwd, afgesleten, „op".
Afgeleefd. Verstompt, verkoeld. Afgezaagd, oudbakken. Afgewerkt (water) ;
verwerkt (grondstof ). Eaux —es : Afvalwater..
I. User onov.w.: 1. (met de) Gebruiken, zich bedienen van, aanwenden, toepassen. Uitoefenen (recht). Te
werk gaan. „Sleetsch" zijn. — de violence
avec qn: Iem. geweld aandoen. — mal de
qch: lets misbruiken. — de prieres; - de
menaces; Tot smeekbeden -; tot bedreigingen zijn toevlucht nemen. — de tabac:
Snuiven. En usez-vous? Wilt ge een snuifje ?
Usez, n'abusez pas: Doet alles met mate.
Vous en —ez comme vous voudrez : Doet
daarmee wat ge wilt, gij zijt vrij. On n 'en
use pas ainsi : Zoo doet men niet, dat
heeft geen pas. 2. en — avec : Te werk
gaan met, behandelen, omgaan met (iem. ).
(zonder avec) Handelen, doen. / ov.w.:
1. Ge-, ver-, opgebruiken, opmaken.
Pile usée: Leege -, ontladen accu. Une
bouche usee : Een ingevallen mond . 2.
Ver-, afslijten, afdragen. Verzwakken, bederven , ondermijnen. Ontzenuwen, uitputten, zich laten afbeulen. Afslijpen,
stomp maken. — sa jeunesse: Zijn jeugd
verdoen. — ses fours: Zijn dagen slijten.
Il y a use sa vue : Hij heeft zijn oogen er
op bedorven. (f i g.) — ses dents a qch:
Geen vat op jets krijgen. / s'— : (Af )slijten.
Afnemen, verminderen. Uitgeput raken,
zich verzwakken. Schraal worden.
II.
User m.: Gebruik. Etre d'un bon
—: Zich lang goed houden bij 't dragen.
C'est a l'— qu'on apprecie la valeur des
gens : Hoe meer men met de menschen te
doen heeft, hoe beter men hun waarde
leert kennen.
Usinage m. : Bewerking, fabricage ;
afwerking. Usine v. : (Groote) fabriek.
Pompstation (— elevatoire). Verbrandingsoven (— de reduction). Usiner ov .w . :
Afwerken. In massa produceeren. Usi —
nier m. : 1. Fabrikant, fabrieksbezitter.
m. en —iere v. : Fabriekswerker, -ster. /
bv.nw. : Voor een fabriek. Barrage —:
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Afdamming om heweegkracht voor een Uterotomie v.: Baarmoederoperatie. Utefabriek to krijgen. Ville -iere: Fabrieks- rus (spr.. -uss) m.: Baarmoeder.
Utile: 1. Nuttig. Effet Nuttig
stad. Usite: Gebruikelijk, in zwang.
Ustensile m.: Huis-, keukengereedschap. effect. Domaine -: Inkomsten, ona!hankeGereedschap, werktuig. Stuk huisraad.
lijk van den blooten eigendom. 2. Voordeelig. Nuttig besteed. Van nut. - dienst,
Ustion v.: Gloeiing.
Usueapion v.: Verkrijging door gebruik dat helpt, dienstig. En temps - : Te
of door verjaring. Usuel: Gebruikelijk, ge- zijner tijd ; tijdig, op tijd. m. : Het
woon, in zwang. Objets ---s; art -: Gebruiks- nuttige. Utilement: Nuttig. Voordeelig.
voorwerpen ; -kunst. Usuellement : Ge- Utilisable : Bruikbaar. Utilisation v. :
woonlijk . Usufruetuaire: Op 't vrucht- Aanwending, benutting, tennuttemaking,
gebruik betrekking hebbend. Ten laste gebruikmaking . Utiliser ov .w .: A anwend en ,
van den vruchtgebruiker. Usufruit m.: gebruiken, besteden. Utilitaire bv.nw. en
Vruchtgebruik. Usufruitier (spr.
m. : (Iem. ), die het nuttigheidsbeginsel als
m . , -iere : Vruchtgebru iker , -ster . / by . drijfveer der menschelijke handelingen benw.: Ten laste van den vruchtgebruiker. schouwt. Uitsluitend op het nuttige gericht.
Usuraire : Woekerachtig, met woeker ge- Nuttigheidsmensch. Utilitarisme m.: Leer
paard. Usurairement : Op woekerachtige volgenq welke alle menschelijke handelingen
wijze, met woeker. Usure v.: 1. Woeker- uit nuttigheidsdrang voortkomen.Utilite v. :
rente, -geld, woeker. Faire l'-, prefer 1. Nut, voordeel, nuttig-, bruikbaarheid.
Woeker drijven. (f ig.) Avec -: Met Declarer -, reconnaitre d'- publique :
woeker, rijkelijk. 2. Slijting, slijtage. De officieele goedkeuring hechten aan
(de statuten van). 2. (tooneel) OnderGuerre d'-: Uitputtingsoorlog. - vilale:
Slijtage van 't lichaam. Usurier m., -iere geschikte rol. Grande -: Iem. die allerlei
v.: Woekeraar, -ster. Usurpateur m., soort rollen kan spelen.
-trice: Overweldiger, iem., die (de macht)
Utopie v.: Utopia (v. Th. Morus),
onrechtmatig in bezit neemt. / bv.nw.:
Nergensland. Ideale toekomststaat. OnOverweldigend, die de plaats van een uitvoerbaar (politiek) ideaal, onbestaanander inneemt. Usurpation v Overwel- bare politieke staat. Utopique : Hersenschimmig. Utopiste m.: Droomer, schepper
diging, onrechtmatige inbezitneming.
Bevoegdheidsoverschrijding.
van idealen. / bv.nw.: Vol idealen.
-detoncis:
Utrieulaire: Blaasvormig . 1 v . : B laasj esUsurpatoire: Die een overweldigend karakter heeft. Usurpatrice v.: Overwel- kruid. Utrieule m.: Wortelblaasje. Blaasd igster . Usurper ov .w . : Overweld igen , vrucht. Kiemzak.
Uvaire : Druifvormig. Uval : Van druizich wederrechtelijk toeeigenen. Reputation
ven. Station -e: Plaats waar men een
usurpee : Onrechtmatig verworven goede
naam. I onov.w.: Inbreuk maken op, zich druivenkuur doet. Uve v.: Loodwituitbreiden ten koste van. Geweld ge- smeersel. Uvee v.: Vaatvlies (in 't oog).
Donker deel daarvan (bij brunette). Uveite
bruiken.
v.: Vaatvliesontsteking. Uvilorme : DruifUt m.: Ut, do, c. - diese: Cis.
Uterin: 1. Van de baarmoeder. (recht) vormig. Uvotherapie v.: Genezing door
Van een moeder. Frere Halfbroer (v. druiven, druivenkuur. Uvulaire: De huig
dezelfde moeder). 2. Van moederszijde. betreffend. Uvule v.: Huig.

v.
V m.: 1. V. Double -: W. 2. (verk.)
Vent: Wind. Volume: Deel. Voyez of
voir: Zie. Verset: Vers. Votre: Uwe. V itesse:
Snelheid, - van vervoer.
V. A.: Votre Altesse: Uwe Hoogheid.
V. E.: Votre Eminence : Uwe Eminentie.
V. Exc.: Votre Excellence : Uwe Excellentie. V. M.: Votre Majeste: Uwe Majesteit. V. V.: Vos: Uwe. V. V. M. M.:
Vos Majestes: Uwe Majesteiten. Vs: Vous:
Gij, u. Vo.: In voce: Op dat woord. Vol.:
Volume : Deel. Vte : Vente : Verkoop. Vve:
Veuve: Weduwe. Vo : Verso : Keerzijde.
Va z. aller (onov.w. 5) en --tout.
m.: Inzet.
Vaeanee v.: 1. Vacature, 't onbezet
blijven. 't Onbeheerd zijn (nalatenschap).
Declarer la - de: Vacant verklaren. 2.
-s: Vacantie, rust, rusttijd. Recés (-s
parlementaires). Partir en -s : Met vacantie
-, op reces gaan. -s payees : V. met hehoud
van loon. Mettre en -: V. geven aan; wegzenden. Avoir Niet werken. 3. Het
tijdelijk terzijde stellen, - opheffen (b.v,
la - de la legalite). Vacant : Leegstaand,
onbewoond. Onbezet, open, onvervuld,
Onbeheerd. Opengevallen (erfenis).

Vacarme m.: Spektakel, geweld, lawaai.
Vacation v.: 1. Dienstvervullings-,
zittingstijd. Loon voor dienstzittingen,
vacatiegeld. Verkoopdag, veilingstijd. 2.
Vacantie. Chambre des -s: Vacantiekamer.
Vaccin m.: Entstof. Koepokstof. Pokje.
Vaceinable : Inentbaar. Vaceinal : De
(koepok)inenting betreffend. Pustules -es:
Pokpuistjes. Vaccinateur m.: Inenter.
Vaccination v.: Inenting. Koepok-. Vaccine v.: 1. (Koe)pokziekte. Fausse -,
avortee : Waterpokken. 2. Koepokinenting. Vaccine m.: Ingei=inte. Vaecinelle
v.: Goedaardige pokkenuitslag. Vacciner
ov .w . Inenten . Vaccinet m . : (p lantk. )
Kraaiheide. Vaccinier m.: Blauwe boschbes. Vaecinifere: Vaccine bij zich dragend.
Vaccinique : Van de koepokken. Vaeeinogene: Van -, voor vaccinevorming. Parc
- Koepokinrichting. Vaccinophobe m.:
Tegenstander van vaccinedwang. Vaceinostyle m.: Entmes (plume -). Vaceinotherapeute m.: Specialiteit in de toepassing van entstoffen en sera. Vaeeinotherapie v.: Toepassing van entstoffen
en sera. Vaehe v.: 1. Koe. z. fait 1,
planeher, metier 3 en enrage 1. Parler
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Vagissement m.: Zacht geschrei. - kreet.
francais comme une - espagnole: 't Fransch
Vagon m. z. wagon.
radbraken. La - a Colas : Het protestanVague v.: Golf, baar. - de chaleur:
tisme. Poil de -: Ros Naar. Bonhomme,
Hittegolf. - de froid : Koudegolf. garde to -: Vriendje, kijk goed uit je
oogen. - de Tartarie: Yak. - de Bar- d'ether:` Aethergolf. - de baisse: Baissegolf . Piscine a -s : Zwembad met kunstbarie : Berberantilope . ( y olk) - marine:
Walrus ; 0 . -I . zeekoe . 2. Koevleesch . matigen golfslag. - d'assaut: Aanvalsgolf.
-leder. Lederen reiskoffer. Blaasbalg. 3. / bv.nw.: 1. Zwervend. niet op een plaats
(f am .) Dikke vrouw. Lafaard, lammeling. blijvend . 2. (f ig . ) Onbestemd , onbepaald,
Schoft, schooier. Kreng. (p 1 a t) Agent, vaag, onzeker, weifelend. Rellende (ze„klabak". C'est -: Da's schoftig. 4. nuw ), zwerver (nerf -), nervus vagus.
Melkzwam. Vachelin m.: Zachte koe- Gewoon (jaar). Le cceur -: Met een onbekaas. Vache-mere (m y . -s--s) v .: stemd gevoel. Un - industriel: Een onbeKalfkoe. Vaeher m.: Koehoeder. Kinkel. / trouwbaar -, onsolide ondernemer. 3.
by .nw . : Koe- . Vachêre v . : Koehoedster . Onbebouwd, ledig, woest. I m.: De ledige
Vacherie v.: Koestal, -melkerij. Vachette ruimte. Het onzekere, weifelende. Het
onbestemde. Se perdre -, rester dans le -:
v.: Koeleder.
Vacillant (spr. va-ci-1-) : Wankelend, Den vasten voet verliezen. Du - a l'elme:
onvast. Waggelend. Besluiteloos, weife- Sentimenteele ontevredenheid, (D u itsc h)
lend, onstandvastig. Onvast (stem). Flak- weltschmerz. Vaguelette v. : Golfje. Vakerend (licht). Vacillation (spr. va-ci-l-) guement : Onbestemd, vaag, onbepaald.
v.: Waggeling, wankeling, schommeling. Vaguette v.: Golfje.
Vaguemestre (spr. -mestre) m.: Militair
Onzeker-, besluiteloosheid. Onvastheid
(stem). Flakkering (licht). Vacillatoire brievenbesteller, (leger) facteur.
Vaguer onov .w . : Ronddolen , -zwerven .
(spr. va-ci-1-) : Wankelend, Onzeker. VaVaigrage m. : Wegering. Vaigre v.:
eiller onov .w . :Waggelen , wankelen , schomWeger
(plank voor binnenbekleeding).
melen , trillen ; onrustig zijn (magneetnaald ). Weifelen, besluiteloos zijn. Onbe- Vaigrer ov .w . : Wegeren .
Vaillamment : Dapper. Vaillance v.:
trouwbaar zijn. Omslaan (stem), onvast
Kloekmoedig-, dapperheid. Valliant : 1.
worden. Flakkeren (licht).
Va-ci-va-lit m.: lem., die met alle Die waard is, van waarde. N'avotr pas un
winden draait. Va -eomme -le -te -pousse ecu -, un sou -: Geen cent hebben. 2.
(a la) : Luk raak; met den Franschen slag. Kloekmoedig, dapper; flink. Vaillantise
Vacuisme m.: Leer van de ledige v.: Dappere daad.
Vain : 1. (o u d ) Ledig . z. pfiture. Terres
ruimte. Vacuiste m.: Aanhanger van 't
-es : Onbebouwde gronden . 2. (f i g . )
vacuisme. Vacuite v.: (ook fig.) Ledigheid. Vacuole v.: Ruimte, blaasje ; oogje IJdel, bedrieglijk, ongegrond. Nutteloos,
(kaas); cel. Vacuomêtre m.: Meter voor vruchteloos. -e gloire : IJdele roem. En
ledige ruimte. Vacuum (spr. -ku-omm) -: Te vergeefs. 3. Beuzelig, ijdel, hol.
4. IJdel, verwaand. / m.: Faire le -:
m.: Vacuum, luchtledig.
Vade v.: Inzet. Vademanque v.: Tekort Zich trotsch voordoen.
Vainere ov .w . : Overwinnen . Overtu igen .
in kas. Vademeeum (spr. vademekomm)
m.: Zak-, handboekje, vraagbaak. Va- Overtreffen, de baas zijn. Te boven komen,
overwinnen.
Vermurwen, verteederen. /
devant m.: Voorwijn van te vroeg geplukte
onov.w. : Zegepralen. / se -: Zich zelven
druiven.
Vadrouille v.: Zwabber, scheepsdweil. overwinnen, - beheerschen. Elk. over(fam.) Pretmaker, „zwabber". Boerne- winnen. Overwonnen worden. Vaincu m.:
larij , zwabberpartij. Ragebol (van een Overwonnene. (f ig.) Un - de la vie : Een
Papoea ) . Vadrouiller onov .w . : Pret maken, menschelijk wrak.
Vainement : 1. Te vergeefs, nutteloos.
pierewaaien. Vadrouilleur m.: Pretmaker,
2. Op ijdele wijze.
„zwabber".
Vainquetu. m.: Overwinnaar : innemer
Va-et-vient (my . onv.) m.: Heen- en
weergaande beweging ; - machinedeel. Heen- (stad). Iem., die de liefde eener vrouw
verdient.
/ by . nw.: Zegevierend, onweeren weer geloop. Loopstok, looper. Veranderlijkheid , onrust. Kleine veerpont. staanbaar.. Triomfantelijk.
Vair by .nw . z. vairon. / m.: 1. Grijs
Verhaalreep. Deurduim, die de deur in
beide richtingen doet opengaan. Trapscha- bont (z. petit-gris). La pantoufle de kelaar. Reddingslijn, waaraan een mand de Cendrillon: Het glazen muiltje van
heen en weer gaat. Vagabond : Zwervend. Asschepoester. 2. (wapenk.) Vair (blauwe
(fig.) Omdolend, onbestendig. Die in den en zilveren klokjes). Vairon bv.nw.:
1 . Glasoogig (paard). 2. Met oogen van
grond verloren gaat (electr. stroom).
m.: Zwerver, landlooper. Vagabondage twee kleuren. / m.: Elzenvorentje. m.: Landlooperij. - special: Handwerk tournant: Draaiend kunstaas.
Vaisseau m . : 1. Vat . 2. (Zee )schip .
van een souteneur. Vagabonder onov .w . :
(fig.) Le- de l'Elat: Het schip van Staat..
Rondzwerven , landloopen . (f ig . ) Licht
van 't eene op 't andere overgaan. Vagile: Le - du desert: 't Schip der woestijn, de
kameel. 3. Schip (v. kerk). 4. Vat, kanaal
In staat om zich te verplaatsen.
Vagin m.: Moederscheede, vagina. Va- (voor vochten). - sanguin: Bloedvat.
ginal: Van de moederscheede. Scheede- Vaisseau-amiral (my . -x-amiraux) m.:
vormig . Tunique-e: Teelbalvlies . Vaginite Admiraalschip. Vaisseau-ecole (mx. -xv.: Vagina-ontsteking.
-s) m.: Oefenschip. Vaisseau-fantOme
Vagir onov.w.: Zacht schreien (pasge(my . -x--s) m.: Spookschip. De Vlieboren kind). Steunen (dier), kiagen. gende Hollander (van Wagner). Vaisseau2205
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hOpital (mu. -x-hOpitaux) m.: Hospitaal- van waarde. - personnelle : Persoonlijkschip . Vaisseau-reservoir (mu . -x--s) heid . Manque de -: Waardeloosheid.
m.: Tankschip. Vaisseau-transport (mu . Etre en -: Prijshoudend zijn. Mettre erz.
-: Productief maken ; goed doen uit-x--s) m.: Transportschip. Vaisselier
m. : Buffet -, kast voor vaatwerk. Vaisselle komen. z. mise 1. 2. Beteekenis, kracht,
v.: Vaatwerk. z. plat (bv.nw. 1). - nadruk. Effect, werking (v. kleur). Donner
sa - a un mot : Een woord op den voorgrond
vinaire: Wijnvaten. (lam.) Eau de -:
Afwasch-, gootwater. Vaissellerie v.: plaatsen. 3. Dapper-, koenheid, moed. 4.
Keukenvaatwerk. -fabricage. Vaisselleuse Geldswaarde, bedrag; handelspapier (-sv.: Bordenwaschster. Vaissellier z. vais - papiers) wisselbrief ; valuta ; papier van
seller .
waarde, stuk ; ding van waarde,waardeobVal m.: Vallei, dal. z. mont 2.
ject. - argent: Waarde in geld. -s de (en)
Valabilite v.: Geldigheid. -sduur. Va- bourse, -s mobiliêres: Effecten, fondsen.
lable : Geldig, wettig, van kracht. Rechts- Bourse des -s : Effectenbeurs. z. lot 2.
geldig (- en droit), deugdelijk. Aanne- - en compte : Waarde in rekening. melijk. Valablement: Op deugdelijke wijze, recue : Waarde genoten . 5. (w i s k . ) Waarde,
rechtens.
hoegrootheid . Grootte . 6. (mu z . ) Duur..
Valachie v.: Walachije.
7. Hoeveelhe id (ongeveer ) . 8. (k u n s t) -s:
Valais m.: Wallis (in Zwitserl.). Va- Lichtwaarden. L'art des -s ; De kunst licht
laisan en -ien : Uit -. Bewoner van Wallis. en donker aan te brengen. Valeureusement en -eux: Dapper, koen. Validation
Valaque : Walachijsch. -er.
Valdemar m.: Waldemar.
v.: Geldigverklaring, goedkeuring. Valide
Valdostain, -diltain: Uit de vallei 1. Gezond, recht van lijf en leden, weerbaar.. Bruikbaar (hand b.v. ). 2. (Rechts)van Aosta.
Valdrague (en) : Ordeloos, in de war. geldig, van kracht. Valide z. sultane.
Valence v.: 1. Valencia (in Spanje). Validement : Rechtsgeldig . Valider ov .w . :
La belle -! Mooie sinaasappelen ! 2.
1. (Rechts)geldig maken. 2. - verklaren,
Valence (in Frankr.). 3. (Bindings )- bekrachtigen, wettigen. Validite v.: Bruikmooglijkheid (der elementen), valentie. baar-. (Rechts)geldig-, deugdelijkheid.
Valencien : Uit Valencia. Valenciennes
Valise v.: Valies. - de cadre: Fietsv.: Kant uit Valenciennes.
tasch. Boucler sa -: Afreizen .
Valkyrie v.: Walkiire, Valkyrja.
Valentin m. : Valentijn. Valentine v.:
Valentine. Valentinien m . : Valentianus .
Vallaire : Couronne -: Krans voor den
Valentinois m. : Bewoner van -. Gebied soldaat die 't eerst over de verschansing
rondom Valence.
was, legerkroon. Vallee v.: Dal. - de
Valere m.: Valerius. / v.: Valeria. larmes , - de misêre: Aardsche tranendal.
Valeriane v.: Valeriaan (- offleinale). - Val/on m.: Klein dal. Le saere -, le
grecque , - bleue: Jacobsladder, speenkruid.
double -: Het dal der Muzen. Vallonne:
- des marais : Kleine v. Valerianelle v.: Heuvelachtig. Vallonnee v.: Eikelnapjes.
Veldsla. Valerie v.: Valeria. Valerien m.: Eikels. Eikeboom. Vallonnement m.: GolValerianus. Le Mont -: De Mont Valèrien ving, hoogten en laagten. Vallonner onov.
w. : Golven, heuvelachtig zijn. / ov.w.:
(een versterkte heuvel bij Parijs).
Golvend maken.
Valesien : Van 't. huis van Valois.
Valoir onov .w . : 1. Waard zijn, deugen.
Valet m.: 1. z. varlet. 2. (spel) Boer.
z. carreau 2. 3. Bediende, knecht. z. Un rien qui vaille : Een deugniet; een
chambre 1, pied 1 en maitre (1 en 2 ). onnut wezen. z. donner 1. Ne pas grand chose , ne rien -, ne pas - cher:
Petit -: Helper, handlanger, maatje.
Niet deugen. niet veel zaaks zijn. Faire
Il est comme le - du diable : Hij doet meer
dan men van hem verlangt. - de place: - qch (z. 6): lets in 't juiste licht stellen,
Kruier, wegwiizer. - de chiens: Honden- - doen uitkomen. Faire - qn: Iem. verdiensten doen uitblinken. Faire - ses
jongen. - de ferme: Boerenknecht.
Knechtsrol; (f ig . ) doortrapte
titres: Zijn titels doen klinken; zijn aan-decom6i:
bediende, b. vol kuiperijen. - de plume: spraken toelichten. Faire - ses motifs:
Helper van een auteur. Une time de -: De waarde zijner gronden doen uitkomen.
Een oogendienaar, kruipend wezen. Faire z. marchandise 1, tant m. en raison
le -: Kruipen, vleien. (Je suis) votre -:
4. Se faire -; Zich in een gunstig dagIk ben uw onderdanige dienaar. 4. Tegen- licht plaatsen, zijn verdiensten laten blijwicht, dat een deur doet toevallen ; sluit- ken . Ne dire rien qui vaille : Niets van
stang. Spiegelknecht. Klemhaak (- d'eta- belang zeggen. Cela ne me dit rien qui
vaille : Dat zegt me niets, daar heb ik
bli); houvast . Prikkel , spoorstaaf . (scheik)
Herkeuring. (heelk.) - a Patin: Snavel- Been vertrouwen in. Ne faire rien qui
tang om vaten te binden. - a debater: vaille: Niets goeds doen. 2. Evenveel
Laarzenknecht. - de piano: Verplaatsbare waard zijn als, even groot zijn. Il ne vows
pianolamp. Valetage m.: Dienstbaarheid. vaut pas : Hij haalt niet bij u. Il en vaut
Exploitatie door boerenknechts. Vale- biers un autre: Hij is beter dan menig ander.
taille v.: (ong. bet.) Hoop bedienden, z . autant, mieux (bw . 1) en tenir (ov .w .
zooitje meiden en knechts. Valet-h-patin 4). Monsieur vaut madame : Dat stel is
z. valet 4. Valeter ononv .w. : Onaange- aan mekaar gewaagd. 3. Waard zijn,
naam -, vernederend werk doen, geknecht verdienen, z. peine 4. 4. Kosten, waard
zijn. A - sur: Op afrekening, in mindeworden.
Valetudinaire bv.nw. en m.: Ziekelijk ring van. Verser a -: Op voorschot geven.
z. aune 2, chandelle 1, or 2 en prix 1.
(mensch). Wankel.
Valeur v.: 1. Waarde. De -: Kostbaar, Cela vaut de l'argent: Dat kost geld. 5.
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Gelijk zijn aan. 6. Opbrengen . Faire son vrgenl: Zijn geld productief maken,
- rente doen afwerpen . Faire - un domaine, - une terre: Een landgoed productief
maken, - (zelf) bebouwen . Vaille que vaille:
Het ga zoo 't wil , zoo goed en zoo kwaad
als 't gaat . 7. (f ig . ) Verschaffen , doen
verkrijgen ; bezorgen (b .v . een uitbrander ) .
I se - : Tegen elk . opwegen, evenveel
waard zijn. Cela se vaut: Dat is een pot.
nat . Valorisation v . : Waardevermeerdering
door economische maatregelen .
Valse v . : 1. Wals . -- chaloupee: Woeste
o lk ) Rammeling . Valser onov .w . :
-. 2. ( y olk)
Walsen . Faire - l'argent: De dubbeltjes
laten rol len .Valseur m . : Walser .
Valtelin m . : Bewoner der Valteline
V. : Valtellina of Veltlin (in N .- Italie ) .
Value v . : Waarde . z . plus -- en
moans -- .
Valvae6 : Niet openspringend . Valvaire :
Tot de vruchtkleppen behoorend . Valve
v . : Schaal (v. schelp ) . Klep van een
openspringende vrucht . Schuif of klep
in (gas) bilis of aan machine ; ventiel .
Valvee v . : Pluimhoren (slak ) . Valvulaire :
Van de -; met klapvliezen . Valvule v . :
Klapvlies . Kleine schaal . Valvulite v . :
Klapvliesontsteking .
Vampire m . : Vampier (geest, vleermuis ) . (f ig . ) Bloedzuiger,, afzetter.. Gravenschenner . Iem . , die in wellust doodt .
Culture -: Roofbouw. . Vampirique :
Vamp ieraehtig . Vampirisme m . : Toestand van -. Geloof aan een vampier..
(fig. ) Knevelarij , onverzadigbare geldnicht . Wellust met moordzucht .
Van m . : 1. Wan. 2. Lage bekleede
wagen voor renpaarden .
Vandale m . : Ruw barbaar . / b y .nw . :
Barbaarsch . Vandaalsch = Vandalique
by .nw . Vandalisme m . : Barbaarsche vernielzucht.
Vandoise v . : Pijlkarper (visch ) .
Vanesse v. : (dierk. ) Schoenlapper.
Vanille v . : Vanielje . Vanille : Met
vanielje . Vanillerie v . : Vanieljeplantage .
Vanilliculteur m . : Vanieljekweeker.. Va nillieulture v . : Vanieliekweekerij . Va nillier m . : Vanieljeplant . Vanilline v . :
Vanieljestof. . Vanillon m . : Vanieljesoort .
Vanillisme m . : Vanieljevergiftiging .
Vanite v . : 1. IJdelheid . 2. Ingenomen-, ijdelheid , inbeelding. Faire -, firer
- de: Zich verheffen op . Sans -: Zonder
mij te willen beroemen. Vaniteusement
en -eux : IJdel, ingebeeld . / m . : Udeltuit .
Vannage m . : 1. Het wannen . 2. Door
schuifdeuren of verlaten gevormd toestel .
3. Het inlaten van vloeistof. Vanne v . :
1. Verlaat, schuif (deur ) , valdeur,, vloedplank. Ouvrir les -5 au torrent: De sluisdeuren openzetten. 2. (d ierk.) Groote
mantel (der slagp ennen van een vogel).
I by .nw. : Eaux -s : Afvalwateren .
Vanneau m.: Kievit. (f am. ) „Winkelj uffer " , onverkocht artikel .
Vannêe v. : Kaf. Vanner ov .w . : Wannen . (f ig . ) Uitputten . Vanne: Dood
vermoeid ; geruIneerd . Vannerie v . : Mandenmakerij . -makersvak . Korfwerk . Bois
de -: Hout voor korven. Pcole de -:
Mandenvlechtschool . Vannette v . : HaverFransch-Nederlandsch. I.
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wan . Vanneur m . : Wanner . Vannier
m . : Mandenmaker. . / bv .nw . : Van de
mandenmakerij . Vannures v .mv . : Kaf,,
afval, wansel .
Vantail (mu. -faux) m . : Deurvleugel .
Paneel (v . drieluik ) . Vensterhelft . d'ecluse: Sluisdeur..
Vantard : Snoevend . / m . : Pocher .
Vantardise v . : Pocherij . Vanter ov .w . :
Roemen, ophemelen . / se - (de) : Zich
beroemen (op ) , pralen, snoeven (op)) ;
zich sterk maken (te ) . Vanterie v . : Gepoch , snoeverij . Vanteur m . : Snoever..
Vantiller ov .w . : Met vloedplanken afdammen .
Va -nu -pieds (mu. onv.) m . : Bedelaar,,
schooier.. Va -nu -tete m . : Iem . , die geen
hoed draagt .
Vapeur v.: 1. Damp. Les -s du yin:
De roes. -s de l'orgueil: Opwellingen
van trots . 2. Stoom. A toute -: In volle
vaart . Sous petite -: Met halve stoom.
Faire force de -: Hard aanstoomen . (f ig. )
A la -: Met stoom, gauw. Renverser
la -: Tegenstoom geven . (f ig . ) Toujours
sous -: Steeds onder hoogen druk . 3.
Des -s: Zenuwachtige , ziekelijke aandoeningen. (f ig. ) Grillen . / m . : Stoomboot. . Vapeur -sentinelle (mu. -s--s)
m . : 1Riviervaartuig. Vaporation v . : Bedamping . Verdamping . Vaporeusement
en -eux : Dampig, wazig. (f ig. ) Licht,
doorzichtig, ijl . Etherisch . Die aan zenuwachtige aandoeningen lijdt . Duister (stip ) .
Vaporisage m . : Doordringing met waterdamp . Vaporisateur m . : Toiletinstrument ,
dat een vocht fijn verdeeld verstuift, verstuiver. . - circulaire: Tuinsproeier.. Vaporisation v . : Verstuiving. Vaporiser ov .w . :
Verdampen . Verstuiven. I se - : Verdampen , vervluchtigen .
Vague -it -tout (mu. onto.) m . : Bemoeial .
Vaguer onov .w . : 1. Openstaan, onbezet
zijn. Leeg staan. 2. Vacantie hebben . 3.
- a: Zich bezighouden met, zorgen voor.
Varan m . : Leguaan .
Varangue v . : 1. (z e ev . ) Vrang, buikstuk . 2. (Voor )galerij (in de kolonien ) .
Varappe v . : Schooiersboel, -bende . Va rappeur m . : Schooier.
Varee (h ) (spr. varek) m . : Zeegras , -wier..
Varenne v . : Onbebouwd land, waar
wild is, jachtterrein ; wildfokkerij .
Vareuse v.: Jekker, korte jas met een
raj knoopen .
Varia m .mv . : Verscheidenheden . Varia bilitê v . : Veranderlijk- , ongestadigheid .
Variable : Veranderlijk , ongestadig, wuft .
Voor verandering vatbaar.. (sterrenk. ;
wisk.) Veranderlijk . / m . : Verande,rlijke
grootheid . Variant : Wispelturig, zeer veranderlijk . Variante v . : Andere, afwijkende
lezing. Variation v . : Verandering, afwisseling , verscheidenheid . Afwijking . Variatie. Calcul a -: Variatierekening . - des
especes z. transiormisme . -s litteraires:
Mengelwerk .
Variee v. : Aderspat . Bas a -s: Elastieke
kous.
Varicelle v . : Waterpokken. Varieel leux : Van waterpokken .
Varieoeêle m . : Scrotumaderspat . Va rieositê v . : Aderspat .
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Vaso -eonstricteur : Die de vaten verVarie : 1. Afwisselend, vol verscheidenheid . (m u z . ) Met variaties. 2. Veranderlijk nauwt . Vaso -dila (ta )teur : Die de vaten
(beweging). 3. Veelvuldig, verschillend. verwijdt. Vaso -moteur,, -trice : (Zenuw)
Varier ov.w.: Afwisselen, afwisseling bren- die de vaatverwijding of -vernauwing
gen in, variaties maken op. / onov.w.: voortbrengt, van de beweging in de (bloed)Veranderen, verandering ondergaan. Van vaten .
Vasque v.: Bekken. Schelp (voor electr.
elk. verschillen. Verschillende meeningen
toegedaan zijn, niet zichzelven gelijk blijven. licht). -- murale : Wandschelp.
Vassal m.: Leenman. Vassale v.:
Afwijken. Pour -: Voor de variatie.
Variete v.: 1. Afwisseling, verscheiden-, Leenvrouw. Vassalite v.: Leenplicht.
menigvuldigheid. - de couleurs : Kleuren- Vasselage m.: Vazal-, leenmanschap.
spel. 2. Afwijking, verschil. Varieteit (fi g . ) Onderdanigheid . Droits de -:
(v. plant of dier). Des -s: Mengelwerk, Leenheerlijke rechten. - amoureux : Minnevaria; diversen, werk van verschillenden dienst.
Vaste : Uitgestrekt , wijd , ruim . (f ig . )
aard . Varietur (ne ) bw .uitdr . : Waaraan
Veelomvattend , veelzijdig . Verziend . (gr a p)
niets veranderd zal of mag worden.
Varinois : Uit -. Bewoner van Varennes. La - mere : De m. met den breeden schoot.
Variolaire : Pokachtig. Variole v.: Vastite en -itude v.: Uitgebreidheid.
Va-t-i-pied m . : (gr a p ) Voetganger..
Pokken. - hemorrhagique, - noire : Zwarte
Vatican m.: Vaticaan. I b y .nw.: Van 't V.
-. - confluente: Samenvloeiende -. La Cite du -: De Vaticaanstad.
volante: Windpokken. - des vaches : KoeVaticinateur m., -trice v.: Profeet.
pokken. - ovine: Schapenpokziekte. Va riole : Pokdalig, -achtig. Varioleide v.: Profetes. Vaticination v. en -finer ov.w.:
Waterpokken. Variolette v.: Waterpok- (Het) waarzeggen . (o ng .b e t . ) (Het) den
ken . Varioleux m . : Poklijder . / by .nw . : profeet uithangen.
Va -tout (mu. ono.) m.: Worp, waarop
Van de pokken. Variolique : De pokken
betreffend. Variolisateur m.: Voorstander men al zijn geld waagt. (f ig.) Laatste
der inenting. Variolisation v.: Besmet- proefneming. Faire -, jouer son -: Alles
ting door -, uitbreiding van de pokken. op een kaart -, - op 't spel zetten.
Vaud m.: Waadtland.
Inenting met menschen- of koepokken. Va Vau -de -route (a) bw.uitdr.: Hals over
riolise : Met pokken besmet. Varioliser
ov.w .: Met pokken besmetten. Met p. kop.
Vaudeville (spr. -vi-le) m . : (o u d )
inenten. Varioloide v.: Windpokken.
Variorum (spr. -yoromtn) by .nw . en Satirisch gelegenheidsgedichtje . (t h a n s )
m.: (Uitgave) met noten van verschillende Tooneelstuk met coupletten vermengd.
Schouwburg daarvoor. Vaudevillesque
schrijvers, met verschillende commentaren.
(spr. -vi-lesk) : Vol dwaze kluchten. VauVariqueux : Aderspatachtig.
Varlet m.: Edelknaap.
devilliste (spr. -vi-list') m.: Schrijver
Varlope v.: Rijschaaf. Varloper ov.w.: van vaudevilles.
Vaudois : Uit Waadtland. Waldensisch.
Met de rijschaaf bewerken.
I m.: Waadtlander. Waldenser. Vaudoise
Varois : Uit 't departement Var.
Varre v.: Schildpadharpoen.
v. z. vandoise .
Vau -l'eau (a) z. a -vau (kol. 144).
Varron m.: 1. Varro (Born. geleerde;
Vaurien m.: Deugniet. Ces -s de grands
consul). 2. Larve van de ossenteek.
yeux: Die groote, ondeugende oogen. Un
Varsovie v.: Warschau. Varsovien
Uit -. Bewoner van Warschau. Varso - - d'enfant: Een kleine schalk. Un aimable
vienne v.: Poolsche dans.
-: Een pretmaker. I b y .nw . : Schalksch.
Varte v.: Warthe (bijrivier v. d. Oder). Vaurienne v.: Schalksch meisje.
Varus (spr. -uss, yr. vara) : Met XVautour m.: 1. Gier. - cendre, beenen.
moine: Grauwe -, monniks-. - fauve:
Gewone -, witkoppige -. - des agneaux,
Vasa m.: Wasa (stamhuis).
Vasard : Modderig. / m.: Modderige - barbu : Lammer- . 2. (f ig . ) Grijpvogel ,.
schraper, vrek. Monsieur V-: De huisbaas.
zandbank.
Vasculaire : Uit (bloed)vaten bestaand, 3. Gewetensknaging. Zorg.
Vautrait m.: Hondenstoet voor de
vaat-. Vaatrijk. Tissu -: Vaatweefsel.
jacht op groot wild en wilde zwijnen.
Systeme -: Vaatstelsel. Vascularisation
V. : Vaatvorming. Vascularise : Met Vautre m.: Hond voor de wilde-zwijnen(bloed)vaten doortrokken. Vascule m.: jacht.
Vautrer (se) : Zich wentelen (in 't slijk).
Klein vat. Vasculeux z. -ulaire . Vase
m.: Vaas, vat, pul. Bak. Kelk (v. bloem). Zich vadsig uitstrekken. (fig.) Zich overgeven ; - koesteren. / onov .w. : Met honden
Les -s sacres: 't Heilige vaatwerk. - de
jagen.
nuit, - de necessite: Waterpot. - poreux:
Vau-vent (a) : Met den wind in den
Poreuse pot, - cel. z. election . En - clos:
In een besloten ruimte; (f i g.) ver van de rug.
Vauxhall (spr. voksall') m.: Lusttuin.
menschen. / v.: Slijk, modder. Vase : Naar
Vauvain m.: (zeev.) Dikke kabel.
slik smakend of riekend. Slijkerig.
Vavassal m.: Vavazal. Vavasserie v.:
Vaseline v.: Vaseline. (fig.) Il y met
Achterleen. Vavasseur m.: Achterleende la -: Hij doet het met een zoet lijntje.
Vaseux : Modderig. Vasicole : In modder man, vavazal.
Va-vite (a la) : Gauw, in haast. I v.:
levend. Vasiere v.: Moddergat, -poel.
Vasistas (spr. -ass) m.: Venstertje, Diarrhee.
Veau m.: 1. (Eenjarig) kalf. - de lait:
klep-, schuifraampje; bovenraampje (in
Zuigkalf ; met melk gemest kalf (- de
tram). - d'aerage: Luchtklepje.
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lait, - blanc). z. gras 2, riviere 1 en
Veille v. : 1. Het (nacht)waken, het
or (m. 1). (v o 1 k) Faire le pied de
opblijven. 2. Nachtelijke studie (de doctes
-a:Eenbuigmkvor.
S'etendre
-s). 3. Avondbijeenkomst (z. veillee 3).
comme un -, faire le -: Vadsig uitge4. Nachtwake , -wacht. (z e e v . ) Ancre
strekt (gaan) liggen. z. pleurer (onov .w . de -: Nood-, plechtanker. z. arme 1.
2 ) . - marin: Zeekalf,, -hond . 2. (p la t ) Chambre de -: Waakvertrek. Monter
Luiaard, lammeling. 3. Kalfsvleesch. 4. la -: De wacht betrekken. De -: Die
Kalfsleer. Fransche leeren band. 5. Hoogte de (nacht )wacht heeft. 5. Wake, vigilie
van kromming.
(der Rom.). 6. Slapelooze nacht. SlapeVeeteur by .nw . : Gerichte (grootheid). loosheid. (k e rk ) Vooravond (v. e. kerkelijk
Overbrengend. I m. : (nieuw) Overbrenger, feest, met gebeden doorgebracht ). La - du
smetstofdrager (agent -). Voerstraal Jour de l'an: De Oudejaarsavond .8. Voor(rayon -) van een brandpunt naar een
avond, avond van te voren. 9. Vorige dag.
punt van den omtrek eener kegelsnede.
La - du jour ot'i : Daags voor. La - au
Veetoriel: Van een voerstraal.
soir: Den avond van te voren. La - de
Veda Ili.: Veda (heilig boek der Indiers). Pliques: De dag of de avond voor Paschen.
Vedette v.: 1. Ruiterwacht. Wacht- La - d'Austerlitz: De dag voor den slag
scheepje, pinas. 2. Rubriekkaart ; -hoofd. bij A. Dater de la -: Nog versch zijn.
3. Afzonderlijke plaats (in een brief) voor
(fig.) De la -: Nieuw(bakken), versch,
den naam of titel van den geadresseerde. pas ontstaan, van recenten datum. Une
4. Vet gedrukte letters op een aanplak- veuve de la -: Een vrouw, die pas weduwe
biljet, „chocoladeletters". Hoofdje (boven is geworden. A la - de : Aan den voorartikel), (fam.) kop. En -: Met vette avond van; (fig.) op 't punt om, nabij.
letters; alleenstaand; (fig. ) in 't oog 10. (plantk.) Waaktijd. 11. Wakende
vallend, van naam. Mettre en -: 't Oog toestand (etat de -). A l'etat de -: Wakdoen vallen op. Oblenir la -: Met vette ker, wakend. Entre la - et le sommeil:
letters op 't programma staan. 5. In 't Tusschen waken en droomen, dommelend.
oog vallende persoonlijkheid, „de groote Veillee v. : 1. Het waken 's nachts (bij
man". Hoofdrol. Eersterangs artist, ster. zieke, doode). 2. Het samenzijn 's avonds.
- de l'ecran: Filmster, -diva. Pike -: 3. Avondbijeenkomst in de dorpen. Conte
Stuk van den eersten rang. 6. Torentje de la -: Dorpsvertelseltje, winteravondop een wal.
vertelling. 4. Avond-, nachtwerk (in
Vedique : De veda 's betreffend . Vedisant ateliers na gezetten tijd). Veiller onov .w. :
Kenner der veda 's . Vedisme m . : Hindoe- 1. Waken, opblijven. Werken na gezetten
godsdienst .
tijd. Overwerk in de avonduren doen.
Vegetabilite v. : Groeikracht. Vege- 's Nachts de wacht hebben. Waken. Laat
table : Dat groeien kan. Vegetal: Van branden (lamp). 2. - sur : Waken over,
de planten. Lail - : Latex. Regne - : oppassen voor. Onder zijn hoede hebben;
Plantenrijk. Odeur -e: Grondlucht. Terre - nemen. 3. - a: Zorg dragen voor, letten
-e: Humus. bladaarde. I m. : Gewas,
op, waken voor. z. grain 9. 4. Waken,
plant. Vegetaline v. : Plantenboter. Ve- wakker zijn. / ov.w . : Waken bij, verzorgetalite v.: Plantaardigheid. Vegetant: gen, den nacht doorbrengen bij. Veilleur
Wassend, zich ontwikkelend. Vegetarien m.: Waker. - de nuit: Nachtwacht.
m.: Vegetarier, iem. die zich uitsluitend Veilleuse v.: 1. Waakster. 2. Nachtmet planten voedt. Vegetarisme m.: licht. -pitje. Steeds brandend lampje in een
Uitsluitende voeding met planten. WO- Kath. kerk. Nacht (-en dag)brander. Braler
tatif :1. Die doet groeien, den groei betref- en -: Met een pitje branden. Mettre en
fend. Faculle -ice: Groeikracht. 2. Van -: 't Licht -; (fig.) den glans- temperen
de levensverschijnselen. Vegetation v.: van. En -: Zacht, getemperd, gedempt„ ge1. Het wassen, groeien. 2. Plantenleven, dimd (licht). (y olk) Sou ter sa -: Ster-wasdom , -groei . De gewassen . 3. (fi g . ) yen. 3. (y olk) Hersttijloos. 4. DamesVleezige woekering. Plantvormige, schei- nachtgewaad .
kundige vorming. Vegeter onov .w . : GroeiVeillotte v.: 1. Opper. 2. (oud) Herfsten, wassen. (fig.) Een plantenleven -. tijloos.
Een kommervol bestaan leiden. Vegeto-:
Veinard m . : (f a m . ) B offer , geluks(in samenst.) Tot 't plantenrijk behoo- vogel. Veine v.: 1. Ader. Ouvrir la - a
rend , planten-.
qn : Iem. aderlaten. z. sang 1, se saigner
Veglione (spr. veil-Wile; mu. -oni) m.: en goutte 1. Mon sang bouillonne dans
Nachtfeest.
mes -s: Mijn bloed is aan 't koken. S'ouvrir
Vehemence v . : Hevighe id , kracht . (f i g . ) les -s: Zich laten dood bloeden. Se rompre
Drift, vuur, heftig-, onstuimigheid. Ve- une -: Een aderbreuk krijgen. 2. Mijnhement: Heftig, hevig. Vurig, hartstoch- ader. - d'or: Goudader. (fig.) Tomber
telijk . Krachtig. -ement bw. Vehieu- sur une bonne -: Een buitenkansje hebben.
laire : Tot vervoer dienend. Langue -: 3. Ader (in hout, blad, marmer). 4.
Voertaal. Vehieule m.: Vervoermiddel, Onderaardsch stroompje. - liquide: Uitvoertuig. Rijtuig. Middel om iets over te stroomend vocht. 5. Dichtader, -vuur
brengen (geluid, product, ziekte), midden(- poetique). Inspiratie. Etre -, se sentir
stof . Bind-, oplosmiddel. Vehieuler ov .w . : en -: Goed op dreef zijn. Etre en - de
(f a m . ) Vervoeren , voortkarren . Tot voer- gaiete: Zich recht vroolijk gestemd gevoelen.
taal strekken aan (gedachten).
Etre en - (de bonheur): Gelukkig -, forVehme v.: Veemgericht (Sainte -). tuinlijk zijn, 't treffen. Etre en - de reVehmique : Van 't veemgericht.
formes : Druk aan hervormingen doen.
Veies m.: Veji (in Etrurie).
Cela part de la méme -: Dat komt uit
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hetzelfde hoekje. 6. Geluk, fortuin. Il a donzig, zacht als fluweel; zacht (wijn) ;
de la -: 't Gaat hem voor den wind. -!
fluweelzacht (oog) ; berijpt (vrucht). OnWat 'n bof, wat 'n tref, lekker! Porter schuldig, ongerept (meisje). / m.: FluweelGeaderd.
Veine:
Geluk
brengen.
-:
achtige , zachte • (f ig. ) Nieuwheid . VelouVeiner ov.w . : Aderen, de aderen na- ter ov .w. : Als fluweel bewerken. / se -:
bootsen op. Veineux: Geaderd. Vol aderen, Fluweelig worden. Een groote zachtheid krijaderrijk. Van de aderen. Sang -: Aderlijk gen (wijn). Velouteux: Fluweelig, donzig.
bloed. Veinule v. : Adertje. Bladaderver- Veloutier m . : Fluweelwever . Veloutine v . :
takking.
Zijdefluweel. Wol- of katoenfluweel.
Velage m.: Het kalven.
Veltage m.: Het peilen of roeien. Velte
Velaire by .nw . : Tot het zachte-gehe- v. : Vochtmaat (van ± 8 L.). Peilstok.
melte behoorend, met het zachte-gehemelte Velter ov .w. : Peilen, roeien. Velteur m.:
uitgesproken. I v.: (Mede)klinker, die Roeier, peiler (v. vaten).
met behulp van 't zachte-gehemelte wordt
Velu: Harig, ruig, behaard . (f ig. )
uitgesproken.
Rijk. I m.: Harig deel. Dicht behaard
Velaison v.: Kalftijd.
mensch.
Velar m.: 1. (p lant k.) Steenraket. 2.
Velum (spr. velomm) m.: Tentdek.
(p 1a n t k.) Raket. Vêlaret m.: Breedblad- zonnezeil.
Velvote v.: Spies1eeuwenbek.
raket .
Velarisation v . en -iser ov .w . : (Het )
Venaison v.: Wildbraad.
uitspreken met het zachte-gehemelte. VelaVenal bv.nw.: 1. Verkoopbaar, te koop
rium (spr. velar-yomm) m.: Boven een (betrekking). Valeur -e : Handelswaarde,
schouwburg uitgespannen tentdak.
-prijs. 2. Omkoopbaar, veil. Femme -e:
Velehe m. : (grap) Barbaar, mensch Veile deern. Venalement: Op baatzuchtige
zonder cultuur.
wijze. Venalite v.: Verkoopbaar-. OmkoopVelement m.: 't Kalven. Veler onov. baar-, veilheid.
Venant: Komend . (fig . ) Bien -: Goed
w . : Ka lven .
opgroeiend, welig, tierig; regelmatig, flunk.
Veliforme: Zeilvormig.
Venn m. : Velijn, toebereid kalfsvel.
/ m.: Komende. z. allant m. A tout -, a
Velijnpapier (papier -). Teekening op tous -s : Aan den eerste den beste, aan
iedereen.
velijn.
Venceslas (spr. vinseslass) m. : WenVelique : Van de zeilen (v. schip).
ceslaus.
Point -: Zeilpunt (waar men zich voorstelt dat de winddruk aangrijpt).
Vendable: Verkoopbaar.
Vendange v.: 1. (vooral m y .) WijnVelite m. : Lichte infanterist (der Rorn.).
oogst. Tijd voor den wijnoogst. Faire
Jager te voet (onder Nap. I).
Vellave: Uit -. Bewoner van Le Velay. les -s, - la -: De druiven inzamelen;
(fig.) zijn slag slaan. z. adieu 1. Le dieu
Velleitaire m. : Willoos mensch, die
alleen naar bevliegingen luistert; slappe- des -s: Bacchus, de wijngod. 2. Ingeling . / by .nw. : Slap . Van een willooze, vol zamelde druiven. Fouler la -: De druiven
aarzelingen. Vellëite v. : Neiging, lust, treden. Vendangeable : Waar geplukt kan
aanvechting, bevlieging. N'avoir que des worden. Vendangeoir m.: Druivenmand.
Vendanger ov .w . : De druiven inzamelen
-s : Niet van krachtig doorzetten weten.
Velo m.: (f a m.) Fiets. Velo cable : op, leegplukken . / onov .w . : Wijnoogst
Voor fietsers geschikt. Veloce : (zelden houden. Flunk verdienen. Vendangette v.:
gebr.) Snel. Velocipedard m.: (fam.) (v o 1 k) Lijster. Vendangeur m. : DruivenWoeste wielrijder. Velocipede m.: Hooge plukker,, wijnoogster. Herfstmijt.
Vende : Wendisch. Wende.
velocipede. Velocipedie v.: Het wielVendeen: Uit -. Bewoner van de Vendee.
rijden. Velocipedique: Fiets-. Veloeipediste m.: Wielrijder. Velocitê v.: Koningsgezinde die de Republ. bestreed
Snelheid. Velodrome m.: Wielerbaan, in 1793.
Vendemiaire m.: (Wijnmaand), le
rijwielschool.
Velot m. : Vel van een doodgeboren kalf. maand van den Republ. kalender (22 Sept.
uni,
tot 21 Oct.).
Velours m.: 1. Fluweel. Venderesse v. : (recht) Verkoopster.
ras: Geschoren - . z . tramer (ov .w . 1),
ales,
a
Vendetta (spr. vindet-ta) v.: Bloedepingler
1.
en
robe 7, patte 1
wraak.
de chasse : Manchester. - de laine:
Vendeur m., -euse v. : Verkooper,
Wolfluweel. Main de fer, pant de -: Wees
streng, maar kwets niet. --coton of - -ster. -euse-etalagiste: Verkoopster op de
straatuitstalling .
de c.: Katoenfluweel. - d'Utrecht, Vendition v.: Verkooping. Vendr e
de laine: Trijp. - de Naples : Trijp met
staand floers. (f i g.) Chemin de -: Ge- ov.w . : 1. Verkoopen. A -: Te koop.
makkelijke weg. Marcher sur le -: Op - cher: Duur verkoopen. z. livrer (ov.w.
een zacht graspad gaan. (f ig.) De -, en 1), ours 1, peau 1 en coquille 1. Combien
vendez-vous cela ? Wat kost dat? 2. Ver- : Zacht, fluweelig. Quel -I Wat is
dat zacht! Jouer sur le -: Met gewonnen raden, verkoopen. Homme vendu a H.:
geld spelen; (fig.) niets riskeeren, op Die zich door H. heeft laten omkoopen.
fluweel zitten. A pas de -: Zachtjes. - la meche: 't Geheim verklikken. 3.
De meubels verkoopen van. / onov.w.:
Habit de -, centre de son : Veel geschreeuw
en weinig wol. 2. (grap) Verkeerde woord- (beurs) Zijn positie afwikkelen. / se -:
verbinding (z. euir 3) . 3. Lekkernij. 4. Verkocht worden, aftrek vinden. Zich
Zachtheid, voile smaak (wijn). Berijpt-, verkoopen, zich laten omkoopen. Elk.
donzigheid (vrucht). Veloutè- : Fluweelig, verkoopen.
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Vendredi m . : Vrijdag. - saint: Goede komen, overvallen. Il lui vient des bou-. z . dimanche.
tons: Hij krijgt puistjes. 4. Afstammen,
Vendu m. : Verrader, iem. die veil was. afkomstig zijn. Voortspruiten, -vloeien.
Venelle v. : Steegje . (f ig. ) En filler la z . on 6 en flute 1. 5. (Toe )komen, ten
-: Zijn biezen pakken.
deel vallen. Cela lui vient de son pere:
Veneneux : Vergiftig. Venenifere : Gif Dat heeft hij van zijn vader geerfd. 6.
bevattend. Venenifique : Gif aankweekend . Medegaan. Venez-vous ? Gaat ge mee ?
Vener ov.w.: (oud) Jagen op. (thans)
7. Binnenkomen (geld)) . 8. Opkomen
Laten loopen (om 't vleesch malsch te
(gedachte ) . Parler comme cela lui vient:
doen worden). Faire -: Laten besterven Zeggen wat iem. voor den mond komt.
(vleesch) .
9. Komen tot, bereiken, uitloopen (op)) .
Venerabilite v. : Achtbaarheid. Ve- z. bout 2. - a ses fins: Zijn doel bereiken.
nerable: Eerwaardig. Hoogeerwaardig - a une chose: Tot lets besluiten. Il y
(priester ) . Un -: Een achtbare meester viendra : Hij zal er wel toe overgaan. //
(loge-voorzitter) , Venerateur m. : Ver- en est venu a ce qu'il voulait: Hij heeft
eerder. Veneration v . : 1. Vereering. eerbie- zijn doel bereikt. Il faut en - la : Dat is
diging. Sa mimoire est en -: Hij is in onvermijdelijk . C'est la que pen voulais
gezegend aandenken. 2. Eerbiedige schroom. -: Daarover wilde ik 't juist hebben.
3. (K a t h . ) Vereering .
J'y viens: Daarover zal ik 't zoo straks
Venereologie v. : Leer der venerische hebben . En - a : Komen -, overgaan
ziekten.
tot, vervallen in. Les choses en sont venues
Venerer ov .w . : Vereeren, eerbiedigen .
la : Het staat zoo met de zaken. z . main
Venerie v. : Jacht, jagerij .
7. En - aux coups: Klappen uitdeelen,
Venerien : Venerisch, den geslachtelijken handgemeen worden. z. fait (m. 4) en
omgang betreffend. / m. : Lijder aan een rien 3. - a bien : Goed slagen, gelukken ;
venerische ziekte.
goed opgroeien. Faire - a la raison:
Venet m. : Halfronde vischweer.
Tot rede brengen. - jusqu'a ... : Zoo
Venetes m :my . : Veneten (volksstam ver gaan dat . . . 10. Groeien, zich ontin N .-Italie) . Wilkie (spr. -si) v. : Venetie wikkelen, opgroeien. (f ig. ) Slagen, uit(provincie, aartsbisdom ) .
vallen. Un type des mieux versus: Een prachVenette Y. : (f am. ) Angst, vrees.
tig geslaagd t. - a rien: Mislukken. Veneur m. : Jager. Grand -: Opper- a maturite: Rijpen .11 . Uitloopen, -vloeien.
jagermeester.
12. Stijgen (tot)), bereiken, komen (tot)).
Venezuela m. : Venezuela . Venezuelien: Cela vient: 't Lukt. 13. Passen, staan.
Venezolaansch. -aan.
14. Komen (op zijn tijd ) . Volgen. La
Venez-y-voir m. : Kleinigheid, wisse- semaine qui vient: De volgende week.
wasje . C'est un beau -: 't Is nog al de A -: Toekomstig, toekomend. La vie a
moeite waard.
-: 't Leven hiernamaals. Viennent les
Vengeance v . : 1. Wraak . Tirer -, vacances: Als dan de vacantie komt.
prendre -: Zich wreken. Crier -: Om
Vienne Noel: Met a .s. Kerstmis. Cela
wraak schreien. 2. Wraakgevoel, -zucht . viendra : 't Komt nog wel. Vienne le
Venger ov.w . : Wreken, wraak nemen temps: Mettertijd. 15. - de: (a ls hu 1pover. / se -: Gewroken worden. Zich w . ) Zoo even (lets doen) . 16. - a: (a ls
wreken (de = over ; sur = op ) . Vengeur hu 1pw. ) Bij toeval (gebeuren), komen
m. , vengeresse v. : Wreker. Wreekster. I te . Nous vinmes a parler polilique : Wij
by .nw. : Wrekend.
kwamen toevallig over staatkunde te
Veniel: Vergeeflijk, licht. Dagelijksche spreken. I s'en -: Komen. / m. : Het
(zonde ) . Veniellement : Op vergeeflijke komen.
wijze.
Venise v. : Venetie. Venitien (spr.
Venimeux: Giftig. (f ig. ) Giftig, venij- --syin): Venetiaansch. -aan. Fete -ne:
nig . Langue -euse: Lastertong. Venimo- Gondeltocht. Lanterne -ne : Lampion.
site v. : Gift igheid . Venin m. : Venijn,
Vent m.: 1. Wind. z. coup 1. Il fait
(dierlijk ) gif . Vergift. (f ig. ) Venijn, gal.
du -: Het waait. Il fait grand -: Het
Verderfelijke leer. z. bete 2 en queue 1. waait hard. Il fait Bros -: 't Stormt,
Jeter tout son -: Al zijn gal uitspuwen .
Avoir bon -: Een gunstigen wind hebben.
Venir onov .w . : 1. Komen . (r echt) z. poupe, arriêre (bw . ), debout of bout
Dienen, voorkomen. z . aller 1. Faire 6, rallier 1, serrer 8 en pincer (ov .w.
-: Ontbieden, laten komen. Voir -, laisser
4). Aller au plus pres du -: Zoo dicht
-: Zien komen, afwachten, de kat uit den
mogelijk bij den wind houden. Avoir le
boom kijken ; (f ig. ) de plannen doorzien -: De loef hebben. Disputer le - a:
van. Je vous vois -: Ik zie, wat gij voor- De loef willen afsteken. Prendre le -:
hebt. Venez done y voir! Kom maar eens Scherp in den wind houden ; (fig. ) door
op! Qu'il vienne! Laat hem maar opko- 't lot begunstigd worden. Aller selon le
men! z. premier m. en nouveau (by .nw . -: De hulk naar den wind hangen. z.
1). (f ig. ) Etre bien -; mal venu: Welkom gagner (ov .w . 4) en maree 1. Iles du
-; onwelkom zijn. Etre mal venu et: Er V-: Eilanden boven den Wind. Iles sous
verkeerd aan doen om. Se faire bien - le V- : Eil. onder den Wind. Quel bon de qn: Een wit voetje bij iem. weten te
-(vous amene)? Hoe komt ge zoo (hierheen ) ?
krijgen. Ecrire ce qui vient: Maar raak Les quatre -s : De vier hoofdwind (richschrijven. z . pays 4. L'affaire est venue ting )en . Les quatre -s de l'esprit: De
devant la troisieme chambre : De zaak heeft
vier hooge dichterlijke kunstvormen (ode,
voor de derde kamer gediend . 2. Geboren epos, treurspel, satire ) . De tous les -:
worden. z. monde 4 en terme 4. 3. Op- Uit alle windstreken. Jeter -, disperser
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tous les -s: Naar
tion v.: 1. Luchtverversching, -verplaataux (quatre) -s,
alle richtingen verspreiden, overal ver- sing. 2. Bepaling van de waarde der onderstrooien. (fig. ) A tous -s: Onzeker. deelen in verband met de totaalsom.
Ventiler ov .w 1. De lucht ververschen
Alter a tout -: Voor alle invloeden zwichten . Il pleat a tous -s: Men kan alles in. 2. (recht) Rijpelijk overwegen (voor
verwachten. Chasser au Tegen den men in 't openbaar iets behandelt). Het
wind in jagen. z. nez 1. Prendre le haul aandeel van ieder in een erfenis vaststellen, schiften. Naar hun aparte waarde
du -: Boven den wind gaan vliegen.
schiften. De door bederf aangebrachte
Alter l'aile au -: Naar den wind vliegen.
schade schatten.
Porter (la tete) au -: Den kop in den
wind steken (paard); (fig. ) trotsch -,
Ventis (spr. . -ti) m .mv . : Omgewaaide
verachtelijk op anderen neerzien. z. tour - boomen.
ner (onov .w . 1) en plume -1. Regarder
VentOse m.: (Windmaand), zesde maand
de quel cote
Kijken van den Republ. kalender (20 Febr. tot
d'oiz vient le
uit welken hoek de wind waait; naar alle 21 Maart). Ventouse v.: Winderigheid
kanten rondkijken, beuzelen. Scouter d'oiz (in 't lijf). Ventouse v.: 1. Kop. Laatkop, kopglas. Appliquer des -s: Laatvient le Luisteren hoe het gras groeit,
beuzelen. Il n'en a ni - ni voie: Hij heeft koppen zetten. 2. Kop, huidopzwelling.
er totaal geen kijk op. z. autant, abattre 3. Luchtgat. -koker. 4. Hanger met ca(ov.w. 1), brebis 1 en 91.6 1. (fig.) Un outchoucrand, die zich vastzuigt. 5. Zuignap . 6. Ronde opening in rubberzool.
de revolte; - belliqueux: Een revolutionnaire -; oorlogszuchtige drang. Jeter Ventouser ov .w . : Koppen zetten bij.
Ventouseur m., -euse v.: Laatkoppensa poudre au -: Kruit verspillen. (spot)
Bon Ruk maar uit! 2. Wind (v. blaaszetter, -ster.
Ventrailles v .mv . : Ingewanden . Venbalg, waaier) ; luchtverplaatsing (kogel).
z. fusil 3 en instrument 2. 3. Lucht. tral: 1. Van den buik. Nageoires -es:
z. plein 3 en flamberge. Boutique en Buikvinnen. Face -e: Buikzijde. 2.
(plantk.) Naar de as gekeerd.
plein Stalletje. Envoyer au -: Naar
Ventre m.: 1. Buik. z. flux 2, plat
den drommel laten loopen. 4. Adem.
(bv.nw. 1), Lacher 1, terre 1 en dos 1
Donner du - a un tonneau : Een luchtgaatje in een vat maken. 5. Wind. Avoir (kol. 634). Battre qn dos et -: Iem. flink
afrossen. Passer sur le - Omverwerpen,
des -s: Last van winden hebben. 6.
Reuk, lucht. Avoir - de qch : De lucht -rennen , overhoopwerpen ; (fig. ) de bass
van iets hebben, iets in den neus h. Il zijn; verdringen ; overspringen bij de bevordering. Avoir le - dur ; - Hard--; losy a - que . . 't Is uitgelekt dat
7. Wind, ijdelheid. Du - et mousse! Wind! lijvig zijn. z. feu 1, deboutonner 1, taper
(onov .w . ) en prendre (ov .w . 14 ) . - dorè :
niks! Homme plein de -: Windbuil.
Ventage m.: Het verwijderen van kaf Belastingpachter; rijke geldman ; O-W-er.
door 't koren op te werpen. Ventail m., Tendre le Een hooge Borst zetten.
(so ms ) -le v.: Mondopening in den helm. Le creux du -: De zijde. 2. Buik (maag).
Vente v.: 1. Verkoop, -ing. - a la z. bonder (onov.w. 1) en affamê 1.
Tout fait -: Alles vult, zelfs de eenvoucriee, - aux encheres , - a cri public: Openbare veiling, auctie. - par autorite de digste spijzen verzadigen. 3. Lijf, lichaam.
Remettre le (du) cceur au - a qn: Iem.
justice : Gerechtelijke verkoop. - pour
een hart onder den riem steken. z. parole
cessation de commerce: Finale uitverkoop.
3 en robe 7. Avoir qch dans le -: Flink
- exclusive : Alleenverkoop. Mise en -:
Te koop bieding. Mettre en -: Te koop zijn, iets beteekenen, fut in zijn lijf hebben.
bieden. Exposer en -: In de uitstalkast Nous verrons ce qu'il a dans le -: We
leggen. Hors de -, qui n'est pas de -: zullen eens zien, wat er in hem zit. Il
Onverkoopbaar. Coup de -: Plotseling n'a plus que six mois dans le -: Hij heeft
opbod. En -: Te koop, - verkrijgen. slechts een half jaar te leven; - zal nog
maar een h. j. in zijn betrekking worden
totale : Uitverkoop. z. lods . Voyez
gelaten. 4. Moederlijf. Maison oil le la -! Uitzoeken maar! 2. Aftrek. De
anoblit : Geslacht, waarin de adellijke
bonne -: Die goed verkocht wordt, grif gaat. 3. Houthak, -veiling; te vellen titel ook door vrouwen wordt overgedrahoutpartij ; kaveling hout. Asseoir les -s: gen. Curateur au -: Voogd voor het nog
De te veilen goederen aanwijzen. Jeune ongeboren kind. 5. Buik, dikste deel.
U itpui len , -zakken .
- Kaveling bout, waarin weer jong bout Faire
Ventrebleu, ventrebieu: Drommels !
uitkomt. Vieille -: -, die bijna weer geveild
du ive ls! Ventree v . : Dracht . (v o 1 k )
kan worden.
Venteau m. : Opening met klep. Lekker maal. Ventrieulaire : Van de
Ventelle v.: Door een schuif gesloten hartkamers. Ventrieule m.: Hartkamer.
opening in een keerdam. Ventellerie v.: Holte (in 't lichaam) . Ventriêre v.:
Buikriem. -band (mensch). Kesp, gorKeerdam met verlaten.
ding. Kimblok. Ventriloque m.: BuikVente-location v.: Huurkoop.
Venter onov .w . : Waaien . I ov .w . : spreker. Ventriloquer onov .w . : Aan buik(oud) Door den wind voortdrijven. - spreken doen. Ventriloquie v.: Buikvan kaf zuiveren. Lucht toewaaien. Ven- spreekkunst . Ventripotenee v.: (fam.) Dikteux: Winderig, aan wind blootgesteld. buikigheid . Ventripotent : (f am. ) Dikbuikig . Ventrouiller (se) : Zich wentelen (in
Die winden doet ontstaan (in 't lijf).
Ventier m.: Merker van een houthak. slijk ) . Ventru: Dikbuikig . / m.: Dikbuik .
Ventilateur m.: Luchtkoker, -verver- Dikke „bourgeois" (voor den socialist).
Venturon m.: Geelgors.
scher . -aanvoerder, ventilator. Ventila2219
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Venu z. venir.. Venue v . : 1. (Aan )- daud : Onrijp. Verdee v . : Toskaansche
komst - au monde : Geboorte . z . alike witte wijn . Verdegrise : Met kopergroen
1. 2. Wasdom, ontwikkeling. D'une belle bedekt . Verdelet : Groenachtig. (fig . )
Goed ontwikkeld, oink opgeschoten, Zuurachtig . Nog vrij kras . Verderie v . :
Boschwachtersambt -sgebied . Verderolle
welig ; (f ig. ) geslaagd . Tout d'une
Volgroeid . v . : Boschrietzanger. . Verdet m . : KoperLang en smal . De pleine
groen . Verdeur v . : Groen-, onrijpheid .
3. Toevoer, toeloop .
Zurigheid (v. wijn ) . (fig. ) Jeugdige kracht .
Venule v . z . veinule.
Venus (spr . -uss) v . : Venus . De liefde . Kras- . Bitterheid .
Verdict (spr. verdikt') m. : Beslissing
Venusschelp . L'oiseau de -: De duif .
Vênusisme m . : Drang tot geslachte- (der jury) . (f ig. ) Uitspraak .
Verdier m . : Boschwachter Groenvink .
lijken omgang . Vênuste v . : AanmoediVerdiere v . : 1. Groengors . 2. Zeegras .
ging , bekoring, elegantie .
Vepre m.: (oud) Avond . Vepres v . Verdir onov .w . :Groen worden . / ov .w . :
my . : Vesper, namiddagdienst . - sicilien- - maken . Verdissant : Groenend . (f ig. )
Frisch . Verdissement m . : Het groen
nes : Siciliaansche vesper (1282) . - chiworden (ook van oester ) . Verdoyant :
noises ; - armeniennes : Moordpartij in
Groenend , -achtig. Verdoyer onov .w . :
China ; - Armenie
Ver m . : 1. Regen- , aardworm (- Groen worden.
Verdunisation v . en -iser ov .w . :
de terre) . Nu comme un Spiernaakt
- de vase: Pier. 2. Larve. - blanc: Mei- (Het ) zuiveren, - desinfecteeren.
Verdure v . : Groen, gebladerte , gras,
keverlarve . - a soie : Zijdeworm . 3. Made .
z. luisant 1 en rongeur (by .nw . ) . At- loof.. Groente . Met boomen en gras geweven muurtapijt (tapisserie de -) . Theatre
!ague par les -s : Wormstekig. 4. Worm.
(in 't lichaam ) . - des enfants : Spoel- de - : Openluchttheater . (p lantk.) worm . z . solitaire (by .nw . 1) en nez d'hiver : Wintergroen . Verdurier m -iere
1. Tuer le 's Ochtends een borrel v . : Groenteverkooper . -ster .
Vereux : Wormstekig. (f ig. ) Verdacht ,
drinken, een pierenverschrikkertje nemen .
5. (v o 1 k ) Worm (in lijk ) , trilwormpje. niet te vertrouwen, „met een luchtje
Veracite v . : Waarheidliedendheid, waar- er aan" . Une affaire -euse : Een smerig
zaakje .
heidsz in . Waar-, getrouwheid .
Verge v . : 1. Roede . 2. Gard, roede.
Veraison v . : 't Kleuren bij de rijping.
Veranda v . : Overdekt terras, veranda .
(Faire) passer par les -s : Spitsroeden
Verascope m . : Toestel voor photo- (laten ) loopen. z . fouetter (ov .w . 2 ).
graphie dat toestaat de beelden op den Faire baiser les -s a qn : Iem. dwingen
juisten afstand in te stellen.
te erkennen, dat hij straf heeft verdiend .
Verbal: 1. Mondeling. Note -e: (Schrif- Li tre sous la - de qn : Onder iem . plak staan.
telijk ) memorandum . 2. Van 't werkwoord. Gouverner avec une - de fer : Met hardVan den stam van 't werkwoord gevormd . heid regeeren . Tenir la - haute: Dreigen .
3. (n ieuw) Op woord betrekking heb- 3. Kastijding, bezoeking. 4. Staf, stok .
bende . Invention -e: Schepping van Baleinen staf (kerkeknecht ; zaalwachter ) .
nieuwe woorden . Verbalement : Monde- Vuurpijllat . Huissier a -: Roededragende
ling. Verbalisateur : Die proces verbaal bode. 5. Mannelijke roede. Hefboom (v.
opmaakt . Verbalisation v . en -iser balans ) . Slingerstang. Ankerschacht . Roede
(12 voet ) . (p la ntk .) - de Jacob: Gele affoonov .w . : (Het)) proces verbaal opmaken,
(het) bekeuren . Verbalisme m . : Stelsel dil . d'or : Gulden roede. a pasteur :
Kleine kaardebol . Verge m . : Vergêpapier
op redeneering alleen gegrond . (n ieuw)
Schepping van nieuwe woorden. Woor- (papier . Vergee v . : Vierkante roede.
denkraam. Gebruik van moeilijke woor- Verger ov .w . : 1. Met strepen of ribben beden. Verbaliste m.: Gebruiker van nieuwe werken . 2. Met de roede meten . / m . : Boomof moeilijke woorden. Verbe m . : 1. Toon gaard . Vergerette, -olle v. : (p lantk.)
(v . spreken ) . z . haut (by .nw . 5 )). Avoir Fijnstraal - du Canada : Canadeesche -.
Vergeter ov .w . : 1. Met strepen voorzien,
le - vif : Vloeken. 2. (go ds d ) Woord
(de tweede persoon der Drieeenheid ) ,
vol streepjes maken (huid ) . 2. Slaan, geesevleeschgeworden God . 3. Werkwoord. 4. len . 3. Met een harden borstel afborstelen .
Vergetier (spr. -lye) m . : Borstelmaker.
Woord .
Verbenacees v .my . : Uzerkruidachtigen. Vergette V. : 1. Kleine roede. (wapenk . )
Verberation v . : Trilling, golving. Weer- Smalle staak . 2. Harde borstel. Heiboender.. Cheveux coupes en -s: Stoppelhaar.
kaatsing .
Verbeux : Woordenrijk , snapachtig. Vergeture v .my . : Huidstreep . (fig. ) Striem
(v. slag) . Vergeure (spr. -jur' ) v.: VormVerbiage m . : Woordenvloed, -kraam,
omhaal van woorden . Verbiageur m . : draad. Streep , door den vormdraad ontPraatjesmaker . Verbomanie v . : Spreek- staan.
Verglas m.: IJzel.
woede, ziekelijk verlangen om steeds te
Vergne m . : (v olk ) 1. Zwarte els . 2.
spreken . Verbosite v . : Woordenrijkheid,
Dam van palen .
omhaal.
Ver-eoquin (my . -s---s) m . : 1. Larve
Vergogne v . : Schaamte . Sans -:
der wijngaardmot . 2. Draaiworm (v. Schaamteloos. Vergogneux : Beschaamd .
Vergue v.: Ra. (nieuw) Arm (a.
schapen). Draaiziekte . Avoir le -: Den
kolder in den kop hebben . 3. (f ig . ) Gril, electr.. geleiding ) .
Vericle m.: Als diamant geslepen glas
Iuim, dwaasheid .
Verd z . vert. Verdage m . : Groenbe- of kristal.
Veridicite v . : Waarachtig- , geloofwaarmesting. Verdittre : Groenachtig. Ver-
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dighe id . Veridique: Geloofwaardig , waar- v .mv . Wormvormige hoogj es . Vermiheidlievend ; waar . Veridiquement : Over- forme: Wormvormig (aanhangsel v. d.
eenkomstig de waarheid Wrifiabilite v . : blinden darm ) . Vermifuge bv .nw . en
Mogelijkheid om na te gaan . Verifiable: m . : Wormen verdrijvend (middel ) . VerDat nagegaan kan worden . Wrificateur milingue: Met een smalle tong. Vermille
m . : Onderzoeker, verificateur.. IJkmeester.. v . : 1. z. vermee. 2. Zetlijn . Vermiller
z . mesure 3. Verificatif : Tot bekrachti- onov .w . : Den grond omwroeten . Verging dienend . Verification v . : Onder- milion m . : Vermiljoen , bergrood . Roode
zoek (naar de echtheid ) , 't nazien z .
kleur. . Vermillonner ov .w. : Vermiljoen
pouvoir (m . 2 ) . 't IJken . Accoordbe- verven . Verhelderen (vergulding ) . Blanvinding . faite, on constata: Na onder- ketten . I onov .w . : De aarde omwroeten
zoek beyond men. (drukk. ) - des epreu- Vermine v . : Ongedierte . (f ig . ) Gespuis,
gebroed, ontuig . Vermineux : Op ( ingeyes: Reviseering. Verifier ov .w . : Onderzoeken, de juistheid nagaan van, keuren . wands )wormen betrekking hebbend , door
IJken . (gesch.) Onderzoeken en inschrij- - veroorzaakt . Verminose v . : Wormven (in 't register van 't parlement ) . Be- ziekte. Vermisseau m . : Aardworm (o o k
waarheden , bevestigen, de juistheid bewij - f ig . ). Vermivore: Wormen et end . Verzen van, staven . / se -: Blijken waar te mouler (se) : Wormstekig worden. Vermoulu: Wormstekig. Vermolmd . Verzijn . Bewaarheid worden .
Wrin m . : Vijzelschroef , Engelsche dom- moulure v . : Wormstekig- . Vermolmdheid .
mekracht , kelderwind . - arrache-picux: Stof uit wormgaatjes.
Vermout(h) (spr. -moute) m . : Met absint
Paalwinder..
Verine v . : 1. z . verrine 3. 2. (oud ) bereide witte wijn .
Vernaeulaire by .nw . en m . : Inheemsche
Varinastabak .
Verisme m. : (kunst ) Houding van taal , landstaal.
kunstenaars die onopgesmukte waarheid
Vernal : Tot de lente behoorend . Point
willen geven. Veriste m. en bv .nw. : - : Lentenachteveningspunt . Vernation
(Kunstenaar) die 't verisme huldigt . W- v . : Bladplooiing
Verne m . z . vergne.
ritable: 1. (o u d ) Oprecht . 2. Waar,
Vernier m . : Nonius , graadaflezer..
overeenkomstig de waarheid . 3. Echt ,
Vernir ov .w . : Vernissen, verlakken , verwaar, werkelijk. Werkelijk , heusch. Veritablement: 1. Waarlijk, in waarheid. glazen. (fig. ) Een mooi voorkomen geven
2. Heusch , waarachtig. 3. Wezenlijk , aan . I se -: Vernist -, verlakt worden .
inderdaad . Write v . : 1. Waarheid . - Vernis (spr. -ni) m . : 1. Vernis. - a l'alcool: Spiritus-. - gras: Olie- . - a l'esde M. de la Palisse: - als een koe . z. bon
(bv .nw . 1). Il n'y a que la - qui offense: sence: Terpentijnvernis . - de graveur:
Etsgrond . Un - mou : Een ets . - pour
Verdiende verwijten kwetsen 't meest .
2. Waarheid van den godsdienst. 3. La ongles : Nagellak - de plomb : Loodglazuur. . 2. Glazuur,, verglaassel. 3. (f i g . )
V-: De (godin der) Waarheid . 4. Werkelijk-,
waar- , echtheid . Dire ses (quatre) -s a Dun laagje, vernisje , schijn. Avoir le du monde: Fijne manieren hebben . 4.
qn: Iem . de les lezen, ongezouten de
waarheid zeggen . En -: Waarlijk, inder- Vernis- , terpentijnboom (- du Japon).
daad, heusch ; voorwaar. . A la -: Wel- Vernissage m . : Vernissing , verglazing .
iswaar. . On doit a la - de reconnaitre: Bezoekdag voor de officieele opening eener
Men moet weliswaar bekennen . Toutes (schilderijen- )tentoonstelling. Vernisser
ov .w . : Glazuren, verglazen. Vernisserie
-s ne sont pas bonnes a dire : De waarheid
wil niet altijd gezegd worden. La - vraie, v . : Lakkerij (leer ) . Vernisseur m . : Vernisser. Glazuurder. . Vernissure v. : Ver- pure: De zuivere waarheid ; 't fijne van
nissing . Verglazing.
de zaak . 5. Getrouw-, natuurlijkheid.
Vêrole v.: 1. (oud) Syphilis. 2. Petite
Verjus m . : Zuur sap van onrijpe druiven. Zure druif met harde schil. Il est aigre - : Pokken . Petite - volante : Waterpokken . - noire, - confluente: Zwarte
comme du -: Hij is van een onverdraaglijk
humeur. . C'est jus vent ou Dat is 'n pokken . Petite - pourpree: Vierde ziekte.
broertje en 'n zusje . Verjuter ov .w . : Grave -, marque de la petite -: Door de
Met zuur sap van onrijpe druiven kruiden . pokken geschonden. Verole: 1. (o u d) Syphilitisch . 2. Door de pokken geschonden.
Zuur maken als onrijpe druiven.
Aan de bovenzijde doorboord (pan) V6Verle v . z . velte.
Vermie v . : Peur . Pécher a la -: Peuren. rolette v . : Waterpokken . Vêrolique: (oud )
Vermeil: Hoogrood, blozend , bloed- Op syphilis betrekking hebbend .
Wron by .nw z . vairon 2 .
rood . I m . : Verguld zilver.. - koper.. Mer
Veronais: Uit Bewoner van Verona.
-le : Purperzee (Golf van California) .
Vermeille v . : Oranjeroode gom . Ver- Verone v . : Verona . Les amants de -:
micel(le) m . : Vermicelli . Vermicelier Romeo en Julia. Veronique v . : 1 . (n a a m )
m . : Vermicellifabrikant . -verkooper.. Ver- Veronica . 2. (p lantk.) Eereprijs . - femelle:
micellerie v . : Vermicellifabriek . -fabri- Vlasleeuwenbek. - germandree : Gewone
cage . Vermicide bv .nw . en m . : (Middel ) eereprijs .
Veroter onov .w. : Wormen zoeken .
tegen wormen . Vermiculaire : 1. WormVerraille v. : Kleine glaswaren .
vormig . L'appendice 't Wormvormig
Verrat m . : Beer (zwijn).
aanhangsel (v . d . blinden darm ) . 2.
Verre m. : 1. Glas. - double: DubbelKronkelend . Zwak-golvend (pols ) . I v . :
dik
-, gedekt -. - mousseline : Zeer fijn -.
Met
kleine
wormVermicule
:
Muurpeper..
vormige hoogj es (schilderwijze ) . (b ouwk.) - de Bohéme: Kristal . opale: Melk-,
Met smalle versieringen . Vermiculures beenglas . - a vitres: Vensterglas --*
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ongestadighe id . Verse v . : Het legeren
coule : Gegoten spiegelglas . - soluble:
Natriumkiezelzout . - a plateau : Gestrekt (v. koren ) . Il pleat a -: Het stortregent .
glas . - pulverise: Glaspoeder.. Colon de I by .nw . : Sinus -: Sinus versus . Verse:
Ervaren , bedreven . Verseau m . : Water-, laine de -: Glaswol . Sous -: Achter -,
onder glas . (fig . ) Briser comme -: Ver- man (sterrenbeeld ) . Versement m. : Storpletteren . (f ig . ) Maison de -: Glazen ting (v . geld ) . Bijvoeging (bij dossier ) ,
huisje . 2. Glas . Petit -: Slokje , borrel ; overlegging (v . stuk ) , plaatsing (in arch ief ).
likeurtje ; likeurglaasje . Vin a petits -s: Effectuer -, faire an -: Geld storten.
Fijne wijn . Perles -, grains de -: Kralen. - de repentance : Gewetensgeld . Verser
Collier de -: Kralen halssnoer. . Papier
ov .w . : 1. Omwerpen (rijtuig ) . Nederslaan,
de -: Schuurpapier . - dormant: Glas .
omwerpen (koren ) . Bewerken (akker ) . 2.
dat niet kan worden weggeschoven . C'est Uit- , over-, gieten , storten, schen ken .
a metlre sous -: Dat is om in een lijstje - a boire a : Inschenken. - d'un vase
to zetten. Du y in a tant la bouteille, - dans un autre : Overgieten . z . sang 1
en larme 1. - l'or a pleines mains : Veel
compris : Wijn van zooveel per flesch, de
flesch inbegrepen . (vo 1 k ) Avoir un - geld verkwisten. 3. Indeelen (militair ) .
dans le nez: Een stuk in zijn kraag hebben .
Storten (geld)) . Overleggen (stuk ) , plaatVerrê: Met glasgruis bedekt . Papier -: sen (in archief ) . Brengen (in debat ) . 4.
Schuurpapier. . Verre-dalle (mv. . -s--s)
(f ig . ) Verspreiden . - le mepris sur:
m . : Glazen vloertegel . Verrêe V.: Glasvol . Met minachting overladen. 5. (f ig . ) UitVerrerie v . : Glasblazerij . -blazerskunst . storten (teed, geheim ) , storten (troost ,
-werk . -massabewerking . - de quartz: balsem ) . / onov .w . : 1. Inschenken . 2.
Fabricage van kwartsglas . Verrier m . : Omvallen , omgeworpen worden ; legeren
Glasblazer. -fabrikant (maitre -). -kun- (koren)) . 3. (fig . ) - dans: Verzeild raken
stenaar, glazenier (- d'art). Glazen mand . in. / se -: Zich inschenken . Gestort
Verriêre v . : 1. Glazen ruit voor een worden. Verset m . : Vers (v. kapittel of
schilderij . 2. Veelkleurig glasraam . 3. psalm ) . Versteeken. Verseur v . : In Kom . 4. Glasblazersvrouw . 5. Glazen schenker , schenkkellner . Opstorter, lader
stationsoverkapping . Staand glazen raam (smeltoven ) . Schenkkurk (bouchon -).
op koffiehuisterras . Glazen dak . Verrillon Bidon -: Busje met tuit . Verseuse v . :
m . : Glasharmonica . Verrine v . : 1. (o u d ) Schenk (koffie )kan . Kelinerin (- de bocks),
Glazen ruit voor een schilderij . 2. Glazen schenkster . Versieolore : Van kleur verstoip (over plant ) . 3. (z eev . ) Nacht- wisselend .
huis- , kompaslamp . 4. Glazen kom . VerVersieule(t) m . : Versje . Versifieateur
roterie v . : Klein glaswerk . Snuisterijen m . : Verzenmaker. . Versification v . : Vers(voor ruilhandel ; als curiositeit ) . Graine bouw . Traite de -: Verskunst . metriek .
de -: Glaskraal .
Versifier onov .w . : Verzen maken . Manic
Verrou m . : Grendel, knip . Mettre -, -fiance: Dichtmanie . / ov .w . : In verzen
brengen .
termer -, pousser le -: De deur toegrendelen . Tirer le -: Den grendel wegschuiVersion v . : 1. Keering van de vrucht.
ven . Sous les -s: Achter slot en grendel. 2. Vertaling . overzetting . - in de moeder- de stirete: Veiligheidsknip . Verrouiltaal . 3. Lezing , wijze van voorstellen .
lage m. : Grendeling. Verrouiller ov .w . - van opvatten . 4. (mu z . ) Zetting (b .v .
Grendelen . Achter slot en grendel zetten. voor 2 piano 's ) . 5. Bewerking (film)) .
/ se -: Zich in zijn kamer opsluiten .
Vers-librisme m . : Gebruik van 't moVerrueaire v . : Europeesche heliotroop . derne vrije vers . Vers -libriste (mu. -Verrueosite v . : Wrattighe id . Wratje . -s ) m . : Voorstander van 't moderne
Verrue v . : Wrat . (fig . ) Gebrek . Slecht vrije vers . / by .nw . : Van het vrije vers.
uitwas (a . d . maatschappij ) . Herbe aux Verso m . : Keerzijde . Versoir m . : Strijk-5 : Heliotroop . Verruqueux : Vol wratten.
bord (ploeg ) .
Wratachtig.
Verste v . : Werst (1070 M . ) .
I. Vers m . : Vers , -regel . Des -: Poezie .
I. Vert by .nw . : 1. Groen . - comme pre:
Grand - : Alexandrijn. Mettre en -: In
Grasgroen . z . tapis en bois 3 . Mettre
verzen uitdrukken , - bezingen . En -: In au regime -: In de wei sturen (paard ) ;
gebonden stijl . Faire des -: Dichten . Le rust geven (hond ) . z . pois 1 en haricot 2.
dieu des -: Apollo . - rime: Vers met
Cap V -: Kaap Verde . 2. Onrijp , groen,
rijm . - libre : Vrij vers . z . blanc (by . zuur , wrang (vrucht ) . Wrang (wijn ) .
nw. 5) en faux (by .nw . 7 ) .
Ongelooid . onbereid (leder ) . Pas uit de
II. Vers vz. : (p la a ts ) Naar, naar den groeve gebroken (steen ) . Van 't pas gekant van . (t ij d) Tegen , omtrent .
doode dier afgenomen (ivoor ) . (gr a p )
Versable : Topzwaar . Versabilite v . : Un fruit -: Een bakvisch . Sauce -e:
Veranderlijkheid . Versade v . : (f a m . ) Met fijn gehakte groenten bereide peterOmvallerij . Versage m . : Het omspitten . seliesaus . 3. (f ig. ) Jeugdig, kras . Frisch
- omkippen (wagon) .
(jeugd ) . 4. (f ig. ) Levendig, krachtig .
Versaillais m . : Bewoner van Versailles . Scherp , vinnig . Schuin (mop ) . z . galant
(gesch.) Les -: De Fransche troepen m. -e reprimande: Vinnige berisping .
(der Nat. Verg. ), die tegen de Commune- Litre trop - en paroles : Te ruw praten.
mannen oprukten .
Langue -e : Dieventaal . 5. (p 1 a t) Etre
Versant : Dat gemakkelijk omvalt , top- -: Naar de haaien -, er zuur aan toe zijn.
zwaar.. / m . : Helling, zijde . (f i g . ) L'autre
H. Vert m . : 1. Het groen, de groene
- de la vie: De dalende levenslijn .
kleur . - bouteille; - emeraude; - de mer:
Versatile: Wispelturig . Wuft , onge- Flesch- ; smaragd- ; zeegroen . 2. Groen-,
stadig . Versalite v . : Wispelturig- , wuft- , weidevoeder. . Mettre au -: In de weide
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sturen ; (f ig . ) rust gunnen, uitspanning
verschaffen. Se mettre au -: Rust nemen.
Manger son ble en -: Zijn inkomsten
verteren, voor men ze ontvangen heeft.
Prendre sur le -: Alles nemen, wat men
vangen en grijpen kan; overvallen. z.
employer 1. Mettre les toiles sur le -:
't Linnen op de bleek laten liggen. (fig.)
Laisser sur le -: Ongebruikt laten. Jouer
au -: Een spelletje spelen, waarbij men
gedurende de Meimaand iederen dag versch
groen moest aandoen. Prendre sans -:
Onverwachts overvallen, „snappen". 3.
Wrangheid. Vert-de-gris m.: Kopergroen. Groenspaan. Vert-de-grisê: Met
kopergroen bedekt . Verte v.: (fam.)
Glas absint. Retire de la -: Bitteruur.
Vertebral : Wervel-. Colonne -e : Wervelkolom, ruggegraat. Vertebre v.: Wervel. Vertibre m. en bv .nw . : Gewerveld
(dier).Vertebro- : (in samenst.)Wervel-.
Vertement : Scherp, met nadruk, kras,
hevig.
Verterelle, -velle v.: Vingerling, ring
waardoor de grendel gaat.
Vertex m.: (ontleedk.) Kruin. (bouwk.) Toppunt (v. e. boog). Vertical :
Rechtstandig, loodrecht. Vertieale v.:
Loodlijn . Verticalement : Loodrecht . Ver ticalite v.: Loodrechte stand, - richting.
Verticaux m.mv.: Groote cirkels, die
door zenith en nadir gaan. Verticille
(spr. -si-le) m.: (plantk.) Bladkrans.
Faux -: Schijnkrans. Verticille (spr.
-si-le): Kranswijs geplaatst. Verticite v.:
Richtingskracht . Vertige m . : Duizeling .
Etre pris de -: Duizelig worden. - des
balcons, - des monlagnes : Duizeligheid op
hoogten. Donner le -: Doen duizelen.
A en donner le -: Duizelingwekkend.
(fig. ) Esprit de -: Zinsverbijstering, dolle
waan. Vertigineusement en -eux : Duizelingwekkend. Vertiginosite v.: Duizeligheid. Vertigo m.: Kolder (v. paard).
(fam.) Dwaze gril.
Vertu v.: 1. Moed, geestkracht. 2.
Deugd. Avoir de la - a : Prijzenswaardig
zijn omdat. z. neeessitê 4. 3. Kuisch-,
eerbaarheid. z. moyen bv.nw. De petite
-: Weinig deugdzaam, licht van zeden.
4. Deugdzaam mensch. 5. Kracht, werking,
vermogen. En - de : Krachtens, uit hoofde
van, wegens. - de ma vie! Te deksel!
Vertubleu en Vertuehou tusschenw. :
Alle drommels ! Vertueusement en -eux :
Deugdzaam, eerbaar. Vertugade of -gadin m.: Kussentje om de heupen op to
vullen (onder de japon). Hellend grasperk.
Verve v.: Kortstondige geestvervoering,
vuur, gloed; scheppingsdrang; schitterende welbespraaktheid. Ecrit de -:
Gloedvol geschreven. Etre en -: Flink
op dreef zijn. - poetique: Dichtvuur.
Verveine v.: 1. IJzerhard, -kruid,
verbena. - odorante : Citroenkruid. 2.
(f ig. ) Schapenziekte.
Vervelle v.: Ring (a. poot v. e. valk),
draal.
Verveux : Vol geest, - vuur, - meesleependheid. / m.: Fuik.
Vesanie v.: Waanzin. Vesanique : Van
waanzin, aan waanzin grenzend.
Vesee v.: Wikke. - velue: Zachte -.
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- sauvage : Vogel-. - cultivee : Voeder-.
- des haies : Hegge-. Veseeron m.: Vogelwikke.
Vesical : Van de blaas. Vesicant : Blaartrekkend. (m i I.) Gaz -: Gas dat blaren
veroorzaakt. Vesication v.: Verwekking
van b laartj es . Vesicatoire by .nw . en
m.: Blaartrekkend (middel). Trekpleister.
Vesiculaire : Blaasvormig. Vesieulation
v.: Blaasvorming. Vesieule v.: Blaasje.
Blaartje (op huid). - biliaire: Galblaas.
Vesiculo- : (in samenst.) Blaar-, blaas-.
Vesou m.: Ruw rietsuikersap.
Vespasien m.: Vespasianus. Vespasienne v.: Publieke waterplaats, urinoir.
Vesper (spr. -êr) m.: Avondster. Ves peral : Van den avond . / m . : (K a t h . )
Vesperboek . Vesperie v .: Bespreking . (o u d )
Berisping. Vesperien m.: (dierk.) Vesperugo. Vespertillon m.: Grootoor (vleermuis).
Vespetro m . : (o u d) Maaglikeur, die
winden en boeren veroorzaakt.
Vespides m.mv.: Wespachtigen.
Vesse v. : Zachte, stinkende wind, veest.
(plantk.) - de loup: Wolfsveest. Vesser
onov.w.: Een zachten wind laten. Vesseur
m . : Windenlater.. (f ig. ) Lafaard .
Vessie v.: Blaas. Groote tube (verf).
Blaar. z. lanterne I. Donner d'une par le nez a (in: Iem. kastijden voor zijn
brutaalheid. - a glace: IJszak. Vessigon
m.: Kniegal.
Vessir z. vesser..
Vestale v.: Vestaalsche maagd. (f i g .)
Kuische vrouw.
Veste v.: (oud) Kamizool. (thans)
Buis. (fig.) Fiasco. - de salle : Schermbuis. Retourner sa -: Overloopen; de
huik naar den wind hangen. Remporter
-, ramasser une -: Fiasco maken, een
langen neus halen; „zakken". Vestiaire
m.: Kleederbewaarplaats. Vereeniging voor
kinderkleeding (oeuvre du -). (bij verg.)
De ter bewaring gegeven kleeren. Demander
son -: Zijn goed gaan halen. Vestial :
Der kleeren.
Vestibulaire : Van den voorhof (v. 't
oor). Vestibule m.: Voorportaal, voorhuis. Voorhof (v. 't oor). Classe -: Brugklasse. Vestibulite v.: Ontsteking van
den voorhof in 't oor.
Vestige m.: Indruk, voetspoor. (fig. )
Spoor, overblijfsel. (taalk.) Survival,
zeldzaam voorkomende vorm. Vestigiaire :
Waarvan nog een spoor over is. (t a a lk.)
Forme -: Survival.
Vestimentaire : Kleeder-. Vestiture v.:
Beharing (insect). Veston m.: 1. Buisje
(voor heer), colbertjasje. Complet -:
Co lbertcostuum . 2. (m i I. ) Korte jas .
Vesulien : Uit -. Bewoner van Vesoul.
Vesuve m.: Vesuvius. Vesuvien : Van
den Vesuvius.
Vetement m.: Kleedingstuk. Gewaad,
kleeren. - de dessous : Ondergoed. d'interieur: Warm (vrouwen )kleedingstuk
(truitje, doekje, enz.).
Veteran m.: Na langen dienst ontslagen
soldaat (der Rom.). Oudgediende (ook
fig.). (school) Leerling, die voor de
tweede maal de hoogste klasse doormaakt;
- als eerste jaar van een 'voorbereidenden
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Viandasse v . : Slecht vleesch . Viande
curses voor de Ecole normale supêrieure .
(sport) Senior. Veteranee v. : Veteraan- V. : 1. (oud) Levensmiddel, voedsel. z .
creux (bv .nw . 4) . — de careme: (Zoute )schap .
visch . — lourde: Machtig eten. Il n'est
Veteravie v . z . Wetteravie .
Veterinaire : De dierenziekten betref- — que d'appetit: Honger is de beste saus.
fend . Art —: Veeartsenij . Pcole —: Vee- Ce n'est pas — pour tes oiseaux : Da 's geen
spek voor je bek . 2. Vleesch. — blanche:
artsenijschool. I m. : Vee-, dierenarts.
Vetillard m. : Haarklover, vitter. I Wit -. — noire : Danker -. Grosse —:
bv .nw . : Pietluttig. Vexille v . : Kleinig-, Slacht- . — sur pied: Ongeslacht -. —
nietigheid, beuzelarij . Puzzle van ringen. morte: Geslacht -. Poudre de —: Geraspt -.
Gekheid . Vetiller onov .w. : Beuzelen, Viande : In zijn vleesch zittend . Viander
over 'n kletnigheid vallen. Vetillerie v . : onov .w . : Weiden . Viandeux en -ier z .
Muggenzifterij . Vetilleur m. : Haarklover, viandê . Viandis (spr. -di) m . : Het weiden.
Viatique m. : 1. Reispenning. - voor
beuzelaar.. / bv .nw . : Beuzelachtig. Ve tilleux : 1. Netelig, veel oplettendheid een gerulneerd speler. . - voor een lid van.
vereischend , peuterig. Travail —: Peuter- 't vakverbond. 2. (f ig. ; kerk) Avondmaal -. H. Sacrament des Altaars, dat
werk . 2. Pietluttig.
Vetir ov .w. : Kleeden, van kleeren den zieke wordt toegediend, „teerkost ",
voorzien. In 't bezit stellen van. Aandoen. / viaticum . 3 . (fig . ) Datgene , wat men
iem . in 't leven meegeeft . — moral: Zedese —: Zich kleeden .
Vetiver (spr. -ver) m. : Vetyverplant , lijke steun in 't leven.
Viauper onov .w . : (p l a t ) Grienen .
-wortel.
Vibord m . : Reehout , boordplank .
Veto (spr. veto; mu. onv.) m . : Formule
Vibrant : Trillend . - van ontroering
van verbod, verwerping. Verwerpingsrecht
(toespraak b .v . ) , gloedvol. Klankvol . Vi(droit de —) . (fig. ) Weigering, uitsluiting .
brateur m . : Vibrator, sounder (toestel
Mettre son — a: Zich verzetten tegen.
Veture v.: (Kath.) (In)kleeding. (f ig.) voor telegraphie ) . Vibrator, toestel met
Kleed . Stel kleeren voor een gevangene . trillingen die de huid genezen. Vibratile :
Vetuste : Oud . Vetuste v . : Ouderdom . Trillend. Cil —: Trilhaar. Vibratilite v. :
Trillend karakter.Vibration v . : 1 . Trilling,
Vetyver m. (spr. -ver) z . vetiver .
Veuf, , -ye by .nw . : Weduwnaar -, we- En —: Trillend . Periode de —: Trillingsduwe geworden. (fig. ) Verstoken -, ont- tijd . 2. Slingering. Vibratoire : Trillend.
Moot van . Waaraan ontbreekt (— de). Medecine —: Geneeswijze door trilling.
Die geen bisschop meer is ; die geen kathe- Appareil —: Geluidgever.. Vibrer onov .w . :
draal meer is (kerk ) . / m . : Weduwnaar . / Trillen. (fig.) Faire — une corde: Een
Veuve v . : 1. Weduwe . z . denier 1. Avoir snaar doen trillen. Le public vibre (a l'unisson): 't Publiek leeft mee. — avec qn:
affaire a la — et aux heritiers: Met veel
partijen to doen hebben. Un feu de —: Met iem . meeleven. — a la vie: Met 't
Een karig vuurtje . Fleur de —: Violette leven meetrillen. Faire — le r: De r doen
of zwarte scabiosa . 2. Weduwe (Afrik . rollen. Vibrion m . : Trilwormpje, -diertje
(b .v . van cholera) . (f i g. ) Nietig, maar
vogel). 3. (y olk) La —: De guillotine ;
(vroeger) de galg. Epouser la —: Zijn schadelijk wezen . Vibrionne : Met trilwormpjes . Vibrisse v . : Haar in neusgat . Lihoofd onder de g. verliezen.
Veule : Krachteloos, zwak, laf . Lam- chaams- , borstelhaar.. Haarvormige veder
lendig . Los (grond ) . Kwijnend (plant) . (b .v . bij casuaris ) ; baardborstel (bij vogel) .
Veulerie v . : Krachteloos-, zwak-, „lam "Vicaire m . : 1. Plaatsvervanger, waarnemend prefect, - keizer. . — general,
heid .
Veuvage m. : Weduwnaarschap ; weduw- grand —: Vicaris-generaal (v . e. bisschop ) .
staat . Veuve v. z. veuf .
2. Hulpgeestelijke , kapelaan. Le — de
Vexant : Ergerlijk , verdrietig , last ig . Jesus-Christ: De Stedehouder van J .-Chr .,
Vexateur : Plagend . -er . Vexation v . : de Paus. (godsd.) Satisfaction —: VerKwelling, plagerij , verdrukking . Kwe I - vangende voldoening (door Jezus ' zoenlende maatregel . Vexatoire : Krenkend , offer ) . Vicairie v . : Bijkerk met een bedrukkend , plagend . Vexe : Geergerd, uit dienaar.. Kapelaanschap . Vicarial : Van
zijn humeur, die 't land heeft . / m . : Ge- een vicaris. Vicariat m. : Vicarisschap ,
plaagde . Vexer ov .w . : 1 . Kwellen, plagen, -ambt , -rechtsgebied . Viearier onov .w . :
verdrukken. 2. Ergeren, verdrieten. / V icarisdiensten -. (f i g . ) Ondergeschikte
se —: Boos worden. Elk. overlast aandoen. diensten verrichten.
Vexillaire m. : Standaarddrager. Vexille
I. Vice m. : 1. Ondeugd. z . pauvrete 1.
m . : Vexillum , Rom. legerstandaard .
2. Losbandigheid, ontucht . Avoir du —:
Via voorz . : Langs, door, over .
Een smeerlap -; stout zijn (kind) . Prendre
Viabilite v . : 1. Levensvatbaarheid . 2 . du —: Losbandig worden. Ne pas manquer
Bruikbaar-, begaanbaarheid (v . weg ). Tra- de —: Nog zoo dom niet zijn. 3. Slechte
vaux de —: Bouw en onderhoud van wegen.
menschen. 4. Gebrek . Onvolkomen- , onFrais de —: Onderhoudskosten der wegen.
juistheid . Un — secret: Een verborgen
Viable : 1. Levensvatbaar . 2. Bruikbaar, gebrek . — propre de la marchandise: Eigen
begaanbaar.. Viadue (spr. -duk) m. : Boog- gebreken der waar. — de forme : Gebrek
brug, viaduct .
in den vorm. — de construction : ConstructieViager : Levenslang, voor 't leven. fout . 5. Openbare onzedelijkheid .
Rente -ere : Lijfrente . Rentier —: LijfII. Vice - : (i n s a menst.) Onder. . . ;
rentenier. I m. : Levenslang genot, lijfrente.
vice . . . Vice -amiral (my . --amiraux)
m.
: Vice-admiraal . Vice -amiraute v . :
Een
lijfrente
koopen
voor.
Placer en —:
Vice-admiraalschap .Viee-bailli m.: PlaatsViagerement : Levenslang .

Vice-chane elier-Vider
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Victuaille(s) v . (my . ) : Mondvoorraad .
vervangend baljuw. . Vice-chancelier m . :
Vidage m. : Het ledigen. Het weggeOnderkansel ier . Vice-consul m . : Viceconsul. . Vice-consulat m . : V ice-consu- loopene , - geleegde. Faire le - (d'huile):
laat . Vice-dieu m. : Plaatsvervanger van Olie ververschen (z. vidange en -r) .
Vidame m. : Plaatsvervanger in 't
God. Vice-gerant m. : Plaatsvervangend
bewindvoerder. Vice-gerent m. : (K a t h. ) wereldlijke van een geestelijk heer, van
Plaatsvervangend rechter. . Vice-legat m . : wien hij gewoonlijk een prebende had .
Plaatsvervangend legaat . Vice -legation Vidamie v. : Titel -. Landgoed van een
vidame. Vidamesse v. : Dochter, vrouw
V. : Vice-legatie.
van een vidame.
Vicenee v . : Vicenza .
Vidange v. : 1. Op-, wegruiming. RuiVicennal (spr. vissenal) : Van 20 jaar.
Om de twintig jaar toegekend. Voor 20 ming (v. beerput) ; wegvoering (v. gekapt
hout). Matieres de - of -s: Beer. 2.
jaar geldig.
Vicentin: Uit -. Bewoner van Vicenza. Het gedeeltelijk leeg zijn. En - : GeVice-presidence v. : Ondervoorzitter- deeltelijk leeg, aangestoken, aangebroken.
schap . Vice-president m. : Ondervoor- Faire le - (d'huile\ : Olie ververschen. 3.
z itter . Vice-recteur m . : Plaatsvervangend Leeg deel (v. vat ). 4. Afvoer (toiletbak ).
rector. Bestuurder der academie 3 van 5. (v o l k ) Kraamzuivering . Vidanger ov..
Parijs (tot 1930) . Vice-refine v. : Onder- w. : Ruimen. Laten leegloopen (en herkoningin . Vice-roi m. : Onderkoning. nieuwen ; - l'huile de l'auto: Olie verVice-royal: Van den onderkoning. Vice- verschen ) . Vidangeur m. : Beerputruimer.
royaute v. : Onderkoningschap . -koninkI. Vide by .nw . : Leeg, ledig, onbezet,
rijk. Vice-senechal m. : Onderlandrechter. onbewoond. Zonder verdienste ; - groote
gebeurtenissen ; - werk (tijd ) ; - acteurs
Vicesimal: Twintigtallig.
Vice-versa (spr. vice-) bw. : Omgekeerd. (tooneel) ; - handeling (tooneel, acte) ;
- hersens (hoofd ) ; zonder aandoeningen ;
Wederzijds.
Viciable : Vatbaar voor bederf . Vida- - liefde (hart) ; wezenloos (blik ). Luchtteur m. : Bederver. Viciation v. : On- ledig. - de: Vrij -, ontbloot van, zonder,
geldig- , onbruikbaarmaking. Bederf . Vi- waar. .. . uit is. - de soi-meme: Belangeder ov .w . : Bederyen . Onbruikbaar -, loos. - de sees: Zinledig. A -: Ledig ;
ongeldig maken. Vicieusement: Op een onbezet ; zonder resultant; pneumatisch
ongeldige wijze. Door ondeugden. Onjuist. (rem, sluiter ). z. masher 1. Frapper
Vieieux : 1. Verdorven, met ondeugden a -: Op 't aambeeld -, naast het ijzer
behept . Ontuchtig. 2. Slecht, ondeugend. slaan. Fermer une serrure a -: Een slot
3. Gebrekkig • verkeerd ; onjuist (uit- half sluiten. Broyer a - ses souvenirs:
drukking ) ; weerspannig (paard) . z . cerele Zijn herinneringen vergeefs herkauwen.
6. Ongeldig (contract)). / m. : Slechtaard. Porter a -: Geen steunpunt hebben. Une
Vicinal: Voor de dorpen. Chemin de corde jou& a -: Een snaar, die men in
de geheele lengte laat trillen. Frein a
fer -: Locaalspoorweg. Vicinalite v. :
Dorps-, buurtverbinding. Buurtwegen. Che- -: Vacuumrem. Tourner -, moudre a -:
Doordraaien, -malen. L 'iine va a -: De ezel
Buurtweg
in
verbinding
min de grande -:
loopt zonder last.
met den hoofdweg.
II. Vide m. : 1. (Leege ) ruimte, ledig
Vicissitude v. : Lotswisseling, beurtelingsche opeenvolging. Wisselvalligheid . yak. (fig.) Laisser un - : Een gaping
Verandering, wederwaardigheid. Les -s: achterlaten ; een gevoel van ledigheid -,
van onvoldaanheid achterlaten. Précher -;
Lief en teed.
Vicomtal: Burggrafelijk . Vicomte m. : parley dans le -: Voor doovemans ooren
Burggraaf. . Vicomte v. : Burggraafschap. prediken. Regarder dans le -: Wezenloos
Vicomtesse v. : Burggravin.
staren. Se jeter -, se precipiter dans le -:
Vietimaire m. : Offerdienaar. Victime Zich naar beneden (in de ledige ruimte )
V. : 1. Offer, -dier. - humaine: Menschen- storten. Les -s dans les rangs : De openoffer.. 2. Slachtoffer. Faire de qn sa -: gevallen plaatsen in de gelederen. Faire
Iem. als zondebok gebruiken. Se poser des -s dans les ranys: De gelederen dunnen.
Sa mort laisse un grand -: Zijn dood
en -: De vermoorde onschuld uithangen.
laat een plants open die moeilijk te verCostume -; coiffure a la -: - Costuum -;
kapsel met laag uitgesneden pals en korte vullen is. 2. Luchtledig. Faire le - dans:
haren. Victime m. : Zondebok, „ge- Luchtledig maken. (f i g.) Faire le peste". Victimer ov .w . : Als zijn zonde- autour de qn: Iem. geheel afzonderen.
bok behandelen. Tot slachtoffer maken, 3. (w ij s b . ) Ledige ruimte . 4. N ietig- ,
„pesten" . Se laisser -: Zich niet ver- ijdelheid . 5. (fig.) Ledigheid (v. ziel,
zetten tegen „pesterij " . Victime par ses geest ). Vide-bouteffle (me. ---s) m. :
Tuin-, lusthuisje. Vide-citron (me. -faculles: Door zijn kwaliteiten tot een
-s) m. : Citroenpers. Videlle v. : Rolletje
slachtoffer geworden.
Victoire V. : Godin der Victorie. Over- om deeg te snijden. Vruchtenboor, -pitter.
winning . z . chanter 3. - a la Pyrrhus: Vide-ordures (me. one.) m. : Huisvuilafvoergoot . Vide -poches (me. one.) m. :
- die gelijkstaat met een nederlaag. Victoria
v. : Victoria (naam en wagen). - regia: Mandje -, meubeltje -, bakje waarin
Victoria regia (plant)). Etat de -: Victoria men zijn zakken leegt, bij het thuiskomen •
(in 't Austr.. gemeenebest ). Victorien : Vide-pommes (me. one .) m. : AppelVan Koningin Victoria . Victorin: Monnik boor. Vider ov .w. : 1. Ledigen, uitdrinken ; leeg laten loopen ; spuien ; van ingevan de orde van den H .V ictor . Victorieusement en -ieux: Overwinnend, zegepralend, wanden ontdoen, uithalen (visch, wild ).
Uithollen. Boren (vrucht ; kanon), pitten
als overwinnaar. Afdoend.
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(pruim). De tanden aanbrengen (in kam).
Uitwerken (sleutel, rad). (f ig. ) - qn:
Uit iem. halen, wat er in zit. Cet homme
est vide : Die man is op . (fig. ) Vide jusqu' aux
moelles : Geheel uitgeput. z. sac 3. 2.
Doen ontruimen. - qn de son siege : Iem.
van zijn stoel wippen. 3. Verlaten. z.
lieu 1 en argon. - le pays : Aftrekken.
4. (fig. ) Afdoen, vereffenen, een einde
maken aan ; beslechten (twist). Volledig
behandelen (onderwerp ) . (f ig . ) Definitief
afrekenen met (iem.). 5. Leegtappen,
laten afstroomen. Kwijtraken. (gal, drek ).
Wegruimen, vervoeren (grond). Wegvoeren (het gevelde hout ). / se -: Leegloopen , -stroomen. Drek loozen (dier ).
Zijn gevoeg doen; flink purgeeren. (f ig. )
Afgedaan -, uitgemaakt worden. Videur
m. : Lediger, schoonmaker (wild of visch).
- de pots: Zuiper.
Vidimer ov .w . : Voor eensluidend afschrift bekrachtigen. Vidimus (spr.. -uss)
m. : Eensluidend afschrift.
Vidoir m. : Plaats om waschgerei te
ledigen.
Vidrecome m. : Groote bokaal, die
rondgaat.
Viduel : Van weduwnaar of weduwe.
Viduite v. : 1. Weduwnaarschap. Delai
de -: Tijd waarin men niet mag hertrouwen.
2. (nieuw) Leegheid. Vidures v.mv . :
Uitsnijdsel, afval, weggeworpen stoffen.
Vie v. : 1. Leven. Mourir tout en -:
In de voile kracht des levens sterven.
Sans -: Levenloos ; (f ig. ) mat, zonder
kracht. Prendre - (et etre): Beginnen te
leven. Sur ma -: Waarachtig, zoo waar
ik leef . La parole de -: Gods woord, de
levenswoorden. Le pain de -: 't Avondmaalsbrood ; de heilige ouwel. Recommander qch a qn sur sa -: Iem. iets allerdringendst aanbevelen. Les Vies de Plutarque : De Levens der Beroemde Mannen
van Plutarchus. La - moyenne : De gemiddelde levensduur. Pour la -: Voor
het geheele leven, voor altijd. A -: Levenslang. (Jamais) de la -: Nooit van mijn
-, zijn leven. En -: Levend, (nog) in
leven. - de garcon: Vrijgezellenleven.
Mener une - de batons de chaise : Rondzwerven ; pretmaken. Fille -, femme de
mauvaise -: Ontuchtige vrouw. Ils ne
sont pas de ma -: Zij volgen een andere
levenswijze. La haute -: 't Leven der
hoogere kringen; de pret -. C' est ma -:
Da's mijn lust en mijn leven. Vous etes
toute ma -: Je bent mijn alles. C 'est
la -: Zoo is nu eenmaal 't leven. Faire
la -: Losbandig -, „zwaar" leven ; den
breeden weg opgaan. Faire sa -: Zich
door het leven slaan. A quoi tient la - ?
Wat hangt 't leven toch aan een kleinigheid . 2. Levensonderhoud. Mendier sa
-: Met bedelen aan den kost komen.
Qui a temps a -: Tijd gewonnen, veel
gewonnen. Il n' a que la -: Hij voorziet
net in zijn onderhoud. z . dur (2 en 3),
souffle 3, peine 1, durer 1, gagner
(ov .w. 1), mort (v . 1) en preter (ov .w .
1 ). 3. (f a m . ) Leven, misbaar. . Faire
a qn une - terrible : Iem. voortdurend
standjes maken. Faire une belle -: Vloeken en razen. J'ai fait une telle - que:
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Ik heb zoo opgespeeld dat. 4. Levendigheid,
levendige voordracht, warmte.
Viêdase m . : (p 1 a t ) Ezelskop .
Viege v. : Visp (in Zwitserl. ).
Vieil z. vieux. Vieillard m.: Grijsaard,
oud man. - femme: Oude vrouw. Des
-s : Oude menschen, oude mannen of
vrouwen. Vieillarde v.: (nieuw) Oude
vrouw. Vieillement : Als een oud mensch.
Vieillerie V. : Oude meubels; - kleeren,
afleggers; oude rommel. Oude uitdrukkingen, - stukken, - gevoelens, - ideeen.
Vieillesse v. : 1. Ouderdom. Belle -:
- zonder gebreken. V erte -: Krasse -.
z . baton. Mourir de -: Van ouderdom
sterven. 2. De oude menschen. z . jeunesse
2. Vieillir onov .w . : Oud worden. - lijken,
verouderen. Verouderen, zwakker worden, in onbruik geraken. Ouderwetsch
worden. On vieillit tous les fours : Iederen
dag wordt men een dagje ouder. / ov .w . :
Ouder maken, - doen schijnen. / se -:
Zich ouder maken dan men is. Vieillissant:
Oud wordend. Vieillissement m. : Veroudering; 't oud(er ) worden (ook van
metaal). Vieillot : Oudachtig, ouwelijk.
Verouderd.
Vielle v.: Lier. - organisee: Draaiorgel . Ils ont accorde leurs -s : Zij zijn
het eens geworden. Vieller onov .w . : Op
de Tier spelen. Vielleur m. : Liereman ;
orgeldraaier.
Vienne v. : 1. Weenen. 2. Vienne (in
Frankr. ). Viennois : Weensch. Weener.
Luxebrood-bakker. Pain -: Luxebrood,
melkbrood.
Vierge v. : 1. Maagd. Amoureux des
onze mine -s : Op ieder meisje verliefd.
La V -, la V - Marie, la sainte V -, la V mere: De Heilige -, Moeder-Maagd. de Pitie: Pieta. - de Majeste: Maria in
Majesteit. Les six semaines de la V - : De
zes kraamweken. 2. (plantk.) Bitterzoet . / bv .nw . : 1. Maagdelijk . Rein . 2.
(f ig. ) Maagdelijk, ondoorzocht, nooit bebouwd ; gedegen ; z . sire 1, huile, for'et
1 en parchemin 1; wilde (wingerd ) ;
ongeschonden (naam) ; onbevrucht (ei ) ;
ongebruikt ; waarop nog niets is ingeschreven (plaat, cylinder) ; onbeschreven (papier) ; nog niet behandeld (ziek deel) ;
zuiver (tint, kleur); zonder opschik.
Vieux, vieil, -le: Bejaard, oud. Oud,
lang gebruikt. Oud, lang gediend hebbend. Verouderd. Il est plus - que son
age : Hij lijkt ouder dan hij is. Etre avant I'd ge : Vroeg oud zijn. - comme
les rues , - les Chemins : Oud als de weg
naar Rome, - Kralingen. z. se faire 2,
os 1, jeu 9, roche 2 en galon. Vivre -:
Oud worden, een hoogen leeftijd bereiken.
- garcon : Vrijgezel. z . fille 4 en lune 1.
Vieille lune: Maan in het laatste kwartier..
Un vieil enfant: Een groot kind. Un beau: Een oude gek. Cela fait -: Dat
doet oud aan, - staat oud. I m. : 1. Oude
grijsaard ; oudje ; ouwe kameraad. Mon
-I Ouwe jongen! Mon - le vent: De
ouwe heer wil dat zoo. 2. Het oude. 3.
Het versletene. Oude meubels. - goederen.
Vieille v. : 1. Oude vrouw. Un vieux de
la -: Een veteraan van de garde (v.
Nap. I); (fig.) - veteraan. 2. (dierk.)
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Vieux.. .-Village

Lipvisch. Vieux... : (in samenst.) Oud...
(by . --lure, --tcheque, enz . ). Vieuxneuf m. : Opgelapte waren. Modern-antiek,
pseudo-antiek, namaak-oud.
I. Vif, vive : 1. Levend. De -ye voix:
Mondeling. z . poids 3 en haie 1. Chair
-ye : Gezond, levend vleesch ; vleesch (zonder huid ). 2. (f ig. ) Stroomend (water) ;
levend (scheepsdeel); hard (rots); levend
(kracht)); echt (ijs). Eau - ye : Stroomend
water. -yes eaux : Springvloed. z. force 4,
oeuvre 5 en ehaux 1. Le roc -: De naakte
rots zelf . 3. Behendig, vlug (v. handelen).
4. Levendig, vlug (v. begrip ), schrander,
wakker. Levendig, opgewekt, vurig, prikkelbaar (- de caractere). Druk. - a
l'ouvrage: Flink van aanpakken. - comme
la poudre, - le salpetre: Zeer opvliegend.
Avoir les passions - yes : Zich licht door zijn
hartstochten laten meesleepen. Il est sentir les injures: Hij is lichtgeraakt. Termes un peu -s, langage un peu Vrij
krasse bewoordingen. J'ai etc trop
ben te driftig geweest, - te gauw opgestoyen . 5. Levendig, snel, hevig ; innig (geloof ) ; onstuimig (woordentwist ); scherp
(woord, uitdrukking) ; blozend (gelaatskleur ) ; hard (kleur) ; scherp (lucht) ; vinnig
(kou ); prikkelend (lucht) ; bijtend (spotternij ) ; kras, bar ; scherp (kant) ; snel
(verbrand ing ) .
II. Vif m. : 1. Levende. z. mort (m.
1 ). 2. Het gezonde vleesch, leven. Meltre
a -: (Het vleesch) blootleggen. Les
nerfs a -: Met hevig gespannen zenuwen.
z . couper 1, trancher (on ov .w . 1),
blesser 2 en piquer 6. Touche au -:
Gekwetst. 3. Levend model. Peindre au
- sur le -: Naar 't leven schilderen.
(fig .) Pris sur le -: Naar de natuur
geteekend. 4. Het belangrijkste deel,
hart. Entrer dans le - de qch : De hoof dzaak aanpakken ; doordringen in de kern
van. Vif-argent m. : Kwikzilver.
Vigie v.: 1. (zeev ) Uitkijk . Matroos
op -. 2. Brandweerpost (poste --). Uitkijktoren. 3. Uitkijkplaats voor den hoofdconducteur (- vitree). Fourgon--: Goederenwagen met een 4. Wakende blinde klip . Vigilamment : Met waakzaamheid. Vigilance v. : Waakzaam-, wakker-,
zorgvuldigheid . Comite de -: Commissie
van toezicht. Vigilant: Waakzaam, wakker. Zorgvu ld ig . Vigile v . : (K a t h . )
Vooravond, heiligavond (waarop gevast
wordt ). Metten en lof voor een doode,
den dag voor den lijkdienst. / m. : (s oms)
Particulier nachtwaker.
Vigne v.: 1. Wijnstok, wingerd (cultivee). z . feuille 1 en pied 4. - vierge:
Wilde wingerd. - de Judee: Bitterzoet.
noire : Heggerank . - du nord : Hop.
blanche: Heggerank ; boschrank . 2.
Wijnberg, -gaard . Raisin de -: Wijndruif.
(fig.) Travailler (dans) -, cultiver la du Seigneur : In den wijngaard des Heeren
arbeiden, voor het zieleheil der menschen
zorgen. Eire dans les -s, - la - du Seigneur:
Een roes aanhebben. La - de l'abbe: Een
wijngaard, die veel opbrengt ; (fig.) iets
voordeeligs .Vigneaum.z.vignot.Vigneron
m. : Wijngaardenier, wijnverbouwer. I by.
nw Voor den wijnbouw . Charrue -ne:
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Wijnbouwploeg. Vigneronne v . : Wijngaardenierster. Vignette v. : Druksieraad, vignet . Versiering (op bock, dock, papier).
(drukk . ) Illustratie in den tekst . Rijksmerk .
Postzegelafbeelding (- postale). (v o 1 k )
Moerasspirea ; bingelkruid. Vigneture v. :
Versiering van wingerdbladeren. Vignettists m. : Ontwerper van vignetten. Vignoble m.: 1. Wijngaard, -berg. De gezamenlijke wijngaarden . 2. (v o k ) Bingelkruid . / by .nw : Waar wijn groeit. Vignon
m . :( y olk) Gaspeldoorn . Vignot m . :
1. Alikruik . 2. Tafel (om visch uit te
stallen) . 3. Gaspeldoorn.
Vigogne v. : Vicunna, Peruaansch schaap,
Wol daarvan.
Vigoureusement : Krachtig, nadrukkelijk .Wakker . Vigoureux : Krachtvol, sterk.
Wakker, kloek, krachtig.
Viguerie v. : Landrechterschap. -gebied.
Viguem- v. : 1. Kracht, sterkte. Reprendre de la -: Weer op krachten komen.
Frappe dans la - de Page: In de volle
kracht van zijn leven getroffen, - weggerukt.
2. Geestkracht, vastheid, krachtige houding, nadruk. Sans -: Krachteloos, lam.
3. Geldigheid, werking, kracht. Mise en
-: In werking stelling. En -: Geldig,
van kracht ; in zwang ; in werking. 4.
(kunst) Kracht. Des -s : Krachtige penseelstreken.
Viguier m. Landrechter.
Viking m. : Viking, scandinavische zeeTO over .
Vil (spr. vi-le) : 1. Goedkoop, laag van
waarde. z . prix 1. (f ig. ) Zonder waarde.
2. Laag, gering, gemeen. 3. Gemeen,
verachtelijk. Vuig . Vilain m . : 1. (o u d )
Boer, dorper, , (fa m ) kinkel . Burger,
niet-adellijke. z . savonnette, oindre 1
en jeu 2. 2. Gemeene kerel, verachtelijk
wezen. Le -1 Zoo'n leelijkerd! dat staat
je gemeen! 3. Het leelijke. Cela fait --,
cela finira par du -: Dat loopt niet goed
af,, - „geeft mot". Tourner au -: Hornmeles worden. Promettre du -: Narigheden
beloven. 4. Gemeene vrek . I by .nw . :
1. Burgerlijk, niet door een edelman
bezeten . 2. Gemeen, laag, vuil. Cela
est fort - a vous: Dat staat je heel gemeen.
Un - monsieur: Een ploert. 3. Leelijk.
Il fait -: Het is leelijk, gemeen weer.
4. Schandelijk , vuil, ontuchtig. 5. Onaangenaam, slecht. Gevaarlijk • leelijk (ziekte ) .
Vilainage m . : (o n d) Dorperschap . Vilainement: Gemeen. Leelijk, slecht.
Vilebrequin m. : Drilboor.
Vilement: Op een gemeene wijze. Vilenie V. : Gemeen-, laag-, eerloosheid.
Vuigheid. Vrekkigheid. Vilete v . : Goedkoopheid, geringe waarde. Onbeduidendheid . Gemeen-, laagheid. Vilipender ov.
w . : Door 't slijk sleuren. Vilite v . : Laagheid (z. vilete).
Villa (spr. vi-la) v. : Landhuis. Groepje
huizen, die een rustig rijk buurtje vormen
(in Parijs ) . (o udheidk.) Romeinsche
nederzetting, hofstede met bijgebouwen.
Village (spr. vi-loge) m. : Dorp . Fete de
Dorpskermis. Noce de -: Boerenbruiloft . Les derniers -5: De meest afgelegen
oorden. Il est bien de son -: Hij weet
niet hoe 't in de wereld toegaat . z. coq
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1 en trompette 1. Ne se moquer des chiens Vinage m.: Bijvoeging van alcohol (bij
den moutwijn).
que quand on est hors du -: Niet hei roeVinaigre m.: 1. Azijn. z. quatre 1.
pen voor men over de brug is. Villageois
- de bois : Houtazijn. - a l'estragon:
(spr. vi-la-) m. : Dorpeling. i bv.nw. :
Boersch, landelijk. Villanelle (spr. vi-la-) Dragonazijn. - de toilette: Welriekend
v.: Dorpsliedje, -rei, dansje van couplet- toiletwater (waarin azijnzuur is). Sel de
Engelsch vlugzout. Au bon -I Lekkere
ten van 3 regels met een refrein. Villasse
azijn te koop! (grap) Bot, bot, bot (kreet,
(spr. vi-las) v.: Stadje.
als men een kind op den rug draagt) ! Porter
Ville (spr. vi-le) v.: 1. Stad.
forte,
qn a bon -: Iem. op den rug dragen.
de guerre : Vesting. Avoir - prise,
Donner du -: Harder slingeren (bij 't
- gagnee: De overwinning behaald hebben.
touwtje springen ; z. z. miel.
En -: Buitenshuis; niet bij zijn werk,
- winkel; (opschrift) alhier. Diner en 2. (f ig . ) Scherp- , onaangenaamheid . Voix
Uit eten gaan. On Porte en -: De au -: Schelle stem. Compliments au -:
Zure complimenten . 3. (y olk) Dunne
boodschappen worden aan huis bezorgd.
overjas. Vinaigrer ov.w.: Met azijn beHabit -; toilette de -: Wandelkleed;
-toilet (eenigszins gekleed). Pantalon de gieten, - vermengen. Met toiletwater verGewone broek (niet om te rijden); mengen. (fig.) Chant -gre : Schel gezang.
nettere broek (dan de daagsche). La - Voix -gree : Schelle stem. Vertu -gree:
„Zure" deugdzaamheid. Des choses vinaiest bonne : Men vindt daar al wat men
noodig heeft. - d'ete, - d'hiver: Stad grees : Zuur, in azijn ingelegde dingen. Vivoor zomer-; - winterverblijf. La - eter- naigrerie v.: Azijnfabriek, -makerij, -yak,
-handel. Vinaigrette v. : 1. Azijnsaus.
nelle: De eeuwige stad; Rome. La Met azijnsaus toebereid vleesch. 2. Treksainte: De heilige stad (Jeruzalem, Medina, Mekka, Lhassa, Rome, Neurenberg). wagentje . Vinaigrier m.: 1. Azijnfabri2. La -: De stad (tegenover 't platte kant, -koopman. 2. Azijnfleschje, 3. Gouden
land). De hoofdstad (tegenover de pro- tor. 4. Azijnpruikeboom. Vinaire: Den
vincie ). De burgers (tegenover de hovelin- wijn betreffend, voor wijn. Vinasse v.:
a m.) Wijntje.
gen). De stadsbewoners. Het stadsleven. Le Droesem.
Vincent m.: Vincentius. Saint - de
corps de -: Het stadsbestuur. z. sergent 1.
Villegiateur (spr. vi -le) m.: Zomergast. Paul: St Vincentius van Paulo.
Villegiature (spr. vi-le-) v.: 1. Verblijf
Vindas (spr. -ass) m.: Kaapstander,
buiten op 't land. Etre en - chez : 's Zomers windas. Zweefmolen.
logeeren bij. 2. Zomerverblijfplaats (vine
Vindicatif Wraakgierig, -zuchtig. Straf de -). Villegiaturer (spr. vi-le-) onov .w . :
fend (gerechtigheid). Vindicativement:
's Zomers buiten wonen. Villette (spr. Op wraakzuchtige wijze. Vindicte v.: Vervi-lete) v.: Stadje.
oordeeling, eisch van straf. - publique:
Villeux (spr. vi-leu): Harig, ruig. Eisch van bestraffing uit gekrenkt rechtsVillosite (spr. vi-lo-) v.: Harig-, ruigheid. gevoel, volkswraak. - legale: Wettelijke
Haargroepje, haar-, donsplek. Darm- bestraffing.
wandvlokje.
Vindique : Wendisch, der Wenden.
Vimaire v.: Overmacht (hagelslag,
Vineal : In wijnbergen levend. Vince v.:
storm), die schade veroorzaakt, wind- Wijnoogst. Druiventak . Viner ov .w . : Met
schade. (fig.) Beleediging.
alcohol aanzetten. Vinette v.: 1. Zuurbes.
Vin m.: Wijn. z. doux (by .nw. 1), 2. Zuring. Vinettier m.: Berberis. Viliqueur 3, see 1, se piquer 1, eau 1, neux : Rijk aan wijn. Krachtig, alcoholboire (ov .w. 1) en enseigne 2. - de rijk . Wijnachtig, -kleurig, -rood. Naar
teinte, - de teinlure: Zware wijn om kunstwijn smakend. Odeur -euse: Wijnlucht. /
wijn te verzwaren. - d'honneur: Eerewijn. m.: Wijnrood.
Grands -5 : Wijnsoorten uit speciale geVingt (spr. yin; in samenst. vint; zie
bieden en van geclassificeerde jaren. - ook cinq) telw.: 1. Twintig. 2. Twintigste.
fins: Fijne w. -s grands ordinaires : Beste
/ m.: Twintig. Vingtaine (spr. vin-tene)
tafelwijn. Un petit -: Een wijntje. Du v.: Twintigtal. - jaren, „de twintig".
petit -: Schrale wijn; nawijn, spoelwijn.
Vingtenaire (spr. vinte-) : Twintigjarig,
de pays: Goedkoope landwijn. - du
met twintigjarigen omlooptijd. Vingpays: In 't land geproduceerde wijn. Apres
tieme (spr. vintye-) telw.: Twintigste.
bon - bon cheval: Wijn geeft nieuwen
m.: - deel. Vingtuple (spr. vintu-) m.:
moed . z . marehand 1, porter (ov .w . 1) bv.nw. en Twintigvoud, -ig. Vingtupler
en pointe 4. Entre deux -s: Licht aan- (spr. vintu-) ov .w . : Vertwintigvoudigen .
geschoten. Avoir le yin yai; - triste; - mauVinicole : Den wijnbouw betreffend;
vais; - tendre: Een vroolijken; - treurigen ;
wijnbouwend. Viniculture v.: Wijnbouw.
- kwaadaardigen ; - sentimenteelen dronk Vinifere: Wijn voortbrengend. Vinifica(over zich) hebben. Pris de Dronken, tion v.: Wijngisting. -bereiding, omzetting
aangeschoten. z. euver ov .w., sae 1 en in wijn. Vinifier ov.w.: In wijn omzetten.
tache 1. Commettre un crime dans le -: Vinosite v.: Wijn-, alcoholgehalte.
Een misdaad in dronkenschap begaan.
Vintimille (spr. -miye) v.: Vintimiglia.
Donner le - Een fooi geven aan (kruier
Viol m.: Verkrachting, schending. Viob.v.). Boire le - du marche: Na 't sluiten lable: Schendbaar.
v. d. koop een glas drinken. - de palme;
Violace: Violetachtig . Violaeees v .mv . :
- de cannes: Palm-; suikerrietwijn. Le Viooltjesachtigen . Violacer ov .w . : Violetentre et la raison sort: Als de wijn is in den
achtig maken. Violat: (in samenst.)
man, dan is de wijsheid in de kan. Ce Violen-.
- a beaucoup de -: Die wijn is krachtig.
Violateur m., -trice v.: Verkrachter,
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schender, overtreder, -treedster. Viola- balroos, Geldersche roos (- obier). tion v.: Schending, verbreking, overtre- lantana: Wollige s. 2. Meelbes. 3. - des
ding, ontheiliging. En - de : Met terzijde- pauvres: Boschrank.
Vipere v.: Adder. Langue de -: Laster-,
stelling van. - de domicile : Huisvredeaddertong. Petite -; Krengetje. Vipereau
breuk.
m . : Addertje . Viperides m .my . : AdderViolatre: Licht paars.
Viole v.: Groote (bas)viool, viola. - achtigen. Viperin: Van een adder, kwaadaardig. Langue -e: Addertong. Viperine
d'amour: Viola d'amore. - de gambe:
Viola da gamba. Petite -: Hooge basviool. v.: Slangenkruid.
Virage m.: 1. Wending van een gangBasse de -: Basviool.
Violement m.: Overtreding, schending. spil. Speelruimte. Het over stag gaan,
Violemment : Hevig, geweldig, onstuimig, - maken van een wending. Het hellen van
met geweld. Vurig, geweldig. Violence v.: een schip. 2. Bocht (met fiets of auto),
1. Hevig-, onstuimig-, vinnigheid. - de draai. Bocht (in baan, in den weg). en epingle a cheveux, - en bee de fliite:
caractêre: Opvliegendheid. 2. Geweld, -dadigheid, -pleging, dwang. User de -: Geweld Hairpin, haarspeld. - releve : Bocht met
gebruiken. Soutfrir -: Geweld ondergaan; opstaande zijde. 3. Onderdompeling in een
(go dsd.) - aandoen, door hevige inspan- goudbad (photo), goud-, kleur-, fixeerbad.
ning verkregen worden. Repousser la - 't Kleuren daarmee.
Virago v.: Manwijf, Kenau.
par la -: Geweld met geweld beantwoorVire v.:1. (wapenk.) Ring. 2. Draaienden. Faire - á : Geweld aandoen ; verkrachten. Faire - pour accepter: Opdringen. de weg. Viree v.: Omweg. Uitstapje.
Virelai m.: Gedichtje met twee rijmen
Se faire -: Zich zelven bedwingen. Faire
- a un texte: Een tekst verdraaien. Faire en met 4 verzen beginnende, waarvan de
twee eerste herhaald worden.
une douce - a qn : Iem. dwingen tot iets
Virement m.: 1. Draaiing, wending, 't
dat hij eigenlijk graag doet. 3. Daad van
geweld (coup de -) . Violent: Hevig, over stag gaan. - d'eau : Weder opkomende
onstuimig, geweldig, bitter. Geweldda- vloed. 2. Overboeking, -schrijving, giro.
dig (flood) ; hardhandig (middel). Driftig, - de fonds, - de compte, - de parties:
Verrekening van posten. Ordre de - en
opbruisend . Heftig (toespraak ) . Sterk (geur ) .
banque: Giro-order. Mandat de -: GiroCela est -: Dat is al te kras. Violentation
v.: Gewelddadige dwang. Violenter ov.w.: chêque . Les -s : 't Giro-verkeer. -s postaux:
Postgirodienst (service des -s p .). Virer
Geweld aandoen, met geweld dwingen,
hardhandig brengen tot. I se -: Zich onov.w.: 1. Draaien. - au cabestan: In
zelven geweld aandoen. Violer ov.w.: 't spil loopen. - de bord: Over stag
Schenden, overtreden, breken. Verkrachten. gaan; (f ig.) naar een andere partij overViolet m. : Paars, violet. ( o u d) Faire feu loopen. - de nage: Zijn slag veranderen.
en quille; - en carêne: Kielen. -: Flink aanpakken en dan verslappen.
I m.: Het paars, paarse kleur. Palissander- plein ouest : Pal naar 't westen draaien.
hout. Violette v.: Viooltje. Vioolplant. 2. Een andere kleur krijgen, overgaan
- tricolore : Pens6e.- des champs : Maartsch (tot). Verkleuren. - de couleur : Van
-. - des chiens: Hondsviooltje. - des kleur veranderen. 3. (f ig.) Een andere
wending nemen. / ov.w.: 1. Doen draaien,
sorciers: Maagdepalm. - de cochon: Honds- wenden, richten. 2. In 't goudbad domdraf . - des dames : Damastbloem.
pelen (photo), de kleur fixeeren van,
Violeur m.: Verkrachter.
Violier m.: Gele violierplant, -bloem. kleuren. 3. Overboeken. Girecren. - des
parties: Posten overboeken. Vireton m.:
d'hiver, , - bulbeux: Sneeuwklokje.
Violine v.: Alcali uit ruikende viooltjes. Handboogpijl (met draaiende beweging).
Vireur m . : (z e ev . ) Tornwiel . V iltlegger .
Violiste m.: Violabespeler.
Violle m.: Eenheid van lichtsterkte Vireuse v.: Haspelaarster.
Vireux : Giftig. Stinkend.
(hoeveelheid licht die 1 c.M. vastwordend
Virevau, -eau m.: Kleine gangspil,
platina uitstraalt).
Violon m . : 1. (m u z . ) Viool. Famille braadspil. Virevolte v.: Snelle wending
met terugzwenking. -s: Getol, gedraai.
du -: Viool, alt, cello en bas. Mon Virevolter, -vousser of -vouster onov.
d' Ingres: Mijn liefhebberij, die ik beter
meen te kennen dan mijn yak. 2. Viool- en ov.w.: (Doen) ronddraaien.
Virgile m.: Vergilius. Virgilien: Verspeler. Un petit -: Een sukkel. Payer -,
giliaansch.
donner les -s : De muziek bij den dans
Virginal: Maagdelijk . / m . : Virginaal
betalen. Payer les -s pour faire danser
(soort clavecimbel). Virginaliste m.: Virles autres : De onkosten betalen en zelf
Been genoegen er van hebben. Se donner ginaalbespeler. Virginalement: Op maagdelijke, kuische wijze. Virginie v.: Virles -s: Zich roemen. 3. Arrestantenlokaal, „nor, bak". 4. (zeev.) Viool- ginia. Virginia (in N.-Amerika). / m.:
stuk . Hoedenmakersboog . (z e ev . ) Viool- Virginia-tabak. Virginite v.: Maagdevormig blok. Stormlatten (om op een lijkheid . (f ig. ) Se refaire une -: Weer
schip glazen en borden in evenwicht te een goede reputatie krijgen.
Virgouleuse v.: Sappige winterpeer.
houden). Violoncelle (spr.. -sel-le) m.:
Virgule v.: 1. Komma. Qualre, virgule
Violoncel, cello. Violoncellist. Violoncelliste (spr.. -set-list') m.: Cellist. Vio- neuf pour cent: 4,9 p.c. 2. (f a m.) Sikje
(a. kin). Litteeken. Streep vuil. Virgule:
loner ov.w.: Een beetje krassen, fiedelen.
Violoneur en -eux m.: Krasser, fiedelaar. Kommavormig. Facture -e : Schildertechniek die met kommavormige streepjes
Violoniste m.: Violist, vioolspeler.
Viorne v.: 1. (plantk.) Sneeuwbal, werkt.
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Viridite v.: Groenheid.
van. Tout - de: Vlak tegenover. Se trouver
Viril (spr. -i-le): 1. Manlijk. 2. Van - de soi-meme: Geheel alleen blijven. I
den volwassen man. Robe -e : Manlijke m. (my . onv .): Tegenoverzittende, -staantoga. 3. Manhaftig, krachtig, flink, kloek. de. Tegenoverstaand paar dansers. Smal
4. (r e c h t) leder toekomend. Portion -e: rijtuig met 2 plaatsen.
Erfdeel. Virilement : Krachtig, manlijk.
Viscache, -caque v.: Pampahaas.
Viriliser ov.w.: Manlijk maken, tot een
Visceral : 1. Der ingewanden, ingeman vormen. / se -: Een man -, flink wands-. Squelette -: Mond-, kieuwskelet.
worden. Virilisme m.: Systeem van 2. (w ij s b . ) Wezenlijk . Visci-re m . : Ingemanlijke ontwikkeling. - pilaire: Huid- wand, inwendig orgaan. Viscero-sensitif :
beharing van den volwassen mensch. Vi- Waarbij de inwendige organen prikkels
Ante v.: Manlijkheid. Manbaarheid, man- ondergaan.
nelijke rijpheid. Kracht, manhaftig-, flinkViscose v.: Grondstof voor kunstzijde.
heid.
Viseositê v.: Kleverig-, slijmigheid. KleViro -fixage en --fixateur m.: Kleur-, verige massa.
fixeerbad.
Vise m.: Het mikken. Tirer au -:
Virole v.: Beslagring. Kopring (om Schieten in den aanslag. Visite v.: 1. Het
paal). Stormring (vuurwapen). Bus (hen- mikken. Prendre sa - trop haut: Te hoog
gel). Dop (wandelstok, paraplu). Stalen mikken. 2. (fig.) Bedoeling, oogmerk,
muntvorm . Rol (van letterhangslot ) . Flesch • plan. Avoir des -s sur qch: lets in den
Viroler ov.w.: Met een beslagring voorzien. zin hebben met. Viser onov.w.: Mikken.
Virolet m.: Windmolentje (speelgoed). (fig.) Beoogen, ten doel hebben, doelen
Penrad.
op, streven naar. - au grand: Groote
Virtualitii v.: Innerlijke kracht, denk- dingen willen ondernemen. - a l'effet:
beeldig aanwezig vermogen (vooral om Op effect berekend zijn. / ov.w.: 1. Mikken
te scheppen). Virtue! : (naast reel ) Aan- op. - qn a la tete : Op iem. hoofd mikken.
wezig maar zich niet uitend, denkbeeldig Ce n'est pas mal vise pour un borgne : Dat
maar mogelijk. Foyer -: Virtueel brand- heeft hij er knapper afgebracht dan ik
punt. / m.: Mogelijkheden. Virtuelle- verwachtte. 2. (fig.) 't Oog hebben op,
ment : Door dit feit zelf, inderdaad. bedoelen. - trop haul: Zijn verwachtingen
Virtuose m.: Buitengewoon talentvol te hoog spannen. 3. Van een visa voorzien,
mensch. - schitterend speler. Virtuosite voor gezien teekenen, fiatteeren. Aanhalen
v.: Buitengewone kunstvaardigheid.
(artikel). Viseur m.: Zoeker (aan photoVirulence v.: Giftig-, kwaadaardig-. toestel). - a re flexion : Spiegelzoeker.
(fig.) Heftigheid, vinnigheid . Virulent : Visibilite v . : Zichtbaar- . (k e r k) ZekerGiftig, aanstekelijk , kwaadaardig . (fig. ) heid . (zeev.) Zicht (ook auto of vliegHeftig, vinnig, bijtend.
tuig). Pilotage sans -: Het blind sturen.
Virure v . : (z e e v . ) Gang, rij planken . Visible : 1. Zichtbaar. (f ig . ) KlaarblijkeVirus (spr. -uss) m.: Gif-, smetstof, lijk, duidelijk. 2. Te spreken, thuis. Etre
ziektekiem.
-: Bezoek kunnen afwachten, te spreken
Vis (spr . viss) v . : 1. (o u d ) Wending. zijn. Visiblement : Op zichtbare wijze.
Wenteltrap (escalier a -). - a noyau Klaarblijkelijk. Visiêre v.: 1. Vizier
plein: - aan een zijde in den muur.
(helm). (fig.) Choquer -, blesser la -decoln:
Spiraallijn eener gedraaide
de qn: Iem. smack openlijk bestrijden,
zuil. 2. Schroef. z. pas (m. 6). - a bois, iem. mishagen. Rompre en - a qn: Iem.
- de pression : Hout-, aanzetschroef. met zijn lans 't vizier doorboren; (fig.)
noyee: Schroef met gezonken kop. - openlijk 't hoofd bieden; - ongenadig te
d'arret, - de calage, - de rappel: Stellijf gaan. 2. Klep (pet). 3. Vizier (geweer).
schroef . - de serrage : Klemschroef. - 4. (f a m.) Gezicht. Visif : Van 't gezichtsailee , - a oreilles: Vleugelmoer. - sans
vermogen.
fin, - tangente: Schroef zonder eind. Visigoth (spr . -go) m. z. Wisigoth.
d'Archimede: Schroef van Archimedes,
Vision v.: 1. Het zien, 't gezicht.
waterschroef, tonmolen. - hollandaise: Gezichtsvermogen . (z eev. ) Zicht . Het,
Vijzelmolen. - de butee: Werkcontact. 3. keuren (film). Troubles de la -: GezichtsSchroef (schelp ) .
stoornissen. - bèatifique : Aanschouwing
Visa (me. onv.) m.: Visa, stempel, Gods van aangezicht tot aangezicht. Double
dat iets gezien is. Apposer -, mettre son -: Dubbel gezicht. - coloree: 't Kleuren- a : V iseeren ; (f ig. ) goedkeuren . Visage
zien. - a distance: Televisie. 2. Gezicht,
m.: 1. Gelaat, gezicht. z. nez 1, decouvert visioen. 3. Verschijning, droombeeld. 4.
en bois 3. L'etre aux mine -s: Het publiek. Hersenschim, dwaas denkbeeld. -s que
Son - lui fait honneur: Hij is vol in 't
tout cela! Allemaal malligheid! 5. Beeld,
gezicht. Je vous trouve bon -: Ik vind, zielebeeld, innerlijke aanschouwing. Vidat gij er goed uitziet. z. lune I. Se corn- sionnaire m.: Geestenziener. Dweper,
poser le -: Zijn gezicht in de plooi zetten.
droomer. I bv.nw.: Vol visioenen; hersenChanger de -: Verschieten, rood -, bleek
schimmig.
worden. Epouser un -: Een vrouw om
Visir . . . z. vizir .. .
haar lieve gezichtje trouwen. Faire bon -;
Visitandine v.: Kloosterlinge der orde
mauvais - a qn: Iem. vriendelijk -; slecht
der Visitatie. Visitation v.: Het bezoeken.
ontvangen . 2. (f ig . ) Schijn , voorkomen,
(K a t h.) Visitatie (bezoek van Maria
aanblik. Les -s de la vie: De bewegende aan de H. Elizabeth) ; voorstelling der
wereld. Vis -1 -vis : Er tegenover, aan Visitatie. Visitatrice v.: Visitatrice (orde).
den overkant. Se faire -: Tegenover elk. Visite vV. : 1. Bezoek . z . rendre (ov .w . 2) .
staan. - de: Tegenover; ten opzichte Bezoek bij een lid der Academie francaise
Fransch-Nederlandsch. I.
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't vitalisme. Vitalite v. : Levenskracht, om zijn stem te winnen (— academique).
vatbaarheid. Vitamine v. : Principe in
Droit de —: Becht van den gescheiden
echtgenoot om de kinderen te zien. Avoir ongesteriliseerd voedsel, dat voor het
leven noodig is. Vitaminique: Van -,
des —s : Bezoek hebben. Etre en — chez
met vitaminen.
qn: Bij iem. op bezoek zijn, - logeeren.
Vite bw. en (soms) bv.nw.: Snel, vlug,
Bezoek,
visite
(v.
3.
Visitemantel.
2.
arts). Passer a la —: Op 't spreekuur gezwind, gauw. Faites — of —I Gauw !
komen. Pousser a la —: De zieken over- Au plus —: Zoo gauw mogelijk . Et plus
loopen . (m i 1. ) Se presenter -, passer a — que cela : En een beetje gauw ook .
Avoir — fait de : 't Spoedig klaar spelen om.
la —: Zich op 't ziekenrapport melden.
Vitellin : Van het eierdooier. Vitelline
3. Huisbezoek (— a domicile; v. armen,
zieken). 4. (godsd.) Bezoeking. 5. Be- v . : Dooiervlies . Vitellus (spr.. -uss) m . :
zichtiging (v. museum, kerk ). --con- Dooier.
Vitelot m. : Noedel, deegbal. Vitelotte
ference, — guidee: Rondleiding. 6. Onderzoek, opneming, schouwing. — domiciliaire: v . : Muisje (aardappel).
Vitement bw . : (f a m . ) Snel, gezwind.
Huiszoeking. — pastorale, - d'inspection:
Viterbois m. : Uit -. Bewoner van
Herderlijk-, inspectiebezoek . — a la
Viterbo.
douane, - a l'octroi : Visitatie, douaneVitesse v. : 1. Snel-, vlug-, gezwind-,
onderzoek . Droit de —: Becht van doorzoeking . Faire la — des lieux : Een onder- vaardigheid, spoed. (nieuw) Versnelling
(auto ; z . 2 ). Faire de la —: Racen ; als een
zoek in loco instellen. Visiter ov .w.:
1. Bezoeken. 2. Huisbezoek doen bij (- dolle rijden. z. gagner' (ov .w . 6). Mara domicile) . 3. (godsd.) Bezoeken, be- chandises en grande —: Ingoed. M . en
proeven . 4. Bezichtigen, bekijken. 5. petite —: Vrachtgoed. Expedier en grande
Door-, onderzoeken, nazien, inspecteeren. — : Als ijlgoed verzenden. En — : In
Visiteur m. : 1 . Bezoeker. 2. Huisbezoeker, voile vaart. — de transmission : Seinbezoekbroeder (— des pauvres). 3. Be- snelheid . 2. Versnelling (a. fiets, auto ).
zichtiger.. 4. Onderzoeker. Treinsmid. Dou- Aborder en —: Met groote versnelling
anecommies (speciaal voor onderzoek aan beginnen. En troisieme —, en quatrieme
den lijve ) . Dokter eener levensverzekering- —: Op de hoogste versnelling ; (f ig.) razend
maatschappij (medecin —). Pater visitator. snel. 3. (natk.) Snelheid. — de propaga— de la voie : Lijnopzichter. Visiteuse v. : tion: Voortplantingssnelheid.
Viti m. : Fisji (eil. ).
Bezoekster. Huis-, armenbezoekster (dame
Viticole : Wijnbouwend. Vitieuleux:
—). Vrouwelijke douanebeambte (— de
Wijnrankachtig. Viticulteur m. : Wijnla douane). — d'enfance: Kinderbezoekster.
bouwer. Viticulture v. : Wijnbouw.
Visnag (u)e m . : (p la nt k . ) Venkel .
Vitrage m. : Het inzetten der ruiten.
Vison m. : Amerik . marter, nerts. -bont.
Visqueux: Taai-vloeibaar, kleverig . (f ig . ) Glasraam ; -wand. -deur. De ruiten. Glazen
wand ; - middelschot . Overkapping. Dun
Zonder kracht , die kleeft.
Vissage m. : Het aanschroeven. Visser gordijn.Vitrail (me. vitraux) m.: Ge (brand) ov .w . : Vast-. Aanschroeven. Etre visse schilderd raam. Groote glasplaat . Art du
—: Brandschilders-, glazenierskunst. Vitre
a sa chaise: Niet weg te krijgen zijn. / se —:
Geschroefd worden. Visserie v. : Schroe- V. : Glasruit. z. easser 1. Vensterglas
(verre a —) . Vitre: 1. Doorschijnend.
vendeelen . -fabriek .
Le corps —, l'humeur —e: 't Glasachtig
Vistule V. : Weichsel.
Visu (de): Als ooggetuige. Visualisa- lichaam (v. 't oog). 2. Met glazen afgetion V. : 't Denken door gezichtsbeelden. schoten, - bedekt, met een glasraam of
ruit. Placard —: Glazen kast. 3. (natk.)
Visualiser ov .w . : Zich (gezichtsindrukken)
voor den geest halen. Visualisme m.: Door glaswrijving voortgebracht. ÉlectriEigenschap van zich 't sterkst gezichts- cite —e: Glaselectriciteit. Vitrer ov.w. :
indrukken voor den geest te halen. Visuel: Met ruiten -, glas afschieten, - bedekken,
Van 't gezicht, gezichts-. Examen —: - voorzien. Met glasafval bedekken (paOnderzoek naar 't gezichtsvermogen. Me- pier) . Vitrerie v . : G la zenmakerswerk .
-y ak . Glazenhandel. -fabricage . Vitrescimoire —le : Geheugen voor gezichtsbeelden.
/ m. : Iem. wiens gezichtsvermogen 't sterkst bilitê v. en -ible bv .nw. : Verglaasbaar-,
ontwikkeld is. Visuo-auditif : (Iem. ) die verglazuurbaar (heid ) . Vitreux : Glasachzoowel voor het gehoor als voor het gezicht tig, als glas. Glazig starend (oog). Vitrier
m . : Glazenmaker,, -inzetter.. (g r a p ) Jager
ontwikkeld is.
Vitabilite v. en -able z . viabilitè te voet. Vitriêre v. : IJzeren glasroede.
en -able. Vital: 1. Voor het leven nood- Vitrifiabilite v. : Verglaasbaarheid. Vizakelijk , 't leven onderhoudend , levens-. trifiable: Verglaas-, verglazuurbaar. Vitrification v. : Verglazing, verglazuring,
Instinct —: Levensdrang. Milieu —:
Stof waarin een wezen kan leven. Point omzetting in glas. En —: Dat glas wordt.
Vitrifier ov .w . : Verglazen, verglazuren,
—: Gevoelig punt in 't verlengde merg.
in glas omzetten. I se —: - omgezet worden,
2. (fig. ) Waarvan alles afhangt, levens-.
verglazen. Vitrine v. : Glazen-, uitstal-,
Question —e : Levenskwestie. Concurrence
toonkast. --argentier: Spiegelkast met zil—e : Strijd om 't bestaan. / m.: (n a a m )
(— vert) ;
Vitalis. Vitaliser ov .w . : Levenskracht ver. Vitriol m. : Vitriool. IJzerHuile
geven aan. Vitalisme m. : Leer die de koper- (— bleu): zinksulfaat . (—blanc).
physiologische verschijnselen aan een af- de —: Vitrioololie, zwavelzuur. Vitriolage
zonderlijke levenskracht toeschrijft , van het m. : Besproeiing -. Bewerping -. Aanlenging
principe der psychologische krachten te met vitriool. Dompeling in verdund zwaonderscheiden. Vitaliste m . : Aanhanger van velzuur. Vitriolê: Vitrioolhoudend. / m.:
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Iem. wien men met vitriool heeft willen sectie toepast. Vivisection (spr. -issek-) v.:
kwetsen. Vitrioler ov .w. : Met vitriool Proefoperatie op een levend wezen. Viviwerpen, - bespatten. Dompelen in ver- sectionniste (spr. -issek-): (Voorstander)
dund zwavelzuur. ATitriolerie v. :Vitriool- van vivisectie. Vivoter onov .w . : Armoedig
fabriek . Vitrioleur m., -euse v. : Tem. -, bekrompen leven, juist rondkomen.
I. Vivre onov .w . : 1. Leven. — de la vie
die een aanslag met vitriool pleegt. Vitriolique : Vitrioolachtig. Vitriolisation vegetative; - animale: Als een plant -;
v. en -iser ov .w . : (Het) omzetten in - dier leven. Faire — qn : Tem. leven verlengen . Laisser — qn: Iem. in 't leven
vitriool. Vitrosite v.: Glasachtigheid.
laten. Avoir vecu: Dood zijn. Mourir sans
Vitruve m.: Vitruvius.
Vitulaire : Kalf-. Fievre —: Kalfziekte. avoir vecu : Sterven zonder van 't leven
Vituperatif : Van 't schelden. Frenesie genoten te hebben. Il n'a point vecu: 't
Leven gal hem niets waardevols. Il a
-ive: Scheldwoede. Vituperation v.: Afstraffing. Vituperer ov.w. : Berispen, uit- (beaucoup) vecu : Hij heeft veel meegemaakt.
Vive Dieu! God -, de Hemel is mijn getuige!
varen tegen.
Vivable: Waarin men kan leven. Vi- Qui vive ? Werda ? Las de —: Levensmoede.
vace : 1. Vol levenskracht , „taai " . (f ig. ) — de la vie de qn: Met iem. meeleven,
Ingeworteld. 2. Overblijvend (plant) ). 3. - lief en leed deelen. Qui vivra verra: De
(m u z . ) Levendig. Vivacite v . : 1. Leven- tijd zal 't leeren. On ne sail qui meurt
dig-, opgewektheid. 2. Vlug-, schrander- ni qui vit: Heden rood, morgen dood. Il
heid. 3. Levendig-, beweeglijkheid. — de est facile -, difficile a —: Men kan gemakcaractere: Opbruisendheid. Dans un moukelijk -; moeilijk met hem omgaan. —
bien: Ruim -, lekker 1. — mal: Bekromvement de —: In een toornige opwelling.
4. Heftigheid, driftigheid; ijver, gloed, pen 1. — biers -, mal avec qn : Op goeden
vuur. Se laisser aller a des —s : Klappen -; slechten voet met iem. staan. Bien —;
uitdeelen. Avoir des —s: Driftige buien mal —: Een deugdzaam -; een slecht
hebben. 5. Glans, schittering. — du teint: leven leiden. z. vivant (m. 2), se laisser,
Frischheid, blozende kleur. Vivandier savoir 4 en apprendre 2. — avec une
m.: Zoetelaar. Vivandiere v.: Marke- femme: Met een vrouw buitenechtelijk
tentster. Vivant m. : 1. Leven, levensduur. leven. Ca ne sail pas —: Dat slag weet
Du — de : Bij 't leven van. En son —:
niet hoe 't behoort. (fam.) — vieux:
In leven. 2. Levende. (soms) Pretmaker, Oud worden, lang leven. Pour — cent
vroolijke gast. Mal —: Misdadiger, lie- ans: Om honderd jaar te worden, - het
derlijk mensch. Bon —, joyeux —: Vroo- tot zijn honderdste jaar te brengen.
lijke Frans, snoeper. Vivre avec les —s:
—double;trip:
Twee-, driemaal zooveel
Zich naar de menschen -, de omgeving genieten als een ander. — avec soi-meme:
schikken. / by .nw. : Levend, goed gelij- Eenzelvig leven. Ce n'est pas —: Dat is
kend. Vol uitwerking. - kracht. Krachtig zoo geen leven. — a la campagne: Buiten
(geloof). Onmiddellijk beschikbaar (geld). wonen. 2. Voortbestaan, -leven (in herDruk, levendig. Bien —; mal —: Die innering ) , duren. 3. Leven, bestaan zich
goed -; slecht leeft. Vivarium (spr. -omm) voeden, in zijn onderhoud voorzien, den
m. : Terrarium met levende dieren. Vivat kost verdienen. z. autel 1, quoi 1, air
1 en menage 1. 11 Taut que tout le monde
(spr. vivat') m. : Heilwensch, juichkreet.
Les —s : 't Hoerageroep. / tusschenw.:
vice : Alen moet leven en laten leven.
Hoera! lang zal hij leven!
—sur:
Leven ten koste van. — sur soi-meme:
Vive v. : Pieterman. Petite —: Steek- In eigen onderhoud voorzien. — sur les
vischje .
provisions apportees: Op den meegebrachten
Vive-eau v.: Hooge vloed bij nieuwe of voorraad teren. Ces animaux ne peuvent
voile maan. Vive-la-joie (mv. onv.) m. : — par eux-memes: Die dieren kunnen niet
Pretmaker.
in bun eigen behoeften voorzien. Faire
Vivelle v.: Stop (in kleed).
— l'armee sur le pays: 't Leger op kosten
Vivement: Levendig, innig, diep. Hevig. der inwoners laten leven. — d'induslrie:
Scherp, vinnig, met nadruk. Snel, vlug Door 't leven rollen. — au jour le jour:
(stappen). Et —! En gauw ook ! (f a m. ) Van de hand in den tand leven. Asset
— que: 't Wordt tijd dat. Viveur m., jedne qui pauvrement vit: Wie geen eten
-euse v. : Zwierige pretmaker. Vrouw die heeft, behoeft niet meer te vasten.
fijn genot najaagt. / b y .nw . : Zwierig genot
II. Vivre ov.w.: (nieuw) Door-, belenajagend.
yen . Roman vecu : Doorleefde r. — sa vie:
Vivier m.: Vischvijver. Kaar, bun. Zijn leven uitleven. — la vie: Leven zooBateau —: Bunschip.
als 't leven valt.
Vivifiable : Te verlevendigen. Vivifiant:
III. Vivre m.: Het leven, levenswijze.
Bezielend, levengevend, -wekkend . Le- Levensonderhoud, voedsel. z. convert 1 en
vendmakend (genade). Vivification v. : couper (ov .w. 5). Les —s : De levensmidVerlevendiging. (godsd.) Levendmaking. delen, mondbehoeften ; de leverantie der
Vivifier ov .w. : 1. Bezielen, levend ma- levensmiddelen. / v. z. vive . Vivrier m.:
ken, leven geven aan. La grace vivifie: Proviandmeester. LevensmiddelentransportDe genade maakt levend. 2. Nieuwe schip . I by .nw . : Van de levensmiddelen.
groeikracht geven aan. 3. (fig.) Bezielen, Culture -iere : Groente-, levensmiddelenopwekken. Vivifique: Bezielend. Vivipare cultuur..
by .nw . en m.: Levende jongen voortbrengend
Vizir m.: Vizier, minister. (f ig.) Des(dier), levendbarend. Viviparite v.: Eigen- poot , tiran. Vizirat m.: Vizierschap .
schap om levende jongen voort te brengen. -spaleis. Viziriel: Van een vizier.
Viviseeteur (spr. -iss-) m.: Tern. die viviVlan of Vlan: Pats, klets, flap. V li!
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- ! Klets! klats! A la -1 Je krijgt er Dolboord. 3. (f ig.) Roep, toeloop, zwang,
van langs! Du -: Jets piekfijns. - dans mode, succes. Etre en -: Veel opgang
maken. Voguer onov.w.: (oud) Roeien.
le ballon : Raak in den bal.
(thans) Varen, voortgaan. (fig.) ZwerVocable m.: Woord. Naam van den
beschermheilige. Voeabulaire m.: Woor- ven. - a pleines voiles: Alle zeilen bijdenlijst. Woordenschat, -voorraad, ter- hebben ; (f i g . ) flunk opschieten . z. galere
minologie. - aclif: Parate woordenkennis. 1. Vogueur m . : (o u d ) Roeier..
Voici vz.: Ziehier, hier is, - zijn. Hier
- passif: Latente woordenkennis. Le heeft u; .... als 't u blieft (als men aanpar les yeux: 't Aanschouwelijk taalonderwijs. Vous devrez surveiller votre -: Ge moet reikt). La lettre que -: Deze brief hier.
voorzichtig zijn in de keuze uwer woorden. - venir le prince : Daar komt de vorst
Voeabuliste m.: Maker van woorden- aan. M'y -: Ik kom op mijn onderwerp,
lijsten. Vocal: 1. Van de stem, stem-. ik ben er aan toe. En - Bien d'une autre:
Da's weer wat antlers. Et - comment:
Cordes -es : Stembanden. 2. Door de stem
voortgebracht. Musique -e: Zangmuziek. Namelijk op deze wijze. Vous - riche:
Nu zijt ge rijk. - l'automne: 't Wordt nu
Oraison -e : Gebed met luide stem uitgesproken. 3. Van de uitgebrachte stemmen. herfst.
Voie v.: 1. Weg, groote -. z. ehemin
Vocalement : Met de stem. Voealique:
Van de klinkers, van k. onderling. Met 1. - en deblai : Uitgegraven weg. - en.
behulp van de stem gevormde, stemheb- remblai : Opgehoogde weg. 2. Vervoerbende (medeklinkers). Vocalisateur m., middel. Par la - de terre; - de mer: Over
-trice v.: Coloratuurzanger, -es. Voca- land; over zee. Par la - de la poste; lisation v . : (m u z . ) 't Stemoefeningen du roulier : Per post ; - as. Par la - de F .:
maken op een klinker. (t a alk .) Omzet- Over -, via F. Par la - aerienne: Door de
lucht, per vliegtuig. 3. (jacht) Spoor. Etre
ting in een klinker. Klinkervorming.
Vocalise v.: Oefening in het vocaliseeren. a bout de -: 't Spoor bijster zijn; (fig.)
Trekje, versierinkje in een zangstuk. niet verder kunnen. Brouiller la -: De
honden op een dwaalspoor trachten to
Air a -s: Coloratuuraria. Concours de -:
Wedstrijd in trefzekerheid. Vocaliser onov. brengen. (fam.) N'avoir ni vent ni w.: Stemoefeningen maken op een klinker. de qn: Volstrekt niets van iem. weten.
Trekjes, versierinkjes aan een zangstuk Metlre qn sur la -: Iem. op weg helpen.
volgen. / ov .w.: (taalk.) Tot een klinker 4. Spoor, afstand tusschen de (rijtuig)doen overgaan. I se -: Een klinker wor- wielen. 5. Spoor, de rails. (ook) Zijperron.
den. Vocalisme m.: De gezamenlijke klin- A - normale; - etroite : Met normaal -;
kers. Theorie van de klinkers. Vocaliste smal spoor. Demander la -: Vragen of
m. en v.: Coloratuurzanger, -es. Vocatif 't spoor vrij is; (fig.) aarzelen. Indiquer
m.: Vijfde naamval, naamval van den la - libre : 't Sein op veilig zetten. Cheraangesproken persoon, vocatives. Voca- cher sa -: Nog niet weten, wat men wil,
tion v.: Roeping. Neiging. Aanleg. Beroep nog rondtasten. Sortir de la -: Ontsporen.
(v. predikant). Roeping voor den geeste- 6. Ruimte tusschen strekbalken. Zaaglijken stand. (godsd.) Oproeping, keus. snede (- d'une scie). z. eau 1 en lacte.
7. Weg, vat (in 't lichaam). -s respiLa - des Gentils: De verlichting der Heidenen door 't Evangelie. La - d'Abraham: ratoires : Luchtwegen. 8. Dracht. Voer,
De uitverkiezing van A. Conseiller de -: wagenvol. z. eau 1. - de bois : Vracht
Voorlichter bij de beroepskeuze. Vocera- -, dracht bout (± 2 Stere). - de charbon:
trice (spr. -tche-) v.: Klaagster, vrouw Vracht steenkool (1 Stere). 9. Weg. Ro(op Corsica) die een vocero zingt. Vocero binet a deux -s: Tweewegskraan. Cable
a double -: Dubbeltelegraafkabel. 10.
(spr. -tche-) m.: Geimproviseerd klaaglied
bij een doode (op Corsica). Vociferation (fig.) Weg, middel. La - du salut: De
v. (v eel m v .) : Geschreeuw (v. woede), weg des heils. Entrer dans les -s de Dieu:
bedreiging. (grap) Gebrul (v. e. zanger). Gods wegen volgen. La - d'accommoVociferer onov .w . : Razen , tieren, schree- dement: Overeenstemming. Par la - des
armes : Door de wapens, met wapengeweld.
uwen . f ov .w . : Schreeuwen , bulderen .
Vodka m.: Russische korenbrandewijn. -s pacifiques: Vreedzame middelen. -s
Vceu m.: 1. Gelofte. 2. Kloostergelofte de droit: Rechtswegen, wettelijke middelen.
(- monastique, - de la religion). - de Par - d'arbitrage: Langs scheidsrechterlijken weg. La - des emprunts: De leechastele: Gelofte van kuischheid. 3. (f ig.)
Belofte, besluit. Faire - de: Zich heilig ningen. Par - de consequence : Als gevolg
voornemen om. 4. Geloftegeschenk. - (daarvan) . z. fait (m. 2) en moyen (m. 6).
Etre en - de : Bezig -, op weg zijn om. Etre
rendu: Ex voto. 5. Wensch. 6. Verlangen,
wensch. z. comble 2. Faire -, former en - de guerison : Herstellen. Ouvrir la
-, pre parer les -s a qn: Iem. zijn taak
des -x en faveur de qn : Iem. het beste
wenschen. 11 a tous mes -x: Mijn beste vergemakkelijken. En - de preparation:
wenschen vergezellen hem. Appeler de In voorbereiding. 11. (scheik.) Weg.
Par la - seche, - humide : Volgens den
ses -x: Verlangen naar ; uitlokken. Appeler
drogen -; natten weg. Voie-de-pied (my.
de tous ses -x : Van ganscher harte verlangen naar. 7. Liefdesbetuiging. Recevoir onv.) v.: Opstap.
Voila vz.: Ziedaar, daar is, - zijn, les -x de qn : Iem. liefdesbetuigingen
aanhooren . 8. (f i g . ) Eisch . Tromper les heeft men; kijk eens, de zaak is deze;
daar heeft u, alsjeblieft (als men iets
-x de la nature : Niet aan de eischen
der natuur voldoen. 9. Stem. 10. (nieuw) aangeeft). - mes gens : Dat zijn de lui,
die ik hebben moet. Ne --t-il pas, --t-il
Motie, wensch.
Vogue v.: 1. (oud) Vaart. 2. (zeev.) pas of - pas . . .? Daar heb je waarach-
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tig . . . Ne --t-il pas qui m'engueule:
Verbeeld je, daar zet ie me 'n bek tegen
me op . Le — qui vient: Daar komt hij
juist aan. Let-dessus, nous — rentres:
Daarop zijn we naar huis gegaan. — bien
parley : Dat is flunk gesproken. Le — enfin: Daar is hij eindelijk. (aan telefoon)
—, Gallas: U spreekt met G. — qui va
bien: Dat gaat goed. — qui est fait: Dat
is afgedaan, - klaar. En — asset: Genoeg
daarvan. — qu'on sonne : Daar wordt
net gescheld. L'homme que —: Die man
daar. — deux heures que j'attends: Nu
wacht ik al twee uur. Je l'ai vu, — 20
ans: Ik heb hem 20 jaar geleden gezien.
— ce que c'est que de mentir: Dat komt
er nu van als men liegt. Le — furieux:
Nu is hij (in eens) woedend. En — une
bonne : Da's een leuke mop . En — une
idee! Wat 'n idee! (spot) Me — bien:
Nu ben ik er goed aan toe. Comme vous
—! Wat zie jij er uit! Nous y —: Daar
hebben we het nu. Et en — pour des heures: En zoo gaat 't maar uren door. En
— pour 9 ans : Daar moet ge 't nu maar
9 jaar mee doen. Et en — pour l'eternite:
En klaar ben je, voor eeuwig. En — bien
pour un million: Dat kost wel 'n millioen.
— pour tes ecrits : Dat doe ik met je geschrijf (als ik er niets om geef ) . Mais
—: Maar de zaak is deze. Ah oui, —,
quand on s'aime: Ja, zie je, als ze van
mekaar houden. C'est que ..., —, it
avait bu : Dat komt omdat hij gedronken
had, zie je. Et — ...: En da 's alles
... , meer heb ik niet te zeggen. Il y a
qch derriere. Une femme? —. Daar zit wat
achter. Een vrouw? Juist geraden. z.
vouloir 4.
Voilage m. : Zeilen.
I. Voile v.:" 1. Zeil. Faire —: Zeilen.
Mettre a la —: Onder zeil gaan. A la
—, sous —: Onder zeil, zeilende. z. voguer, dehors bw. en force 5. A pleines
—s: Met voile zeilen ; (f ig. ) met voile
kracht . 2. Schip . 3. Zeilsport.
II. Voile m. :1. Voorhang, doek, gordijn.
Sluier. Sluierstof. (Kath.) Velum, voorhang (over mis- of hostiekelk ) . Nonnesluier. . Prendre le —: Non worden. Prise
de —: Intrede in 't klooster. — de lampe:
Lampekap . 2. (f ig. ) Sluier, dekmantel,
schijn, voorwendsel. Tirer le — sur: Bedekken met den mantel der liefde. Sans
—s: Onopgesmukt. 3. Le — du palais:
't Zachte gehemelte. 4. Laag, vlies (bacterien ). 5. Sluier (op photo ). Voiler
ov.w. : 1. Aan de blikken onttrekken,
met een voorhang of dock behangen, een
sluier voordoen. (fig. ) Verbergen, omsluieren, bemantelen ; dof maken (blik,
gevoelige plaat ) ; dempen (stem); troebel
maken (porselein) ; sluieren (photo ). Plaque (de photo) voilee: Negatief . 2. Van
zeilen voorzien, tuigen. Haut voile: Hoog
opgetuigd. / se —: 1. Overdekt worden.
Zich sluieren, een sluier voordoen. Gedempt -, troebel -, duister -, dof worden.
2. Krom -, scheef trekken (hout). _Roue
voilee: Scheef -, scheluw getrokken wiel.
( 't wiel „slaat aan' ). Voilerie v. : Zellmakerij . Zeilenmagazijn. Voilette v. : Voile.
Voilier m. : 1 . Zeilmaker. 2 Nlieger (vogel).
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Zeilschip. Gel oiseau est un bon —: D. v.
vliegt goed. Etre fin —: Goed bezeild zijn.
Le grand —: De albatros. 3. Zeilende
zwaardvisch. Voiliêre v . : Zeillijn. Voilure
v. : 1. De zeilen. Bijstaande zeilen. Avoir
la — d'un cutter: Kotterstuig voeren.
2. 't Krom trekken.
I. Voir ov .w . : 1 . Zien. Bijwonen , beleven ,
getuige zijn van. Lezen. Je n'y vois pas:
Ik kan niet zien. z. Clair bw., loin 1
(met de), prês 2, sour 1 en feu (5 en 6).
(fam.) Vous allez — ce que vous allez —:
Menschen, nu opgelet. Vogons —: Laat
'ns kijken (z. 6 ) . z. venir 1 en autre.
— Taine : Zie T. C'est a — (z. 4) :
Dal, is bezienswaardig. Que je te voie, moulard ! Dat lap je me niet, kwajongen !
Pour —! Als je dat durft! Tu n'as rien
vu : Er komt nog meer (moois). Je
l'ai vu pauvre: Ik heb hem gekend toen
hij nog arm was. 2. Bezoeken, omgaan
met, bereizen. Raadplegen, consulteeren
(dokter). On qu'on ne voit pas: Iem.,
waarmee men niet omgaat. Gel homme
n'est pas a —: Zoo iem. is geen passend
gezelschap . Il ne voit personne : Hij gaat
met niemand om. Peut-on — M .B.? Is
Mijnh. B . te spreken? 3. Zien, inzien, begrijpen , bemerken. Constateeren, de aanwezigheid bemerken van. Je vous vois
un defaut: Ik merk een gebrek bij u op .
C'est ce qu'il faudra —: Dat staat nog te
bezien. On aura lout vu: Men heeft de
vreemdste dingen meegemaakt. C 'est tout
vu : Dat is een uitgemaakte zaak . Laisser
—, faire —: Toonen , blootleggen. En
faire — a qn: Iem. onaangenaam zijn.
J'aurais voulu t'y —; Ik had je wel eens
in mijn plaats willen zien. (grap y Allez
— la-bas si j'y suis: Ruk uit ; morgen brengen . z. s'en aller. J'aime mieux le croire
' que d'y aller —: 't Is niet de moeite waard
dat na te gaan, Je vois cela autrement que
vous : Ik heb een anderen kijk daarop
dan u. Je vois ca d'ici: 1k zie 't duidelijk.
Tu me vois ecoutant ces paroles ? Zou je je
kunnen voorstellen, dat ik die woorden
kon aanhooren? Je ne vois pas ca du tout:
Ik kan me dat heelemaal niet voorstellen.
Voyez-vous ga? Kunt ge u dat voorstellen?
heeft men ooit zoo iets beleefd? 4. Nagaan,
onderzoeken, nazien. Beproeven. Pour —:
Om te beproeven, om te kijken hoe 't gaat.
Ceci est a —; it faudra —: We zullen zien.
z. su. Il n 'a rien a — /á -dedans: Hij heeft
daarmee niets uit te staan. Cela n'a rien
a — avec ... : Dat heeft niets te maken
met ... Vogons ! Laten we eens zien, hooren! Kom, kom wat! Kom toch! Hoor
Bens! Als je blieft! Vertel nu toch geen onzin!
Voyons, es-lu pret? Nu, ben je klaar ?
Je pane ... voyons ... an florin: Ik
wed ... wacht eens ... om een gulden.
Vous voyez; lu vois: Ziet ge, zie je, zooals
ge ziet. Voyons done: Wees nu toch verstandig. 5. Inzien, beoordeelen, beschouwen , uit zeker oogpunt bezien. — en bien;
— en mal: Gunstig -; ongunstig oordeelen
over. — tout en beau: Alles van den gunstigen kant bekijken. — d'un (de) bon -;
— d'un (de) mauvais ceil: Met genoegen
-; met weerzin (aan )zien ; wel -; niet mogen
lijden. — tout par ses yeux: Zelf alles beoor-
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deelen ; alley naar zich zelven afmeten.
Voix v. : 1 . Stem, -geluid. Stemomvang.
Fen juisten -; verkeerden
-juste;fax:
Geblaf. Donner de la -: Blaffen, gewag
blik hebben op. Il est bien -; - mal vu: maken (bond); geluid geven ; de stem
Hij staat goed -; slecht aangeschreven. uitzetten; (fig. ) bulderen, brullen. Grosse
-: Booze -; grove stem. Faire la grosse
C'est fort bien vu: Dat valt zeer in den
smaak. A le -, on dirait . . Als men hem - Dreigen, opspelen. Faire la petite -:
zoo ziet, zou men meenen Vu . : Een lief stemmetje gebruiken. A portee
Gezien ..., met 't oog op. 6. (pleonas- de la Beroep-, praai-, bereikbaar voor
tisch ; z. 1) Dites-moi
't geluid. Cet air est dans ma -: Deze aria
Zeg the eens.
ligt mij. 2. Stem, woorden. Sans -:
II. Voir onov.w.: (met a) Toezien, letten op , zorgen voor. Probeeren te. (met Sprakeloos. z. larme 1, vii 1 en deesse
stir) Uitzien op, het uitzicht hebben op. 1. Par la - de la renommee: Bij geruchte.
3. (f ig. ) Stem, inspiratie , inspraak. 4.
(met si) Onderzoeken probeeren of.
Uitspraak, meening. Raad. Il n'y a qu'une
De dingen groot -; klein
-grand;peti:
- la-dessus : Daarover zijn alien het eens,
zien.
III. Voir (se) : Zich zien. Gezien, opge- er is maar een roep over. La - publique:
merkt, aangetroffen worden. Zich bekijken. De openbare meening. z. eommun 2 en
Te zien zijn. Elk. aanzien. Bevinden, de dieu 1 (kol. 605). 5. Stem (uitgebrachte).
ondervinding opdoen van. Elk. bezoeken, Aller aux -: Stemmen. Mettre aux -:
met elk. omgaan. Zich achten. - houden In stemming brengen. Donner sa voor ; zich kunnen voorstellen. Il se vogait Stemmen voor, goedkeuren. z. ehapitre
Hij is
1. 11 a eu pour lui toutes les
déjà pendu : In zijn verbeelding zag hij zich
al bengelen. Cela se voit tous les fours: Dat eenstemmig gekozen. Aux -! Stemmen !
6.
(Zang
)stem
(chantee).
parlee:
gebeurtt alle dagen. 1l ne s'est jamais vu
Spreek-. - de tete: Kop-. - de poitrine:
rien de tel: Zoo lets heeft men nog nooit
Borststem. En -: Bij stem. Anoir de la
gezien.
Een goede stem hebben. A deux -;
Voire bw.: 1. Heusch. Ja zelfs, en Twee-; driestemmig. Donner
a trois
zelfs (- et meme). 2. 't Staat te bezien.
Voirie v. : 1. Toezicht op de wegen. toute sa Zijn stem vol uitzetten. z.
humain (bv.nw. 1). - angelique: EngeGrande -: - op de groote verbindingswegen.
2. Gemeentereiniging, reinigingsdienst. 3. lenstem (orgelregister). La lyre aux sept
Vuilnisplaats, -belt. 4. Afval. (fig.) -: De zevensnarige Tier. 7. Klank (munt).
Gebulder (kanon ) . 8. (t a a lk . ) Vorm
Jeter a la -: Op de mestvaalt gooien.
(bedrijvend of lijdend).
Voisin by .nw . : Naburig , aangrenzend .
Vol m.: 1. Vlucht, 't vliegen. De haut
Woonachtig bij. (fig.) Op 't punt van,
nabij, aan den rand van. Un dividende - Hoogvliegend ; (fig.) voornaam, deftig.
Un escroc de haut Een afzetter die weet
- de 10 pour 100 : Een dividend van om
en bij de 10 p.c. I m. : Buurman. Grand te imponeeren. Prendre son -, faire un
Opvliegen, opstijgen. - a la rame,
clocher, mauvais -: Met groote heeren is
't kwaad kersen eten. Voisinage m. : 1. - rame: 't Roeien. a voile, - sans
Nabijheid. 2. Buurt; de buren. Betrek- moteur: 't Zweefvliegen, -vlucht. - d'essai:
kingen tusschen de buren. Voisine v. : Proefvlucht. - de nuit: Nachtvlucht.
Buurvrouw. Voisiner onov .w . : Een buur- - arrete: 't Zweven . z. oiseau 1. (f i g . )
praatje maken, zijn buren bezoeken. Als Le - du temps: De vlucht des tijds. Prendre
buren omgaan (met). In de nabijheid lig- son - trop haul: Te hoog willen vliegen.
Au -: In 't voorbijgaan, - vliegen. 2.
gen -, zijn van.
(w a p enk . ) Vlucht (twee ontplooide vleuVoiturable : Met wagens berijdbaar.
Voiturage m.: Vervoer per as. Vracht- gels). (tooneel) Vliegtoestel. 3. 't Opgooien der valken. 4. Vlucht, -lengte.
loon . Voiture v . : 1 . (o u d) Vervoermiddel
(fig. ) Geestesvlucht, -omvang. 5. Vlucht,
2. Voertuig. Rijtuig, wagen, koets . (n ieuw)
Eigen auto. - a bras: Duwwagen, handkar. vleugelwijdte. 6. Vlucht, zwerm. - de
nuages: Voorbijjagende wolken. 7. Roof- d'enfant; - a tine: Kinder-; ezelwagen.
vogels voor de jacht. 't Jagen met roofEn -! Instappen ! Changer de -: Overstappen. z . place 4 en remise 4. - d'at- vogels . 8. Diefstal, roof. z. qualifie 2.
- a la tire: Zakkenrollerij. - domestique:
telage : Rijtuig (tegenover locomotief ). La
- a talons : De beenenwagen. - motrice: Diefstal door de bedienden. - a main
Motorwagen. - de maitre : Eigen rijtuig. armee : Roofoverval. - de grands chemins:
Straatroof, struikrooverij . 9. Gestolen voorAller en -: Rijden. - de charge: Kar.
werp. 10. (f a m. ) Beest (bij 't biljarten).
Mal de -: Wagenziekte. 3. Vracht,
vervoer. Lettre de -: Vrachtbrief . Voiture- Volable: Besteelbaar. Dat men stelen kan.
Volage, -ment: Wuft, lichtzinnig, onannonces of voiture-reelame (mv. -sbestendig, veranderlijk, wispelturig ; rank
-s) v . : Rec lamewagen . Voituree v . :
(schip ); wild (kompas). Feu -: Uitslag
Wagen vol. Voiturer ov .w . : Vervoeren.
Voortbewegen (f a m. ) In zijn rijtuig mee- (a. lippen). I m. : Wispelturige. Volaille
nemen . Voiture-treuil (mv. -s--s) v. : V. : Gevogelte, pluimgedierte. Vogel (om
Windas-,kraanwagen.Voiturette v. : Motor- te eten). Volailler, -eur m. : Kippenfiets met een zijspanwagen. Kleine auto. koopman. Volaneie v. : Verplaatsing van
zwevende voorwerpen. Volant:1. Vliegend.
Voiturier m. : Voerman. Vrachtrijder.
Fusee -e: Luchtpip. 2. Beweeglijk, los,
-pareu:
Schipper. Voiturin m.: Huurkoetsier, -rijtuig (in Italie). Voituriste verplaatsbaar, tijdelijk ; bijgevoegd (tafel ) ; vliegend, zich snel verplaatsend
m.: Motorrijder.
(troepen); fladderend (draperie); onrustig
Voivode m. : Voivode (soort provincie(markt). z camp 2, verole 2 en point 1.
hoofd , legercommandant).
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m.: 1. Pluimbal, volant. Raketspel. met roofvogels. Oiseau de -: Afgerichte
roofvogel . 2. Dieverij . Volet m . : 1. (K a t h )
Jouer au -. Raketten. 2. Molenwiek.
3. Vliegwiel . Stuurwiel, (f a m . ) stuur. Kelkdeksel. 2. Houten zeef. z. trier.
- de commande, - de direction : Stuurwiel. 3. Kruisnetstaak. 4. Draagbaar kompas.
4. Strook (van japon). 5. Chequestrook, 5. Schepbord (v. waterrad). 6. Luik,
wisselstrook, strook, bon (van bonboekje ; vensterblind. - de parement: - uit een
naast souehe). 6. Uitspreider ; vleugel stuk. -- de brisure: - uit toeslaande stukken
(aan machines). Volateur m.: Vlieg- bestaande. 7. Vleugel-. Orgeldeur. 8.
machine. Vlieger. Volatil (spr.. -ile) Vluch- Helm. -dekkleed. 9. Klep (duivenslag).
tig. Esprit -, sel Geest van salmiak, Duiventil. Table a -s: Klaptafel. 10.
vliegende geest, vliegop, vlugzout. Vola- Valklepje (telephoon). Voletement m. en
tile m.: Vogel. Volatilisation v.: Ver- -eter onov.w.: (Het) fladderen, - wappevluchtiging . Volatiliser ov .w . : Vervluch- ren. Voletis (spr.. -ti) m.: Gefladder .Volette
tigen . I se -: Vervliegen. Volatilite v.: Franje (aan vliegennet). Horde. Vov.: Vluchtigheid. Volatille v.: De vogels. lettement m. z. voletement. Voleur m.:
't Kleine pluimgedierte. Kleine vogel. 1. Dief, roover. - de grands chemins:
Vol-au-vent (m y . onv .) m.: Pasteivorm Straatroover. Au -I I-loudt den dief
enir comme un Als een dief in den
van bladerdeeg.
Volean m.: Vulkaan, vuurspuwende nacht komen aansluipen. Fait comme un
berg. (f g . ) Opbruisend mensch , beet- -: Met de kleeren in wanorde. 2. Afzethoofd. Etre sur un -: Door een omwente- ter. 3. Mouwkruiper, korenaar in de mouw..
ling bedreigd worden. Sa téte est un -: I bv.nw.: Diefachtig, die steelt. Voleuse
Zijn geest is steeds in een hevige werking. v . : D ievegge
Volga m.: Wolga. Volgien : Van de
Voleanicite v., z. -isme. Voleanique:
Van de vulkanen, vuurspuwend. (f i g.) Wolga.
Volhynie v.: Wolhynie.
Gloeiend, dol. Voleaniquement: Langs
vulkanischen weg. Voleanise: Door vulkaVoliere v.: Groote vogelkooi. Duivennen gevormd; vulkanisch vuur bevattend. slag. Volige, -ille v.: Panlat (latte -).
Voleanisme m.: Vulkanische verschijnselen. Wit houten plankje.
Volitif: Van den wil. Volition v.:
Vole v.: (spel) Groot stem, 't maken
Wilsuiting, -vorm. Volitionnel: Van de
van alle slagen.
Vole m.: Bestolene.
wilsuiting . Volontaire : 1. Willekeurig,
Volee v.: 1. Vlucht. Prendre sa Op-, van den wil afkomstig. 2. Opzettelijk,
uitvliegen; (fig.) zelfstandig optreden, zijn vrijwillig. Incendie Brandstichting.
vleugels ontplooien. Donner la - a: Doen Mort -: Zelfmoord. 3. Vrijwillig dienend.
opvliegen; (fig.) - uitvliegen. Tout d'une 4. Wilskrachtig. 5. Eigenzinnig, gewoon
-: In een vlucht. Saisir a la -: Opvangen.
zijn zin to volgen; ongezeglijk. 6. Die
2. (fig. ) Geestesontwikkeling . Stand, rang. eigenzinnigheid of wilskracht uitdrukt (kin.
De haute -, de premiere Uit de hoogste
b .v . ) . (f i g ) Style -: Krachtige en gedronStanden. 3. Vlucht, zwerm . Broedsel . gen stijl. I m.: Vrijwilliger (engage -). Vlucht
(bal,
(fig.) Menigte, troep. 4.
d'un an: Een jarig , vrijwilliger Volontairekogel). z. bond en tir. A la -: In de ment: 1 .Vrijwillig. 2. Opzettelijk, met aanvlucht ; (fig.) haastig, in 't wild; zonder drang . Volontariat m . : Vrijwilligerschap
nadenken, op goed geluk. Fermer a la -:
(- d'un an), vrijwillige dienstneming.
Dichtsmijten. Seiner a la -: Uit de hand Volonte v.: 1. Wil. Les -s sont libres:
zaaien. 5. Getrokken voorstuk (v. kanon). Iedereen is vrij in zijn doen en laten.
Mond. 6. Salvo, laag. Schot. 7. Pak slaag Par -: Omdat 't moet. 2. Wilskracht,
(- de coups de baton). 8. Slingering (v. wil. Maladies de la Ziekten van den
klok ). Sonner a toule - en -: Uit alle wil. Demi--: Zwakke wil. - de puissance:
macht luiden. 9. Omwenteling (molen- Wil tot de macht. 3. Wil, wilsuiting.
wieken). 10. Neervallen (smidsharner).
Faire sa Zijn eigen wil volgen. Acte
Reeks slagen (heiblok ). 11. Zwenghout. de dernieres -s : Uiterste wilsbeschikking,
Chevaux de -: Voorpaarden (v. vier);
testament. (N 'en) faire (qu') a sa -,
disselpaarden (v. twee). 12. Arm (v. faire toutes ses -s, f . ses 4, f. ses 36 -s:
kraan, mastblok ). Traparm (- d'escalier). Zijn wil doordrijven, zijn eigen zin volgen.
13. Spanning.
Gagner les -s : De menschen gunstig
Voler onov.w.: 1. Vliegen, z. ails 1. voor zich stemmen. Bonne -: GoedVliegen, voorbij-, toesnellen, ijlen, zich willig-, goede gezindheid. Paix sur la
verheffen. z. eclat 1. - apres: Najagen, terre aux hommes de bonne -: Vrede op
-snellen. Faire - la We de qn: Iem. hoofd aarde in de menschen een welbehagen.
met een slag afslaan. 2. Stelen. - sur les Mauvaise
Kwaadwilligheid. Faire qch
grands chemins: Straatroof plegen. Il volerait
de bonne de mauvaise lets gaarne -;
sur l'autel: Hij neemt wat hij krijgen kan.
gedwongen doen . Demander des hommes
ov.w : 1. (jacht) Op reigers jacht maken de bonne -: Mannen vragen, die zich
(met vogels). 2. Stelen, rooven.. Bestelen. bereid verklaren (b.v. tot een moeilijk
Ontstelen. Ontnemen, naschrijven. Niet werk, een bestorming ; vrijwilligers voor1).
verdienen. Bien vole ne profile pas: Gestolen Les bonnes -s : De vrijwillige helpers.
goed gedijt niet. Je suis vole: Men heeft A -: Naar verkiezing, - welgevallen:
mij bedrogen, - bedot. Il ne l'a pas vole: zooveel men maar wil; op zicht betaalbaar
Hij heeft dat wel verdiend ; (s o m s) - niet (wissel) huurbaar als men wil (rijtuig).
cadeau gekregen. I se--; Elk . Zich zelven Arme a Geweer in rust. Feu a -:
bestelen. Gestolen worden. Volereau m.: Tirailleursvuur. 4. Luim, gril. Faire
Onhandig diefje. Volerie v.: 1. Jacht leurs -5 l'un de l'autre: Zich aan elk.

2256
Volontiers -Vouloir
2255
geven. Faire Joules ses ---s: Doen wat 2. Vomiquier (spr. -kye) m.: Braaknote-,
men wil. Volontiers (spr. -lye): Gaarne, oepasboom . Vomir ov .w . : (Uit )braken ,
graag. Licht, gemakkelijk, spoedig; ge- overgeven . (f ig ) Uitbraken , spuwen . woonlijk, meestal. Faire - qch: Gaarne qn: Van iem. walgen. / se -: Van zich
jets doen; neiging hebben om jets te doen. zelven walgen. Vomissement m.: BraVolt m.: Volt (electr. eenheid). Voltage king. Braaksel. (fig.) Relourner a ses
m.: Spanning, voltage. VoltaNue : Van -s : Tot zijn oude fouten vervallen. Vomitif : Braking verwekkend. (fam., fig.)
Volta, van de galvanische electriciteit.
„Waar men misselijk van wordt". / m.:
Voltaire m.: Leuningstoel. Voltairianisme m.: Geest van spottend ongeloof. Braakmiddel. Vomitoire m.: Breede uitVoltairien m.: Aanhanger van Voltaire. gang. Vomito-negro m.: Gele koorts.
Vomiturition v.: 1. Lichte braking, misseI bv.nw.: Vol spottend ongeloof.
Voltametre m.: Toestel om water door lijkheid. 2. Looze braking.
Vorace : Gulzig (acrd ) , vraat (zuchtig ) .
den electr. stroom te ontleden.
-ment bw. Voraeite v.: Gulzigheid,
Volte v . : Zwenking , wending. (z e e v )
't Over stag gaan. (schermen) Uitwijking. vraatzucht (fig . ) Gulzig verlangen . Vo (fig.) Mettre qn sur ses -s: Iem. op zijn ran m.: Bloedzuiger van 't paard.
Vos z. votre.
tellen doen passen. Volte-face (m y . one.)
Vosges (spr. v .mv . : Vogezen.
v . : Halve wending. (f i g . ) Plotselinge
verandering, - omkeering. - meenings- Vosgien (spr. co-jyin): Uit de -. Bewoner
verandering. Faire Rechtsomkeert ma- der Vogezen.
Votant bv.nw.: Stemmend, die zijn
ken ; (f ig.) van meening veranderen .
Volter onov .w . : Zwenken , wenden . (z e ev . ) stem uitbrengt. / m.: Stemgerechtigde;
Over stag gaan. Uitwijken. (f ig.) Faire uitgebrachte stem. Votation v.: Stemming.
Vote m.: Stem. Stemming; votum. Stemqn : Iem. moeite laten doen. Voltige
v.: Oefening in 't los op 't paard springen. recht. Aanneming (bij stemming). Motie.
Oefening op 't slappe koord. Slap koord. - de confiance: Votum van vertrouwen.
Voltigement m.: Het fladderen. Voltiger Action a - privilegiee: Aandeel met meeronov.w.: Op 't paard springen. Op 't voudig stemrecht .Voter onov .w . : Stemmen .
ov .w Aannemen . Toestaan (na stemming) .
slappe koord zich oefenen. Fladderen, heen
(fig.) - des remerciements el: Den dank
en weer vliegen. Heen en weer rijden.
(fig.) Lichtzinnig zijn. - de belle en der Kamer betuigen. Votif : Een gelofte
betreffend, volgens gelofte gedaan, - gebelle: Om de meisjes fladderen. Voltigeur
Gedenkschild. Messe
m.: Springer. Kunstenmaker op 't slappe geven. Bouclier
Wijvoorwerp.
-ive: Votief mis. Objet
koord. (mil.) Keursoldaat voor snelle
Lieu -: Votief plek, gedenkplek.
bewegingen.
Votre vnw.: 1. Uw. 2. Uw, waarover
Voltmetre m.: Voltmeter.
Volubile: 1. (plantk.) Slingerend, win.- gij praat . Votre vnw . : Van U . (s p o t )
Je
suis 1k ben uw onderdanige dienaar.
Voludend. 2. Rad van tong. Kletserig.
bilis (spr. -iss) m.: Winde. Volubilite Tout -: Geheel de uwe. Le -: Het uwe,
v.: 1. Beweeglijkheid. 2. Vaardigheid -, uw eigendom. Le -, la -, les -s: De -,
het uwe, de uwen. La - du 17 mai : Uw
radheid van tong.
brief van den 17den Mei. Il faudra y mettre
Volueelle v.: Vedervlieg.
Volumard m . : (f a m . ) Iem . die „dik du -: Gij zult er bij moeten leggen; (f ig.)
doet". Volume m.: 1. Om een stok ge- - uw best moeten doen, - eens uit uw slof
wonden bladen van een handschrift (der moeten schieten. Les -s: De uwen, uw
Ouden), boekrol, volumen. 2. Band, boek- bondgenooten, - familie, - vrienden, deel. En -: In boekvorm. 3. Omvang, uit- partij. Vous allez faire des -s: Gij gaat
gebreid-, hoeveelheid. Massa. Omvang (van weer domme streken uithalen.
Vouer ov.w.: 1. Plechtig beloven. 2.
stem). (meetk.) Inhoud. Faire trop de -:
Te veel plaats in beslag nemen. Prendre du Toewijden, plechtig opdragen. - tin enfant
Gezet worden. Avoir le sens des -s : De au Blanc; - au bleu: Beloven dat een kind
dingen in de ruimte zien. Volumenomêtre tot zekeren leeftijd alleen witte -; - blauwe
of Volumitre m.: Toestel om de door een stoffen draagt. / se -: Zich (toe)wijden,
vloeistof ingenomen plaats te bepalen. - overgeven ; - bestemmen. z. saint m.
Vouge m.: Langgesteeld snoeimes (als
Volumetrique : Van de inhoudsmeting.
Volumineux : Omvangrijk, dik, groot. Uit wapen).
Vouloir ov .w . : 1. Willen . Je veux
veel deelen bestaand (boek).
Ik mag sterven, als
Voluptê v.: Wellust, zingenot. Innig mourir si
genoegen. Voluptuaire : Voor weelde die- Qu'est-ce que cela vent dire ? Wat beduidt
nend. Voluptueusement : Op wellustige dat? Que veut dire cet homme? Wat meent
wijze, met wellust. Voluptueux : Wellustig, die man toch ? Ce sera done pour demain,
wulpsch, weelderig, wellust ademend, ge- si vous voulez: Dat is dus voor morgen,
als ge goedvindt. Si vous le voulez bien:
notrijk. I m.: Wellusteling.
Volute v.: Wrong, krul, spiraalvormig Als u dat wilt; als ik het zoo zeggen mag.
sieraad. Rolslak, toot. Spiraal, kring z. roi 1. Dieu le veuille: De hemel geve 't.
(b .v . rook) . Voluter ov .w . : Spiraalvor- Je (le) veux bien: Dat geef ik toe, mij
is 't goed. Eh bien, quand vous voudrez!
mig draaien. Volutier m.: Rolslak.
Zeg eens, ben je haast klaar? Tout ce que
Volve v.: Eivlies.
Vomer (spr. -er) m.: Ploegschaarbeen. vous voudrez: Ga je gang maar. Il n'y a
Klompvischt Vomêrien: Van 't ploeg- qu'd bien Als men maar flink wil. 2.
Eischen, noodzakelijk maken, voorschrijschaarbeen.
Vomique : Braking opwekkend. z. noix yen, moeten. Les formes voulues: De wette-
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lijk vereischte vormen. 3. Willen, ver- wegen. Voyageur m.: Reiziger. Klant
langen, willen hebben. Que me voulez-vous? (koetsier), „vrachtje". Passagier (tram).
Wat verlangt ge van mij ? Oui, que voulez- (Handels )reiz iger (commis--). I by .nw .
1. Reizend, trekkend. Oiseau -: Trekvogel.
vous ? Ja, wat zal ik u zeggen? wat is
daaraan te doen ? wat dan ? - anders? z. pigeon 1. 2. Vol reizen, tot reizen ge't is nu eenmaal niet anders. z. Dieu 1. neigd . Fanlaisie -euse: Reiszucht. 3.
Zich verplaatsend.
Ou'en voulex-vous ? Hoeveel vraagt ge
Voyant by .nw.: Ziend. Opzichtig, schel
daarvoor? Il avail etc mal voulu : Hij was
(kleur). In 't oog vallend. I m.: 1. Ziende.
niet welkom geweest. 4. - de: Van (iets)
wat willen hebben. En voulez-vous ? Wilt 2. Ziener, helderziende. Voorspeller, aange daarvan wat (hebben, meedeelen, eten)? kondiger . - de l'avenir: Waarzegger.
3. Boeilichtreflector. Nivelleerbord. 4.
Je ne veux pas de cela : Daar wil ik niets
van hebben, - weten. En veux-lu en voila: Zichtbare wijzerplaat. Kijkbordje. VoyZooveel je maar hebben wilt. z. bouehe ante v. : 1. Ziende. 2. Helderziende,
(v o 1 k) „slaapster".
1. Il ne veul pas de moi : Hij wil niets van
Voyelle v.: Klinker.
mij weten. :lu veux bien de moi ? Wilt ge
Voyer m.: Opzichter der wegen (agent
me bij je houden? 5. Willen, verschaffen.
- du bien; - du mal a qn: Iem. genegen -). Architecte -: Ingenieur bij den water-; vijandig zijn. z. mal (m. 1). 6. Met staat met 't aanleggen der wegen belast.
zekerheid beweren. 7. De goedheid hebben Voyette v.: Weggetje.
Voyeur m.: Toekijker. Kijkgat.
om. 8. en - a: Boos zijn op, het gemunt
Voyou m.: Parijsche straatslijper, - bahebben op, een kwaad hart toedragen,
het wijten aan. A qui en voulez-vous? liekluiver. Voyoueratie v.: Regeering door
Tegen wien hebt ge 't ? En - a la vie de het straatgepeupel. Rapalje. Voyoute v.:
Straatmeid.
qn : Naar iem. leven staan. / se -: 1.
Vrae (spr. vrak) m.: En -: Onverpakt,
Gewild worden. 2. Willen zijn. Il se vent
door elkaar, ongesorteerd. Chargement en
brillant: Hij wil graag schitteren. 3.
s'en - de: Boos op zich zelven zijn, zich -: Lading stortgoederen.
Vrai by .nw . : 1. Waar, waarachtig,
zelven 't wijten dat. 4. s'en -: Elk.
haat toedragen. / m.: 1. Wil. Le - libre: overeenkomstig de waarheid. Il est trop
De vrije wil. 2. Voornemen, oogmerk. -: 't Is maar al te waar. Il est - (de
dire): Weliswaar. - de -: Wis en waarBon -: Goed -. Malin -, mauvais -:
Slecht voornemen. Vouloir -vivre m.: achtig. Pas -? Niet waar? 2. Waar, echt,
heusch, juist, passend, recht. 3. OngeLevensdrang. Voulu: Gewild, opzettelijk.
kunsteld, waarheidlievend. Une -e femme:
Gewenscht, vereischt.
Een vrouw zooals ze zijn moet. I bw.:
Vous vnw . : 1. (o nderw. ) Gij , u, je.
2. (voorwerp of bepaling) U, je. Dire -, parle y -: De waarheid zeggen.
(onder brief) A -: De uwe, uw toe- -, j'en suis content: Heusch, ik ben er
genegen. Il - prend sa hache : Daar neemt blij mee. Bien -! Neen maar! z. dire
hij je z'n bijl. Ca - fait du hien: Dat doet (ov .w . 1). I m.: Het ware, waarheid.
A dire le -, au -: Eerlijk gezegd, in
'n mensch goed.
Voussei: Gewelfd, rond. Vousseau, waarheid. Il y a du - dans ce qu'i 1 dit:
Daar is wet wat van aan. De -, pour de
-oir m.: Gewelfsteen.
Voussoyement m . en -over ov .w . : -, au -: Zeker, bepaald, zonder twijfel.
Peindre -, represenler au -: Overeen(Het) met vous aanspreken.
Voussure v.: Welving, boogronding. komstig _de waarheid voorstellen, - schilderen. Etre dans le -: 't Bij 't rechte
Gebogen rug.
Voiltain m.: Gewelfboogje. Voilte v.: eind hebben ; (so ms ) de waarheid spreken.
1. Gewelf, verwulf. z. clef 2. Welving Vraiment : Waarlijk, werkelijk. Heusch.
(v . voorhoofd ) . (z e e v . ) - d'arcasse: Vraisemblable (spr. vressan-) by .nw . :
Verwulf boven den achtersteven. - du Waarschijnlijk. Le -: Het -e. -ment
(spr. vressan-) bw. Vraisemblanee (spr.
crone : Schedelgewelf. - du palais : Hard
gehemelte. 2. (aardk.) Anticlinale Jig- vressan-) v.: Waarschijniijkheid.
Vrille v.: 1. Hechtrank. 2. Zwikboor,
ging. Voiltê : Gewelfvormig. Vofitelette
v.: Gemetseld gewelfje. Voider ov .w . : fret. Des yeux en (trou de) -, - perces en
Overwelven. Krommen, rondbuigen. Homme -: Diepliggende oogjes. Regard en -:
Doorborende blik. 3. Spiraal-, wervelvlucht
voilte: Man met een krommen rug. I se
(vliegtuig). Vrille (luchtwerveling) .Vrille:
-: Zieh welven, - krommen; een krommen rug krijgen. Voilture v . : Schedelbreuk . Met hechtranken. Opgerold, gedraaid. DoorVouvoyement m . en -voyer ov .w . : boord . Vrillee v.: Akkerwinde. - sauvage:
Zwaluwtong. Grande -: Heggeduizend7
(Het) met vous aanspreken.
Voyage m.: 1. Reis. - d'agrement: knoop. Vrillement m.: Borende beweging.
Pleizier-. Partir en -: Afreizen. Le - Vriller ov .w . : Doorboren . I onov .w . : In
spiraalvlucht vliegen. I se -: Den vorm
aller: De uitreis. Faire le - de l'autre
van een hechtrank aannemen. Zich boren
monde, - le grand -: Naar de andere
(in). Vrillerie v.: Boormakerij. Vrillette
wereld verhuizen . I (s p o t ) Les voila partis.
v.: Kloptorretje. Vrillier m.: Boormaker.
Bon -! Ze zijn weg. Ze krijgen het heilige
kruis na. 2. Reisbeschrijving. - pittoresque: Vrillon m.: Boortje.
Vrombir onov .w . : Zoemen . Ronken
GeIllustreerde -. 3. Gang (om wat te halen),
(motor). Vromhissement m.: Gezoem.
tocht . Vracht . Voyager onov .w . : 1 . Reizen .
z. menager (ov .w . 2). Trekken (vogels). Geronk (motor).
Vu m.: 't Zien (z. voir 4 en 5, en su).
Zich verplaatsen. 2. Vervoerd worden,
onder weg zijn. 3. Zich been en weer be- Sur le - de : Gezien, na kennisneming van.
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Met 't oog op, om. 12. Vooruitzicht.
Vue v.: 1. Gezicht, -svermogen, oogen.
Vulcain m . : Vulcanus . (f ig. ) Smid.
Blikken, blik, oog. z. long (bv.nw. 1),
has (by .nw . 1), court (by .nw . 1 ) , second Nummervlinder. Vuleanales m.mv.: Vulcanus-feesten
. Vuleanien : Van 't vuur.
by .nw . en porter (onoy .w . 5 ) . Double -:
Helderziendheid. Dessin a -: Teekening Theorie -ne: Theorie, die 't ontstaan
uit de vrije hand. 2. Tralies van de helm. der aarde aan 't vuur toeschrijft. Vulca3. Uit-, vergezicht. Avoir - sur, - de: nisateur m.: Caoutchoucwerker. VulcaUitzien op. z. eehappee 3 en point 13. nisation V. en -iser ov .w. : (Het) behanOn n'a pas la -: Er is geen uitzicht (op delen (van rubber) met zwavel. (Het)
behandelen van hout met stoom en samenberg). 4. (recht) Opening, venster.
als servituut.
geperste lucht. Vuleanisme m.: Leer,
-desrvitu,ofance:die 't ontstaan der aarde aan 't vuur
de terre: Keldervenster. 5. Gezicht,
plaat, schilderij. Kiekje. Lantaarnplaatje. toeschrijft. Vuleaniste m.: Aanhanger
van 't vulcanistrze. Vulcanite v.: Eboniet,
Carte a -: Prentbriefkaart. Tirer une -:
Een kiekje nemen. 6. Gezicht, oog, blik. uit rubber bewerkte stof. Vuleanologie
(handel) Zicht. Het zien, - kennisnemen v.: Studie der vulcanische verschijnselen.
(v. stukken b.v.). Tout d'une -: Met Vulcanologique : Van de studie der vuleen oogopslag. Donner dans la -: In 't canische verschijnselen. Vuleanologiste,
gezicht schijnen ; (f ig. ) verblinden , in -logue m.: Kenner der vulcanische ver't oog vallen, de oogen uitsteken. z. perdre schijnselen . Vulcanite v.: Vulkanit.
Vulgaire : 1. Alledaagsch, gewoon, bij
(ov .w . 6), perte 2, pays 4 en ceil 2.
't yolk in zwang. Langue -: Volkstaal.
Connaitre de -: Van aanzien kennen.
Ere
-: Algemeen erkende, Christelijke
Mettre
en
En belle -: Goed zichtbaar.
jaartelling. 2. Alledaagsch, die zich niet
-: Ten toon stellen, goed zichtbaar plaatsen . Les deux armees etaient en -: De onderscheidt, gewoon. 3. Gemeen, plat,
twee 1. waren in elk. gezicht. A la - de laag. / m.: Volk, gemeene man. Groote hoop.
Het gemeene, platte. Vulgairement : 1.
l'ennemi il campa : Hij kampeerde voor
't oog van den vijand. Garder a -: Niet Gewoonlijk, bij 't yolk. 2. Gemeen, plat.
uit 't oog verliezen, steeds bewaken. Vulgarisateur m.: Populair schrijver over
wetenschap. ! b y .nw. : P. schrijvend o.
Etre en -: In 't gezicht -, zichtbaar
zijn, in 't oog vallen; (fig.) een in 't oog w. Vulgarisation v.: Verbreiding onder
vallende positie bekleeden. z. garder 5. 't, yolk. Ouvrage de -: Populair wetenschappelijk werk. Vulgariser ov.w.: VerHomme en -: Hooggeplaatst -; op den
voorgrond tredend man. A la - de : Bij breiden, voor 't, yolk verstaanbaar maken.
(s o m s) Gemeen maken . Vulgarisme m . :
't zien van; in tegenwoordigheid van.
Platheid. Vulgariste m.: Voorstander
A sa - je palls: Ik verbleekte, toen ik
hem zag. (jacht) Chasser a la -: 't Wild van de volkstaal. - van het moderne yolksonder 't jagen steeds zien. (godsd.) La Grieksch . Vulgarite v.: Gemeen-, plat-,
laagheid. Vulgate v.: Latijnsche bijbelver- de Dieu : 't Zien van God van aangezicht tot aangezicht. A (la) premiere -, taling. (f i g.) Grondtekst. Vulgivague:
Zich aan ontucht overgevend. Vulgo bw.:
d'une p.-: Op den eersten aanblik ; (f ig.)
(f am. ) In de omgangstaal.
op 't eerste gezicht ; (muz.) a prima
Vulnerabilite v.: Kwetsbaarheid. Vulvista. (handel) (Payable) a -: (Betaalhaar) op zicht. A - de nez : Zoo op 't oog. nerable : Kwetsbaar . (f ig . ) Zwak , aanvechtbaar. Vulneraire: Wonden heelend.
A deux fours de -: Met twee dagen zicht.
/ m.: Wondwater, -middel. / v.: WondA un Mai de -: Op zicht na den datum
van accepteering. 7. Gezicht, aanblik. klaver. Vulnerant: Wondend, die wonden
8. (fig.) Door-, inzicht, scherpzinnigheid. kan. Vulneration v.: Verwonding (door
instrument).
de l'esprit: Geestesoog. 9. Begrip.
Vulpin m.: (plantk.) Vossestaart. 10. Meening. Beschouwing. Des -s fines:
Keurige gedachten. Echange de -s: Ge- des champs : Duist. Vulpine v.: Akkerdachtenwisseling. A courte -: Kortzichtig. vossestaart.
Vultueux: Gezwollen, opgezet (gelaat).
11. Oogmerk, doel, plan, bedoeling. Dans
Vulturides m.mv.: Gierachtigen. Vulquelle - a-t-il fait cela ? Wat heeft hij
Avoir
qch
en
turin
: Van een gier, - giersnavel. Nez -:
daarmee op 't oog gehad ?
Neus als een giersnavel.
-: Zich lets ten doel stellen, iets op
Vulvaire v. : Schaamkruid, stinkende
't oog hebben. Avoir -, jeter des -s
ganzevoet. Vulve v.: Schaamspleet, vulva;
sur : Plannen hebben ten opzichte van.
kling (v. paard). Vulvite v.: SchaamAgir en - d'une rëcompense: Handelen
met 't oog op een belooning. En - de: spleetontsteking.

W (Z. o ok V) .
W (spr. double v.) m.: W.
Wagnerien (spr. wagh-ne-) m.: Wagnervoorstander ; -kenner. . / by .nw . : Wagneriaansch . Wagnerisme (spr. wagh-né-)
m.: Kunst -, systeem van Wagner.
Wagon (spr. va-, niet oua-) m.: 1.
Spoorwagen, wagon. Sur - franc° station: Franco aan het station op wagen.
--citerne, --reservoir: Tank-. --glaciêre
of --glacier, - frigorifique: Koel-. --ecu-

rie: Paarden-. - aquarium, --vivier: Wagon voor vischvervoer. --foudre: Wijnvat
op een wagon. - basculateur, - a bascule:
Kipwagen. - debout: Staanwagen (4e
klasse). --couchettes : Wagon met slaapplaats (geen --lit). --lit: W. met slaapgelegenheid en toilet. --tombereau: W.
met storttoestel. --plate-forme: Truck.
--grue : Kraanwagen. --vanne : Wagen
met valdeur. --poste : Postwagen. 2.
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Wattman m.: Bestuurder (v. e. electrisch
voertuig), wagenbestuurder.
Wayang (spr. -an) m.: Wajang.
Weimarien : Uit -. Bewoner van Weimar.
Welehe z. velehe.
Wende (spr. wan-): Wend. -isch.
Westmanie v.: Westermanland. Westphalie v.: Westfalen. Le traite -, la paix
de -: De vrede van Munster. Westphalien : Westfaalsch. -faler. Westro gothie v.: Westgothland.
Wetteravie of Weteravie v.: Wetterau.
Wharf m.: Landingspier.
Whig (spr. ouigh) m.: Eng. liberaal.
Whigisme (spr. ouigh-isme) m.: Eng.
liberale partij.
Whist m . : Whist . Whister onov .w . :
Whistspelen. Whisteur m., -euse v.:
Whistspeler, -speelster.
Wilhelmine v.: Wilhelmina. Wilhelminien : Van Wilhelm I, Frederik III
en Wilhelm II.
Wissembourg (spr. vissanbour) m.:
Weissenburg.
Witekind m.: Wittekind.
Wolfram m.: (scheik.) Wolframium.
Wurtembergeois (spr. -tan-): Wurtemberger. -bergsch.

Wagonlading. 3. Schoorsteenbuis (in bin.nenmuur ). Wagonnage m.: Wagonfabricage. Wagonnet m.: Kipkar, hond.
Wagonnette v.: Kleine vierwielige wagen.
Wagonnier m.: Wagenvoerder.
Wahal m.: Waal (rivier).
Vtralburge v.: Walpurgis.
Walk-over m.: (sport) Wedstrijd zonder
tegenstander.
Walkyrie v.: Walkiire, Valkyrja.
Wallace v.: Drinkwaterfontein te Parijs
(fontaine -).
Wallon : Waalsch. Waal. Wallonie v..
Walen land , Wallonie. Wallonisant m . :
Waalsch-sprekende; iem. die zich speciaal
met Waalsche dialecten bezighoudt.
Wapiti m.: Wapitihert.
Warrant m.: Ceel. - agricole: Ceel
voor waarborgen door landbouwproducten
gedekt. Warrantable : Door cen ceel te
waarborgen. Warrantage m. en -er ov .w . :
(Het) als waarborg geven van goederen op
ceel. Marchandises -ties : Goederen op ceel.
Water (spr. ouatere) m .mv . : (v o I k )
W.C. Water-ballast (spr. vaterbalast') m.:
Waterballast. Water-closet (spr. vatéreclose) m . : W .0 . , closet . Waterproof (spr.
vaterprouf) m.: Waterproefmantel.

X.
X (spr. i-ks) m.: X. (stelk.) De onbekende. (fig.) Jets onbekends. (school)
De wiskunde . z. fort (bv.nw. 1 ) . (f a m . )
Leerling der Ècole polytechnique. Vouwstoel met gekruiste pooten. X-vormig
voorwerp. tine tole a -: Een wiskundekop.
Jambes en -: X-, kromme beenen. flagons
--: X-, ROntgenstralen.
Xbre : D ecembre : December.
Xanthe (spr. gzan-) m.: Xanthus (rivier
in Kl.-Azie).
Xantine (spr. gzan-) v.: Gele kleurstof
•
nit meekrap.
Xant (h )ippe (spr. gzan-) v.: Xantippe.
/ m.: Xantippus.
Xanthophylle (spr. gzan-) v.: Bladergeel.
Xavier (spr. zavye) m.: Xaverius.
Xênelasie (spr. kse-) v.: Verbod aan
vreemdelingen om in een stall te verblijven.
X6nomanie (spr. kse-) v.: Overdreven
bewondering voor vreemdelingen. Xenophile (spr. kse-) m. en bv.nw.: (Tern.),
die den vreemdelingen welgezind is. X6-nophylie (spr. kse-) v.: Welgezindheid
voor vreemdelingen. Xenophobe (spr.
kse-) m. en bv.nw.: (I em., ) die den
vreemdelingen vijandig gezind is, vreemdenhater. Xenophobie (spr. kse-) v . :
Vreemdelingenhaat.
Xeranthême (spr. kse-) m.: Stroobloem.
Xerasie (spr. kse-) v.: Haarziekte,
die de haren stofkleurig en dun maakt.

Xeres (spr. kseress) m.: Xeres. -wijn,
sherry.
Xerophagie (spr. kse-) v.: (Dag van)
onthouding van alle voedsel behalve brood
en droge vruchten. - medicale: Droog
dieet. Xerophile (spr. kse-): Op droge
plekken groeiend. Xerophtalmie v. of
-misis (spr. kse-) m.: Droge oogontsteking.
Xeres (spr. kseruss) m.: Palmeekhoorn,
Xerxes (spr. kzerces) m.: Xerxes.
Xiphasie, Xiphias (spr. ksi-) m.:
Zwaardvisch. XiphoIde (spr . ksi-) : Zwaardvormig. Appendice -: Zwaardbeen.
Xylin (spr. ksi-): 't Hout betreffend.
Xylofer (spr. ksi-) m. : (gymn.) Langwerpige knots. Xyloglyphe (spr. ksi-) m.:
Houtgraveur. Xylographe (spr. ksi-) m..
Houtsnijder. Xylographie (spr. ksi-) v.:
Drukkunst met houten letters, houtsneedrukkunst. Houtsnij-, houtgraveerkunst.
Xylographique (spr. ksi-) : Van de drukkunst met houten letters. Van de houtgraveerkunst . Incunable -: Blokdruk.
Xylolde (spr. ksi-) : Houtachtig. Faisceau
-: Houtbundel. Xylolithe (spr. ksi-) v.:
Houtsteen . Xylophage (spr. ksi-) bv.nw.:
Houtetend. / m.: Houtworm. Xylophone
(spr. ksi-) m.: Slaginstrument van buksboomhouten latjes. Xylostome (spr. ksi-)
m.: (grap) Een nare smaak in den mond,
„kater" (z. gueule 2) .
Xyphopage (spr. ksi-) Vergroeid.

Y.
Y (spr. i grec) m.: 1. (letter) Y. (verk.)
On vend a prix fixe: Men kan niet afdingen.
2. Splitsing (v. e. weg). I bw.: Er, daar,
erheen , daarheen . z. aller (onov .w . 3 ) ,
titre (onov .w . 5 ) , viltre en avoir (ov .w .
7). On - va: Daar ben ik al. Il n'- est
pas : Hij is niet thuis ; hij heeft het mis.

Il n'- est pour personne: Hij is voor niemand te spreken. Nous - sommes ? Klaar?
(fam.) - a pas : Je kunt zeggen, wat je
wilt. / vnw.: (in plaats van a, sur, en
cela) Er aan, - over, - op, - in.
Yacht (spr. yak, yakt en yot) m.: Jacht.
Yachting (spr. yottin) m.: Zeilsport.

Ya (c) k—Zingueur
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Yon m.: Eudo.
Ya(c)k m.: Yak (Tibetaansche buffel).
Yougoslave m. en bv.nw.: JoegoslaYankee bv.nw. en m.: Amerikaansch.
visch. -slaaf. Yougo -slavie v.: Joego-aan, Yankee.
Yaourt m . : J oghurt . Yaourteur m . : slavie.
Yowler onov .w . : Joedelen .
Kweekstoof voor joghurt.
Youpin m.: (ong. bet.) Jood, smous.
Yard m.: (Eng.) Yard (91 cM).
Youpine v.: Jodinnetje. Youtre m.:
Yatagan m.: Kromzwaard.
Jood, smous. Youtrerie v.: Jodenstreek.
Yeble m. en v. z. hieble .
Youyou m . : Licht vaartuig . (le ger )
Yeuse v.: Steeneik.
Yente m.: (o n g. b e t.) Jood, smous. Bom.
Ypreau m.: Witte populier. Teenwilg.
Yeux z . mil .
Yid (d )is (e )h : Jiddisch, van Duitsche Ypres m.: Ieperen (Belgic). Yprois :
joden.
Iepersch. Ieperenaar.
Yod m.: (taalk.) Yod, jod.
Yseu(1 )t (spr. izcu) v.: Isolde.
Yokohama m.: Stroohoed.
Yucca (spr. youka) m.: Adamsnaald,
yucca.
Yole v.: Jol.
Yoler onov .w . : Joedelen .
Yves m.: Iwo.

z.
Z (spr. zed') m.: Z. Fait comme un —:
Krom, gebocheld.
Zabayon, :.—e m.: Geklopt ei in marsala
of anderen zoeten wijn, zabaglione.
Zacharie (spr. zaka-) m.: Zacharias.
Zachee m.: Zachwus.
Zagaie v.: Assagaai (werpspies).
Zain : Zonder afteekening (paard).
Zambese m.: Zambesi.
Zan (n )i m.: Hansworst.
Zanniehelle v.: (plantk.) Zannichellia.
Zanzi m . : (f a m . ) Dobbelpartijtje . Zanzibar m. : Zanzibar. Koffie. Dobbeispel.
Zanzibarite m.: Bewoner van Zanzibar.
Zaza v.: (fam.) Eliza, Bets, Bettie,
Elizabeth.
Zebrage m.: Streping. Zebre m.:
Zebra . Zebratong ( 'n visch ) . (p la t ) Gedienstige geest. Zebre : Gestreept. Zebrer
ov.w.: Doorstrepen, strepen trekken in.
Flitsen door, lichtend doorklieven. / se —:
Doorstreept worden. Zebrure v.: Streping,
streep (op huid).
Zebu m.: Ind. buffel, bultos.
Zedoaire v.: Wortelstok van curcuma.
Zee m.: Zonnevisch.
Zelandais : Zeeuw. -sch. Zelande v.:
Zeeland.
Zelateur m.: IJveraar, zeeloot. Monnik met 't toezicht op de nieuwelingen
belast. Aanstichter, bevorderaar. / bv.nw.:
IJverend. Zelatrice v.: IJveraarster. Zele
m.: 1. IJver. Faire du —: „Dienst kloppen", to veel ijver aan den dag leggen.
2. Godsdienstijver. Jugement de —: Steeniging volgens de mozaische wet, zonder
onderzoek. Zele : IJverig, vol ijver. / m.:
IJverig man, - lid. Mote m.: IJveraar,
zeloot. Zelotisme m.: Beeeringsijver.
Zend (spr. zind') : Zend (heilige taal
der Oude Perzen).
Zenith m.: Top-, schedelpunt. (fig. )
Toppunt. Zenithal : Van 't toppunt.
Zenon m.: Zeno, hoofd der Stolcijnsche
school. Zenonique : Volgens Zeno's leer.
Zenonisme m.: Leer van Zeno. Zenoniste m.: Aanhanger van Zeno.
Zeolit (h )e m. en soms v.: Kooksteen.
Zephyr, (s o m s) -ire m . : Zachte wind,
tochtje, koeltje. Soldaat bij de strafbataljons in Algerie. Zephyrien, (soms)
-irien : Zefierachtig, van een koeltje.

Zero m. : 1 . Nul. (f ig. ) Niets . z. ehiffre

1. Methode de —: Nulmethode (bij schaalaanwijzing). — franc de rente: Geen cent
rente. A — heures: Om 12 uur 's nachts.

2. Nulpunt. Zerotage m.: Bepaling van
't nulpunt.
Zerte m . : (soort) Blei, (Duitsch) Zarte.
Zest (spr. zest') tusschenw.: 1. Dank
je! ik moet daar niets van hebben! Praatjes!
2. Fluks, vlug. / m.: Entre le zist et le
—: In een onzekeren toestand, noch goed
noch kwaad. Donner du — (1: Smaak
geven aan.
Zeste m.: Binnenschot (v. noot). Citroen-, oranjesehil. (fig.) Sikkepitje. ZeS,-,
ter ov.w.: Dun afschillen; afraspen.
Zesteuse v.: Schilmachine.
Zetetique : Wetenschappelijk.
Zette v.: (fam.) Suze, Suusje.
Zeus (spr. ze-us) m.: Zeus.
Zezaiement m.: Lispelende uitspraak
van g en j. Zezayer onov.w.: Lispelen
(bij j en g).
Zibeline v.: Sabelmarter. -bont.
Zieuter ov .w . : (Lief) aankijken .
Zigomar m.: (leger) (Cavalerie)sabel.
Zigouiller ov.w.: (plat) Mollen. (leger)
Aan de bajonet rijgen.
Zig (ue ) m . : (fa m . ) Vroolijke , flinke
kerel, - kwant. Louis d'or.
Zigzag (spr. ziguezague) m.: 1. Zigzaglijn. Faire des —s: Slingerend -, in zigzags voortloopen, slingeren. En —(s) :
Zigzagswijze. 2. Kruisbandtang. Schaar
(kinderspeelgoed). Zigzagloopgraaf. 3.
(dierk.) Plakker. Zigzaguê (spr. ziguezague): Vol zigzaglijnen. Zigzaguer (spr.
ziguezague) onov .w .: Slingerend voortloopen.
Zinc (spr. zin-clue) m.: Zink. Zinken
dakplaat. (f am.) Toonbank van een
kroeg. (p 1 a t) Geld. (n i e u w, fam.)
Vliegtuig, „kilt". Boire sur le —: Over
de toonbank drinken. Lineage m. z.
zingage . Zincate m.: Zinkzout. Zinei fere : Zinkhoudend. Zincisme m.: Zinkvergiftiging. Zincographie v.: Zinklichtdruk . Zineogravure v.: Zincogravure.
Zingage m.: Zinkwerk, bekleeding met
zink ; galvaniseering . Zinguer ov.w.: Met
zink bedekken, - bekleeden; galvaniseeren.
Zinguerie v.: Zinkwerkerij. -handel. Zin gueur m.: Zinkwerker.

2266
Zinnia-Z ymotyque
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logiste en -logue m . : Dierkundige . Zoo Zinnia m.: (p 'ant k.) Zinnia.
morphisme m . : Aanneming van den
Zinzin m. : Zacht geluid.
Zinzolin m . : Roodviolet (uit sesamzaad dierlijken vorm . Zoophile : Dierenbeschergetrokken) . Zinzoliner ov .w . : Roodachtig mend . / m . : Dierenvriend . Zoophilie v . :
Dierenbescherming. Zoophobie v . : Vrese
paars verven.
Zircon m . : Zirconiumkiezelzuurzout . voor (zekere) dieren. Zoophore m . : Fries
Zircone v. of -conium (spr. -omm) m. : met dierenfiguren . Zoophyte m . : Plantdier..
Zoospore v Spore met trilharen. Zoo Zirconium (element)) .
teehnicien (spr. -tek-) m . : Kenner van de
Zist (spr. zist') z. zest m.
Raaigras . (b ij b el) On- zootechnie (spr. -tek- v . : Leer der dieZizanie
kruid . (f ig. ) Oneenig-, verdeeldheid, ge- renteelt . Zootechnique (spr. -tek-) : Van.
dierenteelt . Station d'essais -s: Dierenha rrewar .
kweekerij en -proefstation. Zootherapie v. :
Zizi m . : Heggevink.
Dierengeneeskunde . Zootomie v . : DierenZizique v . : (k in d . ) Muziek .
Zoanthaire m. : Koraaldier. . Zoanthe ontleding. Zootrope m . : Toestel dat de
phasen van de bewegingen der dieren toont .
m . : Dierbloem.
Zoroastre m. : Zoroaster, Zarathoustra.
Zoarces m . : Puitaal.
Zodiacal: Van den dierenriem. Lumiêre Zoroastrien : (Aanhanger ) van Zoroaster.
Zostere v . : Zeegras .
m.
:
Die-e: Zodiacaal licht. Zodiaque
Zou tusschenw . : Vooruit !
renriem .
Zouave m. : Zouaaf, licht infanterist in
Zoe v . : Larve van een krab .
Zone m . : ZoIlus (critiekschrijver ) . (fig. ) .Algerie . Pauselijk soldaat . Zouaviller onov..
w . : Opsnijden.
Nijdig, kleingeestig criticus .
Zoulou m . : Zoeloe.
Zomoth#rapie v . : Geneeswijze door
Zouzou m.: (leger) Zouaaf.
bloed uit uitgeperst vleesch.
Zozo m . : (k i n d.) Vogeltje . Zozoter
Zon m . : Gezoem.
Zona m . : Gordelroos . Zonal : Met ge- onov .w . : Praten als tegen een vogeltje of
kleurde dwarsstrepen. Zone (spr. zOn') een kindje . Zozotisme m . : Kindertaal,
v . : Gordelvormige strook . Aardgordel. -taaltje, -gedoe .
Zurie (h )ois (spr. -ikwa): Uit -. Bewoner
Aardstreek . Vestinggordel, -gebied . Gebied.
- de contact : Contactvlak . - (frontiêre), van Zurich.
Zut (spr. zute) tusschenw . : (pla t )
- franche, - des douanes : Grensstreek,
waarin de douanerechten niet worden Loop rond! Stik ! - alors! Loop nu maar
geheven . - de silence: Stiltegordel. - rond I -I . . . et -! Stik, verrek . Dire
- a qn: „haling" aan iem . hebben.
neutre: Neutraal gebied. - dangereuse:
Onveilig gebied. - d'influence: Invloeds- - pour X: X kan voor mijn part stikken .
Zwingle m . : Zwinglius . Zwinglianisme
sfeer. . - de protection: Schutkring. m . : Leer van Zwinglius. Zwinglien m. :
urbaine: Stadsgebied. (f ig. ) De seconde
Zwingliaan .
-: Van den tweeden rang. Zone (spr.
Zyeuter ov .w . : (Lief) aankijken. Zgeute
zo-) : Met gordelvormige banden. Zonier
ga: Kijk dat eens .
(spr. zo-) m. : Zonebewoner. / bv .nw . : Der
Zygoma m . : ,Jukbeen. Zygomatique :
zonebewoners .
Zoo ... ; (in samenst.) Dier-. Van 't jukbeen. Arcade -: .Jukbeen .
Zymase v . : Stikstofhoudende stof,, die
Zoobiologie v . : Wetenschap van 't dierlijk leven. Zoogeographic v . : Aardrijks- gisting teweegbrengt met ontwikkeling
kunde der dierenverspreiding. Zoographe van gassen . Zymique : Gisting betreffend.
m . : Dierenbeschrijver. . Zoographie v . : Zymologie v . : Leer der gistingsverschijnWetenschap der dierenvormen en -organen. selen . Zymologique : Der gistingsverZoolfitre : D ierenaanbidder . -end . Zoo - schijnselen . Zymosimetre m . : GistingsDierenaanbidding. Zoolithe meter. . Zymotechnie (spr. -lekni) v. :
Latrie
m . : Versteend dierlichaam (sdeel ) . Zoo - Kunst de gisting to bevorderen. Zymo logic v . : Dierkunde . Zoologique, -ment : tique : Van de giststoffen. Maladie -:
Dierkundig. Jardin -: Dierentuin. Zoo- Uit een gistingsproces voortkomende ziekte..
V. :

V. :
NT

V. :

EENIGE VERBETERINGEN.
Al ben ik overtuigd, dat Been gebruiker van dit boek op zijn exemplaar deze verbeteringen zal aanbrengen, toch wil ik er enkele aangeven. Men vergete niet, dat de taal een
levend, evolueerend organisme is; dat een tweetalig lexicograaf voor een dubbel moeilijke
taak staat; dat twee paar oogen fouten lieten, al hebben ze driemaal 4786 kolommen gezien
die gemiddeld 2100 teekens bevatten; dat een boek als dit noodzakelijk niemand voldoct;
en dat iemand wet eens onoplettend is door sleur.
G.

BIJ DEEL I.
Kol. 64, Alunager in den kolomtitel, lees Aluner.
71. Ammophile v. lees m.
,,
79, Angiome voeg bij m.
120. Aspirer voeg bij onov.w.: Choken (motor).
141. Aval voeg bij m. voor de 2.
175. Bathisphere lees Bathysphere en voeg bij Metalen ballon voor diepzeeonderzoek.
194. Bienfaiteur voeg bij Milde gever.
218. Boucher ov.w.: Cela vows bouche un coin lees c. v. en b. un C.
310. Cenure Botworm lees Bolworm.
363. Cire Un - lees Une -.
425. Consultatif verbeter A litre -: Bij wijze van inlichting.
588. Desuet en Desuetude voeg bij (spr. de-su-).
630. Donateur voeg bij Opdrachtgever (v. kunstwerk).
1215. Maitresse bij - carte vervang Hooge Kaart door Hoogste k.
1219. Maldives Maldieven lees Malediven.
1402. Nietscheen lees Nietzscheen.
1694. Presentation voeg bij Opmaak (krant, hoofd).
1990. Signalisation voeg bij en -iser ov.w.: (Het) bewegwijzeren, -ing.
2040. Stigmate Litteeken lees Wondteeken.
2049. Suburbain vervang Voorsteden door Buitenwijken.
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BIJ DEEL II.
Kol. 17. Aangehalen lees Aanhalen in den kolomtitel.
18. Aanhoeven vervang redingote door paletot of manteau.
20 . Aanklamper voeg bij (f am. ) Crampon m.
48. Aantrekken Andere kleeren - vervang habits door vetements.
),
114. Afpellen Ecailler (garnaal) lees Eplucher.
179. Arduin verbeter in Pierre bleue.
212. Bastaardsnip Rynchops lees Rhynchops.
351. Voeg bij Bloedgever m.: Donneur de sang m.
,, 388. Borstbezieboom Sêbastier lees Sebestier.
492. Defect raken voeg bij Tomber en panne (motor).
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Kol . 550 . Doorhranden voeg bij Sauter (zekering).
562 . Doornappel Stramoine m . , lees v.
593 . Driehoeksmeting Trigonomètrique lees Trigonometrie v.
646. Eindbeslissing voeg bij (sport) Epreuve finale v .
666 . Etterloozing Pyurêe lees Pyurie .
817. Gezondheid Bij Leven en —: Si nous vivons vervangen door Si nous tenons
jusque-la.
, , 834 . Goddeloos en -looze voeg een nieuw trefwoord in Godloos en -looze:
Sans-Dieu en laat dit bij Godde . . . vervallen .
855 . Grape -fruit Pamplemousse v . lees m . en v .
942. Heldentenor Tenor de force lees Fort tenor.
1117. Kant regel 10 van onderen (kol . 000 ) lees (kol . 976) .
1170. Kleedgeld Epingles vervalt .
1414. Meerpaal Corps mort lees Poteau d 'amarrage m.
1477 . Naaldviseh Sygnate lees Sygnathe .
1490. Napret vervang Fete de la fin door Fete du lendemain.
1624. Ontroerd op regel 32 lees Ontroerend.
1656. Opdraehtgever Donateur bijvoegen .
1744. Passeeren ov .w . : Croiser (tegenligger); doubler (= inhalen; met auto).
1786. Pompelmoes Pamplemousse v . lees m . ea v .
1849. Reisgezelsehap vervang Compagnons de voyage door Groupe touristique m.
1997. Slowak lees Slowaak.
2049 . Staan 4 onder — naar : Postuler lees Demander.
2072. Stempelband Reliure de luxe lees Reliure a petits fers .
2106 . Stropdas Col lees Hausse-col m.
2198. Ilitboren en -ing voeg bij Roder en Rodage m.
, , 2360 . Voeg bij Voorrangsweg m . : Route a prioritó
2406 . Watten Von Brunsche — lees Von Bruns'sche —.
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